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PALEOAMBIENTES DEPOSICIONAIS FLUVIAIS E DINÂMICA AT UAL DO VALE DO 

RIO MARACUJÁ – QUADRILÁTERO FERRÍFERO/MG  

Luiz Fernando de Paula Barros 1 & Antônio Pereira Magalhães Júnior 2 

RESUMO --- Este trabalho busca construir um panorama da dinâmica fluvial do vale do rio 
Maracujá durante o Quaternário. Registros sedimentares aluviais foram tomados como indicadores 
da evolução geomorfológica fluvial e dos paleosistemas deposicionais, permitindo a comparação 
com os processos fluviais atuais. A sistematização temporal da relação entre formas e processos 
fluviais e investigações paleogeomorfológicas contribuiu também para diagnosticar impactos de 
atividades humanas na dinâmica fluvial. Nesse processo, as interpretações estratigráficas foram 
procedimentos metodológicos de primeira importância. A análise dos depósitos fluviais indicou 
uma evolução em canais próximos aos meandrantes na configuração dos Níveis de Terraço Superior 
e Inferior. Já a dinâmica atual se dá em um sistema intermediário entre os padrões meandrante e o 
entrelaçado, tendendo mais para este onde o fluxo de base é reduzido e o aporte sedimentar muito 
grande. A erosão acelerada sob a forma de voçorocamentos é apontada como o principal 
condicionante da dinâmica hidrossedimentar moderna. Sempre conectados à rede de drenagem, as 
voçorocas geram um aporte sedimentar significativo às calhas fluviais e interferem no fluxo de 
base, reduzindo-o. Eventos neotectônicos também podem estar influindo na dinâmica fluvial atual 
por meio de uma movimentação diferencial de blocos. 

ABSTRACT --- This paper looks builds a view of Maracujá river valley dynamic during the 
Quaternary. Alluvial sedimentary registers were taken like indicators of river’s geomorphologic 
evolution and depositional paleosystems, making possible comparison with the current river 
processes. The relation between systematization’s time forms and river’s processes and paleo-
geomorphologic investigations contributed to diagnose impacts of human activities in the river 
dynamic. In this process, stratigraphic interpretations were methodologic proceedings of first 
importance. The river’s deposits analysis indicated an evolution in channels near to meandering in 
the configuration of Levels of Superior and Inferior Terrace. The current dynamic happens in an 
intermediary system between meandering and the braided patterns, tending to braided where basic 
flow which is reduced and the sedimentary dock that are very large. The gullies are pointed like 
principal driver of the modern river dynamic. Always connected to drainage, gullies produce a big 
sedimentary load to the rivers and it’s reducing basic flow. Neotectonic events also can be 
influencing the current river dynamic by a differential movement of blocks. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A geomorfologia fluvial tem se destacado como a mais produtiva área da geomorfologia 

brasileira, em termos de publicações científicas, nos últimos anos (BIAZINI e SALGADO, 2008). 

Entretanto, o estado de Minas Gerais apresenta ainda grandes vazios de informações sobre a 

geomorfologia fluvial de seus vales e bacias hidrográficas, inclusive de grandes artérias hídricas 

como os rios São Francisco, Doce, Jequitinhonha e Grande. Os estudos sobre níveis e sequências 

deposicionais fluviais representam um dos núcleos mais importantes da geomorfologia fluvial em 

termos nacionais e internacionais, já que fornecem informações para a reconstituição de eventos 

paleomorfodinâmicos. As seqüências estratigráficas são muitas vezes os únicos indícios da 

evolução morfodinâmica de uma área, constituindo-se em registros/resposta de eventos 

deposicionais e denudacionais, exogenéticos e endogenéticos (SOMMÉ, 1990) 

Dada a importância desses estudos, torna-se cada vez mais difícil, na geomorfologia atual, a 

abstenção de uma estreita relação entre geomorfologia e estratigrafia. Os depósitos – em sua 

distribuição, organização e características internas e externas – são os únicos indícios que podem, 

com cautela, atender com mais eficiência aos princípios do uniformitarismo, de Hutton (“o presente 

como a chave do passado”). Existe hoje um grande número de concepções estratigráficas nos 

diversos segmentos científicos, dentre as quais se destacam: morfoestratigrafia, litoestratigrafia, 

aloestratigrafia, pedoestratigrafia, tectonoestratigrafia, edafoestratigrafia, paraestratigrafia, entre 

outras. A adoção de uma ou outra concepção depende dos objetivos de cada trabalho, bem como das 

especificidades da área estudada. 

A compreensão da dinâmica dos vales fluviais ao longo do Cenozóico, a partir do estudo dos 

processos deposicionais e denudacionais, pode fornecer um quadro relevante da evolução 

geomorfológica das bacias e, especialmente, das relações espaciais de ambos (vales e bacias) em 

termos de processos geomorfológicos. O estudo da evolução dos vales fluviais é importante não 

apenas sob o ponto de vista do conhecimento necessário aos avanços da ciência geomorfológica, 

mas também devido à sua relevância para o conhecimento dos processos envolvidos na 

configuração espacial das bacias hidrográficas, vales e cursos d´água. Além disso, o estudo de 

níveis deposicionais, sequências estratigráficas e processos morfodinâmicos fluviais pode fornecer 

subsídios para interpretações paleoambientais e identificação de possíveis influências antrópicas na 

dinâmica fluvial.  

Mudanças no padrão fluvial nos últimos séculos vêm sendo verificadas em vales de várias 

partes do mundo (WERRITY e FERGUSON, 1980; MACKLIN, RUMSBY e HEAP, 1992), 

inclusive em bacias mineiras (MAGALHÃES JÚNIOR et al, 1992; MAGALHÃES JÚNIOR, 

1994). As mudanças de padrões fluviais muitas vezes estão relacionadas a alterações no 
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fornecimento de carga sedimentar a partir da ocupação humana nas bacias. Focos de erosão 

acelerada com origem associada às atividades humanas podem fornecer elevadas quantidades de 

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

sedimentação. Barras de canal podem surgir como conseqüência desses processos, forçando o canal 

a um padrão fluvial próximo ao entrelaçado.  

