
V ALTER CASSETI 

T 
CASSETI, V. 

ESTRUTURA E GÊNESE DA -COMPARTIMENTAÇAO DA 
PAISAGEM DE 
SERRA NEGRA - MG 

FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E 
CIBNCIAS HUMANAS - DEPARTAMENTO 
DE GEOGRAFIA 



NIVERSIDADE OI': SÃO PAULO 
IEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

VALTER CASSETI 

ESTRUTURA E GÊNESE DA rOMPARTIMENTAÇÃO DA 
PA ISAGE\ít DE SERRA NEGRA - MG 

Orientador; Prof. Dr. MÁRIO DE BlASI 

TESE DE MESTRADO apresentada 
ao DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

da FACTLDADE DE FILOSOFIA. 
LETRAS E CIENCIAS Hl.MANAS 

SÃO PAULO - 1977 



AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Dr. MÁRIO DE BIASI, 

pelo apoio~ incentivo e exemplo de 
solidariedade. 

Ao Prof. Dr. ADILSON AVANCI 
DE ABREU, cujos conselhos nos 
bastante Úteis na realização 
trabalho. 

foram 
deste 



SUHÃRIO 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO MOSAICO PAISAG!STICO DE 
SERRA NEGRA 

Localização e Individualização da Ãrea 

Importância da Região e Bibliografia Disponível 

Justificativas e Objetivos Gerais 

Material e Metodologia Mobilizados 

AVALIAÇÃO DAS VARIÃVEIS FfSICAS RESPONSÃVEIS PELA 
ESTRUTURAÇÃO DA PAISAGEM 

As Unidades Morf oestruturais e seu Significado 

A Disposição da Drenagem e os Reflexos Estruturais 

Considerações Climáticas e Influência na Paisagem 

Variáveis Biogeográficas e suas Implicações 
Morf ogenéticas 

AS FORMAS RESULTANTES E SUA DISPOSIÇÃO ESPACIAL 

Formas Guiadas pela Litologia e Estrutura 

Formas de Agradação e Degradação 

Evidências de Oscilações Paleoclimáticas 

CONCWSOES 

Tentativa de Compartimentação e Estruturação da 
Paisagem de Serra Negra 

Considerações Finais 

NOTAS E REFERtNCIAS 

BIBLIOGRAFIAS 

Bibliografia Citada 

Bibliografia Complementar 

DOCUMENTAÇÃO FOTOG~FICA 



1. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO MOSAICO PAISAGÍSTICO DE 
SERRA NEGRA 

1.1. Localização e Individualização da Área 

1.2. Importância da Região e Bibliografia Disponível 

1.3. Justificativas e Objetivos Gerais 

1.4. Material e Metodologia Mobilizados 



1.1 . LOCALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÃREA 

Considerando a hipótese de trabalho formulada, onde a 

integração das variáveis de natureza física fossem preponde

rantes na estruturação da paisagem, é que elegemos o domo de 

Serra Negra, M.G., como área de estudo, pois ali as caracte 

rísticas morfoestruturais ofereciam condições adequadas às 
investigações pretendidas. 

Observando esta área de aproximadamente 500 km2 (en 
tre as seguintes coordenadas: 18948~a 19900~de latitude sul 

e 46943~a 46958~de longitude W de Gr.), pode-se evidenciar 

através de levantamentos aerof otográf icos e demais documen 
tos cartográficos, a particularização da mesma no 
regional. 

contexto 

Este setor se insere na borda ocidental da plataforma 
pré-Baic~.liana do São Francisco (fig. 1), importante faixa 

de metassedimentos que caracteriza o sistema de dobramentos 
Brasilianos - 900-550 MA - (FERREIRA, 1974). 

Conforme a divisão morfoclimática do Brasil(AB~SÃBER, 

1970), Serra Negra encontra-se nas imediações da linde cor 
respondente ao domínio dos chapadões recobertos por cerrados 
(chapadões tropicais interiores com cerrados e florestas ga 
leria) e faixa de transição não diferenciada. Portanto o ca 

ráter bem individualizado de Serra Negra deriva em grande 
parte de suas características estruturais, apresentando-se 
como um ponto de transição entre os dobramentos Canastra, a 
oeste, e os planaltos sedimentares pós-triássicos da serra 
da Mata da Corda, a leste. 

Eata estrutura dômica acha-se inserida no extenso cin 
turão de ocorrências básico-alcalinas do Brasil centro-meri
dional (fig. 1), cujo distrito, submetido a intrusões tar 
dias, redundou no arqueamento do espesso pacote sedimentar 
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da periferia ocidental-sul da bacia do Bambuí. 

A tectônica epeirogênica moderna (pÔs-cretácica), bem 
como os sistemas morf oclimáticos pretér·i tos, r·esponsáveis pe 
la erosão policÍclica, responderam pelas fases de desnudação 

e aplainamento, evidências estas reafeiçoadas por processos 
atuais e pré-atuais. 

Quanto à drenagem, o modelo ânulo-radial centrífugo 
identifica um alto grau de contrôle estrutural e topográfi 
co, o que é uma característica específica dos relevos dômi 
cos. 

O relevo regional se responsabiliza por um clima do 

tipo mesotérmico úmido. Por outro lado, a topografia local e 
os processos paleoclimáticos são os responsáveis pelas fo~ 
ções pedológicas bem como pela distribuição espacial da vege 

tação. Os latossolos dominantes, revestidos pelo cerrado, 
são nas zonas derruídas das encostas, substituídos pelos li
tossolos cobertos ;:or manchas de formações florestais do ti 
po tropical. 

A ocupação ::.· .. unana encontra-se condicionada à morfolo-
gia, e a esta vincula-se diretamente, não só em termos de 
uso do solo, mas também em teL'JilOS de sistema de circulação. 

A estância hidromineral de Serra Negra é a granda 
atração turística do município Patrocínio, cuja fonte de mi 

neralização acha-se relacionada às propriedades químicas das 

rochas encaixantes. 

A convergência de todos e~tes elementos constituem um 

arranjo complexo da paisagem, cuja estruturação é o resulta
do da ação conjunta dos fatores que integram e se interagem 

no domínio morfoclimático vigente. 

1.2 IMPORTÃNCIA DA REGIÃO E BIBLIOGRAFIA DISPON!VEL 

Conforme se salientou, a região proposta para estudo 
apresenta interesse em termos de mosaico paisagístico, ins~ 

rida em uma região que representa papel de relativa import~ 
eia na economia agrária e na demografia mineira, com possi

bilidades de se tornar importante centro de produção esta 
dual. Um ponto favorável a contar corresponde à posição ge~ 

gráfica, em relação aos grandes centros consumidores e à or 
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ganização das atividades agrárias, nao apenas com relação à 
produção, mas também quanto aos métodos e técnicas sob cuja 
orientação vêm sendo desenvolvidas. 

No município de Patrocínio, 39% dos 45.949 habitantes 
vivem no campo, conforme dados de 1974 fornecidos pela Pre 

feitura Municipal. Economicamente é um município caracteriz! 
do pela agro-pecuária, com uma produção crescente no que se 

refere aos cultives de arroz, milho, soja, café e feijão(!). 
O progressivo plantio (sobretudo de sorgo, milho, arroz, so 
ja, feijão e café, este com 3.000.000 de novos pés), conduz 

a uma previsão de safras consideráveis, onde a intensifica -
ção e o aproveitamento das áreas de cerrado poderão possibi

litar a superimposição da lavoura sobre a pecuária, retornan 
do ao provável regime descrito em 1938 por MORENO ( morador 
local), ao se referir ao "Vale da Serra Negra'' (2). 

Atualmente Patos de Minas se consagra como principal 
centro-regional de agricultura comercial; fato que, sem dÚ 

vida, encontra-se vinculado à fertilidade dos solos origin! 
dos de tufítos e materiais piroclásticos da formação Bauru. 

Dada a importância da área e da região, sob o ponto 
de vista natural e ainda das perspectivas humanas, tanto a 
bibliografia específica, quanto a documentação de base dispo 
níve~s são deficientes no conjunto, dizendo respeito princi 
palmente à geologia e visando interesses de ordem econômica. 

Este aspecto gera uma grande disparidade com relação aos de 

mais ramos do conhecimento científico. 

Diante das perspectivas promissoras, quanto aos recUE 
sos minerais, Serra Negra foi por diversas vezes objeto de 
estudos geológicos, dos quais se deve considerar o levanta 

mente de detalhes realizado pela GEOSOL (1970), compondo es 
tudo global processado pelo DNPM em seu projeto "NiÓbio-Fos
fato-Titânio''. O objetivo fundamental do referido trabalho 
foi o mapeamento geológico na escala de 1:20.000 e a caracte 
rização dos elementos presentes nos solos e rochas 

das. 

amostra 

Foi Serra Negra ainda) objeto de interesse, quando da 
realização do Projeto Chaminé (DNPM), cujos trabalhos de Céi! 
po e de fotogeologia estiveram a cargo de BARBOSA et Alii • • '··-..., 
(1970), como representantes da PROSPEC. 

Devem-se ainda conside~ar as anotações de CAMPOS 



(1937), quando do reconhe?imento geológico do Chapadão 
FeI'l'o (3), de SOCORZA (1935), que fez breves descrições 
mesma natureza (num corte efe~uado entre Patrocínio e 

de Minas) e de GUIMARÃES & SAD (1966), que descreveram 
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do 
de 

Patos 

al 
guns aspectos geológicos e petrográficos de Salitre e SeI'l'a 

Negra, determin-ando a idade do bebedourito existente no pri 
meiro. 

Segundo o levantamento efetuado pela GEOSOL(l970),mui 
to pouco foi feito com relação à investigação dos recursos 
minerais do distrito de Serra Negra, uma vez que a malha de 

furos pioneiros e sondagens efetuadas pela empresa são consi 
derados pouco propícios ao bloqueamento de depósitos mine 
rais. 

Acreditamos desta forma que um ensaio da organização 
do mosaico paisagístico, que até então nao mereceu a devida 

atenção, torne-se necessário~ motivado ainda mais, pelo des 
pertar do governo para a criação do programa de desenvolvi -

mento agrícola (Polocentro), visando o aproveitamento das 
áreas de cerrado. 

1. 3 JUSTIFICATIVAS E OBJE'I"I VOS GERAIS 

Há muito tempo, uma das noções mais fecundas da ge~ 

grafia é a "paisagem'7 , cuja conceituação se caracteriza como 

sendo um problema de natureza epistemológica. Uma das análi 
ses mais profundas sobre a noção de paisagem (do alemão Lan

dschaft) ê provavelmente a de TROLL (1950), que a considera 
uma combinação dinâmica dos elementos fÍsÍcos e humanos, CO!! 

ferindo ao território uma fisionomia própria, caracterizand2 

o pela habitual repetição de determinados traços. 

Desde os tempos em que os geógrafos conseguiram expli 
car a gênese da paisagem, fizeram dela um domínio especiali
zado (JUILLARD, 1965). Tais repercussões foram sentidas e d! 
senvolvidas nos Últimos anos, através de numerosos trabalhos 
que utilizaram as formações superficiais e outros enfoques 
de natureza geomorfolÔgica, para a compreensão da mesma. Es 
tudos como de TROLL (1963) para as regiões montanhosas da 

América Tropi : al, de MATTOS (1959) para a região da Baixa M2 
giana, MONTEIRO (1962) para o Baixo São Francisco, ABREU 
(1973) para o Médio Vale do vaguari-Mirim e geógrafos euro 
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peus ilustram as tentativas de se atingir esse fim. 

Objetivando uma tentativa de estabelecer a estrutura
ção da paisagem de uma área experimental e, ao mesmo tempo 
a busca de conhecimentos relativos à prática de trabalho de 

campo, procuramos a localização de um . "espaço geográfico'', S! 
gundo conceituação de DOLLFUS (1972), onde se registrasse 

um grande número de arranjos entre as variáveis naturais e 
nos permitisse, atrav~8 de uma abordagem predominantemente 
geomorfológica, atingi~ a compreensão da mesma. A área esc~ 
lhida presta-se sobremaneira a isto, dadas suas característi 
cas morf oestruturais e à dinâmica dos processos que a mode -
lou. Preocupamo-nos então em levantar as variáveis integr~ 

tes do mecanismo que responde pela evolução, organização e 

estruturação dessa paisagem e por seus reflexos na ocupação 
do solo. 

Nesta fase de desenvolvimento agrícola, visando sobr! 
tudo ao aproveitamento das áreas do cerrado, as pesquisas r~ 
lativas a um ensaio da organização da paisagem adquirem par 

ticular interesse social, em vista de subsídios que a geomo~ 
fologia oferece em termos de equilíbrio dinâmico (steady st~ 

te na conceituação de HACK, 1972) e implicações das diferen 
tes formas do uso do solo. 

Ao se abordar o complexo de Serra Negra, com vistas à 
caracterização dos aspectos fisiográficos, está se 
mostrar a integração dos processos morfogenéticos, 

veis pelas modificações e alterações, no tempo e no 
do conjunto paisagístico. Esta complexidade aparente 

tentando 
~ 

respons! 
espaço, 
e a ne 

cessidade de um critério de idealização, levaram-nos à tenta 
tiva de estabelecermos um quadro simplificado da paisagem, 
a fim de permitir a interpretação dos aspectos fundamentais 
da realidade. A seletividade apresentou grau variável, sobr~ 
tudo no que se refere a atividades e processos pretéritos,n! 

cessários à interpretação das formas evidenciadas. 

Buscando aplicar um método reconhecido na análise e 

no tratamento gráfico da informação, tentamos, baseados em 
sistemas dinâmicos, explicar processos e funções através dos 

tempos. 

Finalmente, procurando levantar de maneira sintetiza 
da esta realidade, buscamos atingir com o presente trabalho, 

os seguintes objetivos dentr~ outros: 
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. Compartimentar e inventariar a estrutu 
raÇão da paisagem, visando à organiza 

ção de um esboço geomorfológico, nos 
moldes estabelecidos pela sub-comissão 
da U.G.I., na escala de 1:40.000; 

. Analisar os sistemas e sub-sistemas, 

que respondem pelo reafeiçoamento dos 
processos e formas presentes; 

. Interpretar a compartimentação morf olÓ 
gica da paisagem, considerardo as va 
riações climáticas e efeitos tectôni 

cos pretéritos, bem como as demais va-
riáveis responsáveis pela 
ção resultante; 

estrutura 

• Traçar considerações relativas à ruptu 

ra da integração dos sistemas, sobretu 

do antrÓpicos, e suas implicações de 
natureza resistâsica; 

. Estabelecer uma síntese da compartime~ 
tação e seus reflexos na ocupação do 
solo. 

1.4 MATERIAL E METODOLO~IA MOBILIZADOS 

Procurando analisar, interpretar, estruturar e rep~ 

sentar a superfície da paisagem de Serra Negra, considerando 
portanto os objetivos propostos, apresentaremos em rápidas 
palavras uma síntese metodológica, desenvolvida segundo téc

nicas consagradas e, dentro das limitações, levando em consi 

deração o material disponível. 

Na tentativa de se estabelecer uma noção de egcala 
tempero-espacial, servimo-nos das unidades taxonômicas de 
TRICART e CAILLEUX (ln : TRICART, 1965) e BERTRAND (197l)atra 
vês das quais procuramos inventariar e classificar os inte 
grantes do geosistema. 

Sintetizando o complexo mecanismo que responde pela 
dinâmica da paisagem, utilizamos a teoria dos sistemas de 
STRAHLER (1950 e 1952), ampliada por CHORLEY (1971). Este 
sistema pode ser definido como o esturlo do conjunto de ele 
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mentos e de suas inter-relações. Para efeito de classific! 
ção, consideramos os primeiros sistemas, representados pela 
estrutura, clima e biogeografia como antecedentes, e os se 
gundos, correspondentes a hidrologia, o homem e à própria 
paisagem resultante, como subsequentes, deixando contudo de 

obedecer a um encadeamento linear, sequencial,conforme adve! 
te CHORLEY (1971), uma vez que, através do mecanismo de re 

troalimentação (feedback), os sistemas subsequentes volta 
riam a influenciar sobre os antecedentes, numa perfeita inte 

-raçao. 

Analisando a mecânica dos sistemas e suas interferên 
cias no modelado, procuramos interpretar a paisagem, caracte 
rizando a tipologia de uma maneira dinâmica, inspirada na 

teoria bio-resistásica de ERHART (1966), que envolve, sem dÚ 

vida alguma, todos os aspectos responsáveis pela gênese e ar 
ranjo geo-ecolÓgico. 

Por fim, a representação cartográfica do esboço ge~ 

morfológico procurou mostrar os resultados da dini:;nica dos 

sistemas (considerando o fator temporal), onde as limitações 
de detalhamento dos geof ácies foram estabelecidos pela natu 
reza do material utilizado. A representação obedeceu a uma 

seletividade com relação à importância das informações,fican 
do as análises de microformas ou formações sub-superficiais 
(dadas as dificuldades de representação) transcritas no tex 

to. 

Se por um lado nos referidos anteriormente a uma po 

breza, quanto à bibliografia específica da área, o mesmo po 

de ser considerado em relação à documentação de base regi~ 

nal. Portanto, com exceção do mapeamento geológico em escala 

grande e de outras informações de mesma natureza, fundamen 
tais aos objetivos propostos, outros relatos textuais prati 
camente inexistem. O trabalho restringiu-se a uma síntese fi 

· siográfica que, apesar de tudo, pode ser importante tanto pa 

ra uma posição voltada para o planejamento, · como para uma 

abordagem quantitativa. 

Embora a documentação cartográfica se apresente um 
tanto limitada quantitativamente, a existente revelou-se de 
grande valor. Conforme relatamos, o mapeamento geológico do 
complexo de Serra Negra, efetuado pela GEOSOL, na escala de 
1:20.000, muito auxiliou na caracterização da litologia su 

perficial, sendo que muito tem a ver com a estruturação da 
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campo. A quadrícula de referência de tais esboços foi extraí 
da das folhas topográficas Petos de Minas e Ibiá, anterior 
mente referidas. 

A análise e interpretação das fotografias aéreas ass~ 
miram importância especial, para a definição de praticamente 
todos os aspectos de investigação, desde a estrutura geolôgi 
ca e recobrimento. vegetal, portador dos reflexos resultantes 
da ocupação do solo, até a compartimentação do relevo e es 
truturação da paisagem. 

Na construção do esboço de declividades, - procuramos 

distribuir as classes isoclinais, considerando a classifica 
ção e denominação estabelecida pelo •;Manual Brasileiro para 
Levantamento Conservacionista" (In: GALETI, 1972). Para a de 
terminação das áreas de declividades segundo as classes, bem 
como para o levantamento das áreas relativas às unidades es 
truturais, necessárias ao estabelecimento de densidades hi 

drográficas, utilizamo-nos de planímetro e processo de pes~ 

gem em balança de precisão ( s .~l'tol'ius) • 

A elaboração dos documentos cartográficos apoiou-se , 
na medida do possível , em reflexões recentes sobre o sistema 
gráfico inspirado na semiologia gráfica e no tratamento grá 

fico da informação, cujos princípios foram estabelecidos por 
Jacques BERTIN (1973 e 1975) , em sua obra Sémiologie GPaphi

que. Quando a síntese não era possível, ultrapassando por 

exemplo os níveis ideais de densidade gráfica e lisibilidade 
procuramos multiplicar o número de cartas temáticas. Alguns 
documentos mereceram tratamento gráfico tradicional. 

A pesquisa de campo foi traçada, considerando setores 
expressivos e de melhor acesso, levantados preliminarmente 

através de breves reconhecimentos aerof otogramétricos e ex 
cursões preliminares, contando ainda com o apoio de uma foto 

grafia aérea da estrutura dômica na escala aproximada 
1:30.000. A combinação desses elementos redundou em uma 

de 
.,. 

se 
rie de excursões de campo, cujo roteiro foi esquematizado na 

fig. 2. 

A definição da amostragem foi reconhecida após um to 
tal de quinze excursões, com uma média de dois dias cada e 
de, aproximadamente, dez horas de trabalho diário, apoiadas 

em cartas topográficas e geológicas, fotografias aéreas e 
consulta bibliográfica. Essas excursões foram iniciadas em 
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janeiro de 1975, redundando nos primeiros contatos e coleta 
de materiais. Em outubro de 1976, encerrou-se a análise da 
amostragem, com cinco excursões. 

-

'\ 
: ' ~ , . 

\r}.::_/ 
/ 

\,,_ ... ,, ~ ,. . 

-·---------. .... ....::... ... .. _ ... .. ..... 

.. -U . CuA IÕU Df C .._tillPC. - S f. R lt A tcl"GaA -flli.2 
----• llb'l'li :-tlC 

t • ·--

A abordagem foi realizada em dois níveis: o primeiro, 
concernente ao reconhecimento da macro-estrutura; e o segu~ 

do, dividido em setores, a que inclusive permitiu' o_ ~stabel~ 
cimento de contrastes fundamentais, quando da tentativa de 
compartimentação da morfologia e estruturação da paisagem. 

A realização do esboço geomorfolÔgico objetivou a vi 

sualização das formas de relevo e das formações superficiais 
processadas pela tectônica e forças exógenas, representadas 
com apoio na simbologia adotada por KLIMASZEWSKI em 1963, 
com menores correções de FAIRBRIDGE (1968), que adaptamos em 
determinados momentos à simbologia de TRICART (1965) ou às 
formas equivalentes à nossa realidade, conforme . interpret~ 

mos e julga.mos conveniente. 
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Consi1grando a importância fundamental dos elemer.tos 
litológicos na elaboração das estruturas superficiais, procu 
ramos exprimi-los graficamente no esboço geomorfolÓgico, s~ 
plificando a grande diversidade de sub-tipos, agrupando-osen 
grandes famílias petrográficas. 

uma 

ef ei 
A ausência de posto meteorológico local impediu 

avaliação direta dos elementos do clima, respor..s=·reis 
tos evidenciados na área, através da distribuição da vegeta 
ção. Apesar disso, dispusemos de dados relativos às observa 
ções de tempo da estação de Patos de Minas, que funciona I'!:. 

gularmente desde 1961, e de ?Oucos valores referentes à esta 
ção de Patrocínio, cujo início se deu em outubro de 1974. 

Apesar da estação de Patos distar aproxima.damente 50 
quilômetros Cem linha reta) de Serra Negra, tais valores fo 
ram tomados como i~dicadores, uma vez que as condições oro 
gráficas, respons.five is pelos efeitos geoclimáticos, corres 
pondem a um mesmo compartimento. ~ evidente que os resulta 
dos processados pela ação microclimática sentida não são de 
nunciados, tornando-se necessária a existência de uma esta 
ção local para uma maior aproximação à realidade. 

Os dados relativos às observações meteorológicas fo 
ram tabulados e representados graficamente, segundo as con 
cepções de H;enri WALTER (Apud ROUSSEAU, 1962), conforme é de 
monstrado através de climatogramas. 

As análises destes valores levaram à compreensao dos 

processos morfogenéticos atuais, servindo ainda como elemen 
tos fundamentais da construção do balanço hídrico, segundo o 
sistema de THORNTHWAITE (1948), de grande valia para a inter 
pretação dos sistemas biogeográficos . 

Quanto ao inventário dos aspectos agrários, efetuados 

no distrito de Serra Negra, procuramos em uma amostragem, le 
vantar aproximadamente 40\ dos estabelecimentos rurais exis 
tentes. Foram aplicados 30 questionários e mantidas entrevis 
tas com diversos proprietários e moradores da região, de on 
de tiramos as conclusões apresentadas. 

Diante das sérias divergências · suscitadas através da 
tabulação de dados, sobretudo relacionados ao uso do solo, 
procuramos dividir a área estudada em compartimentos, de cer 
ta forma condicionados pelos aspectos morfoestruturais. 



2. AVALIAÇÃO DAS VARIÃVEIS F!SICAS RESPONSÃVEIS PELA 
ESTRUTURAÇÃO DA PAISAGEM 

2.1. As Unidades Morfoestruturais e seu Significado 

2.2. A Disposição da Drenagem e os Reflexos Estruturais 

2.3. Considerações Climáticas e Influência na Paisagem 

2.4. Variáveis Biogeográficas e suas I~plicações 
Morf ogenéticas 



2 AVALIAÇÃO DAS VA~IÃVEIS F!SICAS RESPONSÃVEIS PELA ES
TRUTURAÇÃO DA PAISAGEM 

Considerando as variáveis exter-ias como responsáveis 
pelo controle de massa e energia através dos sistemas , p~ 

curamos interpretar a estruturação da paisagem construída, 
tentando avaliar o estado instantâneo dos elementos e suas 
interrelações. 

Tais fatores externos, responsáveis pelo controle da 

dinâmica das formas do relevo, encontram-se aqui represent~ 

dos de uma maneira antecedente, correspondendo à estrutura, 
clima e vegetação, ficando os demais sub-sistemas (hidrolÓgi 
co e sedimentar) vinculados àqueles, o que evidentemente não 
deixa de implicar em processos de retroalimentação dos fato 

res subsequentes sobre os primeiros. Como exemplo, a estrutu 
ra controla parcialmente o ambiente microclimático, através 

da forma topográfica. O fator climático, por sua VfZ, exer 
ce controle sobre o débito dos rios e canais, que processam 
modificações na estrutura. 

Assim sendo, procuramos analisar· tais fatores em um 

sistema aberto$ para posteriormente, de maneira sintetizada, 

mostrar a participação conjunta do sistema paisagístico gl2 

bal. 

A paisagem construída pelo tectonismo pós-jurássico , 
de caráter germanótipo (reativação Wealdeniana), sofreu supe 
rl.mposição de formas erosivas, tornando as condições orig! 
nais cada vez mais in:.e ..... erminadas na proporção dos tempos. 

A estrutura, influenciando através de restrições aos 

sistemas, representada pela heterogeneidade litológica, con 
trolando a orientação dos cursos d~agua, através da gliptog! 
nése integrada aos demais fatores externos e internos, perm! 
tiu um ajustamento completo entre as formas do relevo e q 

geologia. 
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O fator climático, por apresentar uma atuação comnaior 

regularidade, caracterizou-se como um elemento sensível para 
o relevo, deixando marcas profundas, vinculadas à morfogênese 
mecânica ou aos ambientes resistásicos. Outros fatores, como 
a vegetação e hidrologia, representam características do tipo 
climático, respondendo pela pedogênese ou pela carga detríti 
ca fornecida aos rios. 

Conclui-se, portanto, que as formas de relevo observa 
das podem ser explicadas considerando as relações entre os fe 

nômenos que serão analisados, dentro de uma escala têmporo-es 
pacial. 

A disposição da drenagem, as formas ou arranjos do qu~ 
dro natural, a organização e reação dos componentes da estru 
turação da paisagem, sem dúvida alguma, encontram-se vincula 

dos direta ou indiretamente ao sistema geológico e, mais pr~ 

cisamente, à tectogênese. 

Diante dos reflexos evidenciados, conclui-se pela exis 
tência de uma grande interdependência entre as variáveis es 
truturais e os processos morfogen(~icos, além do uso do solo; 
daí o objetivo de se tentar analisar a paisagem geográfica de 
uma forma estruturada, com base na Teoria Geral dos Sistemas, 
ampliada por CHORLEY (1971), considerando o complexo como um 
sistema aberto e procurando assim explicar a organização fun 

cional da morfologia. 

2.1 AS UNIDADES MORFOESTRUTURAIS E SEU SIGNIFICADO 

A estrutura dômica de Serra Negra se caracteriza como 

a ossatura do sistema paisagístico, imprimindo elementos e! 
senciais para sua avaliaçãó. Os perfis geológicos da área(fig 
6) identificam o ajustamento das formas do relevo em função 
da geologia, daí o fato de dedicarmos especial atenção aos fa 
tores estruturais. 

Antes, porém, de evidenciarmos tais aspectos, procur! 
remos traçar breves considerações com relação à área delimita 
da para o presente estudo, onde dois compartimentos estrati 

gráficos distintos ~ separados por extensas falhas de empurrã~ 
podem ser evidenciados : os dobramentos Canastra, corresponden 

~ 

tes aos dobramentos Brasilides antigos (FERREIRA, 1972) e os 
sedimentos eopaleozóicos do grupo Bambuí , onde se acha inseri 
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da Serra Negra. Vejamos portanto tais aspectos. 

2 .1.1·. CONSIDERAÇÕES LITOESTRATIGRÃFICAS LOCAIS 

O caráter geocrático dos dobramentos Brasilianos re~ 
pendeu pelo metamorfismo dinâmico do grupo Canastra, que te 
ve papel preponderante na constituição e disposição das ro 
chas que se apresentam sempre fortemente inclinadas. As di 
reçoes das camadas oscilam em torrio de N-S (NW-SE/NE-SW). 

assen Para BARBOSA et Alii (1970), o grupo Canastra 
ta-se de maneira concordante sobre o grupo Araxá (4) que, 
segundo ALMEIDA (1968), teria sido rejuvenescido no ciclo 
Brasiliano, formando juntamente com complexos mais antigos, 

a oeste, v embasamento dos Sistemas BrasiZianos Paragua~ra 

guaia e BrastZia, interpondo como que um maciço mediano en 

tre ambos. Conforme demonstram o cordierita-gnaisse e o me 
tabasito encontrado como xenÓlitos no maciço dunÍtico de 

Serra Negra, os meta~sedimentos de caráter eugeossinclinal 

do sistema Araxá (FERREIRA, 1972), teria um embasamento 
gnáissico mais antigo, constituído por rochas altamente me 
tamorfizadas (BARBOSA et Alii, 1970). 

A constituição litológica do grupo Canastra indica 

uma deposição epi-nerítica (BARBOSA et Alii, 1970). Os fili 

tos, na maioria das vezes,são intercalados por lâminas del 
gadas de quartzitos de granulação fina à síltica, predomi 
nando os filitos prateados, puramente sericíticos, conforme 
pode ser observado nas imediações de Patrocínio ( corte da 

. BR-365). A presença de quartzito é denunciada pelas saliên 
cias morfológicas, qu~do comparada aos filitos, fato este 
que pode ser exemplificado a~ravés da serra do Cruzeiro 

(aplainada aos 1.100 metros e revestida parcialmente por m~ 
teriais detrito-lateríticos terciários), próxima à cidade 

de Patrocínio, onde o lineamento estrutural tem orientação 

N-S. 

A tectônica quebrável dos sedimentos BambuÍ, realç~ 

da pela intrusão básico-alcalina, evidencia uma densidade 
morfométrica vinculada à estrutura litológica e ao mergulho 

das camadas. 

Conforme BRAUN (1968), a litologia de Serra Negra 
(fig. 4) encontra-se representada pelas formações Paranoá e 
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Paraopeba, diferenciadas pelo fácies Paranoá, correspondendo 
... • 1 • -

a primeira formaçao por arenitos de granulação e composição 
variegadas, ardósias e siltitos, e pelo fácies Sete Lagoas e 
Indaiá, relativo ao segundo estádio, constituído sobretudo 

por folhelhos ardosianos. Considerando a referida divisã~ 

constata-se notória divergência morfométrica determinada pe 
la tectônica, litologia e processos morfogenéticos, o que 

irá refletir de uma maneira direta na estruturação superf í 
cial da área. 

Da superfície de cimeira (1.200 metros ) à falda da 
serra (l.000 metros aproximadamente), os psamitos da forma 
ção Paranoá se desenvolvem de uma maneira concêntrica, con 
formando com a disposição imposta pelo core intrusivo. Perce 
be-se,através do esboço geológico do complexo (Fig. 5), a in 
tercalação perfeita de ortoquartzitos/quartzitos (5) com fo 
lhelhos sílticos, cuja sequência anelar é frequentemente in 
terrompida por falhas radiais, com formação de rejeites su 
perficiais. Enquanto os primeiros representam os paredões Ín 
gremes da encosta) justificando assim a denominação genérica 
de serra, os folhelhos correspondem aos corredores topográfi 
cos. Constata-se, portanto, uma atuação passiva da estrutura 

sobre o relevo, através do ajustamento entre a estrutura su 
perficial e a geologia. 

Apoiada nessa divergência estrutural das rochas é que 
os processos morfogenéticos pretéritos e pré-atuais, deter 
minando a erosão dos materiais sobrejacentes, corresponden 
tes aos sedimentos da formação Paraopeba, exumaram e traba 

lharam os psamitos da formação Paranoá, alterados por endome 

tamorfismo. O edifício dômico, testemunhado pela estrutura, 
condicionou uma divergência altimétrica não só em termos de 
região estrutural, mas também local, o que pode ser constata 

do nas zonas derruÍdas das encostas, entre os já 
quartzitos e folhelhos sílto-argilosos. 

citados 

A exposição das camadas mais resistentes responde p~ 

lo maior gradiente das vertentes, impondo modificações de de 
clividade e -orientação dos canais fluviais. 

A drenagem antecedente, representada pelos canais cs 
taclinais e apoiada ~as linhas de falhamentos radiais, junt! 
mente com os cursos ortoclinais, encaixados nos anéis de fg 
lhelhos sílticos, processaram a dissecação e caracterização 
das formações estruturais, onde as escarpas das cristas mon2 
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clinais quartzíticas e o reverso das cristas imediatamente 
superiores respondem por verdadeiros vales assimétrico~1ran! 
versais à atitude das camadas. 

Deve-se considerar que, a partir do domínio da serpen 
tinita (acima dos 1.200 metros) que aflora em extensa faixa 
semi-concêntri:~ do setor setentrional e oriental (entre os 
siltitos e quartzitos da formação Paranoá), até a cobertura 
detrito-laterítica do Chapadão do Ferro (onde passa a ser 

inhumada por tais materiais), percebe-se o domínio ~as maio 
res altitudes (entre 1.200 a 1 . 250 metros), chegando a rep~ 

sentar, através das cotas de 1.220 metros aproximadamente,di 
visores de água dos rios anaclinais que integram a superf Í 
cie de cimeira. Conforme BARBOSA et Alii (1970), quatro con 
traf ortes 
quartzo e 
dores do 

representados pela serpentinita, encoberta por 
argilo-minerais, constituem os divisores dos forma 

córrego Estiva. 

A centripetação dos canais cataclinais é feita em di 

reção à lagoa do Chapadão do Ferro, cuja depressão (1.160 me 
tros) possivelmente corresponda à dissolução de carbonatitos 
e piroxenitos existentes na parte central do domo. 

A cobertura terciária, constituída por quartzo e argi 
lo-minerais laterizados, pode ser considerada como fundamen 
tal na preservação desse testemunho, uma vez que em vários 

pontos constata-s~ a presença da carapaça limonítica, respo~ 
dendo pela existência da cornija na serra. 

Após a queda brusca das altitudes na encosta, passa
-se ao domínio das baixas declividades, onde a homogeneidade 
litológica e a disposição estrutural (o mergulho das camadas 
diminuem em direção à periferia dômica) se caracterizam como 

elementos de real valor na interpretação topográfica. 

A partir da falda da serra (1.000 metros aproximada 

mente), a litologia passa a ser representada por ~olhelhos 

argilosos e acentuada proporção de folhelhos sílticos, cor 
respondente à ·formação Paraopeba, estádio médio do grupo Bam 
buí e superior em Serra Negra. 

A oeste e ao sul do complexo 7 os folhelhos argilosos 
vão co1idir com os quartzitos e filitos do grupo Canastra(do 

bramentos Brasilianos antigos), cf. fig. 3, e a leste, com 
os sedimentos da formação Areado e Bauru (depósitos pÓs-trias 

sicos). 
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A própria densidade hidrográfica é um dos fatores di

ferenciati vos condicionados pela litologia, pois, enquanto 
no domínio dos psamitos de fácies Paranoá, a drenagem, liga 
da aos efeitos estruturais, se desenvolve de maneira relati 
vamente densa, nos sedimentos da formação Paraopeba constata 

· -se um aumento da permeabilidade~ a qual é favorecida pela 

disposição da topografia na periferia dÔmica. Esta segunda 
superfície representa os níveis de base locais da drenagem 

do complexo, para onde convergem os materiais correlativos, 

responsáveis pelas formações coluvio-aluviais nas depres--soes. 

O embasamento BambuÍ {6} é predominantemente consti 
tuÍdo por micaxistos do grupo Araxá e complexo . 

., . 
gran1t1co-

gnâissico mais antigos. As determinações radioisotópicas o 

localizam no fim do pré-cambriano e início do cambriano (7). 

A origem da plataforma pré-Baicaliana do São Francis
co encontra-se vinculada à evolução dos geossinclíneos Rifea 

. -
nos, no início do neogeico {ALMEIDA, 1967)~ que~ submetida a 
sucessivos ciclos abrasivos, condicionaram o entulhamente de 
tritice na sinéclise intracratônica da bacia dó BambuÍ. 

Para BRAUN {1968), a origem da bacia do BambuÍ encon 

tra-se vinculada ao arqueamento de dois maciços orogênicos, 

oriental e ocidental, que provavelmente unir-se-iam ao sul 
{posição que corresponderia .atualmente à Serra da Mantiquei
ra), caracterizando-a como uma típica bacia intracratônica. 

Com os dobramentos Baicalianos do geossinclíneo Bra

sília (pZ.is de fond na concepção de RUELLAN, 1952), .a borda 
ocidental da bacia do BambuÍ sofreu vergência de natureza ho 

lomórfica, sobretudo nos estádios médio e superior {ALMEIDA, 

1968), separados por extensas falhas de empurrão, onde o gr~ 
po Canastra, representado pelos dobramentos Baicalianos anti 
gos, cavalga sobre os dobramentos Baicalianos recentes ( FER 

REIRA, 1972) do grupo BambuÍ {fig. 1). 

Para BARBOSA (1965), a borda ocidental sul da bacia 

do BambuÍ~ setor onde se insere Serra Negra, teve a seguinte 
evolução: a) a primeira fase de sedimentação BambuÍ, na ba 
eia de subsisdência intracratônica (autogeossinclÍnio de~Y}, 
foi predominantemente pelítica, de estrutura estromática do 
tipo Cotenia (LLH - laterally linked hemispheroids, conforme 
LOGAN et Alii, 1964), evidenciada na base, o que pressupõe 
atividades de algas e ambiente marinho {enseadas); b} quando 
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avançava a formação da bacia de sedimentação, o craton oci 
dental dessa bacia começou a ser empurrado de oeste para les 
te, atingindo as rochas do grupo Araxá e Canastra, tendo as 
mesmas sido filonitizadas, em parte, e milonitizadas; c) de 

pois de extensa fase de milonitização (resultante de uma pri 
meira e duradoura fase de tectônica de empurrão), as camadas 

da borda ocidental da bacia do BambuÍ foram soerguidas e co~ 
sequentemente erodidas, depositando na própria bacia a mola! 
sa produzida; d) uma fase de calma tectônica possibilitoutma 

.sedimentação pelítica e de arcósios na bacia, corresponde~"&; 

à fácies Três Marias (não evidenciada na região de Serra Ne 

gra); e) a fase final foi marcada por dobramentos combinados 
de empurrões (percebidos no contato BambuÍ-Canastra) e rasga 
mentos das camadas BambuÍ, muito intensos na faixa ocidental 
da bacia e possivei_~nte relacionados ao diastrofismo Caledo 
niano, que encerrou as deformações orogênicas do Brasil(FREI 
TAS, 1951). 

No paleozóico inferior, a região foi submetida à ero 

são até o limiar do cretáceo, momento em que iniciou a forma 
ção de ergs do deserto de Botucatu e a bacia lacustre de ex 

pansão do Areado. A subsidência sofrida pela bacia do Paraná 

processou geÓclases no embasamento, permitindo o extravasall!! 
to magmático. Com a sedimentação dos tufítos resultautes, 
iniciou-se a formação Bauru {BARBOSA et Alii, 1970). 

A mais notável ocorrência de psamitos neste grupo 

sem dúvida, constituída pelas camadas que formam o domo 
Serra Negra. São 4.500 metros de sedimentos recobertos 
ardósia .que cf. levantamento da GEOSOL (1970) constituem 

.-
e, 

de 
por 
uma 

ocorrência ezcepcional, pois se trata de uma sequência alte!_ 

nada de arenitos, siltitos e folhelhos, _de diflcit correta 
9ão com outras unidades antePiormente descritas nesta 

.- . se ri.e. 

Não há a menor dúvida de que al ocoPre uma f ácies inteirame! 

te particular na série Bambul. Observações do mesmo trabalho 
mostram que as rochas desta sequência sugerem ambientes de 

transição, ou seja, do tipo deltaico. Evidências de aleita 
mento cruzado em quartzitos de granulação fina e marcas ondu 
lares, denunciam o equilíbrio entre a aubsidência da bacia e 
o entulhamento dq material elástico, provenientes do setor 

oeste. Este sedimento provavelmente era resultante de um X'! 
levo granítico, o que explicaria a má qualidade do material 
e a presença de feldspatos n,~ sedimentos Bambuí ( GEOSOL, 
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1970). A fração siltosa e arenosa nos folhelhos superiores 

atestam a pequena profundidade das águas e a curta distância 
da desembocadura dos rios. 

Sob o ponto de vista estratigráfico, as rochas do ~ 
po BambuÍ, presentes no distrito de Serra Negra, foram anali 
sadas e divididas pela GEOSOL em quatro unidades, sem desi~ 

nação formal (8). 

2.1.2 A INTRUSÃO BÃSICO-ALCALINA E SUA CONSEQut:NCIA 

Após o diastrofismo Caledoniano, no eopaleozóico, a 

bacia sedimentar do BambuÍ foi s~cedida por longa fase de es 

tabilidade (FREITAS, 1951), até o final do jurássico, quando 
então o diastrofismo de caráter germanótipo, a reativação 
Wealdeniana (ALMEIDA, 1967), processou reações de modo ge~ 

crâtico nas velhas ortoplataformas, além de outros fenômenos 
como manifestações magmáticas (com derivados alcalinos e ul 

trabásicos) e reativação de falhas. Segundo AMARAL et Alii, 
(1966), o máximo de intensidade do fenômeno Wealdeniano par~ 
ce ter se verificado no cretáceo médio-inferior,há cerca de 
120 milhões de anos. 

A reativação Wealdeniana processou maior instabilida

de tectônica na região costeira e suas proximidades, esten 
dendo-se às áreas das bacias sedimentares (ALMEIDA, 1967),o~ 

de o magmatismo basáltico originou o extenso cinturão de 

ocorrências básico-alcalinas do Brasil centro-meridional(fis 
1) (9). Para BàRBOSA (1937), as intrusões alcalinas na re 
gião de Araxá, do rético e jurássico, estão relacionadas com 
extensas falhas de direção SW-NE (do Barreiro ao Salitre e 

de Tapira a Ibuaci), provavelmente existentes desde o algo~ 

quiano. 

Conforme datação pelo método potássio-argônio, reali 
zada no laboratório de geocronologia do Departamento de Geo 

logia da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
USP, atualmente integrada ao Instituto de Geociências da mes 
ma universidade, o magma alcalino de Serra Negra manifestou 

-se preferencialmente no cretáceo superior (MENDES & PETRI, 
1971). Uma amostra do pararagma, correspondente ao jacupira~ 
guito de Serra Negra, revelou 82 milhões de anos, o que ex 
plicaria sua progressão lenta em direção à superfície (BARBO 

SA et Alii, 1970). 
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O du4ito de Serra Negra fez sua mise-en-plaoe nos se 

dimentos do BambuÍ, carregando xenólitos de jacupiranguito e 
lherzolito do manto, bem como outras rochas do embasamento 
araxaides, como cordierita-gnaisse e metabasito. Provavelmen 
te os blocos encontrados no aluvião-coluvial das fontes mine 

rais de Serra Negra, representados por shorJ~initos, sejam X_! 

nólitos dentro do maciço de serpentinito, conforme acontece 
com os jacupiranguitos (10) (BARBOSA et Alii, 1970). 

Segundo relatório da GEOSOL (1970), o complexo encon 
tra-se representado por duas séries distintas de material i~ 

trusivo: l) Dunito-Micaperidotito-Mica Piroxenito; 2) Carbo 

natito (resíduo da cristalização do paramagma alcalino).Além 

da transição entre os quatro tipos petrogrâf icos mencionado~ 
quatro diques de extensão superior a 200 metros são eviden 
ciados no setor sul e sudeste da área (fig. 5). Tais diques 

são representados por rochas sieníticas de estrutura porfir.f 
ticas nos quais os fenocristais são formados por phlogopita 
ortoclâsio e augita-algirita, cortando folhelhos sílticos da 
formação Paranoá (entre 1.080 a 1.120 metros) e folhelhos ar 

gilosos da formação Paraopeba (aproximadamente a 980 metrosl 

Os referidos diques não apresentam qualquer expressão morfo 
lógica, por se caracterizarem como corpos introvertidos. 

Quanto à origem dos corpos peridóticos, foi demons -
trado por GREEN & RINGWOOD (1967) que a fusão parcial do di~ 
piro pirolítico do manto (50 a 60 km. de profundidade) prov~ 

ca ascensão, separando-se então em magma âlcali-olivino-1Bea2 
tico (que vai originar as rochas alcalinas e jacupiranguito~ 
e um resíduo cristalino de peridotito (dunito). 

A superfície de contato das intrusivas com as 
xantes é muito inclinada para fora e o próprio contato 

encai .. 
e 

francamente discordante, com saliências e reentrâncias denun 
ciadoras de assimilação (GEOSOL, 1970). Torna-se, portanto, 

contraditória a interpretação de CAMPOS (1939), como sendo a 

morfologia do jazimento~ de estrutura lacolítica. 

' ·o complexo, três massas Ígneas aflorantes foram mape 
adas pela GEOSOL (fig. 5). A primeira localizada no setor 
norte da encosta (1.050 a 1.100 metros), nas proximidades do 
Parque Hotel Serra Negra, constituída de àunito serpentiniz~ 
do e silicificado, de grande variação granulométrica. A ro 
cha apresenta-se intensamente recortada e venulada por mate-
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rial serpentinice (venulando comumente a olivina) de colora 

ção verde e branca. No setor nordeste do Chapadão do Ferro 
(1.210 metros), uma massa maior de mica-peridotito, provavel 
mente, predomina volumetricamente sobre o dunito. Ao sul do 
complexo e fora dele, um pequeno corpo de mica-piroxenito,l~ 
calizado a 1.170 metros, se dispõe de forma alongada(2,5 por 

1,2 quilômetros conforme eixo maior e menor), cuja intrusão 

condicionou um sistema de falhas perpendiculares entre si, 
uma das quais (de direção NNE- SSW) alojou um pequeno curso 
d""agua. 

Acredita-se que tais massas intrusivas não apresentam 
importância morfológica , em termos morfométricos, por esta 

rem sempre envoltas por quartzitos, ortoquartzitos ou serpe~ 
tinitas, cujas estruturas , de resistência relativamente supe 
rior, assumem a preeminência topográfica. No caso da massa 
aflorante no setor nordeste do Chapadão, a drenagem inicial 
é orientada pelo contato litológico (mica-peridotito/quartzi 
to), estando o interflÚvio representado pelo corpo intrusiv~ 
de pequena expressão métrica (amplitude aproximada de 20 me 
tros). 

A rocha de maior incidência na superf Ície do Chapadã~ 
desprovida de cobertura terciária, é um serpentinito silici 
ficado e silexito, que se coloca em contato com as encaixan 
tes na maioria das vezes. A alteração do peridoto pela açao 
hidrotermal (eerpentine beZt de HESS~ 19J9 e 1955) é eviden 
ciada sobretudo no Chapadão do Ferro, onde quatro contrafor 
tes constituídos de serpentinita se qualificam como diviso 

res de água entre os formadores do córrego Estiva (BARBOSAet: 
Alii, 1970). A ação hijrotermal parece ter sido feita de mo 
do intenso, o que provocou em grande extensão a transforma;i> 
do peridoto. 

O caráter intrusivo determinou o arqueamento e linea 

mente estrutural concêntrico da sequência estratigráfica e 
um mergulho das camadas, de maneira c~ntrífuga a partir do 
core. Junto à massa dunítica do setor norte (proximidades do 
Parque Hotel Serra Negra), o mergulho de aleitamento é da or 
dem de 659, enquanto que no sul é de 509. 

Cerca de 50 falhas normais foram registradas pela GEQ 
SOL (1970), seccionando não apenas o corpo intrusivo, mas es 
pecialmente as rochas encaixantes. Tem sido verificado ao 

longo das mesmas, especialmente nos psamitos afetados, a PI'! 
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eença de brechas tectônicas. Os siltitos reagem de 
maneira análoga, por vezes recortados por fraturas intrinca 

das, ;~eenchidas por quartzo. As falhas radiais que integram 
as encostas, possibilitam, em diversos pontos, a constatação 
de escarpas de falhas com rejeitas superficiais · . considerá 
veis e facetas trapezoidais. 

O domo de Salitre, geologicamente menos conhecido,co~ 
têm em seu interior jacupiranguito, entretanto se desconhece 
a sua morfologia de jazimento. Constitui uma solução de con 

tinuidade ao domo de Serra Negra, separado apenas por umaba! 
reira quartzítica, onde o Chapadão do Ferro representa a su 
perioridade altimétrica (fig. 5). Extensa falha de rumo ENE 
secciona o anel quartzítico de Salitre, permitindo a prese~ 

ça de folhelhos argilosos (da formação Paraopeba} entre as 
duas estruturas. Com altitudes pouco mais modestas (1.100 me 
tros} e dimensão inferior, acredita-se que tal estrutura se 

encontra vinculada à massa magmática determinante do comple
xo de Serra Negra. 

As formas de relevo encontram-se,portanto, relaciona 
das aos afloramentos litológicos, sobre os quais os proce! 
sos morfogenéticos· intercalados aos fenômenos epeirogênicos, 

atuaram no decorrer do tempo geológico. Enquanto os psamitos 
da formação Paranoá, recristalizados por metamorfismo de con 

tato, respondem pelas escarpas derruídas das encostas, os s~ 
dimentos da formação Paraopeba representam as formas de coli 
nas convexizadas~ portadoras de fracas declividades. 

As disposições estrutural e topográfica proporcionam 
a orientação dos canais fluviais ou imprimém a direção ao es 

coamento pluvial, cuja dinâmica vai promover a abrasão e o 
transporte dos sedimentos das vertentes, com colmatação nas 

depressões receptoras (depósitos correlativos coluviaisealu 
viais}. 

Acreditamos que a estrutura geológica local responde 
por certas inferências meteorológicas de natureza quantitati 
va, quando comparada com o ritmo climático regional. A topo 
grafia resultante e as condições climáticas atuais e pré-at~ 
ais, se responsabilizaram, em grande proporção, pela distr! 
buição espacial da vegetação, atuando em encadeamento sequêe 
cial (retroalimentação direta}, refletindo nos sistemas suk 

sequentes. 
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. Também a; origens das águas minerais encontram-se vin
culadas às manifestações magmáticas Wealdenianas, cujos cons 
tituintes de rochas demonstram ser a fonte de mineralização 
(ANDRADE Jr., 1925). 

Como resultado da ação dos processos morfogenéticos e 
os fenômenos epeirogênicos evidenciados no terciário, além 
da dissecação da abóbada do 1ómo, dois níveis topográficos 
bem distintos podem ser observaàos: o primeiro, corresponden 
do a um sub-nivelamento médio de 1.250 metros, representado 
por uma cob6rt\lra terciária discordante das camadas da fortll! 
ção Paranoá, e o segundo, entalhado nos folhelhos argila-si! 
toses da formação Paraopeba, representados pelas cotas mé 
dias dos 950 metros. 

Quanto à orgilllização do espaço no complexo de Serra 
Negra, pode-se constatar o condicionamento da disposição do 
sistema viário à morfologia (11). 

2.2 A DISPOSIÇÃO DA DRENAGEM E OS RE~LEXOS ESTRUTURAIS 

Do ponto de vista hidrográfico, Serra Negra se carac 
teriza como área de dispersão de águas. A acidentação dos 
talvegues encontra-se vinculada às diferenças litológidãs e 
aos problemas estruturais, os quais condicionam, ainda, as 
divergências relacionadas com a configuração da drenagem. 

A atividade cíclica abrasiva, marcada pela intrusão 
neocretácica, determinou uma dependência direta da drenagem 
pós-gondwânica, que, apesar das variações tanto na escala-Em 
peral como espacial, sempre se caracterizou como atividade 
gliptoge~ética de importância no processo de retroalimenta 
ção negativa da morfologia. 

Os arranjos dos cursos fluviais que integram o comple 
xo de Serra Negra encontram-se dif e~nciados e definidos P!. 
la litologia e pelos contrastes morfológicos que representam 
as altas declividades da encosta e a região periférica da es 
trutura dÔmica (vale da Serra Negra). 

Tanto a litologia como a estrutura se caracterizam c~ 
mo elementos básicos, responsáveis pela orientação da dren! 
gem. Enquanto que a topografia (naquilo que é resultante da 
atividade tectogenética) e o sistema de falhamentos respo~ 
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dem pelo aspecto radial centrífugo da drenagem, na zona de 
encosta, a intercalação concêntrica de uma litologia de pro 
priedades físico-químicas divergentes (quartzitos e folhe
lhos silto-argilosos da formação Paranoá), condicionam o apa 
recimento dos cursos ortoclinais. Os cursos cataclinais, an 
tecedentes aos movimentos ascensionais pós-cretácicos, res 
ponderam pela presença de vales supe~impostos (gaps), que in 
tegram a zona derruida das encostas, enquanto os ortoclinais 
anulares <~inglike), enta~ados noa folhelhos silto- argilo 
sos, relativamente friáveis, respondem, juntamente com seus 

tributários anaclinais, pela modelagem das cristas monocli 
nais quartzíticas (divisores d~agua dos próprios cursos ort~ 
clinais), vinculados ao estágio de maturidade de dissecação. 

A estrutur~ se responsabiliza ainda pelo grau de con
trole bem como pela integração dos canais, vinculados direta 

mente à movimentação do relevo. Nas zonas derruídas das en 
costas, onde a movimentação topográfica das vertentes é grei!! 
de, o grau de controle da drenagem apresenta-se· elevado, o 
que promove uma maior integração dos canais (ortoclinais e 
cataclinais) em relação à periferia dômica, onde a 
fia é representada por baixos declives. 

topogra 

Na encosta, em decorrência da própria disposição topo 
gráfica, nem sempre os .rios ortoc ... :!.."lais apresentam ângulos 
retos de confluência, mesmo quando se considera que os rios 
cataclinais se encontram comumente vinculados a falhas ra 
diais. Q~anto aos cursos cataclinais orientados por falhamen 
tos ·radiais~ temos os córregos Ponte Alta, Taquara e La.vri 
nha, formadores do rio Dourados , o qual aproveita a falha de 
rasgamento CESE-WNW) nos quartzitos Canastra (Fig. 3) e con 
segue romper a imposição orográfica da· serra do Cruzeiro. Os 
formadores do córrego Taquara (setor oeste) e outros, comocb 
Ãgua Limpa, Imbé e Estiva (encosta leste), considerados orto 
clinais, correm, como é o caso do primeiro, no contato duni 
to-quartzito. Os demais correm sobre ,··:>lhelhos-.suartzi tos. 
Ainda, como exemplo de cursos ortoclinais, presenciam-se na 
encosta do setor meridional, os formadores do córrego do 
Açude, orientado por falhas concêntricas c~ig. 7). 

Na periferia dômica, a presença de alta angularidade 
processa variação de direções no curso do rio Espírito San 
to, em quase toda sua extensão (Fig. 7). Predominam ângulos 
agudos de confluência, verificando-se contudo, em determin! 
dos momentos, a presença de ângulos ortogonais, como no ca 
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so do entroncamento dos córregos Ponte Alta e Preto 
de contato BambuÍ-Canastra). 

C zona 

Enquanto, na encosta, a assimetria dos vales ortocli 
nais se processa pela inclinação das camadas (vales represe~ 
tados pelo reverso e pela escarpa das cristas monoclinais si 
métricas); na peri_feria, parece que tais aspectos se encon 

tram mais relacionados com falhamentos normais, concernentes 
a escarpas de falhas. 

Enquanto, na 70'la de encosta, a _densidade hidrográfi 
ca é da ordem de 1,9 canais por km.2; na periferia dômica, é 
de apenas 0,85. A estrutura litológica das rochas, represe~ . 

tadas pela formação Paranoá, responde pela redução relativa 
da componente perpendicular em comparação com os sedimentos 
sílticos 7 que sem dúvida contribuem para o processo de iniil 
tração. 