O Quadrilátero Ferrífero é um importante domínio geológico e geomorfológico de Minas 

Gerais, em grande parte coincidente com a bacia do alto rio das Velhas, um dos principais afluentes 

da margem direita do rio São Francisco. Considerado um prolongamento fisiográfico meridional da 

Serra do Espinhaço, o Quadrilátero apresenta em sua configuração geomorfológica um forte 

condicionamento lito-estrutural, que se reflete na sucessão de sinclinais suspensos e anticlinais 

escavados. Recentemente, um grupo de pesquisadores da UFMG tem se empenhado no 

levantamento e análise dos níveis deposicionais fluviais no vale do alto rio das Velhas e em seus 

principais afluentes (BARROS et al., 2008; MAGALHÃES JÚNIOR, SANTOS e CHEREM, 2008; 

RAPOSO et al., 2008; SANTOS, 2008), além de outros cursos fluviais que possuem suas 

cabeceiras no Quadrilátero (CHEREM et al., 2008). Localizado na porção sul deste domínio, o rio 

Maracujá é um dos principais afluentes do alto rio das Velhas. Os primeiros estudos acerca dos 

depósitos fluviais da bacia do rio Maracujá são de Johnson (1962) e Valadão e Silveira (1992), 

porém estes autores não apresentam grandes detalhamentos. Já Bacellar (2000) se utiliza dos 

depósitos fluviais e rampas de colúvio associadas na reconstrução da história geomorfológica dos 

vales não canalizados em cabeceiras de drenagem (“hollows”) na bacia do Maracujá.  

Barros et al. (2008) e Barros, Raposo e Magalhães Júnior (2009) identificaram e analisaram 

os depósitos fluviais quaternários do vale do rio Maracujá, o qual apresenta significativas 

particularidades em relação à síntese apresentada por Bacellar (2000) para a bacia como um todo. 

Aqueles autores mostram diferenças entre as fácies dos níveis de terraços em relação às fácies do 

nível de várzea, sugerindo mudanças no fornecimento sedimentar aos cursos d’água da bacia ao 

longo do Quaternário. O presente trabalho apóia-se nas concepções da estratigrafia genética 

(GAMA JÚNIOR, 1989 b) e na aplicação de elementos arquiteturais, conforme a proposta de Miall 

(1985), para identificar os paleoambientes deposicionais e padrões fluviais correlativos dos níveis 

de terraços identificados na bacia do rio Maracujá. Além disso, é feita a relação entre os 

paleoambientes deposicionais e a dinâmica fluvial atual. Para isso, foram executados trabalhos de 

campo que serviram à identificação e análise dos níveis e sequências deposicionais, a partir do 

levantamento de perfis estratigráficos, bem como à análise da dinâmica atual do rio Maracujá. As 

informações de campo subsidiaram o mapeamento dos níveis deposicionais fluviais. 
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2 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A bacia do rio Maracujá possui 145 km2 e se localiza no município de Ouro Preto, na porção 

sul da bacia do alto rio das Velhas (Figura 1). Esta bacia coincide em grande parte com um domínio 

de reconhecida importância geológica e geomorfológica de Minas Gerais: o Quadrilátero Ferrífero. 

Esta província geológica apresenta abundantes evidências geomorfológicas de controle estrutural e 

erosão diferencial, uma vez que a ocorrência das rochas dos Grupos Caraça (quartzitos) e Itabira 

(itabiritos) sustentam os topos das serras locais. Na bacia do Rio Maracujá as rochas mais 

resistentes (principalmente quartzitos e itabiritos) dos supergrupos Minas e Rio das Velhas 

compõem as áreas mais elevadas e estão basicamente reservadas à alta bacia, aflorando numa faixa 

de sentido leste-oeste. Já sobre o embasamento cristalino (localmente chamado Complexo do 

Bação) encontram-se as áreas mais rebaixadas, esculpidas em rochas mais friáveis, como granitos, 

gnaisses, migmatitos, etc.  

 

 

Figura 1 – Localização e geologia da bacia do rio Maracujá no Alto Rio das Velhas. 

 

O clima da região é marcado por duas estações bem definidas: verão chuvoso (de novembro a 

maio) e inverno seco (de junho a outubro). Santos, Sobreira e Coelho Neto (2002) atribuem à região 

de Santo Antônio do Leite uma alta taxa pluviométrica média anual (1352,83 mm, entre 1986 e 

1996), com ocorrência marcante de chuvas. No entanto, às áreas mais elevadas, Bacellar (2000) 
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atribui um clima mais frio e mais úmido, do tipo CWb na escala de Köppen. 

De um modo geral, a bacia se encontra hoje em uma delicada situação ambiental. As 

primeiras ocupações na área remontam ao ciclo do ouro, descoberto na região de Ouro Preto em 

fins do século XVII. Desde então, a vegetação primária vem dando lugar a atividades agrícolas, 

silvícolas de eucalipto e pastagens (BACELLAR, 2000). Outras atividades econômicas de forte 

impacto na bacia são o garimpo de topázio e a extração de materiais aluviais para construção civil.  

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho se iniciou com uma cuidadosa etapa de campo, quando foram levantados dados 

acerca da planície de sedimentação e dos terraços fluviais do vale do rio Maracujá a partir de perfis 

verticais e da observação do contexto espacial dos depósitos (altitude, altura, distribuição ao longo 

do vale, etc.). Foram utilizados martelos geológicos, fitas e réguas métricas, máquina fotográfica e 

GPS, além de fichas de campo previamente elaboradas. Nestas, os perfis deposicionais foram 

devidamente discriminados, procurando-se destacar: a tipologia do nível encontrado (escalonado, 

embutido ou de recobrimento); sua posição em relação ao curso fluvial atual (desnível vertical e 

distanciamento horizontal em relação à lâmina d’água); organização e composição granulométrica 

das fácies, além de espessura e tipo de transição entre as mesmas. Em caso de presença de nível de 

seixos, estes foram classificados quanto ao predomínio ou não da matriz, além do tamanho médio, 

litologia e grau de arredondamento. Observou-se ainda a presença de estruturas, concreções, 

matéria orgânica e bioturbação. 

Organizados os dados, os níveis deposicionais foram identificados a partir da correlação de 

dados sedimentológicos, posição estratigráfica, relações laterais e verticais, altitude e altura. Os 

níveis puderam ser representados em sua organização longitudinal e transversal ao vale, além de 

caracterizados em perfis-síntese. Com o uso das coordenadas obtidas via GPS e das observações 

feitas em campo, além da interpretação de imagens de satélite, os depósitos foram mapeados, 

contribuindo para uma melhor visualização de sua organização no vale atual. Para isso, foi utilizada 

uma imagem de satélite de alta resolução (Ikonos RGB 123, 2006, cedida pela Universidade Federal 

de Ouro Preto). Na imagem foram observadas características como tipo de vegetação, rupturas de 

declive, alguns tipos de ocupação, etc. Como suporte foi utilizada a base hidrográfica de Minas 

Gerais distribuída pelo GEOMINAS. 