Considerando as características variáveis da drenageJI\ 
influenciadas sobretudo pela litologia e estrutura, procuro~ 
-se estabelecer, a grosso modo, uma compartimentação prelimi 

nar da disposição hidrográfica (Fig. 7) : na superfície de ci 
meira, a lagoa do Chapadão do Ferro (1.160 metros) se carac 
teriza como ponto de recepção de uma drenagem radial centrí 
peta (baixíssima densidade hidrográfica), que trabalha os s~ 
dimentos. terciários ; a zona de encosta é portadora de um pa -
drão combinado ~ulo-radial centrífugo; a periferia dômica é 
também caracterizada por um padrão composto-modificado radiél 
subdendrítico, com confluências marcadas por ângulos sub- o~ -togoLais. Na formação Canastra, os rios, de configuração s~ 

paralela, descem a encosta oriental da serra do Cruzeiro,bu!. 
cando a bacia dos rios Espírito Santo e Araguari, ambos afl~ 
entes do rio Pa~anaiba, nível de base geral para a região. 

Numa análise geral, pela própria disposição estrutu 
ral do complexo de Serra Negra, conclui-se estar a drenagem 
caracterizada por um padrão radial centrífugo modificado, ou 
seja, um padrão anulo-radial centrífugo :nodificado, ou seja, 
um padrão anulo-radial, que, para JOHNSON (1931), se aproxi
ma de um padrão composto (Fig. 7). 

A função da drenagem do complexo de Serra Negra é 
de exutórios, transportando sedimentos provenientes das 
tentes, estando a dinâmica fluvial condicionada pelas cara a -terísticas tropicais de seu regime. O período das cheias e! 
contra-se vinculado à estação chuvosa,_ estando os máximos I'! 
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presentados pelos meses de janeiro a março (Fig. 8), caracte 
rizados por excedentes hídricos. Durante o período de nove~ 

bro a março, as oscilações do nível das águas estão estreita 
mente relacionados às· intensidades pluviométricas, que, de 
pendend~ do tempo de atuação, podem chegar a o exagero das 
enchentes. As vazantes estendem-se de maio a outubro, em re 
lação à média fluviométrica anual, sendo que as médias mini 
mas se acentuam em agosto e setembro (período de deficiência 
hídrica). 

Os períodos de cheias e vazantes, são bem mais 
veis para os cursos de menor porte, e sobretudo para os 

, 
sensi 

de 
menor extensão, os quais apresentam altos Índices fluviomé 
tricos, quase simultâneos com as precipitações, podendo en 
tretanto deixar de correr na estação seca. 

Na zona de encosta, o perfil longitudinal dos cursos 
fluviais encontra-se representado por corredeiras, com Pº!! 
tos encachoeirados e alternância de trechos estrangulados,re 
!acionados às estruturas quartzíticas da formação Paranoá.PE!' 
cebe-se através do forte gradiente dos canais. na zona de en 
costa, conforme pode ser visto na Fig. 9 (relação de relevo 
superior a 50 m/Jan , segundo o Índice de SCHUHH, 1956), que a 
entropia diminui à juzante (decréscimo da declividade e orga 
nização do sistema fluvial), como no domínio dos sedimentos 
argila-siltosos da formação Paraopeba. Desaparecem ainda os 
trechos estrangulados, os vales tornam-se mais amplos e o e! 
coamento das águas, calmo. No Chapadão do Ferro, em decorrên 
eia da baixa declividade determinada pelo aplainaaento ter 
ciário, a relação do relevo apresenta-se pequena (pouco me 
nos de 10 m/Jan no córrego Estiva). 

Para SCHUHM & LICHTY (1965), apesar de quase impos
sível estabelecer limites, os períodos de tempo representacbs 
pelo geológico, moderno e presente, ilustram as mudanças de 
dependência para independência do sistema fluvial, comanda 
dos pelas variações climáticas. Considerando os referidos ~ 
ríodos, procuramos num processo estocástico provável, cara~ 

terizar a paleo-hidrografia na área. 

Com o soerguimento pós-cretácico do planalto brasile! 
ro, evidenciou-se a superimposição hidrog~áfica centrípet~ 

do alto Paraná, abrangendo toda porção setentrional da baci~ 
que se encontrava em processo de subsidência. Como resultadc\ 
Ôs rios pertencentes ao Triângulo Mineiro, se orientaram de 
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E para W e SW (AB ... SÁBER, 1968-). ·Segundo este autor, parece 
que trechos remane'Scentes da drenagem do planalto .brasileiro 
localizam-se em pequenas porções do grande . lombo divisor 

transversal do escudo brasileiro (alto Paraná-São Francisco). 
Com os sucessivos arqueamentos, o complexo de Serra Negra, 

foi submetido à superimposição hidrográfica· e a diversos ep! 

ciclos de erosão remontante, çujos talvegues pretéritos es 
tariam a algumas centenas de metros acima dos atuais. · Sem dÚ 
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vida, as falhas e fraturas surgidas com a orogenese ,. bem co 

mo aquelas decorrentes das divergências litológicas, fora1Il 

os elementos responsáveis pela orientação dos canais e pela 

estruturação do sistema atual. 

No pleistoceno~ a paleo~hidrografia se caracterizouro 

vamente como variável dependente dos vários estados alterna 

tives, suplantada em fases ''agressivas" pelas condiç~es cli 

máticas. A deposição de seixos sub-angulosos e sub-arredonda 
dos, acumulados em fases contemporâneas às glaciações do he 
misfério norte, foram inhumados por materiais detríticos, r~ 
sultantes de pediplanação e terraceamento, posteriormentecoE 
tados pela incisão fluvio-linear inter.glacial (pÓs-wurmiana). 
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Na barranca do rio Espírito Santo percebe-se o embutimento 

de terraços, onde materiais coluvio-aluviais (espessura de 
pouco mais de 50 centímetros) se assenta sobre seixos sub
ovalados de diâmetro variado. Este mesmo fenômeno é eviden 
ciado no leito do formador esquerdo do córrego Estiva (pró-

, 

ximo à fazenda Palmeiras), onde colÚvios pedogenizados, de 
espessura superior a 80 centímetros, recobrem seixos traba 

lhados por rolamento ou saltàção. Outras atividades paleocl_! 

máticas pleistocenas podem ser observadas através da forma 
çao de terraços, exemplificados por BARBOSA et Alii (1970) 

nas imediações do nível de base dunítico do córrego Bebedou 
ro. 

M 

IJOOl 

1100~ 

: ·····--- .. _ cÓatrGO ESTIVA \, ............................. ......... ........ ....................... ~ .. . 
.. ·········· 
\ ··· .... ~ô. 
~ ! ,~~ 
~'•, l e J ··... ·~, 

•l<4 '••, !._·. Õ jj. • ·. ~Doe, "•11w '•... E ••. ifo 
lt<4 ---. o .: w ....... . 

--... ..:..... _______ ! e ~º· · ···1··----.. 
C~ --o.-----+-·-""-!· OOUIAOOS i -............ _ 

·"e{,'°' li"'"'°' ~ -------··-----., -. ....•......... ~. t.UPÍll10 

o 1-lhl.SAHT,t.HA SANTO 

o 10 

PUfl~ LOGITUOIHAIS DOS Pt1NC IPA ; S CURSOS QUt OHN•"• SfRR,t. NfGllA 

FIG. 9 

O período de tempo geológico se caracterizou por man 

ter o controle das dimensões dos vales, alguns hoje com ca 
racterísticas essencialmente efêmeras (cursos palimpsestos). 

No tempo moderno, arbitrariamente definido pelos Últi 
mos mil anos, aumentaram os níveis das variáveis independen 

tes (média de descarga de água e de sedimentos, m~nsuração -

das dimensões do vale). No período de tempo presente, defini 

do como relativo a um ano ou menos, a morfologia do canal as 

sume um estado de independência, herdada da fase pré-atual. 

Diante do estado de estabilidade aparente das formas 
e processos (independentes do tempo), apesar da ausência de 
elementos necessários à quantificação das variáveis, julgou-

-se pertencer o sistema hidrográfico a um estado de 

brio, conforme modelo teórico de HACK (1965), mesmo 
rando os diferentes panoramas topográficos. 

equilÍ 

conside 

Como . resposta às modificações espaciais da geologia e 
do sistema de falhas, conclui-se através das observações da 
Fig. 7, prováveis migrações ·de interflÚvios e mesmo capturas 
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dos cursos de água, comumente evidenciados em estruturas es 
pecificamente dÔmicas. 

Os rios transportam sedimen~~finos, sobretudo areias 
e argilas, provenientes da lavagem das vertentes. Os mate 
riais pelíticos são transportados por longas distâncias, se_!! 
do depositados quando existem condições de decantação, como 
é o casv da planície de inundação do rio Espírito Santo. Os 
sedimentos mais grosseiros, arenosos, tendem a permariecer no 
fundo dos vales, .cessando momentaneamente sua força erosiva 
fluvial. 

2.3 CONSIDERAÇÕES CLIMÃTICAS E INFLutNCIA NA PAISAGEM 

Apesar de se caracterizar como uma variável morf olÓgi 
ca proporcionalmente inferior que as atividades tectogenéti 
cás, atuando com maior regularidade o clima tem demonstrado 

~~ · ~~~-\lê,n<:~.a . ~:r:canJ-Et :r;l~ 3-e:$~trqtul'•c;ã0: , q~ pi,lisa.geqi. . . , . 

· · '. ; ' O: sistema climático~ fator condicionante dos proce! 
sos morfogenéticos ,. ass.umiu em f~ses .. "agressivas'.' . pr.e_téri:t;as, 

, . - ~ - - -- . . . . . . - - . .. 

impor~~cia fundaniental na caracterização .da ~istória fisio -· ~ ·. { . - . ~ - . ·- - . .. . . -~ 

gráfica region~lr -
• 1. • • • • - •• -

· · · .·:· -~- - -Consi.déran~o o· cl1ma preSe-n'te · ·como .#váPiávél- ... ·: _:indép·e!! 

dente,: :tentou~se ;·demonstrar, através das· observações : meteoró 

lógicaà," ' ·sua· vinculação :com os demâis slstenias integrantes :·; 
quê ·-·res·pondem .. :pelá · câracterização :.da estrutlira · .. · superficial 
de· :seria Negra. 

Antes, porém, de se estabelecer a presente análise, é 

conveniente adiantar a .. importância _dg fa~or . altitude, re_spo!! 
>: .. ·_ ., ' ·,,: ';' . ,. :' : : ::" .. ~· 1' • .' • • : • : • ~ : 1 • : ' - ,. , • • ', '., ' ' ' ' •',' --

sa vel pelas relaçoes meteorologicas, atraves das expressoes 
quanti ta tivas do clima regional. As correntes int~rtrop_icais 

de nord~st~ ·~ _. i~stab.i1iz~doras ·do t~mpo ~· re~p6risi,;ei p~la pi~ 
-- =· :·:_··- -:·: ... e-:· .. ·· -: . _ . : .__ . · . . · ... ··. -. '; __ -·_ ., . --·_ :-.-.. ~· : ,_ .... i 
vi.os idade de verao, . al temam-se com as correntes tropicais· 
.- :-:_s _, .·-\ .. .··:. ·· -.· . _._ _., .. · · . ··: __ .. . ·. ·: . .-·_: · _-7:- ;·: .. i ·J 
maritimas .de leste (20 a 30%), estabilizadoras do tempo (ca~ 
. : . . :1 '. .-. -: .. l ~: ··,_.· ;_ ··~ ·-.·,. . . . . . .. : . ··~ . . _: ·. ' ... :· .. _.. -~ ;:_ .. · .· . . .... 
sadora· de per1odos e anos secos) e com a atuaça6 intercala& 
te, menor~ ; po~ém naó menos significativa, . das 'coriréntes·'.'<· dt 
súdes:fê ·: (extrã:trepicéill , ·norte e · oeste ;rs a -·10%·), assóéláda·e1-

aos :cêntros dét)~ss·ionãriós do . 'interior "'do . 'aontinén-te ( dedc>r 
"":' 

Eentes- ,,da -radià.Ção líquida positiva) (Fig • . 10>. 

Co'tisiderando ó id.et»grama<'da"·variâção :anúà:i : dos ~ventó$ 
. ~ i .. ~ · ~ ;' . ~ . . ; ;_ ! 1 \ •• , 

' i,;_. / .. . e.. . . . - . ·. -., ·· -· .. 

: •••• t 
'. ~ - . . , . . _ ... -
!. •_; _ .. ~: . < . . -:. :- . ·. . • . ,·... ; . : .'. ~ -·:- . 
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(Fig. 11), conforme observações meteorológicas de . Patos 
(1969 a 1975), percebe-se no invenio aumento na intensidade 
das correntes de leste, sudeste e, em .menor proporção, do 
sul, explicadas pelos mecanismos de circulação do solstício, 
ou seja, pelo domínio das massas tropical at~ântica e polar 
antártica. 

No inverno, percebe-se a redução de intensidade das 
correntes mencionadas e o aumento, sobretudo nos quadrantes 
nordeste, norte e oeste, comandados pelas massas equatorial 
continental e tropical atlântica setentrional. 

INTENSIDADE E DllfÇÃO DOS VENTOS 

PATOS DE MINAS - 1969 o 1975 

-

____ r 2•lse9. 

1 1 
O 10 2o·L Fl&.10 

Os ventos variáveis, com quatro direções predomina~ 

tes (leste, nordeste, norte, na faixa setentrional, e sude! 
. te, na meridional, com participação percentual superior a 

7\) ~ calmarias bastante significativas durante o ano todo 

(média de 21,9%), facilitam uma definição climática. 

Trabalhando com dados meteorológicos obtidos nos cha 
padões da serra da Mata da Corda, torna-se difícil estabele 
cer .a real interferência da orografia de Serra Negra pa ci~ 
culação local. Contudo, considerando tais valores como indi 
cadores, acredita-se serem de certo modo válidos, primeiro 
pelas justificativas anteriormente apresentadas, ou seja,pe 
la inexistência de posto meteorológico local e, segundo, p~ 

la distância (50 quilômetros em linha reta). 

A circulação atmosférica regional, além de caracteri 

zar o fluxo de ene~gia mecânica e as respostas locais da va 
riação dos ventos, determina ainda os aspectos básicos dos 
fluxos de energia térmica e hídrica que são evidenciados no 
espaço distrital de Serra Negra. 

Quanto aos fluxos térmicos, procurou-se considerar 
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as tendências médias ao lado dos extremos de verã·o e inver 

no, avaliados em 1961 e entre 1970 e 1975 (Fig. 12), atri 
--

buindo-se ao fator altitude, grande responsabilidade pelas 

variações térmicas anuais. A continentalidade apresentou-se 
como agente subsequente. 

I 

Os valores máximos sao registrados em fevereiro, ma~ 
ço e setembro, representados ·pelas isotermas pouco superi~ 

res aos 309C (66,5%), e os mínimos extremos entre 10 e i59C 

(40,5%), revelando sua -implicação com a altitude e mostran 

INTENSIDADE MENSAL DOS VENTOS EM PATOS DE MINÀS - 1969 a 1975 · 

(média anual. igual J 100/.) 

fEV .MAR Alll MAi 1 JUN JUL AGO SET OUT NOY DEZ 

1 < 0,20 "/. 11111 0,6 6 Q 0,7 5-,_ 

1 1 1 
0 , 2 1 o 0, 35 -,_ 11111 0 , 76 o '' " s "[ 

11 1 li 0, 36 o 0,4.S "/. - 1, 4 6 o l,60:.t 

1111111I1 o, 46 a o , 55 z llllI 1,61 o 2,40 '/. 

1111111111111 0 , 56 Q 0 , 65 7. - > 2, 411. 
FIG.li 

do a orientação latitudinal disfarçadamente (influência da 
participação espasmódica dos sistemas extratropicais). Atr~ 
vês de tabulação de dados relativos a observações de tempo 
em Patos, conclui-se que aproximadamente 21% das vezes, em 
que se constata queda de temperatura inferior a 109C,os ven 
tos são provenientes .do quadrante sul e, 16,5% do setor SE, 
explicam -reais ingressões da massa polar antártica. 
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Levando em consideração a 

elassificação dimêtrica de KOPPEN. 

pode-se concluir, através do p~ 

r:íodo analisado (entre 1961 a 
1975), que Patos. ~e encontra numa 
transição climática tendendo . a 

iá&sotérmico, uma vez que a .média 

dos meses mais frios é de 18,19C, 

representados por julho C~O\ dos 

meses considerados apresentam mé 
dia igual ou inferior a 189C).Por 

. apresentar uma estação seca, cor 

respondente ao invemo, e por um 
-verao quente, onde os meses de 

maior temperatura atingem uma mé 
dia superior a 229C (60% dos ca 

sos relativos aos meses de feve 

reiro), chegou-se a uma classifi 
-caçao: Cwa • 

Considerando b sistema ado 
tado por Henri WALTER (Apud ROUS 

SEAU, 1962), construimos o clima 

tograma constante da Fig. 13, co~ 
cernente a quatro períodos assim 

representados: muito úmido Cpreci 
pitação mensal superior a lOOmm); 

úmido (precipitação mensal SUP! 
rior a três temperaturas e inf! 
rior a lOômm); seco (precipitação 
mensal superior a duas temperatu

ras e inferior a três>; ·árido 

(precipitação inferior a duas tem 

peraturas) • 

No espaço de tempo avali! 
do (1961 a 1975), o período muito 

úmido assumiu a primeira ordem de 
frequência, com 49,1\ representa 

do pelos meses de janeiro a março 
e de outubro a dezembro, quando -

podem ocorrer fortes precipit! 

ções quase . diárias Norma1mente o 



33 

período seco é muito curto, o que processa uma passagem ge 
ralmente brusca dos períodos Ümidos aos áridos. Os periodos 
úmido e seco, tanto um quanto o outro, concernentes a 7,3\ 
são representados concomitantemente pelos meses de abril e 
setembro. O período árido por sua vez, atinente à segunda o~ 
dem de frequência, com 36,3%, responde pelos meses de maio a 
agosto. 

Mesmo considerando-se as anomalias extremas, constata 
-se um período árido quase igual (no caso de 1966, relativo 
a 32,7\) ou superior (no caso de 1963,com 38,2\) em relação 
ao mesmo período no padrão normal. Conclui-se portanto que, 
apeaar da anomalia positiva evidenciada em 1966 (56,4\ rela 
tivo ao período muito úmido), continua a existir o periodo 
arido definido por quatro meses (de maio a agosto), vincula 
dos à dinâmica atmosférica. 

Considerando os valores absolutos na sequência de anos 
(1961 a 1975), as precipitações variam entre 562,3 (1963) e 
l;.887,1 mm (1966} anuâis, com uma média em torno· ;de li~OOmm • 

.-: . ~ ·· . . : . : . . · .. ·- . . . - ; ~ - - · . . -·- :.:._ : .. .. -: ... 
·São dignas de comentarias as variaçoes termicas .. no 

correr dos ano~ crig. ia>: as temperaturas - médias~aI'iam d~ 
18 ·a 199C ·cjUnllo e julho) até 22 a 239C (jan~Í.ro --e fe~erei~ 
eventualmente.marÇo, setembro e outubro). Equivalem· a ·unia am 

, . -, ~ : ~- . ~ ·i · . • . ' . · . . . . • .,,.· .• . . -

plitude media da ordem de 49C entre o inverno e o verao, ca 
· ~ . · . -

raêterística dos climas tropicais. Com relação aos valores e! 
tremos iaensais, demonstram que as variações tem Unia amplitU 
de · total : da -ordem de 19 a 269C, nos meses de inverno1 é ~: :de 
14 :·a 189C, para ·os meses de verão• 

Pelos -:L~ormes pluviométricos , observa-se -que a esta 
... . · - :. . · . . . il . · :· . . . 1 • • •• -· t. ~ ' · . . . _ . ·: . 

çâo das aguqs ::nicia-s~ normalmente em novernbro-dezembropcen 
• : · . / . : • ' • •. • •• • .. • ••• ' · · - >-• • • • • • • · . -. • • · ~ 

tuc:µido-se de dezembro a fevereiro, com indices superiores a 
2óo 'J!llll m~nsaÍs, o ' que perfaz .uma soma méd:Í.a de pouco mais de 
1cfo nÍm.·C.52,6% .das p~~ipitações anuais). Dezembro é quase 
sempre o mês . mais chuvoso ( terido alcançado o máximo --de 5 30 ~ 6 

rm· em 1962); seguido de janeiro. Os meses: :mais seco$ ' ·habitu 
al.mên"t"é s:ão . representados por junho . e ·· julho' . seguidos -de élP! 

to e se~e~~· -

ApesaI' da · ausêncià de dados · relativos à · .· · intensidade 
das chuvas, ·sabe-se de· sua importância como processo · mo:rfo'-;_~: 

nético ·~ :_o impacto das gotas engendra uma primeirà fase. · ·· ~~; 

erosãó, apêsar de se tornar difícil precisar a quantidade câl: 
reáàa "de ··carga detrítica ·na • ·influência direta. 
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Quanto aos processos químicos, deve-se considerar sua 
intensidade através da; temperaturas reinantes nos solos, uma 
vez que o aumento do calor favorece a desagregação, as dis 
soluções e a-s-· reações químicas à hidrólise, importante 'forma 
de intemperismo das rochas. 

Recorrea-se~ para a caracterização da energia emanada 
pelos hidrometeoros, às associações da temperatura com a ev! 
potranspiração potencial, segundo o sistema de THORNTHWAITE 
(1948) para a construção do balanço hídrico. 

Utilizando-se de cálculos de anomalias dos totais anu 
ais e deficiência e excedente hídrico, em relação a média do 
período analisado (1961 a 1975), onde o padrão habitual está 
representado por um Índice hídrico entre 20 e 100 (clima Úmi 

do segundo Thornthwaite), constata-se a presença de dois 
anos, representados por padrões extremos (Fig. 14): 1963,com 

Índice hídrico de -21,21 (clima semi-árido) e 1966, com Índi 
cede 113,39 (clima super úmido). Se se considerarem aleató 

riamente os valores entre 20 e 40 como padrão habitual, ten 
dendo a sub-úmido, e entre 80 e ·100 tendente a super- úmido, 

evidenciar-se-á que o ano de 1~70 corresponde ao primeiro C! 
so (com 1.186,8 mm. de precipitação), enquanto que os anos 
de 1962, 1965 e 1969, ao segundo (todos com precipitações su 

periores a ·l.600 mm). 

Quanto ao ano de 1963, por razões vinculadas à mecâni 
ca atmosférica, ele se caracterizou por uma deficiência hÍ 
drica de 449,6 mm, uma vez que a evapotranspiração potencial 
havia sido de 1.068,9 mm, bem superior à precipitação total, 

que foi de apenas 562,3 mm . o único mês que apresentou exce
dente hídrico no ano, foi fevereiro, em 43 mm - precipitaqfes 

representadas pelas corre~tes de NE e NW. 

O ano de 1966, ao contrário, com exceção do inverno, 
apresentou excedente hídrico em todos os meses, tendo obtido 

em janeiro e dezembro, Índices superiores a 300 mm. A alta 
intensidade pluviométrica (1.887,1 mm) condicionou um exce 
dente anual de 1.083,2 mm. A deficiência hídrica representa 
da pelos meses de julho, agosto e setembro, perfaz um Índice 

anual de 99 mm. 

Em conclusão, percebe-se que os cumulativos da 
nuição das chuvas geram um período crítico num _padrão 
representada pelos meses de julho a setembro, onde as 

dimi -normal, 
def i -
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ciências se acentuam, chegando a atingir uma média aproxim! 
da de 110 mm. De abril a junho as perdas sao compensadas pe 
lo armazenamento de água no regolito. 

Considerando, portanto, o segmento temporal de 1961 a 

1975, elegemos, através da classificação de THORNTHWAITE pa 

ra o Índice hídrico, os anos de 1963 e 1966 como represent! 

tivos dos padrões extremos, com os demais caracterizando o 
padrão habitual pelas reservas admitidas. 

A sequência de meses com excedentes hídricos deixa en 
trever a ação efic~z da água como agente morfogenético, tan 
to na decomposição das rochas, como na esculturação do rele 
vo. 

Apoiando-se na seleção de dados pluviais do espaçobr! 

sileiro, realizada por ALDAZ (1971), serviu-se do cálculo de 

anomalias dos totais anuais em relação à média do período es 

tudado, adotando-se o seguinte critério: anos normais (N~ 

quando a área em estudo não foi afetada por anomalias ou es 
tas foram insignificantes (inferiores a 15% em relação a mé 
dia do período analisado). Anos tendentes a secos (Ns) e ten 

dentes a chuvosos (Nc), quando são evidenciados desvios nega · 

tivos ou positivos entre 15 a 30% da média do período. Anos 
chuvosos (C) e anos secos (S), são aqueles que revelam anoma 

-lias positivas ou negativas iguais ou superiores a 30% da me 

dia do período estudado. 

Levando em consideração este princípio, chegamos aos 

resultados compostos nas abelas 1 e 2 que se seguem. 

TABELA 1: VARIAÇÃO SEQUENCIAL DAS ANOMALIAS PLUVIAIS (Cf. ALOAZ.1971) 
DE PATOS DE MINAS (1961 a 1975) 

ANOS ANOMALIA (%) T I P O OBSERVAÇÕES 

1961 - 3.47 N 
1962 20. 27. Nc 
1963 -60.47 s · Padrão Extreroo 
1964 B.17 N 
1965 14.38 Nc 
1966 32,64 e Padrão Extremo 
1967 - 4,86 N 
1968 - 7.80 N 
1969 19.13 Nc 
1970 -16.58 Ns 
1971 5.14 N 
1972 9,81 N 
1973 3.:a N . 

197~ - a.02 N 
1975 l ~.15 N 



36 

TABELA 2: FREQlécIA PERCENTUAL DOS TIPOS - PATOS OE MINASC1961 a 1975) 

T I P O S N9 DE OCORRl:NCIA PORCENTAGEM ORDEM DE 
FREQli:~IA 

N 09 60,,00 la. 
Nc 03 20.00 2a. 
Ns 01 6.66 3a. 
e 01 6,,66 3a. 
s 01 6.66 3a. 

Apesar das limitações dess~ interpretação, consider! 
-se como aproximação válida, pois proporciona uma idéia do 
grau de flutuações pluviométricas anuais, a que está sujeita 
a área de Serra Negra (MONTEIRO, 1976). O fato de 60' dos 
anos (num período de 16 anos) se apresentarem sem anomalias 
pluviais, revela uma considerável regularidade, mesmo porque · 
os casos extremos (1963 e 1966) parecem ter sido generaliz! 
dos para toda a região sudeste. 

Acredita-se que a anomalia negativa, evidenciada em 
1963, estivesse vinculada à fraqueza dos avanços polares no 
inverno, cujos longos intervalos tenham permitido uma forte 
penetração da massa tropical atlântica (MONTEIRO, 1969; MON 
TEIRO et Alii, 1971 e CONTI, 1975). Quando se considerando a 
análise da variação anual dos ventos no distrito em questão, 
percebe~se um aumento da intensidade dos mesmos através do 
quadrante E, com valores consideráveis , até outubro, e se ob 
serva, concomitantemente, um decréscimo de intensidade dos 
ventos provenientes do quadrante NE. Prattcamente não se:ide~ 
tifica a ação dos ventos de SE, contrastando com outros ano~ 
e assim se explicando a fraqueza dos avanços polares e o do 
mínio da massa tropical atlântica . 

Por outro lado, 1966 foi praticamente o ano todo re 
presentado pela predominância dos ventos de NE, ainda ·com al 
guns avanços da massa polar (ventos de SE) . 

Segundo MONTEIRO (1976), é fato admitido que as li 
nhas gerais da morfogênese do território estavcm.definidas a 
partir do plioceno. As oscilações climáticas produzidas ao 
longo do quaternário concorrem apenas na elaboração de deta 
lhes das formas e na evolução pedológica e fitogeográfica. 

Admite-se ser o cerrado uma vegetação arcaica, surgi 
da em fins do terciário ou em algum momento do quaternário -
CAB-SÃBER, 1971) e, com a tendência ao clima atual, desenvo! 
veu-se a partir dos vales, a mata tropical. Não se pode, Pº! 
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tanto, afirmar que as condições climáticas conhecidas atra 
vês dos registros representam a situação correlativa da evo 
lução fisiográfica e ecológica da região. 

Considerando-se o aspecto mesotérmico (Cwa) do clima -na area em estudo (dominado pela corrente setentrional e 
equatorial no verão e pela tropical atlântica na estação s~ 

ca, com sensíveis inferências da polar antártica), conclui-se 
que o espectro oferecido se caracteriza por uma condição não 
restritiva à proliferação da mata tropical, ao povoamento e 
à ocupação do solo. Evidente que a deficiência hídrica, re 
presentada pelos meses de julho a setembro, exerce reflexos 
na vegetação florestada através do fenômeno de caducifÓlia ; 
no entanto, os excedentes representados pelos demais meses 
condicionam a recuperação, e mesmo a regeneração, de algumas 
espécies arbustivas. 

Para se explicarem os agentes morfogenéticos, consi 
deramos a intensidade das chuvas como o maior responsável pe 
la ,-·éstruturação da superfície da --paisagem. Esta · int~nsidade 

eficoritra.-;sé -- viriculadá ao Índice dé: I'adiação'lÍquidaidé maio:r 

ou lllénar umidade atmosfét>ica, a dinâlllica das massas e o rele 
vo. 

-As chuvas do -semestre de verao desempeiihà:lil,: ·portantà, 
papel relevante eomo processo moFfogenético-. o· umédecimentó:., 

_ iniciado ein outubro•, -engendra a primeira fase -dà morfôgênese 
pluvial; ·cujo escoamento resultante assume uma competência 
abrasiva' inversa •àcobertuI'a vegetal e ·p:ràticámente •direta à 
declividade 'do-terreno. 

No transcorrer do. período, os colúvios progressiva -
inente ' sió . ênchar~ados, condicionand6 um équilí~ri6 ; .precário 
da massâ ~m éontato 'com:a rocha fresca, O que provoca _a OCO! 

- """' ... ·. ·. . -_ - : . . . - . . . . . .. . ' . ... . ~ ·. 

rencia de rastejamentos. Nesta fase, os canais de escoamento 
d~~ ·encostas proporcionam um escoamento concentrado, que re 
sul ta na áceleração ' da ·erosão linear e favorece o processo qe 
ravinamente. 

Sob o recobrimento florestal, mesmo nos fortes decfi 
ves do " re~erso das -cristas - mo~Óclin~is~ constat~-se - a p~~e~ 

: ,- ;_ · : . .. · . ___ _ ·: ·_ ·: _.:.· ·_ .. :- · - · .- _. · _ _ - .. ·-. _ - -~ - - ·~ · - - - ---~ - ~:~ 

ça de consideravel camada pedogenizada, explicada pelo evi 
dente domínio da componente perpendicular sobre o escoamento 
difuso. 

ó coiuvionamento result~te dos- -processos--de · rept! 
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çao ou rastejamento contribui para a concentração de mine 
rais argiláceos, a partir do flanco da estrutura dômica e 
condiciona melhor qualificação do material pedogenizado. 

O resfriamento diferenciado com a altitude, apesar 
de não deixar marcas na morfogênese, exerce reflexos na dis 
tribuição espacial da vegetação, no que pode ser reforçado 
pela disposição topográfica. A amplitude térmica, superior 
às médias normais, possivelmente se qualifica como responsá 
vel por tais efei~os , devendo-se , contudo, considerar as 
condições topográficas que assumem importância quanto aos 
·aspectos hidrometeorolÓgicos. 

2.~ VARIÃVEIS BIOGEOGRÃFICAS E SUAS IMPLICAÇÕES KORFOGE 
~TICAS 

Na análise da distribuição espacial da vegetação em 
Serra_ Negra (Fig.15), observa-se através dos remanescentes, 

uma considerável vinculação da paisagem fitogeográfica com 
a topografia. Necessário se faz, portanto, reconhecer a im 
portância dos fator~s edáficos, e de suas causas, possivel 
mente relacionados aos efeitos topoclimâticos. 

Dado o porte e a caracterização fisionômica da vege 

tação, sobretudo no que se refere à textura, percebem-se 3 

formações dominantes : nas áreas de baixos declives, desen 

volve-se o tipo cerrado, com variação de campos sujos a cer 
radão; as encostas normalmente são ocupadas por manchas de 
formações florestais ; e destacando-se as formações campe!_ 
tres que genericamente preenchem os vasios deixados, sobre 
tudo nas vertentes. Evidente que, ao se descer no detalhe 

taxonômico, a diversificação tornar-se-á maior, uma vez que 
formas de transição e nuanças locais, especialmente entre a 

mata e o cerradão, são visíveis. 

Os diferentes aspectos fisionômicos da vegetação e 
suas implicações respondem notadamente pelas divergênciaspe 
dológicas, apesar de serem os mesmos elementos químicos que 
compÕem a fase migradora e residual da área. 

2.~.l FORMAÇÃO DE TIPO CERRADO 

Nos interflÚvios elevados e nas chapadas sedimenta 
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res de Serra Negra, onde predominam formas topográficas pla 
nas, portadoras de solos laterizados e evidências de lateri 
ta (Fig. 16, Chapadão do Ferro), constata-se o domínio da ve 
getação do tipo cerrado. 

Com raríssimas exceções, os solos dos cerrados 
profundos. O armazenamento da água apresenta uma certa 

-sao 

cor 
respondência com a· espessura e a classe textura! do horizon

te. Além desses elementos, responsáveis pelas diferenças dos 

tipos de cerrados, o adensamento da vegetação irá influen 
ciar na divergência do fator pH. No caso do Chapadão do Fer 
ro (superfície de cimeira representada por sedimentos terciá 
rios), percebe-se em determinados pontos o desenvolvimento de 
uma vegetação de fisionomia superior, quase florestal, repre 

sentada .por três estratos bem definidos (arbóreo, arbustivo e 

herbáceo), denominada d~ cerradão e seu aparecimento possi 
velmente esteja vinculado ao fator edáfico local. O solo do 
cerradão, apesar de pouco humífero, apresenta· um teor de ma 
téria orgânica superior aos solos revestidos pelos cerrados 

e pelos campos sujos (máximo de decomposição averiguada pri~ 
cipalmente na estação chuvosa) o que explic~, provavelmente, 

o aumento do pH: de 4,8 (solo fortemente ácido, Cf. níveis 

adotados pelo Programa Nacional de Análise dos Solos), nas 
prov!Dcias de recobrimento feito pelo cerrado, para 5,2 ( so 
lo mediamente ácido), no domínio do cerradão (12). 

O manto de decomposição, de origem residual (origin~ 
do por lixiviação e carreamento dos elementos mais solúveis 
que integravam os dunitos, peridotitos e carbonatitos, res 

pensáveis pela formação dos depósitos de titânio e fosfato), 

com uma espes$ura média de 150 metros (considerando as isópa 
cas levantadas pela GEOSOL, 1970), ê superposto por uma cama 
da de solo arenoso de aproximadamente 25 metros, recobrindo 
por vezes, seixos de silexito e serpentinito silicificado. O 

manto é constituido vor material lateritico, de estrutura 

granu 1-ada, contendo fração argilosa em z; 1--:'Jporção mui to varia 

da, por vezes rica em AZ203 (GEOSOL, 1970). 

Apesar de não terem sido realizadas análises de teor 
de argila do solo, percebe-se~lhe uma fração considerável,na 
superfície de cimeira (GEOSOL, 1970), que aparentemente se 
intensifica no fundo dos vales e nas áreas depressionárias , 
motivadas, como no caso da periferia dômica, pela própria a! 
teração in situ dos folhelhos argilosos da formação Paraop! 
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ba. Genericamente pode-se concluir serem tais horizontes Pº! 
tadores . de "baixai! . capacidade de água (Cf. classificação da 
Comissão de Solos), fato esse que, em determinados locais, é 
explicado pelo teor de argila e, em outros , ·pela própria es 

pessura dos horizontes 5 o que sem dÚviàa se reflete na morfo 
logia da vegetação (no Chapadão do Ferro, Fig. 17b, a pequ~ 

.na espessura dos horizontes representados, provavelmente, im 
plicam no porte inferior do cerrado). 

Outro detalhe de importância se refere ao teor de 
alumínio trocável. Conforme análise química, a pedido, reali 
zada pela Escola de Agronomia e Veterinária da UFGo (1976)~m 
alguns pontos do domínio d cerrados) a concentração de alu 

mínio torna :se pelas próprias condições altimétricas ( 1.000 . 

metros), maior - 0,4 eq. mg/100 ml - o que irá prejudicar em 
parte,o desenvolvimento de culturas. No Chapadão do Ferro 
(1.200 metros), por sua vez, verifica-se um baixo teor de 
alumínio trocável (0)2 eq. mg/100 ml), condicionando ambien 
te mais adequado à prática agrícola. 

O teor de cálcio e magnésio trocável (0,3 eq. mg/100 
ml no cerrado e 0,6 eq. mg/100 ml no cerradão) e fósforo as 

similável (17 ppm tanto para o cerrado como para o cerradão~ 
sao classificados como ;'baixos •i em ambos os locais. Acredita 

.-se que tais Índices sejam prejudiciais ao processo de repl'2 
dução,multiplicação e crescimento, respiração e fotossíntese, 
sendo viável) contudo, a adoção de práticas corretivas (GALE 
TI, 1972). 

Diante dos aspectos observa\0s, conclui-se serem a 
composição minerálica e a variação química do solo responsá 
veis em grande proporção pelas divergências na tipologia do 
cerrado, sem considerar, contudo, aspectos paleofitográfico& 

Na superfície de cimeira (Chapadão do Ferro), o solo 
laterítico (em média 12% do teor em ferro até uma profundida 
de de 100 metros, Cf. dados da GEOSOL, 1970) argila-arenoso-

(latossolo pardacento-amarelado), apresenta elevada 

ção de quartzo e argilo-minerais, e é mediamente ácido, com 
capacidade de absorção de água de certa forma consideráve~s~ 
brétudo no período chuvoso. Tais elementos condicionam, em 
determinados pontos, o desenvolvimento de uma vegetação de 
estrato superior, já mencionada, que é o cerradão. 

Na baixa superfície, circunjacente às proximidades da 
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estrutura dômica (1.000 a 800 metros), o solo é ão tipo pe 

dalfer de MARBUT, representado por argilo- minerais, com um 

teor elevado de ferro e alumina. O pH responsável por um so 

lo fortemente ácido pode ser explicado pelo menor teor de hu 
mificação, vinculada à estrutura e à textura da vegetação do 
cerrado e de áreas desmatadas. 

Sob o cerrado, a matéria orgânica exposta aos age~ 

tes meteorológicos desaparece ~ enquanto os sais do solo, ca! 

reades pela lixiviação, e a água da superfície, pela insola 

ção, exercem forte abrasão e degradação físico-química, desa 

parecendo a regeneração natural pela semente (RIZZINI & HE 

RINGER, 1962). 

Com o avanço do processo de demolição dos minerais e 
argila e das grades dos minerais primários , a sílica tende a 

se perder por drenagem na fase de desalcalinização pouco in 

tensa. O sesquióxido de ferro, o alilmínio e o manganês, em 
virtude da instabilidade física e grande estabilidade quími

ca, permanecem nesse a?Jlbiente de transformações, revestind~e 

colorindo os elementos texturais presentes, particularmente 
os grânulos de quartzo (RANZANI, 1971) . O enriquecimento gra 

dativo de ferro e alumina gera processo diagenético: lateri

zação. No complexo , a laterita é representada por fragmentos 

de qu~rtzito, quartzito limonitizado, dunito semidecomposto, 

dunito limonitizado e silicificado (imediações do Parque Ho 

tel Serra Negra e lagoa do Chapadão do Ferro, Fig. 16). 

Outras concreções ferruginosas) portadoras de seixos 
de magnetita, aparecem em menor incidência, localizadas so 

bretudo à juzante da lagoa do Chapadão do Ferro. 

A laterização pré-existente corresponde ao testem~ 

nho de uma fase biostásica, que sucedeu a uma resistásica(ER 

HART, 1966), modificada superficialmente pela pedogênese re 

cente (AB-SÃBER, 1969). Na fase pedogênica atual, na maioria 

das vezes , os horizontes A e B estão acima das stone lines -
(Fig. 17 c e d) . 

Servindo-se dos resultados do balanço hídrico para 
Patos de Minas (de 1961 a 1975), como valores base, constat! 

-se uma deficiência hídrica anual de 125 mm, representada pe 
- -

los meses de julho a setembro . Através dos resultados, veri 
~ 

fica-se que o cerrado mantém uma amplitude ecológica sufi 
~ 

ciente para se desenvolver em ambiente análogo, como na es -
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trutura adequada para suportar deficiências hídricas até mes 

mo de maiores proporções, conforme já fora observado por CA 

MARGO (1960). Deste modo, conclui-se que a análise dos exce 

dentes e deficiências hídricas atuais assumem importância na 

caracterização do comportamento das formações florestais. 

Para AB~SÁBER (1971) a vegetação do cerrado se ada~ 

tou e se desenvolveu em algum momento do quaternário ou mes 

mo aos fins do terciário, onde as condições climáticas eram 

mais "agressivas " ; razão pela qual a considera como uma das 

formações mais arcáicas do Brasil. Paréce ter sido melhor 

preservada em determinados locais, o que pode ser observado 

na superfície de cimeira (Chapadão do Ferro), possivelmente, 

em decorrência da própria atividade desenvolvida (pecuária ) 

e pelo fraco adensamento da população rural. 

Considerando os resultados das análises botânicas de 

algumas espécies do cerrado de Serra Negra~ realizadas no la 

boratório de biologia da Universidade católica de Goiás, por 

J.C. FLEURY em 1976 1 podemos estabelecer uma caracterização 

da estrutura dos tipos e, ao mesmo tempo~ constatar, de cer 

ta forma, as suas relações edáficas consideradas. São as se 

guintes as espécies caracteristicamente dominantes: 

a) CERRADÃO 

ESP~CIE FAMtLIA NOME POPULAR 

Bauhinia sp 
Cyrsonimia verbascifioiia 
Caryocar brasiliensis 
Connarus sp 
Kielmeyera sp 
Memora nodosa 
Solanum crinitum 
Vochysia sp 
Paspalum sp 

b) CERRADO 

ESP~CIE 

Bauhinia sp 
Byrsonimia sp 
Caryocar brasiliensis 
Hymenaea stigonocarpa 

· Mimosa sp 
Ouractea sp 
Pseudobomba:c sp 

Leg. Caesalpinicideae 
Ma'lpighiaceae 
Ca1'yocaraceae 
Connaraaceae 
Bonnetiaceae 
Bignoniaceae 
Solanaceae 
Vo!9hysiaceae 
Gramineae 

FAMlLIA 

Leg. Caesalpinicideae 
Malpighiaceae 
Caryocaraceae 
Leg. Caesalpinioideae 
Leg. Mimosoideae 
Ochnaceae 
Bombacaceae 

unha de vaca 
murici-grande 
piqui 

pau-santo 

lobeira 

grama 

NOME POPULAR 

unha de vaca 
murici 
piqui 
jatobá-cerrado 
mimosinha 

paina-ceITado 

tas formações arbóreas incidentes no cerrado, o Car~ 

~car brasiliensis (piqui) é constatado frequentemente nas 

formações do cerrado. A Bauhinia sp (unha de vaca), corretpen 

de ao estrato arbustivo (1 a 3 metros), pode ser observada 
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em ainbas as -estruturas xeromórficas. 

2.4.2 FORMAÇÕES FLORESTAIS 

Enquanto o cerrado encontra-se vinculado às chapadas 

e a certas banquetas das encostas, as matas dominam relativa 

mente desde as vertentes mais baixas, atingindo em determin! 
dos pontos as linhas de ctimeadas das cristas monoclinaisCFis 
15). 

As formações florestais, a julgar pelo que resultou, 

recobrem normalmente as cristas monoclinais quartzíticas,que 
integram as encostas do complexo de Serra Negra. Acredita 
-se que a condição topográfica e sua relação com o domínio 

dos ventos, permitem uma certa interoretação do adensamento - . 
florestal. As encostas alteram assim as condições higrométri 

cas, explicadas pela maior disponibilidade de água, process! 
da que~ pela acumulação no período das chuvas, quer pela 
maior aproximação do lençol freático em relação à superf Ície 
CLIMA, 1959), sobretudo à juzante das vertentes. Segundo CA 

HARGO (1971), a ocorrência de matas nas vertentes, muitas ve 

zes verificada em terrenos de perfil côncavo, como é o caso 

das encostas de Serra Negra, não deve necessariamente ser e~ 

plicada pelas melhores condições topoclimáticas, pod~ndo ser 

considerada pela maior fertilidade do solo, oriundo do mate 

rial originário. Acredita TRICART (1958), que nos declives 

os solos apresentam maior fertilidade em decorrência da remo . 

ção dos horizontes já esgotados, permitindo a instalação de 

uma vegetação mais densa. 

A deficiência hídrica anual (média de 125 mm .entre 

1961 a 1975), representada pelos meses de julho a setembro, 
determina a perda das folhas de considerável número de espé 

cies, caracterizando o aspecto semidecíduo ou estaciona! tro 

pical. No inverno constata-se , portanto, a perda foliar em 

aproximadamente 10% das árvores que, conforme classificação 

de WAIBEL (1948), corresponderia a uma mata de primeira ela! 

se. Outras espécies diferem, perdendo as folhas alternadamen 
te, e pode inclusive passar despercebido o fenômeno de cadu 
cifÓlia no conjunto . florestal. 

Hl.baixa encosta, a vegetação adquire características 
de perenifÓlia, aspecto esse definido pela condição higromé 

trica e pela espes~ura do depósito colÚvio-aluvial pedogeni 



zado (Fig. 17a), cujos remanescentes permitem avaliür a exu 

berância primitiva. 

O litossolo, recoberto em considerável parcela pelas 

florestas, domina sobretudo as encostas onde as declividades 

apresentam-se comumente superiores a 20%. O horizonte A, pou 

co diferenciado, normalmente é portador de nódulos minerais 

de pequeno diâmetro e de fragmentos rochosos, muitas vezes 

semi-recobertos pela delgada capa de material decomposto. O 
material detrítico é muitas vezes autígeno e se assenta so 

bre as rochas de origem. 

Nas várzeas onde o solo se apresenta bem vestido, a 

matéria orgânica, além de torná-lo mais poroso, proporciona 
. . 

uma coloração acinzentada no horizonte superior, enquanto a 

saturação em bases é percebida em r.orizonte inferior, ilu 

vial, dada a coloração vermelho-amarelada com que se aprese~ 

ta. 

As formas campestres, raquíticas, por vezes acampa 

nham as encostas e, nesse Ínterim, devido à pequena integra 

ção do ácido húmico, o solo pouco desenvolvido e a alta con 

centração de fragmentos angulosos explicam a coloração parda 

centa, relacionadas com a pigmentação _dos folhelhos argilo 

SOS. 

Embora alternada, a vegetação tropÓfita permanecepl'! 

servada em parte, sobretudo nas topografias mais moviment! 

das da região serrana, constitui· do círculos interrompidos • 

A cobertura florestal, além de se caracterizar como conserv! 

cionista do solo, é ainda responsável por uma influência in 

direta do clima sobre o modelado, onde a componente perpendi 

cular superpondo-se à paralela 5 modifica a morfologia que re 

flete nas condições ecológicas da área. São as seguintes as 

famílias e espécies características dominantes: 

ESPECIE 

Astronium sp 
Callpphylum brasiliense 
Cariniana sp 
Copaifel'a sp 
Gauzauma sp 
Bymenaea stibocarpa 
QMalea sp 
Sel';iania sp 

FAMlLIA 

Anacazodiaceae 
Guttiferae 
Lecythidaceae 
Leg. Caes. 
StercuZiaceae 
Leg. Caes. 
Vochysiaceae 
Sapindaceae 

NOME POPULAR 

aroeiri!I 
mangue 
bingueiro 

mutari>a 
jatobá da mata 

Constatam-se verdadeiras conexões entre os domínios 

do cerradão e da mata tropical semidecÍdua, como nas 

ções do Parque Hotel Serra Negra, exemplificadas por 

imedia -



cies vicariantes como a Astron!um sp (aroeira), 

sp (pau-santo)~ Qualea sp e Serjania sp. 
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Kielmeyera 

A expansão da drenagem vinculada à alteração climáti 

ca pós-wurmiana, condicionou a instalação de uma floresta ga 
leria, envolvendo os talvegues, desenvolvendo-se, a seguir, 

em direção às encostas e aos interflÚvios. 

Ao longo da ·maioria dos cursos de água que drenam o 

complexo de Serra Negra, verifica-se uma substituição, sobre 

tudo do cerrado, por estreitas faixas de florestas em gal! 
ria. 

Diante do suprimento perene condicionado em determi 

nados locais pelo lençol freático, percebe-se uma relação di 

reta entre a textura e o aspecto linheiro da floresta semide 
cÍdua, divergindo apenas no que tange ao porte e à variação 
foliar. 

Conclui-se que a diferença métrica das margens em re 

lação ao nível das águas, o grau de porosidade do solo e o 

traçado do rio, são alguns dos elementos que estabeleceram o 

grau de intensidade e variação dessa floresta (TROPPMAIR & 
MACHADO, 1974). Na estação chuvosa (outubro a abril) o exces 

so de água no solo favorece uma intensa atividade biológica. 

2.4.3 FORMAÇÕES CAMPESTRES 

A paisagem campestre supre normalmente o espaço dei 
xado principalmente pelas formações florestais nas encostas, 

que evidencia em seu conjunto relativa alteração de natureza 

antrópica. Esse fato pode ser explicado pela qualidade e di! 

tribuição do solo e, principalmente, pelo declive Íngreme,s~ 

perior aos 20%, lançante que impossibilita a implantação de 

uma cultura racional. 

Possivelmente a sua composição e fisionomia origina~ 
bem como a própria morfologia , tenham sofrido alterações P! 

ra sua utilização como pastagem (o pisoteiro do gado se carct 

teriza como processo morf ogenético através da reptação cons 
tatada). Exi~tem, porém, algumas especulações como a de MA! 
TOS (1959), que atribuem aos campos origem muito antiga. Po! 

sivelmente seja herança de uma fase menos úmida, anterior à 
formação florestal, preservada sobre os solos senis 1desta 

área, uma vez que o processo de invasão é substituição da 
paisagem campestre pela mata teria sido alterado pela açãq 
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As formações campestres sao representadas, sobretudo 
nas encostas, pela Paspalum sp {grama forquilha), Panicum Me 
linis (capim meloso_) e Melinis minotiflorea Beav {capim gordu 
ra), todas Greamineae. Nas várzeas, a Verenonia sp (também Gra 

mineae), conhecida por assa-peixe, é a formação dominante. 

Os pastos plantados (15,2% da área de pastagens no 
vale da Serra Negra), proporcionam condições maiores ao de 

senvolvimento do gado, sendo representados pelo capim jar~ 

guá <°Hyparrhenia reufa) que se adapta muito bem nas zonas de 
várzeas e nas baixadas úmidas. 

Acreditamos que a própria condição imposta pelas de 
clividades da vertente contribui para a preservação florísti 
ca, responsável em parte pelo equilíbrio resultante. 

A degradação da paisagem climáxica encontra-se vincu 
lada de certa forma aos fatores históricos. O desenvolvimen
to de pastagens, com aproveitamento sobretudo da periferia 
dômica {dadas as condições topográficas e a posição geográfi 
ca), se responsabilizou assim pelo desmatamento concentrado, 

evidenciado pelo domínio das formações campestres - clarei 
ras de configurações geométricas inseridas nas concentrações 

nodulares do cerrado, ocupadas por cultives ou vegetação sub 
climax {campos sujos), correspondentes a áreas abandonadas. 

O desmatamento, objetivando a implantação de culti 

vos ou a transformação da madeira xeromórf ica em carvão vege 
tal, como também as queimadas das pastagens, no inverno, que 
muitas vezes transgridem as áreas. portadoras de vegetaçãopri 
mitiva, provocam coneideráveis instabilidades não apenas em 

termos de conservação do solo, como do próprio equilíbrio e 
proteção do conjunto natural. O fogo retarda e impossibilita 
a r~eração natural das espécies, destrói os humatos, tornan 
do o solo estéril e inconsistente, além de preparar a paisa 
gem para a erosão Cresistasia), fenômeno verificado também -

com o .desmatamento em outras áreas (OLIVEIRA, 1970). 

A guisa de conclusão dos aspectos morfoestruturais e 
climato-botânicos da região de Serra Negra, pode-se afirmar 
que: 

A unidade estrutural, como resultado da tectogênese, 
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se caracteriza por imprimir uma participação fundamental na 
dinâmica dos sistemas integrantes (mecanismos de eiaboração) 
e na interpretação das formações da paisagem. 

A estrutura, representada pela heterogeneidade lito 
lógica e falhamentos, condicionante do direcionamento e ori.e~ 

tação da drenagem, juntamente com as variáveis bio-climátio:t~ 
na qualidade de sub-sistemas antecedentes, respondem pelos 
fatores subsequentes (hidrológico e sedimentar), que num p~ 
cesso de retroalimentação, integram o ;'universo" -geomorfolÓ 

.gico. 

A orografia exerce un controle microclimático que, 
apesar de não imprimir àetalhes de proporções na morf ogênes~ 
mantém uma certa influência na distribuição espacial da vege 

tação, que é corroborada primordialmente pela disposição da 
topografia. 

Grande sensibilidade pode ser constatada pelas for 

mas do relevo diante dos fatores climáticos, o que é explic~ 
do pela regularidade dos mesmos, consequência esta repercuti 
da através dos rios e canais~ como agentes do subsistema se 
dimentar. 

A gênese do manto de decomposição das vertentes en 

contra-se vinculada à estrutura das rochas quartzíticas; a 
qualidade dos solos ligada à remoção dos horizontes esgot~ 

dos, pelo escoamento difuso. A componente perpendicular ass~ 
me importância nos reversos das cristas monoclinais receber 
tas pela vegetação tropical semidecÍdua (retroalimentação di 
reta), enquanto as áreas de maior ocupação relativa, desmat~ 
das, bem evidenciadas na periferia dômica, os escoamentos li 

near e concentrado processam ravinamentos que nao chegam a 
definir uma tipologia globalmente resistásica. 

Genericamente acredita-se, portanto, que a paisagem 
encontra-se numa estabilidade considerável e que a disseca 
ção se processa de uma maneira normal, onde os sistemas es 
trutural e climático, parecem se responsabilizar em grandes 
proporçoes pela gênese das formações superficiais. 



3. AS FORMAS RESULTANTES E SUA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 

3.1. Formas Guiadas pela Litologia e Estrutura 

3.2. Formas de Agradação e Degradação 

3.3. Evidências de Oscilações Paleoclimáticas 



3 AS FORMAS RESULTANTES E SUA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 

Antes de se tentar uma análise locacional das formas 
de relevo resultantes, convém em rápidas palavras, fazer uma 
avaliação espacial do conjunto de arranjos da paisagem. 

Levando em consideração a própria compartimentaçãoe! 
tabelecida pela topografia, pode-se observar de imediato, 
três setores distintos: su~erf!cie de cimeira, zona das sn 

costas e periferia da estrutura dômica (Fig. 18). 

A superfície de cimeira, representada por fltitudes 

de 1.200 a l.'250 metros, apresenta-se levemente inclinada em 
direção ao co~e intrusivo, onde a captação do lençol freáti 

co decorrente da dissolução de carbonatitos mais a centripe 

taç~o dos cursos anaclinais, respondem pela formação da la 
goa do Chapadão do Ferro. A pobreza de formas sobretudo su 
perficiais, encontra-se relacionada ao processo de arrasamen 
to terciário • 

. · ~ - . ... .; . ·. . . , .. 
A zona das encostas, ao contrario da superf1c1e 

\ 

cimeira~ _é car~cterizada por g~de variedade de.formas 
- ~ . . 

18), sobretudo estruturais, que "sem dúvida - ~incuiani-se à 
. . -~ . ': - ·. . . ·• . . . . : ~- ~ . . ;,; . . . ... . . - . .. . :_ . _. . . - ~ . . . .-. _. .... 

tero.geneidade 11tolog1ca a 1ncl1naçao das · camadas e a . . 

de 
(Fig .. 

fie 
rede 

de faihamentos "radiais, . fenômenos estes resultantes de ativi 
dades tectogenéticas'. A drenagem do tipo ânulo-radial ·-centri. 