As análises e interpretações das fácies foram baseadas na estratigrafia genética e na aplicação 

de elementos arquiteturais. Segundo Gama Júnior (1989 b), a estratigrafia genética baseia-se nos 

conceitos de sistemas deposicionais, considerados unidades paleofisiográficas, e seqüências 

deposicionais, sucessões de estratos geneticamente associados. O critério de definição fundamental 
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é o genético e o objetivo final visa a reconstituição paleogeográfica. Nesse sentido, a estratigrafia 

genética usa do conceito de sistemas deposicionais e seqüências deposicionais como unidades 

paralitoestratigráficas e paracronoestratigráficas, respectivamente, no sentido de considerar o 

registro dos episódios deposicionais ocorridos em cada configuração fisiográfica do passado 

geológico, partindo do princípio da Lei de Correlação de Fácies de Walther (WALKER, 1984). A 

associação de fácies juntamente com seu caráter de unidade tridimensional do sistema deposicional 

confere ao fim último da estratigrafia genética, que representa a reconstituição paleogeográfica por 

meio de um mapeamento das províncias fisiográficas do passado geológico em coordenadas 

geográficas atuais (GAMA JÚNIOR, 1989 b).  

Miall (1985) propôs a aplicação de elementos arquiteturais enquanto novo método de análise 

de fácies aplicado aos depósitos fluviais, estabelecendo códigos para designar as principais 

litofácies verificadas em depósitos antigos ou atuais. A presença de certo tipo de litofácies pode 

ocorrer em mais de um elemento arquitetural, e em mais de um ambiente dentro do sistema fluvial, 

assim como um elemento pode possuir várias associações de litofácies, geometria e inter-relações. 

Assim, um ambiente ou sistema deposicional não é identificado em função de caracteres 

individuais, mas por uma associação de aspectos analisados em conjunto (tipo de fácies, geometria 

dos depósitos, relações laterais e verticais, distribuição ao longo da área, posição, altitude, etc.), 

superando as limitações dos modelos de fácies tradicionais, baseados apenas em perfis verticais e 

sequências cíclicas de sedimentação. 

 

4 – RESULTADOS 

4.1 – Caracterização dos níveis deposicionais 

Barros et al. (2008) fazem uma caracterização completa dos níveis e sequências deposicionais 

fluviais da bacia do rio Maracujá e destacam o condicionamento estrutural no abandono dos níveis 

de terraços a partir de sucessivos rebaixamentos de nível de base, o que fica evidente no 

escalonamento dos níveis deposicionais. Esses eventos morfodinâmicos são condicionados por um 

contínuo soerguimento do Escudo Brasileiro (MAGALHÃES JÚNIOR, 1993; MAGALHÃES 

JÚNIOR e SAADI, 1994).  

No vale do Rio Maracujá foram encontrados depósitos de três níveis deposicionais, sendo 

dois níveis de terraços e um nível de várzea. Barros et al. (2008) apontam que há indícios de um 

nível de terraço mais antigo, no entanto seus depósitos podem ter sido completamente removidos 

pela erosão, impedindo sua verificação em campo. Os níveis deposicionais encontrados em campo 

são brevemente descritos a seguir do mais antigo para o mais recente (várzea). As principais 

características desses níveis estão representadas na Tabela 1 e na Figura 2. 
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Tabela 1 – Principais informações sobre os níveis deposicionais do vale do rio Maracujá. 

NÍVEIS DEPOSICIONAIS FLUVIAIS 
Terraço Inferior (T1)  

Várzea 
T1E T1R 

Terraço Superior 
(T2) 

Embutida 
Tipologia Recobre o T1 

Escalonado Típico 
Terraço de 

Recobrimento 
------ 

Desnível em 
relação a 
lâmina 
d’água 

0 m ou 
3 m (quando sobre o 

T1) 
Aproximadamente 1,5 m 0 m 

5 m no trecho 
superior e até 20 m 

no inferior 

P
er

fil
-s

ín
te

se
 d

o 
ní

ve
l 

Espessura entre 0,3 m e 
1,5 m / compõe-se de 
diferentes proporções 
de argila, silte e areia; 

quando sobre T1R 
domina a textura 

arenosa; presença de 
grânulos de itabirito e 

quartzo em alguns 
trechos. Pode haver 
acúmulo de matéria 
orgânica, além de 

grande presença de 
raízes. 

 

Fácies basal: 1,5 m / seixos 
entre 1 e 19 cm de quartzo 

sub-angulosos a arredondados 
suportados por matriz de 

argila ou areia fina  
 

Fácies superior: 3,5 m / 
material argiloso; variações 

entre o cinza claro e o escuro; 
podem ocorrer 

mosqueamentos vermelhos. 
Outros perfis se apresentam 

em tons amarelos ou 
brunados. Pode haver mistura 
de areia e acúmulo de matéria 

orgânica. 

Fácies basal: 0,8 m / 
seixos de quartzo 

(em média de 15 cm) 
e xisto-filito (1 cm), 
sub-arredondados, e 
suportados por areia 

 
Fácies superior: 2,2 
m / argilosa, podendo 
variar abruptamente 
de cor ao longo do 
perfil (bruno, cinza, 
amarelo e branco). 

Pode haver acúmulo 
de matéria orgânica 

Fácies basal: 1 m / 
seixos de quartzo, 

suportados por 
matriz de areia 

grossa ou argila, 
por vezes por 

clasto. Pode-se 
encontrar matacão 

localmente 
 

Fácies superior: 
2 m / argilosa (pode 
haver variação de 

cor: amarela, 
amarelo-

avermelhada, 
bruno) 

Estruturas Plano-paralela 
Acanalamentos na fácies 

basal 

Acanalada e cruzada 
nos seixos e plano-
paralela na fácies 

superior 

------ 

 

Nível de Terraço Superior (T2): é o mais antigo dos níveis encontrados, sendo do tipo 

escalonado. Está associado a situações de inversão de relevo, posicionando-se no terço superior das 

vertentes. Os seus depósitos são pouco presentes, já tendo sido bastante removidos pela erosão. 

Genericamente, seu perfil mais comum é composto por duas fácies (Tabela 1; Figura 2): uma basal 

de seixos e outra argilosa, que pode variar de cor em alguns perfis. Localmente, por se encontrar 

num contexto de encosta, o T2 pode ser parcialmente recoberto por colúvio. 

Nível de Terraço Inferior (T1): é bem preservado e mais comum ao longo de todo o vale. 

Alguns registros do T1 ainda guardam estruturas, tanto plano-paralelas como acanaladas e de 

estratificação cruzada. Seus depósitos são facilmente encontrados nas margens do atual canal fluvial 

do rio Maracujá. Embora ambos sejam escalonados em relação ao Nível de Terraço Superior (T2), 

propõe-se a seguinte distinção entre os depósitos do T1: 

• T1R: classificado como terraço de recobrimento, por ser recoberto pelos depósitos atuais de 

várzea (Tabela 1; Figura 2). 

• T1E: neste caso há maior presença de seixos, inclusive com pequenos seixos esparsos na 

fácies de argila (Figura 2), que pode variar de cor ao longo do perfil. A exposição da base rochosa 

dos terraços em alguns trechos evidencia o encaixamento da calha em segmentos de maior energia.  
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Várzea: o nível de várzea (Tabela 1; Figura 2) corresponde à dinâmica atual do vale e é 

pouco expressivo no alto curso, pois nele o vale é estreito e encaixado, sendo um segmento de alta 

energia. Já sobre o embasamento o vale se alarga, o que propicia o amplo desenvolvimento da 

planície. O nível de várzea se apresenta de duas maneiras: embutido no T1 ou recobrindo o T1, o 

que varia ao longo do vale.  

A Figura 2 apresenta os perfis-síntese dos níveis deposicionais. Esses perfis devem ser 

compreendidos como um sumário de certo ambiente sedimentar. Dessa forma, não representam uma 

seção-tipo, reprodução fiel do perfil sedimentar mais significativo da área e, portanto, não podem 

ser situados exatamente, porque refletem a superposição de dados. Desse mesmo modo, as fotos 

desta figura representam apenas um dos perfis encontrados, não sendo necessariamente coincidentes 

com os perfis esquemáticos. 

 

 

Figura 2 – Perfis-síntese e imagens representativas dos níveis deposicionais 
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As Figura 3 e 4 apresentam os resultados do mapeamento dos níveis deposicionais do vale do 

rio Maracujá em seus trechos mais significativos. Apresentam-se também nessas figuras perfis 

transversais ao vale que representam os arranjos mais comuns dos níveis deposicionais. Os trechos 

mapeados se referem basicamente ao médio vale, uma vez que no baixo curso as condições de 

acesso são limitadas e no alto curso poucos perfis puderam ser levantados, pois são mais escassos. 

Como pode ser observado nessas figuras (3 e 4), os depósitos do Nível de Terraço Superior 

(T2) se localizam, em geral, mais distantes do canal atual, entre 100 e 150 metros. Já os depósitos 

do Nível de Terraço Inferior (T1) estão sempre às margens do atual canal fluvial do rio Maracujá, 

variando apenas o seu recobrimento ou não pelos depósitos de várzea. No Trecho 2 (Figura 4) nota-

se a dominância do T1R, ou seja, os depósitos atuais de várzea são encontrados apenas sobrepostos 

aos do terraço mais jovem. Vale observar que neste trecho o vale é significativamente amplo, fato 

pouco comum no contexto do Quadrilátero Ferrífero. Isso só é possível dada a fragilidade das 

rochas do Complexo do Bação, além de pretéritas condições de maior estabilidade em relação ao 

nível de base geral da bacia, o rio das Velhas. 

 

4.2 – Reconstituição dos paleoambientes deposicionais 

Cada padrão fluvial (meandrante, entrelaçado, anastomosado, retilíneo, etc.) se constitui em 

um sistema deposicional específico, gerando, dessa forma, pacotes sedimentares com feições 

particulares de deposição. Essas feições devem ser consideradas na interpretação estratigráfica, por 

meio da análise das estruturas sedimentares associadas e da investigação da relação vertical e 

lateral, capazes de formar generalizações na forma de modelo de fácies (MIALL, 1996). Muitas 

vezes a diferenciação dos padrões fluviais é função principalmente do tipo e quantidade de carga 

fornecida ao sistema. No entanto, canais fluviais diferentes podem gerar seqüências sedimentares 

semelhantes em ambientes diferentes (REINECK e SINGH, 1980). Por isso, a proposta de Miall 

(1985) ganha destaque, uma vez que um ambiente ou sistema deposicional não é identificado em 

função de caracteres individuais, mas por uma associação de aspectos analisados em conjunto. 

Porém, como todo modelo, esta proposta deve ser utilizada com cautela. 

Os resultados da aplicação da proposta de Miall (1985) na interpretação dos depósitos fluviais 

quaternários do vale do rio Maracujá estão expressos na Tabela 2.  
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Figura 3 – Trecho 1 do mapeamento dos níveis deposicionais. Área próxima ao distrito de 

Cachoeira do Campo. 
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Figura 4 – Trecho 2 do mapeamento dos níveis deposicionais. Área próxima ao distrito de 

Amarantina. Legenda e localização vide Figura 3. 
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Tabela 2 – Interpretação a partir dos códigos de fácies de Miall (1985) 

NÍVEIS 
DEPOSICIONAIS 

LITOFÁCIES ESTRUTURAS 

CÓDIGO DE 
FÁCIES 
(MIALL, 

1985) 

INTERPRETAÇÃO 

Cascalho suportado por 
matriz; levemente 

gradacional 
Maciço Gmm Canal 

NÍVEL DE 
TERRAÇO 

SUPERIOR (T2) 
Material argilo-arenoso 

com seixos muito 
dispersos ou em lentes 

Maciço Fl Planície 

Cascalho suportado rico 
de matriz arenosa ou 

areno-argilosa 

Acanalada e 
cruzada 

Gp Canal 
NÍVEL DE 
TERRAÇO 

INFERIOR (T1) 
Material argiloso – por 
vezes com presença de 

areia fina 
Maciço Fsm Planície 

Material argiloso ou 
siltoso, por vezes com 

pequenos seixos 
esparsos 

Maciço Fl Planície 
NÍVEL DE VÁRZEA 

(VZA) 
SOBRE T1R:  

Areia fina 
Plano-paralela Fl Planície 

 

Nos depósitos dos níveis de terraços, em geral, a fácies basal nos remete a um ambiente 

deposicional típico de calhas fluviais, onde se tem energia suficiente para o transporte de areia e 

cascalho (inclusive matacão). A elevada quantidade de material fino deu, em certos locais, um 

caráter deposicional de fluxo viscoso de detritos, os quais passam a ser suportados por matriz. Por 

sua vez, a fácies superior desses níveis apresenta características de um ambiente deposicional de 

mais baixa energia, onde se depositam materiais de granulometria fina (argila, silte e areia fina) e, 

por vezes, há o acúmulo de matéria orgânica. Essa fácies é típica de ambientes marginais de 

planícies fluviais onde o transporte ocorre predominantemente por suspensão.  