. . -
fuga apresenta ·setis cursos catáclinais "comuinente direcióna-

dOs por : linhas ·de fàlhas, epigénicamente entalhados, · · dando 
origem a verdadeirasgaps no domínio dos .quartzitos, enquan -. 
to que os. cµr~o~ . ortoclinai!) apoiam-se na_s s:equênci'-~- , çoncêa 
t:riça$ ,_:r,epr~~~~tagas pelos fç>lhell)os da _ ~-9~ção . Pa;~qá.; . A 

d~~P<?Sição é!-ll~~ª:r.'. , dos, .qu~rt~itos r~s~n~em pe_la . prç>.,f.usão.c ,~,. 
cri~tas,-.. JJl9~q9l~nais ,_ ~cujos· .grçidient.~s . da~ .~sçarpas., ... -~~~ 

·' f ·- · • • - • • . • ·. • • • •••. · - . . . . - ~' . • .• . '· . ·- - .. - . • • • . . - . . l' . -

~st:r.e.it?i r~l,açãq ço.i:n a çlj,sposição .das c~~das· .e ,ç~~ .a : ,ativi 
• .·: L . .,- .. - , . • .. • • • . . , . . . • .• :' ••. . . • . _.·· .• . L~ 

~qe :;slipt~g~néti,c.a i çl(\! ; <;:urs,o~ . ()~~9c_l~nais ~ : .C.<?Jllume~!~ ·.;~~ cor 
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nijas circunjacentes à superfície de aplainamento entalham 
-se nos serpentinitos e quartzitos, sotopostas e protegidas 
pela carapaça laterítica. 

O terceiro setor (periferia da estrutura dômica) ini 
eia com os níveis de pedimentação inhumados por colúvios pe 
dogenizados, que apesar de responderem por quase toda falda 
da estrutura dômica, são intensificados na zona setentrionaL 
Enquanto na borda ocidental e de sudoeste da estrutura de 

Serra Negra a periferia se apresenta deprimida pelos dobra 
mentos canastra e pelo domo de Salitre, nas demais dependên-
. ""' . cias, os niveis correspondentes aos 1.000 e aos 800 metros, 

atingem maiores unidades superficiais. No próprio setor S,! 

tentrional, onde o coletor da drenagem proveniente das encos 
tas norte e nordeste desenvolve um sentido W-E, constata -se 
a presença de considerável planície de inundação do rio Espf 
rito Santo. Nesta superfície, representada sobretudo por for 
mas de acumulação (materiais coluvia-aluviais) e degradação; 

~ LP;:rÕ,pr;a ~s,t;r~t~a _resp9nd~ •em . parte peJ.o . ?IW~j.o lilÇ>I!fº~~g! 
CC),~ 91:u;}e -. l?e : -.S.Oll~es~~m Vc:lle~ de , fundos . C~tos, te~aÇO$ . ro 

~osost:. · .. e~~~rpas ge :fqlhas ~ etc •. 

3 ~1 FORMAS . GUIADAS PELA LITOLOGIA E ESTRUTURA 

.A.partir -da .gênese do 'êompiexo intrusivo de Serra Ne 
.. .. : . ·:· ·~ ·- - ~ .. ·_.-/ ·:'. ' ; - ·:· · : ~·. :· · . .. ·- ., . . · - · . .. ' . :.: . · . ... - ~ ~~-.. - . · ; .. _ 