Os depósitos de calha, como os encontrados nos níveis de terraços, não são exclusivos de 

nenhum padrão fluvial. Por outro lado, a ocorrência de depósitos finos bem desenvolvidos de 

planícies fluviais indica um padrão deposicional próximo ao meandrante, no sentido da proposta de 

Walker & Cant (1984). Não se propõe tratar-se de um padrão meandrante típico pela falta de 

maiores evidências nos depósitos encontrados. 

Os depósitos de várzea apresentam uma grande variedade. Na maior parte do vale, esses 

depósitos se sobrepõem aos do T1 (terraço de recobrimento). Quando a várzea é encontrada 

embutida no T1, os depósitos são resultantes da migração lateral do canal, sendo os materiais finos 

depositados sobre barras arenosas que são, por vezes, de cascalho. O padrão de sedimentação atual 

é intermediário entre o meandrante e o entrelaçado, tendendo mais para este no alto e médio curso. 
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4.3 – Dinâmica Atual 

A atual carga de leito do rio Maracujá se compõe de areia de vários tamanhos, em geral de 

quartzo, mas com marcante presença de areia itabirítica, o que dá aos depósitos arenosos uma 

coloração entre o cinza claro e o escuro. Poucos seixos são transportados atualmente, sendo estes de 

tamanho pequeno, com comprimento médio entre 1 e 7 cm. No geral, são seixos subarredondados 

de quartzo, mas também de xisto-filito e itabirito. É preciso destacar que boa parte desses seixos 

provém do desmantelamento do T1. 

A dinâmica erosiva-deposicional atual da bacia do rio Maracujá é condicionada, em grande 

parte, pela ação antrópica, que promove a erosão acelerada e o assoreamento das calhas fluviais. A 

carga sedimentar fornecida pela erosão acelerada é predominantemente arenosa, a qual não é 

totalmente transportada pelo fluxo, mesmo durante as cheias. O assoreamento se dá em razão do 

desequilíbrio na relação carga/capacidade de transporte, o que propicia o desenvolvimento de barras 

de canal e a geração de entrelaçamento. Barros, Raposo e Magalhães Júnior (2009) mapearam os 

trechos de assoreamento crítico na bacia, destacando sua estreita relação com áreas de intenso 

voçorocamento e solo exposto 

Os principais fornecedores de sedimentos aos cursos d’água da bacia atualmente são os 

voçorocamentos, a mineração/garimpo de topázio imperial e a exploração de materiais aluviais, 

além da ocupação inadequada do terreno, promovendo a erosão acelerada – laminar ou concentrada 

(RAPOSO, BARROS e MAGALHÃES JÚNIOR, 2009).  

A bacia do rio Maracujá apresenta condições geológicas e geomorfológicas naturalmente 

propensas ao surgimento dos voçorocamentos. Segundo Santos, Sobreira e Coelho Neto (2002), a 

camada superficial dos solos no Complexo do Bação é resistente à erosão laminar e serve como 

uma superfície protetora dos horizontes sub-superficiais, que são muito friáveis. Bacellar, Coelho 

Neto e Lacerda (2001) destacam que cerca de 70% das voçorocas da bacia estão diretamente 

associadas às atividades antrópicas, principalmente devido a abertura de valas na demarcação de 

propriedades por parte dos primeiros colonos. No entanto, qualquer uso ou atividade humana que 

interfira no regime hidrológico local atuando na concentração de fluxos superficiais de água, pode 

levar ao surgimento de voçorocas. O fluxo concentrado pode ter energia suficiente para erodir os 

horizontes superficiais, pouco erodíveis sob condições de fluxo superficial não concentrado, e 

atingir os saprólitos, muito erodíveis (BACELLAR, COELHO NETO e LACERDA, 2001). 

 

4.4 – Discussão dos resultados 

A proposta de Miall (1985) foi elaborada para a interpretação de depósitos sedimentares em 

regiões extratropicais, onde, em geral, há melhores condições para que esses depósitos sejam 

preservados, garantindo a visualização de uma riqueza de estruturas particulares dos ambientes 
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originais de sedimentação. Por outro lado, nos ambientes tropicais úmidos brasileiros, 

principalmente aqueles mais tectonicamente ativos, os intensos processos geoquímicos, biológicos e 

hidrodinâmicos desmontam, rapidamente, os registros deposicionais cenozóicos de encosta, 

inclusive os níveis fluviais. 

No Brasil, a maioria dos estudos relacionados ao levantamento e interpretação de níveis e 

seqüências deposicionais fluviais se refere a grandes rios, em geral, de planícies costeiras e que 

deságuam no Atlântico (SANTOS, 2008). Nesse sentido, ainda configura-se um desafio esse tipo de 

estudo em pequenos rios interioranos, sobretudo aqueles em áreas de relevo movimentado, 

marcadas por dinâmica fluvial descontínua afetada por variações nas características geológicas e 

geomorfológicas, como no Quadrilátero Ferrífero. Os poucos registros sedimentares ainda 

encontrados no Quadrilátero se concentram nos baixos vales, acompanhando os cursos atuais e são, 

geralmente, erodidos pela dinâmica fluvial atual. No entanto, a partir da análise dos níveis de 

terraços em relação aos depósitos atuais é possível fazer algumas considerações a respeito da 

dinâmica fluvial quaternária do vale do rio Maracujá. 

Destacam-se três aspectos inter-relacionados dessa dinâmica: uma redução na capacidade e 

competência de transporte do rio Maracujá; uma redução significativa na deposição de finos; e um 

incremento significativo de carga sedimentar arenosa às calhas fluviais. 