gra (c~taceo sup~rior), sob o ddminio da reativaçao Wealde 
"-·: : ·_,::· : ~--· ~ ' : , : · ...... ... -~- . :·- .. ·.· ,l ; -~ .. . . . - ~ : ~ - · : . ·:·; .. : . . · .. : ~- -- . ·. !-.' . . ... . . . • ~;- ·· ··-:.··-= 
niana, foi a regiao submetida a sucessivos C1:clos epeirogen_! 
~ -, ,.-~- r :·'._·: : ·~ · .. · . .. _:_ · ~'· '._; ~ ..: ~ · ;· . ~ _:- · .. · -. .. . • . . : .. ·._ . .· ~-~ i ~ ·.: --: ... :: = · . ·· ' .• : ~ -·:. ,. __ : ; -. _ ~ _. :~- · 
ticos e cl~ticos pos-cretacicos, responsaveis pelos niveis 
à~''. cip1~in~~irt~ ~f ~rertci~d~~ e proc~ssos de .'dÍ.s~e~aç~6 ;_ . de 
~~~~ia·~ ~tri6ci ·e . ;_d~c~êtriêà, · que ·. ~~~po~der~- ,pelas .. . , ,. forma 

.... ... "!'"- , - .,- 1 ,.- . ~- • ; . ·- .. ; . .. . ' . . .- . - "' . . . . . . . . •• .... ... 

Ções . f :is:iogr~f i?ªfi .· superficiais e sub-s\lperf leiais •. 

~on~~dE!lr.~90 .. a ·. ªi?~r~tu~ação sµperf,i:~ia~ . das ~onas 4~ 
. .. 

N~~a~ ,A~~ em~o~tas ~ : d~ve-~e de µied~at.q, ; de~~~qa.r · ~ , ,p:i-e~~!! 
ça ,JDêll'Cªnte :4e . ~ucessõ.es : d~ . crüstas mo~()c~inais quartz~tic•s
qu, ;);,~~~gr~ ~ ~s : ~~trutur~s . ,geolÕgic~s ço~cên~~i,c,as ~_f~g ,.JS) ~
Es.sa~ , . ~~i$tas .~ncontram~~e vincul,.adas a . pl,'Oct:!ssos . : ~o~foge:t\Í 
...... -·; .. -- .. .. ~ •. . . .:. ... ··' . ·--.. " " ... ' . . . . .... - : . . .. . - . . . . - .. 

~icq~ , pre~éri~os, .. ptté'.""atuais . e atuais, guiados pela estrutu 
.! - ·-i.. -- ,. ... . - . . __ , - -- . . . . . - . 

ra, alé~ dos fenômenos epeirogenéticos, responsáveis ·pelas 
retomadas de .dissecações. Atualmente, a meteorização .comanda 

~1pela çlin.~;c~ , flu~ial _ e .,a , ação. mecânica : das ,cJn1vas respon 
dem pelo reafeiçoamento das formas, o que sem dúvida, é in 
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tensificado pela temperatuna ~inante no solo. 

3.1.1 MORFOLOGIA FLUVIAL 

A paleo-hidrografia antecedente (radial centrífuga), 
orientada por linhas de falhas radiais, quando dos movimen 
tos positivos que afetaram a região, processaram afundamento 
dos talvegues por epigenia, porque condicionados pela reati 
vação da erosão remontante em função do nível de base resul 
tante. A disposição concêntrica de diferentes estruturas li 
tolÓgicas na encosta (quartzitos e folhelhos sílticos da fo~ 
mação Paranoá) e a instalação posterior de tributários orto 
clinais, encaixados nos anéis dos folhelhos sílticos, respon 
deram pelas diferentes formas de vales estruturais: quando o 
entalhamento é evidenciado no domínio dos folhelhos silto-ar 
gilosos, os vales cataclinais apresentam-se relativamente e~ 
caixados, devido à característica de vales abertos em V,qu~ 

do cor~am quartzitos, os vales encontram-se altamente encai 
~ . .,. -· . . . . . - . . . . . - , ~ : . ' 

xados·-; ·dando :formas . de V fecaado (entalhados em aproximadaie~ 

te 10 a ~~ !J!e~ros) que se vai ajustando paulatinamente à mo~ 
: . : .' . . . . . ~ . - ·• ~ . : . . -· . . . 

tante. A estrutura litologica, portanto, incumbe-se de expli 
car através das diferenças relativas de ~sistência, ~ maior 
alas~am~nto :dos vales no~ _folhelhos :. .pro6~sS,ado_ . pela ê~~ã'.o 
elémerita.~-. 

~- _re~ultadg, . notáveis gaps sãq q~,t~tadc;>s, :naa .f PB 
~ç~~ -quartzíticas que contornam a estrutUI'a dômica(Fig..18~ 

. . . . ~ . . • . • . . • . • . . - • . - • •• - . . · • ·.i . 

siml>olicamente diferenciadas pelo fluxo de água por :elas ca . 
. .. ·.. . . . . . . . . . - - . . : .. . . . . - ~ . ' -- --

na~~~d,os Cwate~ gap quando ,drenado~ por euros ;de .á~as: ~I'!! 
. 

n~:8. :c:>u , +~~erm.:i:-t~ntes; .wi71d .gap _quando res~on4~ _apeJJas pe~'!ª 
esc~entc;>s _ ef~ros). 

·A· presença ·de corredeiras e ·quedas· oo água téUill5énl são 
comandadas ·pela ·litologia e · estrut\.ira. · Exempi0s ·:ws .• s-ignift 
éa-t-iVóS, .podem :ser c<>nsta'tadós ao · 1ongo do · lei to do có?Têgo ·8! 
bedéuro· : que· j ·inicialmente ·orientado poti 'wria · ii:rtha da • • 'ºfal.~. 

radiál ~OlW-SE-) : vái desabando através de suce:S.Siva·s·. >. lil'lha-8 . . . , . . ·-

de '-<tüedàS, numa das quais,· a 1.160 metI'Os •(oom aniplitÚd&'' ·::ciei 

58· ràetrosl, ·veio= :.}ooailizar-se a ·us'ina• · liesporisáYél~ · pe~o sufn'! 
mento de ene1'gia ·local e para o -município de Guimarânia..- ... A 
I'Effe:rida: . queda -é . eiplicada= por uma . comija cPepí;eser'ltc:lda ; pôr 

1*: ~<i~rapaça: ltmoní tica ,.. ficàndc» 'ó degrau · infêrior , detê~ 
dà 'pelã.·'serpentini ta. O turbilhonamento das águas provenie_! 
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tes da lagoa do Chapadão, carregadas de materiais em suspen 
são, pr.:>vocam o fenômeno da ·eversão no bedrock peridotítico, 
e consequente aparecimento de buracos no nível de base loca~ 
conhecidos por 91marmi tas 11

• As quedas normalmente ocorrem na 

alta encosta, vinculadas às diferenças litológicas, represe~ 
tadas por bancos quartzíticos. 

O Parque Hotel Serra Negra, localizado num sítio com 
características de um anfiteatro alongado, resulta da evolu 

ção de um falhamento normal (N 60º W) sobre o dunito. Acredi 
ta-se que, através de epigenia, os córregos Bebedouro e Ta 

quara tenham cortado a cret representada pela serpentinita, 
momento em que o ataque por erosão remontante se intensifi 
cou pela propriedade geomorfolÓgica da estrutura duníticatr~ 
balhada. As escarpas de falhas quartzíticas (facetas trape 

zoidais), encontram-se revestidas por depósitos de cobertura, 
superpostos por mata tropical semidecÍdua e algumas espécies 
de cerradão, evidenciando-se num pequeno trecho derruÍdo ( à 
margem esquerda do córrego Bebedouro), um maciço quartzítico 
bastante diaclasado, com direção aproximada N-S e mergulho 
médio de 409. 

A periferia dÔmica~ correspondente à segunda superfí 
cie, possivelmente contemporânea do ciclo Velhas, encontra 

-se representada por folhelhos argilo-siltosos da formaçãoP~ 
raopeba. Nela, a estrutura litológica) além de favorecer uma 

evolução relativamente rápida das vertentes, se caracteriza 
ainda por apresentar uma densidade hidrográfica inferior,com 
parada aos metapsamitos da formação Paranoá (zona de encos 
ta). A posição do lençol freático, em relação à topografia 

das encostas, condiciona considerável escoamento superficia~ 

enquanto na periferia~ a existência de percentuais elevados 
de siltitos (resultantes da alteração da roc'l'la in situ ou 
provenientes das vertentes montantes), explica a presença de 
uma textura relativamente grosseira, com menor capacidade de 
retenção de água. 

A orientação dos córregos e seus formadores refletem 
em determinados momentos o direcionamento estrutural, prodS 
to da atividade tectogênica, através de certas anomalias c~ 

mo desenvolvimento de canais e confluências ortogonais do d~ 

mínio sub-dendrÍtico. Como exemplo , o córrego Ponte Alta,pr~ 
veniente do setor NW da encosta dÔmica, inicialmente guiado 
por linha de falha radial (sentido E-W), na interseção com o 
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-carrego Preto, e que se encontra orientado pela falha inver 
sa do contato BambuÍ-Canastra, constitui uma confluência em 
ângulo reto. A dissimetria do vale do córrego Preto se carac 

teriza como mais uma influência estrutural e litológica, p~ 
cessada pela escarpa de falha de empurrão, cuja capa quartzí 

tica do grupo Canastra, em avançado estágio de erosão, supe! 
põe altimetricamente os sedimentos da formação Paraopeba, em 
aproximadamente 20 metros. 

Uma série de vales assimétricos processados por f a 
lhamentos normais representam a morf ograf ia do médio rio Es 
pÍrito Santo (setor nordeste do esboço geomorfolÓgico). No 
córrego Macaúba, tributário esquerdo do rio Espírito Santo , 

momentos antes da confluência, processa solapamento na esca! 
pa de falha localizada à margem direita. Nesta área, uma li 

nha de falha de sentido N 59 E, determina alteração no pe! 
curso do rio Espírito Santo, superior a 909, uma vez que m~ 

mentos antes mantinha um trajeto NW-SE. Dois quilÔmetrosépÓS 

esta inflexão, novo percurso é mantido, desta feita em sen 

tido NW-SE (S 359 E), tendo o referido rio provocado o recuo 

da escarpa de falha, localizada à margem esquerda, em aproxi -madamente 200 metros. Outras assimetrias observadas no p~ 

prio rio Espírito Santo, curso acima, possivelmente sejam e! 
plicadas por associações de juntas verticais e sub-verticai& 

Considerável quantidade de assimetrias de vales e an 

gularidades de cursos processados pela estrutura são prese~ 

ciados na área (como córrego Inhame, na fazenda Palmira; o 

rio Dourados, que consegue transpor a escarpa de falha inver 
. -

sa do contato Canastra-Bambuí, utilizando-se de uma falha de 
rasgamento, etc.), o que demonstra os reflexos sensíveis da 

atividade tectônica neocretácica. 

3.1.2 CRISTAS MONOCLINAIS E CORNIJAS ESTRUTURAIS 

A presença de cursos ortoclinais nas formações co~ 

cêntricas dos folhelhos silto-argilosos da formação Paranoá, 
processaram dissecação diferencial na encosta, vinculados aos 
níveis de base locais (rios cataclinais) em que a estrutura 

quartzítica se sobressaiu topograficamente, respondendo ª! 
sim pela formação das cristas monoclinais · (divisores de agua; 
dos próprios dissecadores). Tais rios adaptados à litologia, 
desenvolvem pequenas depressões subsequentes, assimétricas , 
correspondentes à escarpa de uma crista monoclinal em rela 
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-çao ao reverso de outra, localizada no degrau superior. A ca 
ma.da rochosa resistente (quartzito) atua como nível de base 
elevado para a camada mais frágil (folhelhos) sobrejacente. 

Comumente a escarpa de uma crista monoclinal quartzí 
tica apresenta-se Íngreme (com ~O metros ou mais de altura), 
enquanto o reverso da mesma se desenvolve de maneira mais 
suave (aproximadamente entre 10 a 30% de declividade), expli 

cada por depósitos de cobertura eluvio-coluviais que masca 
ram e reduzem os declives em relação às atitudes das CaJll! 
das (mergulhos entre 40 e 659). Quando os reversos encontrêi! 
-se desprovidos de cobertura vegetai e respondem pelas nas 
centes de certos cursos periódicos (dado o posicionamento do 

lençol freático em relação à topografia da encosta), desen 
volvem-se certas ravinas do tipo rill-erosion. 

Os fronts das cristas monoclinais apresentam gradie!! 
te variável, atribuído ao mergulho das camadas. Este fenôme-
no pode ser evidenciado no setor norte da encosta, em rela 
ção a outros pontos, onde a atitude das camadas encontra- se 
acima de 609 e possibilita grande entalhamento dos cursos ca 
taclinais e formação de declives abruptos. 

A presença de considerável cornija em quase toda a 
periferia da superfície de cimeira identifica a resistência 

da laterita (Fig. 18), grande responsável pela preservação <D 

pediplano, cujo desprezível recuo pode ser ainda corroborado 
pela estrutura das rochas subjacentes, representadas pela 

serpentinita e pelo quartzito. A composição silicosa homogê

nea dos quartzitos demonstra o grau de resistência dos mes 
mos, o que pode ser comprovado nos ravinamentos digitoformes 

pré-atuais, localizando em determinados pontos do pé da cor 
nija uma regressão insignificante das vertentes, processada 

pela erosão remontante~ 

3.2 FORMAS DE AGRADAÇÃO E DEGRADAÇÃO 

Enquanto as encostas se caracterizam .por formas guia 
das pela litologia e estrutura, a periferia dômica encontra
-se representada por exemplos significativos de formas de 
agradação e degradação. A própria condição dispersara dasveE 
tentes do relevo dômico (radiais côncavas e contornos conve 
xos, Cf. modelos de TROEH,1965), respondem pelo fornecimento 
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de materiais coluviais, se caracterizando ainda como respon 
sáveis pela inhumação de níveis intermediários ( gtacis de 
erosão e atone-tines) e setores marginais da planície de 
inundação, que BIGARELLA & MOUSINHO (1965) denominaram de 
"rampas de colúvios '' • Acreditamos, contudo, estarem as ver 
tentes representadas por um balanço morfogenético positivo, 
onde a ação da meteorização e da pedogênese é superior à re 
tirada do material, o que pode ser evidenciado através dos 
depósitos de cobertura que revestem as encostas. 

Por outro lado, em determinados pontos, sobretudo da 
periferia dÔmica, a ação antrópica assume efeito morfogenéti 
co, condicionante das formas de degradação. 

3.2.1 -DEP0SITOS DE COBERTURA E BACIAS ALUVIAIS 

~ relativamente pequena a área de exposição direta 
de rochas no complexo de Serra Negra, limitando-se às exí 
gµas. :JllCl.IlC;has oJ::>s.erv:adas nas encostas , sobretudo eJll algwnas 
l,il)ll~~ 4e cumeadas de cristas monoclinais quartzí ticas •. 

Os depósitos ·de cobertura, materiais básicos da pedo 
gênése, -são . excessivamente contínuos' acompanhando . pratic! 
mente ·-toda anfratuosidade da topografia e mascarando as irre 
guláridades da ·· superf Íêie. São pene contemporâneos à· fase pe 
dogênica, refletindo . ó ·advento da fase climática ·biogênica 
aindá:em•ação, com ·exceção da extensa área ·ae · aproxfmadaniên 
te : ,9 5 -km2, correspondente à· superf Ície de ci.Jlleira, portadora 
de materia+ il'lh\lIIla~o no terciário (superfície de _ciJnE?ir;G\) .Es 
~e'_ ~pósito~. -são represen~ados por maI1tos . de~Ític9s .-'1rgil~ 

a~~n9s9s, _ c:iij~~ . proporções .de , quartzo .e _argila-minerais, pa 
recem estar relacionados com o comportamento da topografia. 

A~:ma.±or parte .. dos solos atuâls- do ·complexo de Serra 
Negra foram estabelecidos sobre os depósitos de cobertura 
oriundos das ; fórrriaÇÕés • elúvio-coluviais ou· ·sobre- :horizôn:tés 
de paleossolo1f situados abaixo de p~leopavimetitos • 

.. : -' . .. -. : ; . · . . : ' - .... : - . - --. . .,,, ~ -. - ·. -... -_ ~.:. :.. . ... : ' . 

. A bacia detri tica do rio Espiri to Santo encon~ra- se 
éinbütidá'. '- ' ai:>âi~o dó nível ; r~gional . da ~ sup~rfÍcie .· p~iêogênica 
intemontana: ('contemporânea -do ciclo -~ Velhas) , : dom!nio :!dos ·fo 

lhE!llios argilosos -d.a f armação Paraopebã. ·~ I'épreseritada: -pela$ 
Cótãs dos 800 ; á aso metros; coricernetrtes· ã• ·superfliéie 'atual_:. 
Es1:arbàcia corrêsponae a um patamar dê ·conformação : a1veõlar_; 
súa~êmertte inclinado (declives irtfériores 'a 5\), em>·-:diPéçãó 
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ao leito do rio, como se fosse um baixo terraço (fill-terra

ceJ, interpretacl"' ;:i5.nda como um verdadeiro back swamp. 

Esta considerável planície de inundação, com largura 
média de 600 metros, sem maiores estrangulamentos, em deter 
minados momentos (como à montante direita do setor setentrio 
nal do complexo), entra em contato com as formas convexiza
das, relativas ao domínio dos glacis de erosão no setor se 
tentrional, caracterizando UJ11a possível planície; , ~ujos ter 
raços encontram-se vinculados à pedimentação. 

A presença de materiais argilosos e turfáceos, na ca 

lha aluvial, dá aos alvéolos a característica de sítios de 
retenção de produtos resultantes do intemperismo químico (pe 
ríodo de biostasia). O transporte em suspensão, de silte e 
argila, refletem o estágio da morfogênese atual nas verten 
tes (old land da serra da Canastra e da estrutura dÔmica) e 
o saldo do material removido dos baixos terraços. 

Na calha central, ~ateriais psefíticos são transpo! 
tados por rolamentos ou arrastamento lento, tornando-se qu~ 

se imperceptível a movimentação dos seixos, sobretudo no pe 
ríodo seco, quando a vazão sofre considerável redução. 

Constata-se na margem côncava dos meandros do rio Es 
pírito Santo, uma verticalidade de banco de solapamento, en 
quanto na convexa, a presença de baixios silto-argilosos (po 

int-ba~s), além de depósitos sedimentares norpróprio leito, 

proporcionando uma característica anastomática de certos tre 

chos do canal, demonstrado por uma carga superior a compe 
tência de transporte. 

-A presença de meandros abandonados (oz-bows) na seçao 
NE da cidade de Guimarânia (Fig. 18), demonstram o estágiode 
evolução dos meandros, refletindo ainda· na sedimentação por 
plainação lateral através da meandração. Acredita-se que 1ais 

características sejam pré-atuais, uma vez que a deposição de 
seixos (depósitos basais), hoje inhumados por materiais alu 
viais (depósito de cobertura de aproximadamente 50 centíme 
tros), estejam vinculados à fase mais seca, possivelmente 
pleistocênica. A transformação das planícies do tipo b~alded 

channels em planícies de inundação (flood-plainJ, demonstra 
a passagem da fase seca para a úmida (sub-atual e atual). 

Nas imediações da confluência do córrego Bebedourocom 
o rio Espírito Santo, percebem-se ainda sintomas de um con 
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siderável leque aluvial, possivelmente relacionado coa a P-ª -leo-competência e gradiente do córrego Bebedouro, bea como i 
própria condição dispersora uas encostas da estrutura dômica. 

Considerando que a ampliação das planícies alveoláres 
estejam relacionadas coa uma intensificação de coluvionaaen
to e aluvionamento superior à competência dos cursos 11.uviais 
CTRICART, 1957), conclui-se que tais fen aenos poderiam ª.! 
tar ligados a alteração climática ou a um perío~n de "rel~ 
mento", que poderia ser, inclusive, explicado p~i~s ações an 
trópicas. 

3.2.2 FORMAS DE DEGRADAÇÃO E A AÇÃO ANTRÚPICA 

Além de exposições diretas de rochas, ocorridas de ma 
neira isolada, sobretudo nos domínios quartzíticos (alta e 
média encosta), formas de degradação representadas por rav! 
nas do tipo zeiZZ-ezeosion ou pouco mais amplas, digitoformes, 
apa.rec~ ea certo~ reyersos de cristas llDn~linais quartzít! 
ças ou em sol~iras de escarpas de cornija. Elas co~s~nd~ 
4: nasçentes de cursos perenes ou intermitentes, ~- -a.J.guna · 112 
mantos in:t:erpi:-etadas como cabeças de vales ~~ilad~~' . ~r 

- . . . it - . . . . • . ' · .. _ . . - · .. 

apresentarem fisionomia pro~"ia, como forma semi-ci~ular e 
. : . - ~ ,. . ~ . . ·. ! . . . . ' . . . • : . .- ~ . . ~ -~ . . : . 

decl1v~s internos da ordem de aproximadamente 309, di~erindo 
. . . . .• . . . . . . ;... . 1 ' . . 

porj:M.:t9 Ciã v~rticalidad~ dos vales e heteromorf is~ ~as ra 
~in~s · . ProPri~ente ditas. ··. · · :-. , ·' , ... 

; : . : : ; . ·. ; ~ 
•.. 

. . _. Apesar de ~ ~pr,esentadêis apenas ~s zonas .d,4! .. ~o~rturas 
vag•~a41F realmente expressivas no esboço geoJBOrfolÓgico (Fig 
18), pode-se perceber facilmente que nas áreas providas de 
.-~a.-: trppi.c:a.:J. semidecÍdua (preservada:&: possj.velmente pela 
própria condição topográfica inadequada ao . aproyeitaaento 
agrário, . conforme me_nci()namo~ anterio~te) , inexistem tai~ 
~~ª- · re_~istásie:as que, sem sombr~ de dúvida, são ~licê 
~- - pela _i.Jlt:ensific.ação da componente paralela~ Po~s . . ª! 
aia concl~ que o escoamento da zona de encosta en~n~-ae 
~ ~~o direta à declividade e inversa ~o recobr~~o ~!. 

&~:tal. 

Enquanto a! pres:enÇa de cortes de estradas e ·: piso-teio 
c!O ·gado contribuem ·parao processo de reptaçãe(dee:Z()camento 
i l, ~•ananJO- dás pazetlculas;, umas em zee1.a'gão àe outra•· ,cf~BA!! 

LIHG·;. ·1956:) ', ··o léi to das vias , .desprotegidos, condicibna. · : o 
cteSenvolviilento ·da -erosão cc:icentrada, processádá: pela •. ágUa 
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pluvial. A medida que a água se desloca, vai aumentando a ve 

locidade numa proporção geométrica, desagregando assim as ro 
chas que se lhe opõem em seu caminho e provocando uma suces 

são de ravinamentos, que gradativamente vão se alastrando.Es 
te fato pode ser constatado em vários aciives que convergem 

ao Chapadão do Ferro, tornando- os na época das chuvas, in 
transitáveis. 

As partículas de solo em suspensão, deslcc. 3.1as pelo i!! 
pacto direto das gotas de chuvas, cuja energia cinética é ~ 
por~ional ao tamanho e velocidad~ das mesmas, são transporta 
das primeiramente . No domínio argilo-... il teso da formação Pa 

raopeba, as partículas soltas , normalmente permanecem em su.! 

pensao, mesmo em fracas declividades, favorecendo o transpo! 
te. O escoamento difuso, pela importância generalizada, se 

caracteriza como um processo morfogenético de considerávelv! 
lor abrasivo e se responsabiliza pela sheet-erosion. 

A possível interferência exercida pela orografia 
Serra Negra com relação a certos efeitos meteorológicos 
téritos, do tipo foehn, talvez explique a quantidade de 

de 

PI'! 
depo 

sição coluvial que se expressa a partir da baixa encosta, so 
bretudo no setor setentrional. Acreditamos que tais fenôme 
nos de rastejamento, hoje pouco evidenciados (principalmente 
pela ausência de um embasamento favorável ao deslizamento 
dos depósitos de cobertura), tenham sido os grandes responsá 

veis pelas marcas pré-atuais cicatrizadas, observadas nas em 
costas, e pela coluviação considerável que mascara os níveis 

de pedimentação, além de responder parcialmente pelos mate 

riais que integram a planície de inundação do rio . Espírito 

Santo. Certos trechos do setor setentrional são edaficamente 
beneficiados pela deposição do dunito decomposto (como navar 
zea do rio Espírito Santo), transportado pelo córrego Bebe 
douro, fato este possivelmente responsável pelo maior desma 
tamente e especulação de tais áreas em função do desenvolvi 

mento de cultivos. 

Os colÚvios pedogenizados, que recobrem grandes exte~ 
sões da baixa superfície, e a própria condição topográfica -
dessa área explicam a cobertura vegetal , a ocupação do solo 
e as formas de degradação vinculadas a esta ocupação, o que 
demonstra a falta de orientação por parte dos colonizadores. 
Acreditamos que esta segunda superfície (estudada em aproxi 
madamente 180 km2), cujos níveis dos interflÚvios possivel-
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mente sao contemporâneos ao ciclo Velhas, era provida de uma 

cobertura vegetal do tipo xeromÓrfica, representada princ! 
palmente pelo cerrado e campos sujos. Com a ocupação da área 
(13), iniciou-se um processo de desmatamento e "encoivarame!! 
to" com a pretenção de transformar estas terras em áreas de 

pastagens; e, diga-se de passagem, foi a pecuária a grande 

responsável . pela infra-estrutura econômica da· -'t'egião. Com e! 

ceção dos fundos dos vales, onde a mata galeria continua pr~ 
servada, tal compartimento praticamente encontra-se desprovi 
do da vegetação nativa. Mesmo nos dias atuais pratica-se a
queimada de pastagens no inverno ou a derrubada da vegetação 

xeromórf ica para transformação da madeira em carvão vegetaL 

Alguns pastos abandonados, muitas vezes, proporcionam a rege 
neração de espécies subclimax, representadas sobretudo por 
campos sujos. Conclui-se portanto que o homem tenha alterado 

o equilíbrio bioclimático que imperava, através de métodos 
rudimentares, processando o rápido dilapidamento dos solos. 

As áreas utilizadas por pastagens extensivas aprese!! 
tam uma vegetação de gramíneas raquíticas, como o capim gor 
dura (Melinis minotiflora de BeauvJ, desprovidas geralmente, 
de qualquer melhoramento, o que contribui em certos declives, 
com a formação e evolução de ravinamentos. 

Em certos interflÚvios suavemente planos (900 a 1.000 
metros), representados por pedimentos coluvionados e recobe! 

tos pelos resquícios de cerrados, percebe-se a delineação de 

formas geométricas de desmatamentos, muitas vezes relaciona

das às áreas de cultivo, atividade que vem adquirindo gra!! 
des proporções a partir do desenvolvimento do programa "Polo 

centro". 

Apesar da baixa declividade das vertentes, o que con 
tribui parcialmente na retenção de águas pluviais, constata
!e atualmente uma razoável quantidade de ravinas, comumente 

caracterizadas pelo tipo riZZ-erosion, as quais processam a 

dilaceração dos segmentos retilíneos das colinas sedimenta 
res, interpretadas em determinados pontos por cabeças de va 
les afunilados, pelos motivos expostos anteriormente. 

A superfície de cimeira, representada por depósitos de 
cobertura terciários'·-; básicos da pedogênese, é caracterizada 
por um extenso e verdadeiro paleoplano de quase 100 km2, que 

recobre grande parte das rochas básicas, ultra-básicas e al 

calinas, resultantes das atividades plutônicas. 
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Acreditamos ~ue a deficiência e a dificuldade de comu 
nicação entre o Chapadão do Ferro e os eixos viários (14),r~ 
fletem-se na atividade agrária desenvolvida. Em menor p~ 

porçao, a presença de terras incultas (lagoa do Chapadão do 
Ferro e exposições de carapaças lateríticas), contribuem p~ 

ra o baixo contingente humano, específico das atividade~ vol 

tadas à criação de gado. Tais aspectos vão contribuir 
ambiente biostásico na área, dando condições para se 
ciar certas mesclas de cobertura vegetal nativa, pouco 
rada, representadas pelo cerrado e o cerradão. 

para um 

prese!! 
alte 

A própria fitofisionomia do cerrado condiciona de cer 

ta forma uma ação mais direta dos processos morfogenéticoss~ 

bre a superfície de cimeira, cuja disposição topográfica im 
pede relativamente a evolução da erosão laminar, favorecendo 
por .outro lado, o processo de lixiviação. Enquanto as . bases 

alcalinas e alcalino-terrosas são exportadas, o hidróxido de 
alumínio e, sobretudo, o ferro constituem os únicos elemen 
tos residuais da pedogênese, cujo regime climático do cerra 
do propicia a parcial ascensão capilar das soluções do solo 

na estação seca, mesmo em fase biostásica. 

A atividade agrária~ altamente representada pela pecuá 
ria, é a responsável pela pequena densidade da população ru 
ral o que, sem dúvida, apesar de certos aspectos benéficos , 
não é (ou pelo menos não era) necessáriamente satisfatória à 
prática e desenvolvimento de cultives (como o que se desen 

volve, por exemplo, na região de Patos de Minas, sobre uma 
topografia se~~~entar e solos tufíticos da formação Bauru) • . 
Em termos gerais, a imposição da morfologia e a necessidade-
dÓ procedimento de técnicas corretivas e de preservação do 
solo, contribuíram até então para a prossecução da atividade 

historicamente mais importante, isto é, a pecuária. 

Na superfície de cimeira do Chapadão do Ferro a ativ! 

dade agro-pecuária condiciona o desenvolvimento de um povo! 

mento linear disperso, fixado geralmente à beira do "caminho 
do leite", percorrido pelo caminhão da Nestlé na coleta do 

produto. 

O aumento relativo da densidade de população na baixa 
superfície, bem como sua organização, encontram-se vincul! 
dos à compartimentação· morfoestrutural, representadas , pela 
topografia pouco movimentada (declives médios entre O a 10\) 
e pela posição geográfica em função dos eixos viários ( como 
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a BR-365 e a MG-8), que mantém os moradores locais, e dos p~ 
voados (Guimarânia, São João da Serra Negra, Salitre de Hi 

nas, etc), em contato com os centros sub-regionais, represe~ 
tados por Patrocínio e Patos de Minas. Tanto a população ru 
ral linear e nodular dispersa, quanto os aglomerados urbanD~ 
procuram localizar-se nos pequenos interflÚvios a partir ldO 

pé da encosta. 

3.2.3 FORMAS CONSTRUÍDAS PELA DESNUDAÇÃO 

Ao longo da borda da planície de inundação do rio Es 
pÍrito Santo, observam-se depósitos de seixos retrabalhados
(sub-ovalados e sub-arredondados) pouco acima e abaixo do ní 
vel atual das águas, recobertos por materiais argilosos e 
turfâceos da calha aluvial. Tais calhaus são representados 
por quaritz~ e quartzitos com diâmetro entre 12 a 15 centíme 

tros no eixo maior, recobertos por menores, com diâmetro ~ 

feriar a 2 ou 3 centímetros, envoltos pJr materiais argil~ 

sos de coloração pardacenta. A grosseira triagem do materia~ 

que na escala granulométrica decresce em direção à superf Í 
cie, pode ser explicada pela própria energia do relevo. 

Pelas características apresentadas, concluimos que se 

trata de terraços embutidos, resultantes das variações do re 
gime hidrolé&ico e da regularização do perfil longitudinal,o 

que explicaria o posicionamento das cascalheiras. 

O embutimento do formador esquerdo do córrego Estiva

(fazenda Palmeira, 1.100 metros) process9u a exumação de es 
pesso depósito de seixos grandes (com diâmetro entre 2 a 15 

centímetros), inhumados por materiais coluviais de espessura 
aproximada de 1 metro. A evolução do talvegue pode ser senti 

da pela formação de terraços abandonados (Tl e T2 Cf. compar 
timentação de AB-SÁBER, 1969), decorrente do encaixamento do 
canal. Os seixos de quartzito melhor rolados encontram-se co 

mumente na parte inferior, e recobertos por concreções. O 
presente caso atesta que, após a deposição dos seixos, qu~ 

do predominava Um. sistema morfogenético :--:-~cânico, houve em 
seguida a fossilização da crosta por produtos de escoamento, 
ou de deslizamento no fundo dos vales, indicando alterações 

paleoclimâticas. 

Acreditamos que tais evidências estejam ligadas a uma 

morfogênese de sub-úmida a semiârida, posteriormente inhuma 
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da por depósitos aluvio-coluviais em fase pré-atual, . corres 
pondendo à planície de inundação do rio Espírito Santo. 

Ainda, a presença de terraços rochosos (strath terra 
ce), muitas vezes vinculados a níveis de pedimentação, podem 

ser reconhecidos em determinados trechos do rio Espírito San 
to (situados entre 5 ou 10 metros acima do leito fluvial),so 
bretudo integrando a planície de inundação. 

Os terraços de erosão (rock-cut-terrace) ocorrem tam 
bém, em determinados pontos da soleira da serra ( vinculados 
a pedimentação) com grande frequência. Segundo HOWARD (1958), 

os declives solapados na rocha pela erosão lateral dos rios 

corresponderiam à condição de estabilidade tectônica ou cli 
mática :reinante na área. 

Para BARBOSA et Alii (1970), os vários níveis de ter 
raços são observados na bacia do córrego Bebedouro, aos qua:.E 
julgamos terraços estruturais (15). 

Superpondo de maneira dispersa aos quartzitos da for 

mação Paranoá, numa altitude aproximada de 1.200 metros (dis 
trito de Caxambu, setor oeste da encosta), constatou-se um 

campo de blocos sub-angulosos, representados por metassilti 
tos e sobretudo por quartzitos (Felsenmeer), com diâmetro de 
50 a 150 centímetros no eixo maior. Segundo CHEBATOROFF 
(1956), a origem de tais blocos resultam da açao mecânica e 
de diversos fatores que atuam nas regiões áridas, conforme 

exemplos uruguaios estudados por aquele autor. Eles caracte 

rizam verdadeiras hamadas, cujo lixamente das ·arestas podem 

ser explicados pela meteorização físico-química atual. 

Pequenos blocos de materiais ferruginizados, prove 
nientes do alto do Chapadão, como shonkinitos e X6nÓlitos 
(cordierita-gnaisse, metabasito e lherzolito), são evidencia 

dos na confluência escabrosa dos córregos Bebedouro e Taqu~ 

ra (aos 1.000 metros aproximadamente), onde aparecem as fon 

tes sulfurosas • . Finalmente, formações olíticas ferruginosas, 
de mais de 1 metro cúbico, em geral constituídas por fragmen 
tos de quartzitos com cimento limonítico, são evidenciadas no 
leito do córrego Bebedouro e em seus patamares rochosos. 

Existe uma diversidade grande quanto às formas e di 
mensões das dales (Cf. conceituação do Webster~s Ne~ T~entie 

th Century Dictionary, The World Publishing Co. 2a~ edit,Cle 
veland, Ne~ York, l968) : algumas bastante pequenas, com apro 
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ximadamente 300 metros em seu eixo maior, e outras relativa 
mente grandes, com inais· de 1. 000 metros nE> mesmo eixo. Comu 

mente se caracterizam como zonas úmidas e mesmo brejosas,poE 

tadoras de solos de aspecto hidromôrfico (deposições atuais 
e pré-atuais), resultantes da intersecção do lençol ~reático 
pela topografia depressionária. Correspondem normalmente a 
cabeceiras ou nascentes de cursos temporários ou efêmeros. 

A forma irregular verificada em depressões do setor 

norte do esboço (Fig. 18), pode supor resultado de coales 
cência de duas dales, identificando o estágio avançado de 

evolução. 

No distrito de Serra Negra, as dales vão aparecer so 
bretudo na superfície contemporânea ao ciclo Velhas, encalha 
das nos folhelhos argilosos do grupo BambuÍ. Quanto à origem, 
acredita FURLANI (1969), estar relacionada a antigos apaP! 

lhos eposivos aPPasados e aolmatados, o que parece nao ser 
aceito para os casos observados na área. 

3.3 EVIDtNCIAS DE OSCILAÇÕES PALEOCLIMÃT!CAS 

As influências de processos ou intensidade de fenôme 
nos pretéritos, respondem por uma série de vestígios conti 

dos nas superf Ícies de aplainamento e nas formações superf i 

ciais e sub-superficiais~ as quais assumem importância -nao 

apenas para interpretação da tipologia da paisagem, como tam 
bém para se chegar a deduções das formações atuais, reconsti 
tuidas através do tempo. Eis algumas evidências. 

3.3.1 SUPERF!CIES DE EROSÃO 

A regularidade e repetição dos movimentos 
.. 

respons~ 

veis pela deformação das várias superf Ícies cíclicas fazem 
crer que uma Única força deformante teria condicionado tal 
instabilidade tectônica, desde o mesozóico inferior até o o 
terciário médio. Para FREITAS (1951), esta força corresponde 
ria ao arqueamento epeirogênico coderno do escudo brasileiro 

No terciário, ainda como consequência tardia dos efei 
tos da reativação Wealdeniana ou como réplica das atividades 
tecto-orogênicas~ que se manifestaram no geossinclÍnio andi 
no, perturbações em várias áreas da plataforma foram senti 
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das (ALMEIDA, 1968). A atividade magmática evidenciada no 
cretáceo superior se responsabilizou também pela formação de 
complexos intrusivos, mais tarde submetidos e reduzidos pela 
erosao policíclica. 

Acredita-se que a boutonniere de Serra Negra tenha s~ 
frido dissecação pós-cretácica responsável pelo esvaziamento 
da abóbada que, após tectônica negativa, foi inhumada por s~ 

dimentos continentais. As fases de pediplanação e os fenome 
nos epeirogenéticos positivos, responderam pelo paleoplano e 
seu posicionamento em relação às superfícies atuais (Fig.19). 

O resultado, ou seja, a disposição das formas de rele 
vo revelam, portanto, o importante papel da estrutura e tec 
tônica, bem como da erosão policícli~á em diferentes fases 

climáticas. O caráter presumível de dome mountains transfor
mou-se em escombros de estrutura dômica, relevo residual da 
superfície aplainada neogênica (datação clássica). 

As condições paleogeográficas e paleoclimáticas, res 
pensáveis pelos aplainamentos, só podem ser explicadas por 
fases pré-quaternárias, anteriores às rápidas flutuações cli 
máticas e eustáticas que responderam apenas pelo modelado de 
detalhes (AB~SÃBER, 1972). 

Considerando os aplainamentos regionais como longos 

episódios denudacionais do terciário, com interferência de 
fases agressivas, e conformando-se com as justificativas 
apresentadas por BRAUN (1971) em relação à cronologia dos ci 
elos erosivos estabelecidos por KING (1956) para o Brasil 

oriental, procuraaos t sobretudo através da morfometria pegi~ 

nal, estabelecer a c~mpartimentação das superfícies de ero 
' -

são. Pode-se,assim, ~onsiderar dois setores distintos: o pri 
1 -

meiro relativo à supj rfície de cimeira, horizontalizada (Cha 
pad~o do Ferro); o segundo, correspondente à topografia ond~ 
lada dos folhelhos argilosos da formação Paraópeba. Estes se 
tores são separados por garupas quartzíticas que integram as 

vertentes do domo, dissecadas pela drenagem ânulo-radial ce~ 
trifuga, que se vê controlada pela tectônica e variações li 
tológicas. A uniformidade do material que compõe o segundo 
setor é representado por uma drenagem composta, radial cen 
trÍfuga-subdendrÍtica, conforme evidenciamos anteriormente.,de 
confluências em ângulos agudos, constatando-se por vezes,co_!! 

troles tectônicos. 

Segundo BRAUN (Apud BARBOSA et Alii, 1970), Lester C. 



64 

King cometeu um equivoco ao identificar a superftcie das se~ 

ras da Canastra e Mata da Corda 3 como resultante do aplain~ 

mento "Pós-Gondwana ,; , que terminou no cretáceo médio com a 

sedimentação das formações Bauru e Serra Negra. Aquela supe! 

flcie corta estes sedimentos, sendo, portanto, mais nova e 

resultante do aplainamento Sul-Americano que terminou no Ter 

ciário Superior (Mioceno-Plioceno). Tais equívocos são justi 
ficáveis, uma vez que na época de seus estudos os dados car 

tográficos eram precários e as informações estratigráfica~r~ 
!ativas ao mesozóico e cenozóico, insuficientes para se es 
tabelecer uma intercorrespondência cronológica precisa dos 
eventos. Outra réplica, apresentada por BRAUN (1971), refer~ 

!e ao período de formação das superfícies cíclicas pós- gond 

wanicas (mais de 60 milhões de anos) em relação ao tempo de 
abrasão, pois, por mais tênues que fossem tais construções, 

dificilmente deixariam preservados testemunhos dessa superf Í 
cie. 

Considerando tais aspectos, uma vez que as dataçõesab 
solutas estão aquém da precisão dos eventos, preferimos rati 

ficar as referências de BRAUN (1971) para o Brasil central, 