A redução da capacidade e competência de transporte é nítida no que se refere aos seixos. 

Como dito anteriormente, atualmente são transportados poucos seixos, sendo estes pequenos (entre 

1 e 7 cm) e em boa parte procedentes do desmantelamento da base do T1. Os níveis de terraços, por 

sua vez, chegam a apresentar matacão, sendo comuns seixos com comprimento entre 10 e 20 cm. 

Esse comportamento diferenciado pode estar ligado à redução da energia de transporte ao longo do 

Quaternário devido a diferentes fatores:  

•  capturas fluviais de tributários, reduzindo a vazão do rio Maracujá. Apesar da ausência de 

evidências de capturas, essas são comuns em áreas tectonicamente ativas como o Quadrilátero 

Ferrífero; 

•  redução da vazão em função de atividades antrópicas que provocaram a redução das áreas 

de recarga e o rebaixamento do nível freático (como os desmatamentos); 

•  entulhamento da calha fluvial por carga arenosa proveniente dos abundantes 

voçorocamentos de origem natural e humana na bacia. O assoreamento vigente na calha tende 

a reduzir a lâmina d´água; 

•  influência dos voçorocamentos na redução dos fluxos de base e aumento dos picos de cheia, 

porém de curta duração (COSTA & BACELLAR, 2007). 

Quanto à deposição de finos, se considerarmos que as condições climáticas são basicamente 

as mesmas desde a formação dos terraços (futuras datações vão auxiliar as interpretações de 
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condições paleoclimáticas sindeposicionais), haveria condições semelhantes de formação de mantos 

eluviais argilosos. Portanto, seria preciso considerar a hipótese de variações de condições de energia 

do fluxo em função de condicionantes geológicos, o que poderia ter desfavorecido ambientes de 

retenção de finos.  Neste caso, as condições tectônicas anteriores poderiam favorecer ambientes de 

mais baixa energia, seja a partir de soerguimentos mais moderados ao longo do vale ou de 

ambientes favoráveis a represamentos da dinâmica sedimentar a partir da configuração de níveis de 

base locais (BARROS et al., 2008). Condições favoráveis a esta situação podem ser exemplificadas 

por soleiras estruturais, blocos sob soerguimento mais acelerado à jusante ou grabens em trechos do 

vale. Hoje, a deposição de argila e silte é reduzida em relação à areia. Nos trechos estudados foi 

verificada a deposição atual de finos apenas em um pequeno segmento entre a Cachoeira Dom 

Bosco e o distrito de Cachoeira do Campo – Trecho 1 do mapeamento dos níveis (Figura 3). À 

jusante deste trecho a deposição de materiais de várzea é feita sobre o T1R, predominando, no 

entanto, a fração areia fina. Dessa forma, a deposição mais significativa de sedimentos argilosos e 

siltosos na bacia ocorre em outros locais, à jusante. Raposo, Barros e Magalhães Júnior (2009) 

apontam que a bacia do rio Maracujá contribui significativamente com sedimentos em suspensão 

para o alto rio das Velhas. Esses autores mostram que, tanto na estação seca como na chuvosa, a 

taxa turbidez do rio das Velhas a jusante de sua confluência com o Rio Maracujá é quase 12,5 vezes 

maior que a montante da mesma. 

A principal característica da dinâmica atual do vale do rio Maracujá é a presença significativa 

de areia, tanto nos depósitos de calha como nos de várzea (areia fina), sobretudo quando esta se 

encontra sobreposta ao Nível Terraço Inferior (Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Esquema dos ambientes deposicionais atuais do vale do rio Maracujá, marcados pela 

grande quantidade de areia. 
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Dificilmente são encontrados depósitos referentes aos níveis de terraços que apresentem a 

areia como fração dominante. Em geral, os depósitos de terraço chegam a apresentar matriz argilo-

arenosa, dificilmente areno-argilosa. Como discutido no tópico anterior, o principal condicionante 

desse aporte sedimentar é a erosão acelerada, sobretudo por meio dos voçorocamentos. Esses e 

outros fatores condicionam o assoreamento das calhas fluviais e transformam a dinâmica fluvial em 

um padrão tendendo ao entrelaçado proximal – entre as cabeceiras e a cachoeira Dom Bosco – e do 

entrelaçado intermediário – entre esta cachoeira e o distrito de Cachoeira do Campo. 

Por fim, vale destacar a variação nos perfis do Terraço Inferior – ora recobertos pela várzea, 

ora não. Podem ser levantados três condicionantes para esse processo: 

•  uma movimentação diferenciada de blocos tectônicos ao longo do vale, onde os blocos 

subsidentes, ou os de soerguimento mais lento, propiciariam um entulhamento do vale nos 

ambientes de mais baixa energia; 

•  o concrecionamento dos seixos do Terraço Inferior, que passam a pavimentar o leito atual, 

impedindo o encaixamento da calha (“bed armoring”); 

•  um aporte sedimentar arenoso muito significativo, entulhando o leito (areia grossa) e 

forçando o extravasamento do fluxo em sua dinâmica moderna e a consequente deposição de 

areia fina nos ambientes marginais de planície. 

Na verdade, esses condicionantes devem atuar conjuntamente. Onde o concrecionamento dos 

seixos do nível basal do T1 ocorre, ou é mais expressivo, o fluxo passa a dissipar sua energia nas 

margens, propiciando a remoção das fácies fina e abrindo espaço para o embutimento da várzea 

(Figura 3). O processo de encouraçamento das calhas fluviais é comum no Quadrilátero Ferrífero, 

mas na bacia do rio Maracujá ele é mais restrito, dado que suas cabeceiras no Supergrupo Minas – 

área fonte dos itabiritos, ricos em ferro – são bem menos numerosas que as de outras bacias do 

Quadrilátero (MAGALHÃES JUNIOR, SANTOS e CHEREM, 2008). 