que considera a superfície de cimeira de Serra Negra ( 1.200 

a 1.250 metros) como resultante do ciclo Sul-Americano. Ao 

mesmo ciclo devem ser correspondidos os aplainamentos de cer 
tos bancos quartzíticos da escarpa, entre os 1.100 a 1.200 

metros, uma vez que para BRAUN (1971)~ os movimentos tectôni 

cos secundários e regionais causados pelas acomodações isos

tásicas, são também responsáveis pela ocorrência de várias 

superflcies relacionadas a um grande ciclo erosivo.Esta fas~ 

posterior à série Serra dos Martins, corresponde a longa épo 

ca de desnudação marginal e de interdesnudação, estimuladape 

la mais forte e rápida fase ascensional do Planalto Brasilef 

ro CAB~SÃBER, 1972). Para KI~G (1956), a pediplanação se ve 
rif icou sobretudo em época de fraca ou nula deformação da su 

perfÍcie da crosta regional. 

O tanetiano (eoceno) iniciou com fase glacial do he 

misfério norte) passando à formação de pântanos no esparna
ciano, culminando em desértico. Várias oscilações climáticas 
foram registradas ainda no oligoceno e mioceno, porém, predo 
minou um clima pre.sumivelmente de savanas" responsável pelo 
processo de pediplanação. Tais características persistiram 
até o astiano (plioceno inferior), quando se iniciou o res 
friamento acompanhado de fortes chuvas até a nova era gla-
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cial Gunz (SERRA, 1954). Termina, portanto, no terciário su 
perior o aplainamento Sul-Americano, marcado com nova ativi 
dade epeirogênica que possivelmente teria cont ribuído con o 
resfriamento pleistocenico , uma vez que, segundo SERRA(l954), 

as maiores temperaturas encontravam-se vinculadas às menores 
altitudes e vice- versa. Diante disso ~ acreditamos que a pro 

gressão da pediplanação encontrava-se relacionada a própria 

degradação, fato este interrompido pelas fases ascensionais 
do continente. 

O subnivelamento processado pelo ciclo Sul- Americano 
na região (Fig. 19), cortou os arenitos da formação Bauru da 

serra da Mata da Corda (1.000 a 1.150 metros), cujos testem~ 
nhos mais altos encontram-se localizados no setor oeste, re 

presentando o teto orográfico regional (através das cotas 
próximas aos 1.300 metros), exemplificados pela superfície 
de cimeira da serra da Canastra~ do complexo dÔmico de Serra 
Negra (Chapadão do Ferro) e Salitre. Ainda, para sudoeste,ou 
tras mesas e chapadas, cortadas em arenitos e tufitos da for 

mação Bauru, constituem remanescentes desta superfície; tais 
são o Chapadão dos Bugres e a serra do Sacramento, com ap~ 

ximadamente 1.150 metros, além das serras quartzíticas mar 
ginais ao rio Grande e às nascentes do São Francisco, local 
mente representadas por testemunhos concernentes aos diviso 
res dos rios Paranaíba e São Francisco (ALMEIDA, 1956) . Tais 
aplainamentos comumente são revestidos por lateritos, forma~ 

do capas contínuas ou concreções no solo. Podemos atribuir 
à participação de materiais detrito-lateríticos ( sedimentos 

argilo-arenosos) e carapaças isoladas, uma certa responsabi
lidade pela preservação da superf Ície de cimeira de Serra Ne 

gra e Salitre, bem como outros testemunhos. Para CAMPOS 
(1937), o manto de tapanhocanga (16) do Chapadão do Ferro é 
um verdadeiro quartzito ferruginoso , que lembra o peridotosi 
licificado, levando~o a interpretá-lo como possível cobertu 

'·d 1 ~ ra res~ ua autoctona. 

As.lagoas do Chapadão do Ferro e do Bebedouro, insta 
ladas nas superfícies terciárias da Serra Negra e Salitre, 
respectivamente, foram soerguidas provavelmente em fins do 
oligoceno, onde se acumulara~ depósitos paludais e lacustres 
(sedimentos neogênicos). Segundo BRAUN (1971), tais lagoas 
correspondem a remanescentes de antigos meandros que precede 

ram a formação dos pediplanos Sul-Americanos. Correspondemc~ 
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mumente à zona de centripetação de cursos perenes ou intermi 
tentes, o que leva a interpretação de uma drenagem anaclina~ 
responsável pela dissecação ~ esvaziamento àa superf Ície de 
cimeira. As pequenas variações altimétricas desta superfície 

são proporcionadas sobretudo pela constituição litológica e 

processos resultantes: os pequenos divis·ores (de altitude apr~ 
ximada de 1.240 metros) que separam os formadores do córrego 
Bebedouro, possivelmente são originários da ação hidrotermal 
do peridoto e do consequente aumento volumétrico da rocha 
Cserpentinita) , enquanto que a depressão representada pela 
lagoa do Chapadão Cl . 160 metros) corresponde à provavel dis 
solução do carbonatito e piroxenito, integrantes do core in 
trusivo. 

Para AB-SÁBER (1972), a formação Barreiras se carac
terizou como o mais notável depósito correlativo do cenozói 
co brasileiro, evidenciando o alto grau de aprofundamento 
territorial. Como exemplo de superfícies contemporâneas ao 
fecho da sedimentação mio- pliocênica, concernente ao ciclo 
Sul-Americano de KING, temos : ''Neogênica·' d~ DE MARTONNE pa 
ra São Paulo, "Sertaneja" no nordeste ori ental , ocidental e 
Bahia, podendo ainda ser correlacionada à superfície " Elev! 
da de Goiás '1 , de PECORA & LICINIO (1944), e •=cristas Médias", 
de AB-SÁBER (1954), para o Brasil Sudeste. A superfície Sul 
Americana referenciada para a área, apesar de divergências 
de datação, pode ainda ser equiparada à superfície "Pratinhã: 
de ALMEIDA & LIMA (1956), considerada pôs-rética e pré-cretã 
cica, bem como à superfície';Canastra 11

, d~ BARBOSA (1955) ,pôs 

gondwânica. 

A superfície de erosão mais antiga, testemunhada no 
modelado brasileiro, corresponde sem dúvida ao ciclo Sul-Ame 
ricano {BRAUN, 1971), que terminou no terciário superior. An 

tes mesmo de terminar .. o ciclo Sul-Americano, iniciou-se em 
fins do oligoceno, "..llil novo arqueamento, condicionado ao fa 
lhamente litopâneo do Brasil sudeste (BRAUN, 1971). Os depô 
si tos marinhos do mioceno, situados próximos às fossas afog_~. 

das por mares miocênicos atestam que a massa cPatônica pri~ 

cipat do Escudo Brasiteiro estava ainda sujeita a fortes 

a9Ões epeirogênicas por essa época {AB-SÁBER,1972). Por este 
fenômeno, associado às variações climáticas intertropicais , 
processaram-se aplainamentos com platôs em níveis diferen 
ciados, confundindo-se com terraços mais jovens , o que torna 
difícil uma identificação precisa, relacionada à superfície 
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Velhas (Fig. 19). 

Com uma ·diferença altítudina:l :de aproximadamente 300 

metros para ·os remanescentes·do apiainamento Sul- American~ 

a superfície contemporânea ao ciclo Velhas apresenta-se co!! 
dicionada aos talvegues principais, caso do rio Paranaíba, 
nível de base para a região em consideração. Esta superfí 
cie apresenta altitudes médias dos 850 aos 1.000 metrosapr~ 

ximadamente, com caimento geral W-E, na área, numa 
çao média de 3 in/km, até a calha do alto Paranaíba, 
cie atual. 

propor 
. -

superf Í 

Recobrindo o knick do antigo pedimento da aba da es 
·trutura dÔmica, materiais coluviais determinam a suavização 

da falda, inhumando glacis de erosão, entulhados por proce! 
sos de pedimentação. A progressão abrasiva, a energia do re 
levo bem como as condições climáticas atuais, explicam a 
textura dos fragmentos superficiais. A coluviação bastante 
intensa no setor setentrional poderia s·er interpretada como 
resultante dos processos de deslizamento e solifluxâ(), uma 

dos vez que a orografia favorecei. uma maior quantificaç.ão 
processos morfogenéticos atuais e, possivelmente, dos 
ritos. 

.. 
prete 

TABEU. 3: EV·1LUÇÃO DOS dVi:IS Dt Al'!..<.INA."ltHTOS KA ;;;;~:M :>l: SERRA llEGP.A, l!G 

PEJtfOOO 

1101.0C.l'.NO 

PLCISTOCENO 

NE:OGtHO 

llECG!NO 

PALtOGEl'IO 

. CICLOS ABM!H.)S * 

PARAGUAÇU 

VELHAS 

SUL 
AMERICANO 

A C O N. T ! ~ ! ."! t H T O S 

As curtas osci.la:;?-aS i:lim.itic.is pos
plaisanci•~a apt~!s reafei;oaram as $~ 
perfícies preteri u::ionte estabeleel'1-ls"; 
er.quanto os pro<:u"~ gliptofer.Õticos -
a~1oci•do.1 is jar;J!;ões holocê:dcaa -
rcsponder&n pelos :o~partine~tos embu
tidos,. µ plan!cies de acu111.1l.ição. 

fins do oligo~~~ ::ovo arquea.xento • no 
va faSe de pedif':a:-:3.-;ão processa a fof. 
mação de ur.i. segu."':= !> nível de ap!•in4seti 
to; cujo tra'bal~.o ~er:llina com o in!ciõ 
do 1•esfriameMo e::. i~nz. · 

Eoceno inicia co-,: ! ue glacial no h01d1 
fé rio norte, passa;;~O à fOMti'.~:io de pâii 
tanoa no e1p•rnaci1:-.u, cultJ11in•m~o er. di 
aértico. No olig:c<!n~ e 1:ioceno pri?do:ai 
na cli:ir.a de savana, responsável pela pi 
diplana~i~ &'tÓ e r,.:ioi:• no ir:feric r,:iu~~ 
do inicia resfria=.~~to da no~a. era &J.! 
cial. 

• Ciclos de KING ad•ptado• por ORAtm <Hnl para o S:-a>il Central. 

EFEITOS 

RepreSie:itc1 as supert!c~.es a: 
veol&res <superfici•1 1tuai1í 
ecibutidu na suieer!Íc!.• '.'e 
lhas (?), co:: n!vel alti~itr! 
co por volta de 800 l!letros. -

Con difereni;a de &pMxiM~! 
menta 300 :e'tr~s . dos re;r.ar;•! 
centes Sul•luotrican~. t•l su 
per!Íc~e condi=ionad• aot ta; 
vegues prin:i p~is, 4c~a-se r9 
pr.sentada pelas altituje3 ci 
SSO a 1.0 ·?~ ::et1•os. 

Subnivel.tm1n'to tr-uncar.do are 
nito~ da for:!!aç.ic h·;r-JCl. :·(~ 
4 l.!50 met:-os), ~o~r~!':'.•~t' ·~!i· · 
Canastra • complexos ~c~ieos 
( Serr<l ?!e~r11 . Sa l i tr-e • : '.api!'a 
et~) coo l. 30 ~ eetr~s a?r oxi 
sadJJz.@r.:e. -

A erosao policÍclica pós-paleogênica reafeiçoou en 

tão a superfície de cimeira Sul-Americana, dando prossec.!! 
çao ao dissecamento das encostas e à formação de escarpas 
com a regressão do testemunho, fenômeno este orientado pela 
litologia e estrutura. 

A retomada de erosão generalizada, de natureza .climá 
tica foi, provavelmente, com a fixação da drenagem ::. · ameaç~ 
da de diluição no pleistoceno •. As curtas oscilações· climáti 
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cas pós-plaisanciana apenas reafeiçoaram as superf Ícies ir~ 
teritamente estabelecidas, porém, deixaram marcas evidentes, 
sobretudo através de depósitos de paleo-pavimentfs .ocorridos 
em ambientes torrenciais. 

O alastramento dos alvéolos e vales por plainação l~ 

teral e o entulhamento coluvio-aluvial encontram-se ligados 
a climas mais secos ocorridos em tempos relativamente recen 
tes, representando as superfícies contemporâneas ao ciclo Pa 
raguaçu. 

3.3.2 VERTENTES RETIL!NEAS 

Dentre outros indícios relativos às oscilações 
ticas revelados na área, relacionados a paleoformas, 
ser referenciadas as vertentes retilíneas. 

climá 
podem 

A sucessão de vertentes retilíneas, inclinadas em cer 
ca de 10 a 209, são interpretadas como paleotopografias ela 
boradas sob o domínio de clima seco, representando no conjU!! 
to (macro-compartirr.ento), uma paleotopografia bastante movi 

mentada, retrabalhada por processos químicos. Comumente apr~ 
sentam na parte superior um elemento convexo (sobretudo nas 
estruturas representadas pelos folhelhos sílticos da forma 
ção Paranoá), cujos . segmentos de encosta normalmente atingem 
o fundo dos vales,. onde os córregos ainda não desenvolveram o 

plano aluvial. A incisão fluvial processa ataque das verte!! 
tes e interflÚvios, removendo os solos antigos, propiciando 

um rejuvenescimento constante dos mesmos. Tal fenômeno deve 
ter-se verificado em grandes proporções, quando das oscila 
ções climáticas terciárias e pleistocênicas, sobretudo vinc~ 

ladas aos fenômenos epeirogênicos pós-cretácicos, responsá 
veis pela incisão pronunciada dos talvegues (por efeito da 
erosao remontante) associada à erosão areolar das vertentes. 

Acreditamos que o processo de pedimentação seja o fe 

nô~no que respondeu por tais retilinidades, cuja origem en 
contra-se relacionada ao recuo paralelo das vertentes. 

Os descarnamentos visíveis em determinados pontos, ho 
je mascarados parcialmente pelo resultado da decomposiçãobi2 
química, teria se processado na transição de ambientes resi! 
tásicos para biostásicos, quando a ausência de uma cobertura 
vegetal estaria colocando a estrutura em contato direto com 

os processos morfogenéticos. 
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Analisando o esboço das declividades de vertentes 
atuais na área (Fig.20), resultantes de morfog~nese pretéri 

ta e fenômenos atuais e sub-atuais (depósitos de cobertura), 
constatam-se (Tab. 4) os seguintes resultados: 

TABELA 4: DISTRIBUIÇÃO DAS DECLIVIDADES OE VERTENTES EM SERRA NEGRA 

' DECLIVES (%) AREA (km2) AREA (%) DENOMINAÇÃO (te) 

O a 5 170.32 42.58 declive suave 
5 a 10 100,20 25.05 declive rooderado 

10 a 20 87,24 21,81 declive forte 
20 a 50 40,04 10,01 declive muito forte 
acima de 50 2,20 0,55 encostas abruptas 

C*l Denominação adaptada, Cf. Manual Brasileiro para Levantamento Cansar 
vacionista Cin: GALETI, 1972). 

Considerando portanto a Fig. 20, constata-se de 

cio, a presença de dois níveis de aplainamentos onde as isó 
clinas encontram-se genericamente abaixo dos 5%. Na super-

f Ície de cimeira Sul-Americana, a pequena área de declives 
pouco superiores a 5% (chegando mesmo atê 10%) são constata 
dos à montante dos formadores do córrego Bebedouro, entre as 
curvas de 1.200 a 1.240 metros. 

Na segunda superfície, partindo da falda da serra, o~ 
de os declives encontram-se entre 5 a 10%, correspondentes 

aos níveis de pe~imentação fossilizados, em direção às gré!!! 
des extensões representadas pelos folhelhos argilosos da for 
mação Paraopeba, as isÓclinas normalmente encontram-se aba! 
xo dos 5%, sendo quebradas em determinados momentos por fenô -
menos estruturais. Como exemplo, a coalescência das verten 
tes do .domo de Serra Negra e Salitre ou a escarpa de falha 

inversa entre o contato Canastra e BambuÍ (vertente esquerda 
do córrego Preto com declives próximos a 50%). 

O sistema viário que integra tal superfície, bem como 
os núcleos populacionais de Guimarânia e São João da Serra 

Negra, procuram vincularem-se às zonas de declives inferio 
res aos 5%, o mesmo acontecendo com relação às manchas decul 

tivos. 

A zona de encosta encontra-se de maneira global repre 
sentada por declives superiores a 10%, podendo chegar até a 

50\, porcentagens estas certamente relac ::.0nadas diretamente 
à resistência das estruturas litológicas dos quartzitos e 

folhelhos sílticos. 

Os declives superiores a 50% encontram-se vinculados 
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... 
as escarpas de serpentinita e de quartzito, que representama 

cornija da serra, além das escarpas e certos reversos de crl.s 

tas rnonoc1inais quartzíticas. 

3.3.3 CASCALHEIRAS E DEPÕSITOS PEDIMENTARES 

Corno categoria de vestígios paleoclimáticos as cas 

calheiras e depósitos pedimentares representam vasta parcela 

da área do complexo de Serra Negra. 

Diante do alto grau de declividade das cristas mo 

noclinais, torna-se praticamente impossível a verificação de 

formas .de agradação. Por outro lado) a partir da baixa encos 

ta, parece legítimo supor a presença de níveis de pediment! 

ção consequentes, que conservam quase todas as feições cara~ 

terísticas, embora mascarados por depósitos coluviais,propo! 

cionando ondulações convexizadas, seguidas de rampas suav! 

mente inclinadas, até atingir os vales abertos da depressão 

circunjacente, o que caracteriza verdadeiras bajadas. O con 

tato entre os -planos representados pelo seguimento das ver 

tentes e superfície topográfica dos pedimentos inhwnados, se 

faz de uma maneira relativamente brusca, semelhante a um 

knick esmaecido. Tais pedimentos são contemporâneos das fa 

ses de pediplanação (recuo paralelo das vertentes) e, sobre 

tudo, dos reafeiçoamentos pleistocênicos (rnorfogênese mecâni 

ca), enquanto que a cobertura relativa às fases de terracea 

mentos são concernentes ao período pré-atual. 

Os pedimentos apresentam uma topografia em rair.pa, 

cujas declividades variam de 5 a 10% na parte superior, dimi 

nuindo gradativamente para juzante, atingindo valores infe 

riores a 5% (Fig. 20). 

A aparência de coalescência de pedimentos e as pos 

síveis imbricações com a planície de inundação do rio Espíri 

to Santo (setor setentrional do complexo), parecem consti 

tuir formas de pediplanícies. 

A ausência de uniformidade e a extensão das supe! 
fÍcies desenvolvidas, seriam para McGEE (1897), interpreta 

das como originárias de aplainamentos laterais(stream-ftood~ 

efetuados pelo escoamento concentrado na superf Ície dos ped! 

mentes, com referência à difusão da água proveniente das ve! 

tentes dispersaras da Serra Negra, em regime torrencial dos 

rios efêmeros. Os níveis de pedirnentação representam oscila 
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çoes paleoclimáticas, onde as fases de termoclastia ( clim~ 

árido ou semiárido) processaram o recuo paralelo das verten 

tes (pediplanação) e, posteriormente, foram os detritos fos 
silizados por materiais coluviais em fase úmida pré-atual e 
atual. 

Sotopondo os sedimentos eopaleozóicos da formação Pa 
raopeba ou superpondo os materiais argilo-arenosos da supe! 
fÍcie terciária, os paleopavimentos são identificados de ma 
neira descontínua, comumente cobertos por colúvios pedogeni 

zados. São formados normalmente por seixos grandes e médios 

(galets graviers) com diâmetros inferiores a 10 centíme 
tros no eixo maior, representados principalmente por 
rubiginosos, resistentes a ações bioquímicas no meio 
cal. Localizam-se em pequenas profundidades, de modo 

quartzcs 
tropi 
geral 

abaixo de 2 metros em relação à topografia atual, como for 
mação de vertentes e subjacentes a depósitos aluviais. 

Considerando, portanto, a erosão policíclica e a inci 
d~nêia · de processos de pêdiplariaÇão responsáveis .pelos âplai 
namentos ocoÍ>ridds •.. na . região~ a erosão mecânica' 

da -pÍ>incipaimente .· pela·.-termoclastia' processou a 
condiciona 
'· heterome ..... 

tria:-e :ãüsênêià ae :- àrredondamento do matériai coluvial · no pla 
no .inclinado das faldas, recobertos posteriormente por sedi 

mentes mai~ - f~nos, . cqrpespondEmtes .. a prqc~ .~sos. químicps .• Colg 

vio~ , : qµa~~r!lários fC?ssilizam portanto g~a~i? , de erosão, . pro 
p9~c~o~~pdo UJ!lc;i topografia çle colinas incipientemen.t~ . conve 

~ · a h a ' · a d' t -x:~~ -~ ~ t~p+ca~ e-! teste~tin . os . e niyeis . e pe imen ·ªÇª?· 

•.k. ~ o ·-~sistema mórf'oclimático pós-pliocênico deixou alguns 

tràÇos ' em detet'IDinados pontos da superfície' de cimeira· · ·do 
Chapadão ào Ferro:,, exumados por · atividades antrópicas'• .. ;·.onde· 

os'· sblós .. atuais correspondem a colÚvios· pedogehizaélos, Sépa 
rados . ,àas . co·berturas terciárias . por linhas de . paléG;;. pavimen 

tõs ~ desêontírh.iós ~ · 

·Nas imediaÇões da torre de ~transmissão de TV (1.250 

metros),. num corte de 'aproximadamente· 1,S metros, . feito pel~ 
e'Strada 'que ; interliga Patrocínio ···. a Cruzeiro da Fortál~za•i>ti! 
·Sê'frciá;..se· l 'inha 'de pedra descontínua :i com espessura de · apt'Ç> 

ximàdamente ~ 2{} . centímet~· os;· que·. termina . em util -micro-b·o Z.son Qe 

7(f cen"fiímetros ·de,: di~metro no eixo ·maior. A -- composiçãci> ' de 

·seixos : sUb~ovalado$ , relati vainente selecionados, encontra-se 
inhumadQs ; por ' colúvios ·1aterizados em fase pedogênica ;atual:, 
c<:ltt( espéssura ·aproximada de 2 O centímetros . A présença . de-e-to 
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transição 

A presença de cascalheira na margem esquerda da BR-
365 (sentido Patrocínio-Patos), entre São João da Serra Ne 
gra e Guimarânia , constitui mais uma evidência de processos 

morfogenéticos pretéritos. Tal material encontra-se na supeE 

posição de consideráveis superfícies de folhelhos argiloso~ 

alterados in situ, e compreende um pequeno interflÚvio de930 
metros, desprovido de r~bertura coluvial , -o que leva a con 
cluir terem sido exumados por processos antrópicos ( escava 

ção), quando da onstrução da rodovia. Acreditamos correspo~ 
derem a deposições pleistocênicas, quando as fases glaciais 

condicionavam o avanço dos centros anticiclonais às menores 

latitudes, proporcionando um clima de savanas, decorrente da 
estabilidade atmosférica então reinante. 

Digno de atenção ainda, são os paleo-pavimentos veri 
ficados nesta segunda superfície, inhumados por materiais c2 
luviais. Correspondem a linhas de pedras representadas funda 
mentalmente por pequenos seixos de quartzos sub-angulosos e 

sobretudo sob-ovalados, depositados de forma descontínua e 
muitas ·vezes coloridos pelo sesquióxido de ferro. Possivel 

mente são originários de des i ntegração dos representantes da 
formação Paranoá , uma vez que , segundo BRAUN (1968), a pr! 
sença de conglomerados 7 seixos e matacões, geralmente discoE 

dantes dos folhelhos sílticos, são algumas das particularida 
des desta formação. Há ainda a possíbilidade de serem prov! 
nientes em parte da alteração de quartzitos e filitos da es 

trutura Canastra, portadora de veios de quartzo leitosotran! 
portados em ambiente torrencial (uedes) à depressão cataliza 

dora. 

O corte da BR-365 , alguns metros acima da margem es 
querda do rio Espírito Santo (850 metros), constitui um per 

fil típico de stone-lines, com lineamento ondulante, masgros 
seiramente paralelo à superfície topográfica. O manto de sei 

xos mal selecionados, de 50 centímetros de espessura média, 
encontra-se englobado e recoberto por colúvio (areno- argil2 
so) pedogenizado (na maioria das vezes os horizontes A e B 
estão acima das stone-lines), de coloração vermelho- amarela 
do, com espessura aproximada de 1 , 50 metros, onde se desen 
volve vegetação de gramíneas (Melinis minutifloPa de Beauv). 

Embaixo, a rocha decomposta i n situ (folhelhos argilosos) é 
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portadora de ravinas, responsáveis pelo depósito coluvial in 
consolidado, existente na canaleta lateral da rodovia. Não 
se percebe nenhuma triagem do material, segundo a escala gr~ 
nulométrica, e nenhuma diferenciação quanto à coloração en 
tre os colúvios pedogenizados e os sedimentos inferiores ... 

a 

cascalheira, o que comprovaria a ação de uma decomposiçãobio 
química (laterização) antes . dos depósitos paleoclimáticos. 

Os perfis analisados demonstràm a irregularidade dos 
paleo-pavimentos que sofrem modificações a curta distânci~ 

tornando difícil uma maior correlação . Acreditamos, contud~ 

que correspondem a deposições pleistocênicas, dada a heter~ 

metria e disposição dos seixos, como também, e principalmen

te, à localização em relação à superfície, uma vez que foram 

constatados superpondo topografias de pedimentos fossiliza 
dos entre São João da Serra Negra e Guimarânia. Acredita-se 
ainda que dificilmente ocorrem paleopavimentos terciários no 
interior dos compartimentos intertropicais (17). 

Considerando as interpretações de TRICART (1958) para 

o Brasil Atlân ~ ico Meridional, o que pode ser extrapolado pa 
ra a área em . :-~ ~udo, em decorrência das características fÍsi 

cas dos paleo-pavimentos, conclui-se estarem as cascalheiras 
sob o domínio de três fases '~limáticas sequenciais: a) uma 

fase climática úmida, representada por um longo período de 
decomposição química, originando o latossolo; bJ uma faseári 
da ou semiárida responsável pela localização das cascalhei 
ras, na qual o escoamento era o processo responsável pelo 

transporte dos seixos; e) fase atual, onde o clima tropical 

úmido teria processado coluvionamento e fase biostásica. 



4. CONCLUSÕES 

4.1. Tentativa de Compartimentação e Estruturação 
da Paisagem de Serra Negra 

4~2. Consideraç6és Finais 



4.1 TENTATIVA DE COMPARTIMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PAISA 
GEM DE SERRA NEGRA 

Inicialmente, necessário se faz considerar as dificul 
dades do encontro de um critério para o estabelecimento da 
compartimentação de Serra Negra, em razão da complexidade de 

fatos e da esquematização problemática, que honestamente, r~ 
solvemos encarar como uma síntese em nível preliminar, sujei 

ta a revisões. 

A compartimentação proposta foi apresentada obedecen
do um princípio de escala e gênese das formas~ apoiadas aa 
classificação taxonômica de Tricart e Cailleux (In: TRICAR~ 

1965) e de BERTRAND (197l) J considerando as aplicações de 
ABREU (1973) para o Médio ~ale do Jaguari-Mirim. Conformeju! 
tificativas deste autor, aparece o problema de escala, consi 

derando as unidades e compartimentos geomorfolÓgicos, razão 

pela qual necessário se faz a conformação e aplicação dos m~ 

deles teóricos existentes, segundo interpretação da estrutu 
ra superficial da paisagem analisada. 

Vista a paisagem , em termos globais, surge em primei 
ro plano, a definição de dois compartimentos distintos, de 

terminados pela tectônica e trabalhados pelo processo de de! 
nudação e aplainamento pós-cretácico. Os setores A e B aqui 

tratados, correspondem aos setor·es que integram um comparti 
mente maior, representantes da unidade estrutural: o compl~ 

xo de Serra Negra (Fig . 21). Considerando as taxonomias refe 
T" 

renciadas, a presente unidade foi por nós classificada entre 
a III e IV ordem de Tricart e Cailleux (de 10 . 000 a 100 km2 
respectivamente), uma vez que representa uma superfície supi 

rior à da grandeza IV, porém, segundo classificação de Ber 
trand, corresponderia ao Geosistema, diferindo portanto, da 
correlação desse autor (geosistema seria relativo às grand! 
zas IV e V de Cailleux e Tricart). Justificamos portanto o 
geosistema, não pela unidade de superfície expressada, mas 
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sim· pe .. as P~"Óprias unidades elementares como: unidade estru 
tural; concernente à intrusão básico-alcalina; clima prova 
velmente local e biogeografia correspondente a uma zona equi 

potencial (biorna: representado pelo cerrado, predominante na 

região natural; biocenose: correspondente às formações flo 
restais, determinadas pelo topoclima), 

No primeiro setor (A), procuramos,além de considerar 
a superfície de cimeira do Chapadão do Ferro (A.l), tratar 
dos declives de encosta (sub-unidade A.2), que apesar de su~ 

metidos a processos de dissecação atribuídos aos paleoclima~ 
foi trabalhado em fase imediata ao ciclo Sul-Americano, o 

qual possivelmente tenha contribuído para o afeiçoamento de 

alguns níveis de patamares, representados sobretudo pelosba~ 
cos quartzíticos. 

Quanto ao segundo compartimento (B), necessário se 
faz registrar que as áreas coluviais que recobrem os pedime~ 

tos consequentes, preservados na falda.dômica, se definem co 
mo umâ nova sub-unidade ( B. 2) analisadas por conveiliência 'CE_ 

mo integrantes deste setor. Os limites entre as sub""unidacle9 
I:hl e tr. 2 nãô forarn repi>esentados na Fig. 21, pelas ' suce:ssi 
vas nuanças observadas. 

Os maiores compartimentos (A e B) foram relacionado'S 

na terceira coluna da Tab. 5 em anexo, representados pela li 

tologia outectonisfüos, localizado-sem torno da IV êV órâém 

de Trica:r't' e Cai1leux e Geosistema/Geofâcies de Bertrand~ o·s 
menores'cómpartimentos, re1acionadós na quarta coluna da Tah 
5', correspondem a novo ciclo geomorfôlÓgico quê retrabalhou 
velhás sup'errícies regionais, originando compartimentos embu 
tidos (vârzeas e alvéolos) enquadrados na V e VI ordênf de 
grandeza de Tricart e Cailleux e na unidade Geofácies de Ber 
t!'anà. ·· O·· estádio botânico e o maior aprovei tamente do solo 

neste compartimento' respondem pelas principais car.acterísti 

ca~ p.e sup.s unidades elementares. Embora s.e possa distinguir 

uinpequeno cpmpartimento embutic;lo no prim,eiro s~tor <A?,. Cf. 
J'i,g .• 21, .corriespondente .à lagoa do Chapadã,o do .ferro 'na su 
perf!cie de cimeira (A.1), não se pode contudo afirJn,éiF com 
s;egu,raµça que se relaciong. com superfícies erosiyas atuais ., 
µma .vez. quEa, para BRAUN (1971), eles se referem a remanesce~ 
tei;; de antigos meandros, razão pela qual achamo!? conv~niente 
a utilização de uma interrogação, conforme aparece no referi 
,--- -- .·· . 

'do espaço .constante da TaQ. 5. 
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As formas representaàas por escarpas de falhas, cris 

tas monoclinais, gaps epigênicos, dales, terraços, etc.(cor 
respondentes à quint.a e sexta colunas da Tab ·. 5), encontram 
-se localizadas em torno da VI e VII ordens de Tricarte Cai 
lleux ou na Geofácies/Geótopo de Bertrand. 

1 

1 

1 

.. 
~ ~ .... ""' .. -- ..... _ ......... ,.,.... .. . ,, ... 

·!· ....... ,C-. . ··- ·----
Concordando com ABREU (1973), a estrutUÍ'a,.tectônica, 

super~Ícies de erosão e aplainamentos, devem ser conjuga
dos para explicar a gênese de todos os compartimentos, e por 
esta razão procurou-se evidenciá~los, a fim de explicar o 
porque desta estruturação: registram-se nitidamente vesti 
gios de uma superfície terciária que truncou as estruturas 
geológicas, como os sedimentos cretácicos da formação Bauru 
da serra da Mata da Corda (norte de Patos . de Minas), a old 
land da Serra da Canastra, e que processou a exumação de ro 
chas alcalinas e ultra-básicas do cretáceo superior, nos do 

·mos de Serra Negra e Salitre. 

A atividade co-extensiva, possivelmente correlacion! 
das ao ciclo Velhas, em decorrência dos soerguimentos epei-
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~gêni~os terciários, trabal~ou em função de um nível de b! 

se inferior, pDoporcionando um considerável degrau topográ 

fico em relação à superfície de cimeira Sul-Americana fenô 
. ' -

meno este responsável pela grande compartim~ntação mbrfomé 
trica. Principalmente em decorrência do retrabalhamento des 
ta superfície é que se pode ratificar e individualizar mais 
ainda tal compartimentação, somando ainda as cond~ções es 
truturais e, sobretudo, litológicas. 
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Os reflexos de anomalia tectônica caracterizada no se 

gundo setor (B), inicialmente não contribuem para o estabe 

lecimento da e·squematização, uma vez ciue o padrão de drena .,. . . .... 
gem radial centrifugo requer uma interpretação de continui 
dade daquilo que se verifica ·nas · zonas derruídas das encos 

._tas CA. 2). Porém, a medida que deixa as faldas da estrutura 

dÔmica (B.2), vai assumindo gradativamente aspecto de padr~ 
nagem sub-dendrÍtica (centrífuga) , diferindo portanto .. do 
primeiro setor (A). Este fato é corroborado pela diferença 

de densidade hidrográfica avaliada na área (sobretudo entre 

os setores A.2 e B.l). 

Ainda, quanto à compartimentação, percebe-se que as 
formas de relevo mais ·características encontram-se vincul~ 

das aos processos guiados pel a litologia e estrutura ( Sub
unidade A.2), ou pelo mecanismo de construção (B.l e B.2)ou 

destruição, que no conjunto se encontram entre a VI e VII 
ord~ns de Tricart e Cailleaux, anteriormente mencionadas. 

Este segundo aspecto (formas de agradação e degrada;ãd 
contribuíram através da divergência apresentad~ no ~nquadr! 
mento das sub-unidades das maiores compartimentações, visto 
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que enquanto as encostas se caracterizam pela dispersão de 
águas (formas estruturais resultantes da degradação), o se 
gundo setor, pelo aspecto depressionário, é portador de con 
siderável quantidade de formas resultantes de agradação. 

Evidente se torna que a gênese da compartimentação se 

encontra vinculada tanto à estrutura como às atividades fi 
siográficas, representadas sobretudo pelo terciário e ainda 
pelo modelado de detalhes pós-pliocênicos. 

O recobrimento vegetal encontra-se em equilíbrio com 
as condições estruturais e humanas, cedendo espaço em deter 

minados momentos, para as condições morfoestruturais ou .. 
as 

formas de ocupação do solo. As áreas de cultives comerciais e 
de subsistência da baixa encosta e zona coluviada, vinculam 
se tradicionalmente ao domínio da mata tropical semidecídua 

enquanto que a criação bovina, ao cerrado e aos campos, loca 
lizados principalmente nos interflÚvios sedimentares. 

A atividade agro-pecuária ligada a processos históri 

cos, parece ter sofrido uma superposição da lavoura sobre a 

pecuária no vale da Serra Negra (MORENO ~ 1938), verificando 

!e uma possível L : . . 1ersão de atividades ao se constatar os d~ 
dos presentes (78% das áreas agrárias, dedicadas à pastagens 
e 17,5% aos cultives comerciais e de subsistência). 

A conquista do espaço agrário relacionado ao 

da mineração (iní~io do século XVIII) e as possíveis 
tuições de atividades, relativamente pouco alterou o 

fracasso 

substi 

quadro 
natural, o que de certa forma explica uma participação sec~ 
dária da ação antrópica no sistema morfoclimático vigente. 

A orientação do povoamento, desenvolvido sobretudo de 

forma linear, é extrapolada tanto para a superfície de cime! 
ra (que conta com a menor proporção), como para a periferia 
dômica, o que demonstra uma sequência cultural dos primeiros 

colonizadores. 

O aspecto de aparente estabilidade do quadro geoecolÓ 
gico em relação às atividades humanas no domo de Serra Negr~ 
carece de manutenção preventiva e mesmo corretiva em determ! 

nados pontos, a fim de se evitar o desencadeamento de proce! 
sos resistásicos. Na baixa superfície ~ diante do maior aden 
sarnento populacional e atividades agrárias mais desenvolvi~ 
com aparente pretenção de se voltar ao desenvolvimento cada 
vez maior de cultives, merece cuidados especiais no que se 
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refere a p~~tica de conservacionismo e uso racional do sola, 
a fim de se impedir um maior desequilíbrio, com a aceleração 
de processos erosivos. Além de medidas preventivas, devemser 
tomadas de momento práticas corretivas nas áreas de ravina 

mentos, observados com uma certa frequência no mencionado S! 
tor (B). Deve-se considerar que a racionalização da organiz~ 
ção agrária não depende apenas do espaço natural adequado,c~ 
mo também d~ decisões de natureza conservacionista e de or 
dem econômica. 

Finalmente, considerando as formas guiadas pela lito 
logia e estrutura, formas de agradação e degradação, e os de 

mais aspectos integrantes da paisagem, pode-se tentar defi 

nir e explicar a gênese de dois compartimentos distintos: O 
primeiro (A) referente à superfície de cimeira (representada 

pelo Chapadão do Ferro (A.l)) e encostas derruídas da estru 
tura dÔmica (A.2) (caracterizada por formas comandadas sobr~ 
tudo pela litologia e estrutura), portadora de uma vegetação 
essencialmente xeromÓrfica (cerrado e cerradão) na superfÍ 
cie laterizada do platô, e um considerável zoneamento vincu

lado possivelmente à litologia na encosta, onde a mata tropi 
cal semidecídua preenche fundos de vales e · recobre reversos 

de cristas rnonoclinais quartzíticas) intercaladas de cobertu 
ra de gramíneas. O uso do solo é um reflexo desta comparti 
mentação e a criação do gado bovino representa a atividade 

agrária responsável pelo pequeno adensamento populacionalaue 

se instala de forma linear dispersa. 

O segundo setor (B) é representado pela periferia dÔ 
mica (B.l), onde a superfície possivelmente contemporânea ao 
ciclo Velhas sofre reafeiçoamento de processos erosivos 
atuais, caracterizados sobretudo por formas de agradação e 
degradação. A topografia sedimentária é portadora de uma ve 
getação xeromórfica (cerrado e campos sujos) e o material co 

luvial pedogenizado possibilita maior concentração relativa 
da população rural, cujos reflexos podem ser sentidos atra 
vês do desmatamento. Os pedimentos que respondem pela falda 
da serra, recobertos por coluvios pedogenizados, caracteri 
zam-se como sub-unidade (B.2) por corresponderem à continui 
dade topográfica da periferia dÔmica. 

Quanto à fisionomia da paisagem, conclui-se que a ve 
getação foi modificada pela intervenção antrópica, ligada a 

fatores históricos. Essa devastação processou a transforma 
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-çao do climax vegetal (sobretudo cerrado) com o retorno es 
pontâneo em determinados pontos, de uma espécie sub-climax 
(campos sujos), enquanto num aspecto geral prevalece a form! 
ção ' de pastagens. A dinâmica regressiva da vegetação, e con 
sequentemente do solo, contribuída por uma exploração sem 
qualquer orientação (práticas agropecuárias primárias), p~ 

porcionou em determinados momentos, comumente vinculados a 
maiores declives~ a aceleração dos agentes abrasivos e as 

-consequentes formações de ravinamentos. Portanto, a erosao 
mecânica, sempre muito localizada, apresentou um certo 
ter excepcional. Em visão global, parece entretanto que 

.. 
cara 

o 
equilíbrio ecológico não chegou a ser rompido. Tais caracte 
rísticas proporcionam uma visão sintetizada da tipologia da 
paisagem, que conforme os modelos teórico-dinâmicos de ER 
HART (1967), estaria classificada em um "geosistema degrada 
do'; com possibilidades de continuidade da dinâmica regressi 
va, caso não sejanadotadas medidas corretivas e preventiva$, 
~rincip~lm~nte n~ conjuntura , atual) quan~o as possibilidades 
de transformação d~ paisagem assume Ímp~~tânc~a capital na 
~~~~~~i~ regional' ' atràvés de programas q~e .. visam o ' ~japrov~i 
talI1~hto" cio . ~err~dd~ 