No entanto, em outros trechos, com a redução da capacidade de transporte do fluxo e o aporte 

sedimentar moderno, não haveria energia suficiente para erodir as margens e o canal passa a ser 

entulhado, forçando o transbordamento e o recobrimento dos terraços das margens. Em trechos 

onde o fluxo é maior, o entulhamento do canal pode se dar em razão da possível atividade tectônica 

diferenciada ao longo do vale. Dessa forma, é provável que os depósitos de várzea ricos em areia 

seriam depósitos quinários. Esse tipo de sedimento é típico da erosão acelerada, sobretudo gerado 

nos voçorocamentos, os quais – como dito anteriormente – são em sua maior parte de origem 

antrópica na bacia. Também teria contribuído para esse processo a erosão laminar, outra importante 

forma de erosão acelerada, a qual só seria expressiva após a sistemática remoção da cobertura 

vegetal original da bacia por atividades agrícolas, silvícolas de eucalipto e, principalmente, 

pastagens. 
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5 – CONCLUSÕES 

A sistematização temporal da relação entre formas e processos fluviais e investigações 

paleogeomorfológicas podem contribuir para diagnosticar impactos das atividades humanas e do 

uso de recursos naturais na dinâmica fluvial (PETTS e FOSTER, 1985). Isso se mostrou evidente 

no presente trabalho, no qual os registros sedimentares aluviais foram tomados como indicadores 

viáveis da evolução geomorfológica fluvial e das características dos eventos deposicionais, 

permitindo a comparação com os processos fluviais atuais. Nesse processo, as interpretações 

estratigráficas se tornam procedimentos metodológicos de primeira importância. 

A análise dos depósitos fluviais indicou uma evolução em canais próximos aos meandrantes 

na configuração dos Níveis de Terraço Superior (T2) e Inferior (T1). Por outro lado, a dinâmica 

atual se dá em um sistema intermediário entre os padrões meandrante e o entrelaçado, tendendo 

mais para este no alto e médio curso, onde o fluxo de base é reduzido e o aporte sedimentar muito 

grande. A erosão acelerada é apontada como o principal condicionante dessa dinâmica, pois sob a 

forma de voçorocamentos, sempre conectados à rede de drenagem, geram um aporte sedimentar 

significativo às calhas fluviais e interferem no fluxo de base, reduzindo-o. Os voçorocamentos na 

bacia, em grande parte de origem antrópica (BACELLAR, COELHO NETO e LACERDA, 2001), 

juntamente com a erosão laminar, desencadeada pelo expressivo desmatamento na área, teriam 

propiciado a geração de depósitos quinários. Estes foram identificados na deposição de materiais 

arenosos na atual planície de sedimentação, o que é incompatível com a evolução do vale no 

quaternário e pode ser em parte condicionado pelo entulhamento da calha fluvial.  

A neotectônica também pode estar influindo na dinâmica fluvial atual, desfavorecendo o 

encaixamento devido à redução da energia do canal. A atividade neotectônica é reconhecidamente 

importante na configuração e evolução morfológica do Quadrilátero Ferrífero e vem sendo apontada 

desde os primeiros estudos de cunho geomorfológico na área (BRAJNIKOV, 1947; FREITAS, 

1951; KING, 1956; SAADI, 1991; MAGALHÃES JÚNIOR, 1993). 

 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à FAPEMIG e ao CNPq pelas bolsas de iniciação científica e pelo 

financiamento do projeto de pesquisa. Também agradecem à professora Dra. Ana Clara Mourão 

Moura (IGC/UFMG) pelo empréstimo das imagens de satélite. 

 

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 18 

BIBLIOGRAFIA 

BACELLAR, L. A. P.; COELHO NETO, A. L.; LACERDA, W. A. (2001) Fatores condicionantes 
do voçorocamento na bacia hidrográfica do rio Maracujá, Ouro Preto, MG. In: VI Simpósio 
Nacional de Controle de Erosão, 2001, Goiânia. CD Rom. São Paulo: ABGE, v. 1.  

BACELLAR, L. A. P. (2000) Condicionantes geológicos, geomorfológicos e geotécnicos dos 
mecanismos de voçorocamento na bacia do rio Maracujá, Ouro Preto, MG. 2000. Tese. 
(Doutorado em Engenharia Civil) – COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro. 

BARROS, L. F. P.; RAPOSO, A. A.; MAGALHÃES JR, A. P. (2009). Condicionantes Antrópicos 
na Dinâmica Erosivo-Deposicional da Bacia do Rio Maracujá – Quadrilátero Ferrífero/MG. 
In: XIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA, Viçosa. No prelo 
2009. 

BARROS, L. F. P.; RAPOSO, A. A.; MAGALHÃES JR, A. P.; CHEREM, L. F. S. (2008). Níveis 
e Seqüências Deposicionais Fluviais Cenozóicos no Vale do Rio Maracujá, Quadrilátero 
Ferrífero, MG Ouro Preto/MG. In: II ENCONTRO LATINO AMERICANO DE 
GEOMORFOLOGIA E VII SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA, Belo 
Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Tec Art, 2008. v. 1. p. 140-150. 

BIAZINI J. M.; SALGADO, A. A. R.. (2008) Geomorfologia Latino-americana: Panorama geral da 
produção latinoamericana no início do século XX (2001-2005). Geografias, v. 4, p. 101-108.  

BRAJNIKOV, B. (1947). Essai sur la tectonique de la région à l’est de Belo Horizonte, Minas 
Gerais, Brésil. Bull. Soc. Géol. de France, 5(17):321-335. 

CHEREM, L. F. S.; RAMOS, V.D.V.; LOPES, F. W. A.; MACEDO, D. R.; MAGALHÃES 
JÚNIOR, A. P.; SALGADO, A.A.R. (2008). Níveis e Seqüências Deposicionais Fluviais no 
Médio e Baixo Vale do Ribeirão do Caraça borda oriental do Quadrilátero Ferrífero/MG. In: 
II Encontro Latino Americano de Geomorfologia e VII Simpósio Nacional de Geomorfologia, 
2008, Belo Horizonte. [Anais...] Belo Horizonte: Tec Art. 

COSTA, F. M.; BACELLAR, L. A. P. (2007). Analysis of the influence of gully erosion in the flow 
pattern of catchment streams, Southeastern Brazil. CATENA, v. artcle, p. 230-238. 

FREITAS, R.O. (1951). Ensaio sobre a tectônica moderna do Brasil. FFCL/USP, Bol.130, Série 
Geol, (6):1-120. 

GAMA JÚNIOR, E. (1989 b) Concepções Estratigráficas em Análise de Bacias: C: A. Estratigrafia 
Genética. Geociências, São Paulo, nº 8, p. 21-36. 

JOHONSON, R. F. (1962). Geology and ore deposits of the Cachoeira do Campo, Dom Bosco e 
Ouro Branco Quadrangles, Minas Gerais, Brazil. Geol. Surv. Prof. Paper. 341-B, 39 pp. 

KING, L. C. (1956). Geomorfologia do Brasil Oriental. Rev. Bras. Geog., 18(2): 147-266. 

MACKLIN, M. G.; RUMSBY, B. T.; HEAP, T. (1992). Flood Alluviation and Entrenchment: 
Holocene Vlley-Floor Development and Transformation in the British Uplands. Geological 
Society of America Bulletin, v. 104, pp. 631-643, june/1992. 

MAGALHÃES JÚNIOR, A. P.; SANTOS, G. B.; CHEREM, L. F. S. (2008). Processos de 
Encouraçamento da Calha do Alto Rio das Velhas e seus Reflexos na Dinâmica Fluvial 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 19 

Moderna, Quadrilátero Ferrífero, MG. In: II Encontro Latino Americano de Geomorfologia e 
VII Simpósio Nacional de Geomorfologia, 2008, Belo Horizonte. [Anais...] Belo Horizonte: 
Tec Art, 2008. v. 1. p. 120-130. 

MAGALHÃES JÚNIOR, A. P.; SAADI, A. (1994). Ritmos da Dinâmica Fluvial Neo-Cenozóica 
Controlados por Soerguimento Regional e Falhamento: O Vale do Rio das Velhas na Região 
de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Geonomos, Belo Horizonte-MG, 1994; v. 2, n. 1, p. 
42-54. 

MAGALHÃES JÚNIOR, A. P. (1994). Impactos Ambientais em Sistemas Fluviais: A Mudança no 
Padrão de Sedimentação do rio das Velhas na Região de Belo Horizonte-MG. Caderno de 
Filosofia e Ciências Humanas, Belo Horizonte, v. ano II, n. 3, p. 39-47. 

MAGALHÃES JÚNIOR, A. P. (1993). Dinâmica Fluvial Cenozóica da Bacia do rio das Velhas na 
Região de Belo Horizonte-MG. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Departamento de 
Geografia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1993. 

MAGALHÃES JÚNIOR, A. P.; SOUZA, C. J. O. ; MARQUES, M. R.; MOURA, M. T. T.; 
MOREIRA, P. F.; SILVEIRA, J. S.; VALADÃO, R. C. (1992). Modificações nos Padrões de 
Sedimentação Fluvial durante o Quaternário Tardio no Espinhaço Meridional. In: 37º 
Congresso Brasileiro de Geologia, 1992, São Paulo. Boletim de Resumos Expandidos. São 
Paulo : SBG, 1992. v. 2. p. 306-307. 

MIALL, A. D. (1996). The geology of fluvial deposits: sedimentary facies, basin analysis, and 
petroleum geology. Berlim: Springer-Verlag, 582 p. 

MIALL, A. D. (1885). Architectural Element Analysis: A new Method of Fácies Analysis Applied 
to Fluvial Deposits. Earth-Science Reviews, Amsterdam, v. 22, 261-308p. 

PETTS, G. E.; FOSTER, D. L. (1985). Rivers and Landscape. ED. Edward Arnold, 1985. 274 p. 

RAPOSO, Aline A.; BARROS, L. F. P.; MAGALHÃES JR, A. P. (2009). O Parâmetro de Turbidez 
das Águas como Indicador de Impactos Humanos na Dinâmica Fluvial da Bacia do Rio 
Maracujá – Quadrilátero Ferrífero/MG. In: XIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
FÍSICA APLICADA, Viçosa. No prelo 2009. 

RAPOSO, Amanda A.; OLIVEIRA, L. F.; MAGALHÃES JR, A. P.; CHEREM, L. F. S. (2008). 
Níveis e Seqüências Deposicionais do Vale do Ribeirão do Mango Quadrilátero 
Ferrífero/MG. In: II Encontro Latino Americano de Geomorfologia e VII Simpósio Nacional 
de Geomorfologia, 2008, Belo Horizonte. [Anais...] Belo Horizonte: Tec Art, v. 1. p. 110-120. 

REINECK, H. E.; SINGH, I. B. (1980). Depositional Sedimentary Environments. New York: 
Springer Verlag, 549 p. 

SAADI, A. (1991). Ensaio sobre a morfotectônica de Minas Gerais (Tensões Intra-Placa, 
Descontinuidades Crustais e Morfogênese). Belo Horizonte: IGC/UFMG. (Tese para o 
Concurso de Professor Titular do IGC/UFMG).  

SANTOS, G. B. (2008). Eventos paleodeposicionais e a dinâmica fluvial atual no alto vale do Rio 
das Velhas, Quadrilátero Ferrífero, MG. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 
Departamento de Geografia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 20 

SANTOS, C. A.; SOBREIRA, F. G.; COELHO NETO, A. L. (2002). Comportamento hidrológico 
superficial e erodibilidade dos solos da região de Santo Antônio do Leite, distrito de Ouro 
Preto, MG. Revista da Escola de Minas, Ouro Preto, v. 55, n. 4, p. 285-290. 

SOMMÉ, J. (1990). Enregistrements – Réponses Des Environnements Sédimentaires et 
Stratigraphie du Quaternaire – Exemples D Achenhéim (Alsace) et de La Grande Pile 
(Vosges). Quaternaire, (s. 1), 1, 25-32. 

VALADÃO, R. C.; SILVEIRA, J. S. (1992). Estratigrafia Quaternária e evolução do Relevo no 
Complexo do Bação, Dado Preliminares. In: Anais do VI Simpósio de Geologia de Minas 
Gerais, Rev. Escola de Minas, v. 45, n. 01/02, Ouro Preto, PP. 85-87. 

WALKER, R.G.; CANT, D.J. (1984). Sandy fluvial systems. In: R.G. Walker (ed.), Facies Models, 
2 ed. Geoscience Canada Reprint Series, 1: 71-89. 

WALKER, R.G. (1984). Facies models. Toronto, GA.C. 211p (Geoscience Canadá, reprint series, 
1). 

WERRITTY, A.; FERGUSON, R. I. (1980). Pattern Changes in a Scottish Braided River Over l, 30 
and 200 years. In: CULLINGFORD, R. A.; DAVIDSON, D. A.; LEWIN, J. (EDS.). 
Timescale in Geomorphology. Chichester: Jonh Wiley e Sons.  