Ao encerrarmos a presente etapà' de irivestig~Çã~,julga 
mos ' néce~~~~ib tec~r- e ratif i~~r breves co~~id~~ações .·· .. ·: r~i! 
: ... ,. ; ; ·· ~ (". ··, ·. ' .. - ... : ·. - - . . .: . . - '. . : ' . . __ ;_ ... - .. ': .~ :. -~~ ·~ -·- .. · 

cionadas a .alguns fatos e observaçoes que adquiriram impo~ 

tânci~ nc;> decorrer do presente ~studo' · • . 
.. 

l. ;, A marcante individuali~ação do comp~ex<;> .,de .. , · Serpa 
N~g'.r~ .~ é - con~equência. da tectogênese, · a1=ribuÍd~- : a :f.ês~ de re! 
tiy~ç~9 . Wealdeniana, cuja .característica f\lndcamental ~. defi . . ·. ... . ., _, . .. . . .. . . - -- ..... ... . . . -: · -·-
n,ida pela ~strutura circular' portadora de.' sup~rf ície, wwiça 
~- - · ·· ·.·.· ~ - i · .. ' · '· '···-~· - ·· · · . - . . . . - ... ···· -··---- ~ . -. , ~- ·-.. .. .... 

~- e, , ,ç;ss~çadq., ·, pe;rfeitame.nte .compartimentadêa em,:, p~lp.ç~o, .. açs 
gp~p~J'l~R,S , Can~~tra, a o~ste, e o pla~al~o seqimen;ta:r ,da 
serra · qa , ~ata da Corda, .a leste'" . 

; . . . - -:.., . .l. ; • - . - . . • • .... ·- · 

Os ·· proce·ssos · morfogenéticos pretéritos vinculados·: ~o~ 
fenôln.enós 'epeirogênicos pós-cretácicos responderam pela exu 
mação dos psamitos da formação Paranoá, cujo equilíb:rio evi 

~ ~· . . . . . ... .. 
denciado entre a heterogeneidade 11tolog1ca e os processos 
moi-f oclihlãticos '; , Í.tlentificàm as formas de relevo resultante • 
Portanto, os-- fatores estruturais, climáticos e os processos 
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azonais, respondem pela disposição da paisagem. 

2. A morfogênese mecânica, responsável pelos preces 
sos de pediplanação terciária, respondeu pelo arrasamento de 

extensas superfícies, representadas pelo teto orográfico re 

gional (1.100 a 1.300 metros), posteriormente dissecadas e 

recuadas diante da estimulação condicionada pelos fenômenos 

epeirogênicos pós-cretácicos. 

A ação coextensiva do processo de pediplanação (neog~ 

nica), condicionada a um nível de base inferior ( aproximada 

mente 300 metros em relação à primeira superfície), proce! 

sou a formação de uma segunda superfície de aplainação ( 850 

a 1.000 metros) intermontana, correspondente ao nível altimé 

trico superior em relação aos interflÚvios atuais. 

A estabilidade tectônica quaternária (cessão de vulca 

nismos terciários e sismicidades insignificantes) e o clima 

tropical favorável, responderam pela preservação de minérios 

de natureza laterítica da superfície de cimeira. As rápidas 

flutuações climáticas e eustáticas do quaternário (pleistoc~ 

no), responsabilizaram-se apenas pelo modelado de detalhes. 

A camuflagem das superfícies pré-pleistocênicas, so 

bretudo das provavelmente contemporâneas ao ciclo Velhas,to! 

naram-se menos efetivas após a ocupação humana, o mesmo ocor 

rendo de maneira mais restrita com relação às calhas alu 

viais, por causa das suas limitações 2spaciais e fertilidade 

do solo, como se pode constatar atravês da decomposição duní 

tica presente na várzea do rio Espírito Santo. 

As alterações climáticas dos períodos secos para os 

períodos úmidos nas áreas intertropicais, sobretudo pós- wur 

mianas (morfogênese úmida), possibilitaram a perenidade dos 

canais, propiciando a reativação da erosão linear dos talve 

gues. A lavagem pronunciada das vertentes, implicou em enri 

quecimento coluvial dos compartimentos aluviais, processando 

o que se considerou como sendo as "superfícies atuais''. 

3. O clima de savanas, consagrado em diversos momen 

tos do pleistoceno, ameaçou a drenagem pré-fixada (direcion~ 
da pela sucessão de arqueamentos pós-cretácicos do planalto 

brasileiro e a tectônica negativa ·da bacia do Paraná, col~ 

to:raaxial da drenagem regional) de extinção, tendo sido reg~ 

nerada com o retorno de clima úmido e sub-úmido, destruidor 

dos compartimentos endorreicos locais ~ responsáveis pela no 
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va fase de ~erraceamento. Evidências de oscilações climát.i 
cas quaternárias, sobretudo neo-pleistocênicas são observ~ 

das através de paleo-pavimentos que recobrem superfícies t~ 
~gráficas herdadas de clima Úmido, inhumados por coluvios 

pedogenizados, relacionados à morfogênese química atual e 

pré-atual. Nas faldas da estrutura dÔmica, registram-se for 
mas levemente convexizadas, de baixa declividade, refletindo 
níveis de pedimentação mascarados por materiais 

Acreditamos que o posicionamento altimétrico das 

coluviais. 

f ormàções 
norte., vinculadas às supostas fases glaciais do hemisfério 

obedecem uma possível ordem cronológica proporcional, onde 

os paleo-pavimentos correspondentes aos níveis de terraços 
elevados das várzeas, são mais antigos que os depósitos alvCD 

lares e os vales resultantes da plainação lateral. 

4. Se por um lado a superfície de cimeira identifica 

a influência preponderante do clima, nas zonas derruÍdas das 
encostas, a estrutura assume importância. Apesar de possibi 
litadas tais distinções, a estrutura e o clima não se opõem 
e sim, pelo contrário, se combinam nas proporções variáveis. 
Deve-se ressaltar aqui que a morfogênese atual e pré- atual 
pouco afetou as paleoformas, conforme pode ser exemplificado 
pela superfície de cimeira, onde a tenacidade do materia~ 

contribuída em parte pelo Óxido de ferro, impõe resistência 
às influências quantitativas do clima. 

5. A rede de fraturas e heterogeneidade litolÓgicare! 
pondem pela angularidade e controle da drenagem, ou seja, p~ 
la morfologia fluvial. Os falhamentos radiais que integram 

as encostas da estrutura dÔmica, além de contribuírem junt~ 

mente com a topografia na orientação dos cursos cataclinai~ 

auxili~ram na evolução epigênica quando dos fenômenos epeir~ 
gênicos pós-cretácicos. Como resultado, consideráveis gaps 

foram entalhados nos quartzitos, uma vez que os folhelhossil 
to-argilosos alojaram os cursos ortoclinais, responsáveis pe 

lo rebaixamento das rochas tenras. 

Enquanto a disposição dos vales e o grau de integr~ 

ção dos cursos de água mantém estreita relação com a tectôni 
ca e estrutura litológica) a Última responde ainda pela dife 
rença de densidade hidrográfica entre os compartimentos esta 

belecidos. 

Tanto o recuo~ quanto o gradiente dos fronts das cris 
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tas monoclinais quartzíticas~ encontram-se vinculados ao mer 
gulho das camadas em função da dissecação processada pelos 
rios ortoclinais sobre os folhelhos da formação Paranoá. 

6. A agressão processada pelo homem através do desflo 

restamente) da transformação da madeira em carvão vegetal,do 
uso continuado das queimadas, das práticas agrícolas primá 

rias, da construção de estradas e da mineração ( exploração 
do magnésio e argila); determinou um geosistema degradado, 

com tendências a urna fase ântropo-resistásica, uma vez que 

persistem at~vidades desprovidas da razão. O escoamento su 
perficial ainda dominantemente difuso, sobretudo nas áreas 

desprovidas de cobertura florestal, processa uma ablação pog 

derável do material humífero. A vegetação sub-climax, em di 
ferentes estágios de reconstituição, bem como a vegetação 
rasteira, abrem caminhos para a erosao areolar, e o escoamen 
to e o escoamento concentraào responde pelos ravinamentos re 

centes, evidenciados nos maiores declives. 

O domínio climático atual exerce reflexos na comparti 

mentação topográfica e sobretudo no regime hidrológico, es 
tando ligado a fatos de ordem zonal, apesar das nuanças lo 
cais. As maiores precipitações, representadas pelo período 
de novembro a fevereiro, ocasionam processos de erosão li 
near,concentrada em materiais de pequena consistência, geral 

mente desprovidos de vegetação. _ Nos maiores declives podem .• 
ser evidenciados sinais de deslizamento, sobretudo nas areas 

outrora recobertas por matas, condicionados pela presença 
marcante da componente paralela. 

7. Assim como a morfologia exerce uma estreita vincu 
lação ao sistema viário da área~ o mesmo efeito pode ser sen 
tido com relação ao uso do solo. Um certo isolamento condici.o 

nado pela topografia da encosta, bem como pela condição de 
trito-laterítica do solo do platô (Chapadão do Ferro), pouco 

interesse despertaram com r _elação ao aprovei tamente das 
áreas de cultivas. A atividade econômica ali predominante é 
a pecuária. A pr6pria situação espacial associada à ativida 
de agrária, determinam um adensamento da população rural bem 
inferior em relação à superfície da periferia dômica. O de 
senvolvimento do povoamento prendeu-se às condições naturai~ 
favorecidas pelo compartimento estrutural da área 

cente à imposição orográfica, onde as declividades 
se abaixo de 10%. A própria posição geográfica se 

circunj~ 

encontram 
constitui 
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num element0 de vantagem, possibilitando à popula~ão rura~ 

fácil contato com os centros de importância sub-regional. E~ 
te fato pode ser constatado pelo predomínio de um povoamento 
linear disperso; orientado sobretudo pela rodovia, elemento 
fundamental na implantação dos núcleos urbanos de Guimarânia 
e São João da Serra Negra. 

8. A estruturação da paisagem se caracteriza pelos 
efeitos tectônicosj cujos reflexos e problemas impostos pela 
o_rograf ia são os mesmos exemplificados em outras regiões do 
país. O uso do solo encontra-se ainda vinculado a certos la 
ços históricos e à prática de trabalho, de certa forma tradi 

cional. 

Tendo em vista as perspectivas promissoras surgidas 

com o programa de desenvolvimento agrícola, relacionado ao 
aproveitamento das áreas de cerrados, nova estruturação agrá 

ria poderá ter a região, favorecida ainda pela excelente p~ 

sição geográfica com relação aos maiores centros consumido 
res. Quanto ao aspecto transitório já evidenciado, 

-
pensar, antes de mais nada, no emprego de medidas 

vas e corretivas mais aceitáveis~ a fim de impedir 

tramento dos efeitos da erosão constatada. 

deve-se 

preventi 

o alas 
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(1) Na safra 74/75 ~ verificou-se a seguinte produção: 
arroz: 666.000 sacas , milho : 350.000 sacas, soja: 180.000 s~ 

cas, café : 8.000 sacas (relativa a segunda colheita, Cf. da 
dos estatísticos extraídos do Relatório Anual da Prefeitura 
Municipal de Patrocínio ~ 1975). 

(2) Segundo MORENO (1938), o vale de Serra Negra es 

tende~se pelos munictpios de Patroc{nio e Patos. t uma aona 

fertillssima, sendo por isso mesmo muito povoada. Embora ha 

ja nela várias fazendas com grandes pastagens , no vale o re 

gime é o de pequena propriedade ; com predominância da lavou 
ra sobre a pecuária. 

(3) O Chapadão do Ferro , correspondente à superfície 
de cimeira da estrutura dômica , é assim denominado pelo fato 
de na vertente do Salitre ter existido uma primitiva fundi 
ção de ferro (MORENO , 1938).-

(4) BARBOSA (1955) havia proposto que a separação do 

grupo Araxá-Canastra por falhas deixava incógnita uma rela 
ção normal. Apesar do metamorfismo ter sido de baixo grauO:>em 
mais fraco que o do grupo Araxá) , a sucessão de dobramentos 
e constantes inversões de camadas não permitem estabelecer 
uma.sequência estratigráfica satisfatória, razão essa que im 

pediu o referido autor de divorciar os dois grupos de qua! 
tzitos propostos. Exemplo dessa formação pode ser constatado 

ao sul de Araxá por amplos anticlinais e sinclinais, com ter 
minação periclinal , com eixo geral E-W (BARBOSA et Alii,1970). 

(5) Segundo BARBOSA et Alii (1970), os quartzitos dos 
anéis dos domos de Serra Negra e Salitre contém 70 a 95' de 
quartzo , até 30% de sericita , até 10% de feldspato sericit! 

zado e até 15% de albita, sendo acessórios a muscovita, pir! 

ta, anfibÓlio e turmalina. 
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(6) A denominação BambuÍ foi proposta por RIMANN 
(1917), .ao se referir a um conjunto de rochas pelÍticas e 

carbonáticas constatadas no a lto São Francisco, proximida 

des da cidade de igual nome (BambuÍ). Esta sedimentação é 
caracterizada por notáveis descontinuidades, fato que pode 

ser comprovado na região em e s~udo. 

(7) Conforme AMARAL & ·KAWASHITA (1967), os sedimen 

tos BambuÍ foram datados de 600 MA pela determinação Rb- Sr 

nas rochas, suportando K-Ar. 

(8) Resumidamente, as unidades estruturais descritas 

pela GEOSOL (1970) estão assim representadas: 

ESTRATIGRAFIA 00 DISTR ITO OE 

SERRA NEGRA - C.F. GEOSOL- 1970 

Jtlto.•eiloao 

---- ----------
arenitos 

----~---------~ 

folhelhol 

ar•ttOIO 

a-siltosa 

areno1a 

aren1to1 

1ilto.of4i'o• 
--------------folhelho1 siltc11o1 

oren it111 f eldtpoticoe 

·--.rr.;~---· 

U n idi.tde IV 

, ... "' 

Unidade Ili 

l6tem 

l U 11 i·dad• li r 63• "' 

l Unidade 1 

r ... Ili 

Uniàade 1. Devido •.o proce~ 

so intrusivo, esta unidade, repre 

sentante da base BambuÍ , encontr~ 

se aflorando no setor leste do com 

plexo. ~ determinada por duas for 

mações: uma inferior dominantemen

te arenítica (680 metros) e outra 

superior síltico-aegilosa (120 me 

tro$). O quartzito, a medida que 

se espessa, vai se intercalando a 

leitos sÍltico-argilosos. 

Unidade 2. Encontra-se ex 

posta no setor oeste e nordeste do 

domo, apresentando-se truncada ao 

norte pela intrusão e encoberta ao 

sul pelos solos laterizados do Cha 

padão do Ferro. r também represeg 

tada por duas formações:'umc:i infe 

rior arenítica (460 metros) de es 

trutura laminar e coloração variegada, e outra superior, do 

minantemente argila-siltosa (17 0 metros). 

Unidade 3. Espessamente desenvolvida (próxima a L600 

metros}, encontra-se representada pelas seguintes formações 

uma inferior dominantemente arenos a ; uma intermediária are

nv-siltosa e outra superior, arenosa. Os arenitos são geral 

mente feldspáticos com aleitamento cruzado e os siltitos,de 

tonalidade escura, constituem uma.transição contínua 

os folhelhos. 

para 

Unidade 4. Port 'adora de um pacote sedimentar de esp~ 

sura média de 1.800 metros, encontra-se assim representada: · 
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uma camada .:_nferior constituída por sil ti tos argilosos e fo 

lhelhos sílticos (500 metros); uma camada média representada 
pelo arenito (300 metros) e outra superior, composta por fo 
lhelhos (l.000 metros). Nestas-unidades as fácies exibemacen 
tuada mudança lateral enquanto os arenitos praticamente con 
tornam o setor ocidental da estrutura dÔmica. Os arenitos 

são feldspáticos e , às vezes j conglomeráticos, apresentando 
granulometria variável. Uma observação genérica em relação 

às formações .argilosas é que as camadas siltosas e arenosas 
ocorrem intercaladas, mantendo estrutura lenticular. 

(9) O cinturão de ocorrências básico-alcalinas do Bra 
sil centro-meridional encontra-se representado pelos maciços 
de Anitápolis, Lage~, Itapirapuã, Cananéia, Jacupiranga, Se! 
rote, Itanhaem~ Araçoiaba, Ilha Bela, Ilha de São Sebastiã~ 

Cassimiro de Abreu, Cruzeiro, Poços de Caldas, Tapira, Bar 
reiro, Salitre, Serra Negra, Catalão, Diorama, Montes Claro~ 
etc •. 

(10) O jacupiranguito, constituído de piroxenito com 
augita levemente sódica até augita-algirita, difere do jacu 
piranguito de Jacupiranga (SP) que foi definido como augita
titanífera. O dunito é constituído de 73 a 95% de olivina 

até 25% de serpentinita e até 5% de magnetita e eremita (BAR 
BOSA et Alii, 1970). 

(11) Limitando-se à aná~ise das rodovias principai~ 

percebe-se que Patrocínio (a oeste de Serra Negra) se carac 
teriza como centro de convergência da circulação, a qual se 
desenvolve segundo as áreas de menores declives, procurando 
sobretudo, os divisores de águas. Como exemplo, a BR-365 (Pa 

trocínio-Montes Claros) e MG-8 (Patrocínio-Ibiá), antes me! 

mo de atingirem o contato Canastra-BambuÍ (Fig. 3), no setor 

oeste, gradativamente se bifurcam, contornando os maciços in 

trusivos de Serra Negra e Salitre. A BR-365, após transpor a 
falha inversa do contato~ atravessa o vale de Serra Negra(p~ 
lo setor setentrional) sobre os folhelhos argilosos da for~ 
ção Paraopeba, numa faixa onde as isÓclinas são inferiores a 

5% (Fig. 20), representadas pela segunda superfície. Acomp! 
. ., . .. . ... 

nha paralelamente o vale do rio Espirito Santo, ate seccion! 
lo nas imediações de Santana de Patos. A rodovia MG-8 ª?r.2 
veita ainda os menores declives (5 a 10%) da mesma superff 
cie, acompanhando no lado oposto~ o vale do ribeirão do Sal! 
tre, posteriormente ingressando nas formações do grupo Cana! 
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tra, . sudeste do complexo. No referido trecho desvia-se, de 
um l~do, da topografia acidentada do domo de Salitre, e -de 
outro, da Serra de Catiara. 

Outras estradas de menor expressao interligam Serra 
do Salitre-Santana de Patos, na periferia oriental de Serra 
Negra, ratificando o caráter imponente da estrutura intrusi 
va. 

(12) Análise química de solo realizada,a pedido, pela 

Escola de Agricultura e Veterinária da Universidade Fe~eral 

de Goiás. 

(13) O "Sertão da Farinha Podre '' sempre se apresentou 
como um verdadeiro corredor comercial entre Goiás e Rio de 
Janeiro. Ali instalaram-se pontos de pouso e de abastecimen 

... to das tropas, o que resultou no aparecimento de pequenos nu 
cleos populacionais ao longo da ''estrada';. Patrocínio foi um 
desses pontos de pouso na velha picada de Goiás, surgido no 

terceiro decênio de 1.700, conforme escreveu PAULA (1965),m~ 
rador local. Com o colapso do ciclo da mineração (fins do sé 
culo XVIII), a população existente se voltou para um novo ti 
po de atividade: a pecuária e a agricultura. Portanto, a ex 

pansão demográfica, da forma centrípeta, passou a centrífug~ 
a partir dos pontos de mineração (EGLER, 1955). Parece que 
Patrocínio (Nossa Senhora do Patrocínio) tenha se firmado co 

mo núcleo efetivo, cuja atividade sem dúvida alguma, era vol 
tada para a pecuária, conforme pode-se perceber nos relatos 
de SAINT-HILAIRE (1975), que atravessou a região por volta 
de 1820. Em relação à área de Serra Negra, assim se expre! 
sou o naturalista francês: Ali, ainda, são os bois que cone 

tituem a principal riqueza dos fazendeiros. Essa fase nada 
mais é que o Óbvio reconhecimento da vocação econômica da re 

gião: a agropecuária. 

Acredita-se que a qualidade das águas minerais tenha 

contribuído para exercer uma atração maior dos criadores de 
gado, principalmente quando o \l Sertão da Farinha Podre" ( e!l 
tão constituído pelos julgados de Araxá e DesembÓque) fo~ 

por decisão real de 04-04-1816 (SAINT-HILAIRE , 1975) , desmE!! 
brado de Goiás e anexado à Capitania de Minas Gerais. ESCffW! 
GE (1944) que também percorreu a área , fez algumas referê~ 

cias com relação principalmente ao uso do solo. Sobre as f! 
zendas locais assim se expressou: Os bebedouros da fazenda 

Salitre brotam em um vale em forma de caldeirão, coberto df 
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mato. Para evitar as desordens naturais, 60 fazendeiros de 

terminaram os dias em que cada um deve conduzir o seu reba 

nho até as fontes. 

Por volta do terceiro decênio deste século, parece 
ter se verificado um maior desenvolvimento da agricultura,s~ 
melhante ao que já se vinha ocorrendo nos solos férteis ( r~ 
sultantes da decomposição de tufos vulcânicos) da zona da Ma 

ta da Corda (São Gotardo, Patos de Minas, Carmo do Paranaíba 

e Rio Paranaíba). MORENO (1938) relatava que o vale de Serra 
Negra era uma zona fertilíssima, onde embora existissem vá 
rias fazendas com grandes pastagens, o reg~me era o da pequ~ 
na propriedade com predominância da lavoura sobre a p~ouária, 

conforme evidenciamos anteriormente. SAINT-HILAIRE (1975)~om 
base em informações verbais dos moradores locais (como o p~ 

prietário da fazenda Damaso, situada entre Salitre e Patro 
cínio), afirmava que as terras da região prestavam-se a todo 

tipo de cultura. 
~ 

Recentes estudos por nos efetuados (1976), comprovam 
que o vale de Serra Negra é caracterizado por áreas de culti 
vos (com predomínio da pequena propriedade); é superior em 
relação ao Chapadão do Ferro (superfície de cimeira), porém, 

bastante inferior em relação às áreas de pastagens. Portant~ 
parece que a área teria sofrido outra vez uma superimpósição 
da pastagem, conforme comentou-se anteriormente. 

(14) O Chapadão do Ferro, diante das dificuldades im 
postas pelas vertentes abruptas 5 encontra-se praticamente is~ 
lado do eixo viário principal. Pode-se constatar apenas uma 
estrada de segunda classe, com tráfego normal, que seca o se 

tor sul da superfície de cimeira, num sentido W-E, ~igando 

Patrocínio a Cruzeiro da Fortaleza. Através do esboço geamo! 
folÓgico (Fig. 18), percebe-se que o itinerário menciona 
corresponde à linha de divisão de água e reverso de crista 
monoclinal, c~m declives pouco superiores a 20%. 

-{15) Da mesma forma que no Barreiro e em Tapira, V! 
rios níveis de terraços em canga são observados na bacia do 
córrego Bebedouro (BARBOSA et Alii, 1970). O primeiro terra~ 

ço corresponde a um aluvião grosso, situado entre 1 a 2 m~ 

tros acima das fontes minerais (confluência do Bebedouro co~ 
o córrego Taquara), cujo bedrock é constituído de dunito ~ 

serpentinito, comumente alterado in situ, porém, desprovido 
de solo. O segundo terraço é constituído por uma canga,sobr$ 
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a qual se ae:senta o Parque Hotel Serra Negra (970 metros). À 

montante das fontes 11sulfurosas'' existe grande quantidade de 

fragmentos de quartzito, dunito semi-decomposto, dunito limo 
nitizado, dunito silicificado e quartzito limonitizado. O 

terceiro terraço corresponde a cota de 1.090 metros e é ca 
racterizado pelo topo da cachoeira da usina; outro, a 1.120 

metros e finalmente o alto do Chapadão do Ferro, entre 1.200 

-1.220 metros. 

(16) Conforme análise espectroquÍmica realizada, a pe 
dido, pela METAGO (Metais ce Goiás S.A.), foram os seguintes 
resultados: Elementos Leves e Pesados: maiores constituintes 

(superior a 1%)- Fe, Ti~ Si, Al, Ca, Mg; menores constituin 
tes (de 0,1 a 1%) - K; traços (menos de 0,1%) - Zr, Sr, Nb, 

Ni, Co, Cu, Zn, P. 

(17) Para AB~SÃBER (1972), os depósitos 
. .... . mi.oceni.eos 

tipicos pertencem apenas a áreas marginais subsidentes e f a 

lhadas dos grandes blocos de platôs que é o planalto Brasi 

'leÍ.1'0 ~ 
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7. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 



Paleopavimento inhumado por coluvios Eedogeniz~ 
do (barranca do formador esquerdo do correge Es 
tiva? ~·~00 metros). 2 encaix~e~to do ~alve~u~ 
possibilitou a exumaçao de depositas ple1stocen1 
cos. Na parte superior percebe - se a presença de 
terraços encaixados (Tl e T2) . 

Stone-Zines recobertas por colúvio laterizado 
por processos atuais - Chapadão do Ferro (estra 
da Patrocínio-Cruzeiro da Fortaleza, 1.250 m.). 
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Paleopavimento recobrindo f olhelhos argilosos al 
terados in situe inhumadcspor colúvios pedogenI 
zados, com recobrimento de Melinis minotiflora = 
Beauv (capim gordura). Local : corte da BR- 365, 
margem esquerda do rio Espírito Santo. 

Cascalheira exumada por processos morfogenéticos 
antrópicos. No lado direito da foto percebe- se 
a presença da mata galeria. Local : à margem da 
BR-365, entre São João da Serra Negra e Guirnarâ 
nia. 

102 



Campo de blocos quartzíticos e de metasiltitos 
(FeZsemmeer). Verdadeiras hamadas originadas por 
processos mecânicos pretéritos . Local : proximida 
des da fazenda Caxambu (1 . 200 metros), setor nõ 
roeste da encosta. 

Carapaça de dunito limo~itizado, corresponden~e 
ao segundo terraço do correge Bebedouro, descri
to por BARBOSA et Alii.(1970). Local: proximid~ 
des do Parque Hotel Serra Negra (970 metros). 
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formações oolíticas de quartzitos e magnetita-il 
menita, proveniente; da superfície de cimeira. Lo 
cal : margem esquerda do córrego Bebedouro (1.10~ 
metros). 

Folhelhos argilosos da formação Paranoá com mer 
gulho de camadas de 459. O litossolo apresenta= 
se revestido por capim gordura (Metinis minoti 
]tora de Beauv). Local: meia encosta da estrutu 
ra dômica. 
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Serpentinito com mergulho superior a 659, evi 
denciando-se a presénça de magnésio. O seccionã 
mento constatado encontra-se inhumado por colu 
vios pedogenizados. Local : fazenda Caxambu(l20Õ 
metros) . 

Maciço quartzítico, altamente diaclasado, com 
mergulho aproximado de 409. A camada de colu 
vio pedogenizado é protegida pelo cerradão (pon 
to de transição para a mata tropical semidecI 
dua) e vegetação de sub-bosque. Local : encosta 
nas proximidades do Parque Hotel Serra Negra, 
990 metros. 
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Aspecto geral da mata tropical semidecídua. Pre 
sença da Hymenaea stibocarpa de Hayne (jatobáda 
mata), lianas e vegetação de sub-bosque. Local: 
encosta da serra ~ proximidades do Hotel Serra 
Negra (1.000 metros). 

Domínio do cerrado (degradado) sobre latossolo 
pardacento-amarelado (argiloso). Presença de ma 
teriais detrito-lateríticos. Local: Chapadão dÕ 
Ferro (1.200 metros), proximidades da lagoa. 

106 



Ocorrência magnesiana num afloramento dunítico. 
Local: proximidades do Parque Hotel Serra Negra 
(1.100 metros). 

Divagação do rreandro do rio Espírito Santo em 
sua planície de inundação. Presença de point-
baPs areno-argilosos na margem convexa e da VeP 
nonia sp (assa-peixe), frequentemente constatadã 
nas várzeas. Local : proximidades do entroncamen 
to do rio Esp. Santo cem a BR-365. 
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Lagoa do Chapadão do Ferro (1.160 metros}. Perce 
be-se o nivelamento da superfície de arrasament~ 
Vegetação aquática representada pela Eichorniasp 
(repolho d~agua} e, na margem, a SoZanum orini 
tum (lobeira). -

Vista panorâmica do Parque Hotel Serra Negra. Na 
frente, a represa e, no fundo, a escarpa de fa 
lha normal (faceta trapezoidal com gradienteaprõ 
ximado de 50 metros), recoberta pela mata tropí 
cal semidecÍdua. -
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Superfície de cimeira (1.220 metros aproximada 
mente) de Serra Negra (Chapadão do Ferro).Eviden 
ciam-se escarpas de falhas com abatimento cen 
tral na alta encosta e vegetação do tipo cerrado 
na baixa superfície , recobrindo o latossolo aver 
melhado. Local : setor setentrional da estrutura~ 

Colinas convexi zadas representadas por folhelho_s 
sílticos da formação Paranoâ . Revestimento prd 
porcionado pela Paspatum sp (grama forquilha) e 
seixos angulosos , resultantes de processos mecâ 
nicos pretéritos {materiais coluviais) . 
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em ambas as estruturas xeromÓrficas. 

2.4.2 FORMAÇÕES FLORESTAIS 

Enquanto o cerrado encontra-se vinculado às chapadas 

e a certas banquetas das encostas, as matas dominam relativa 

mente desde as vertentes mais baixas, atingindo em determin~ 

dos pontos as linhas de cúmeadas das cristas monoclinais(Fig 
15). 

As formações florestais, a julgar pelo que resultou, 
recobrem normalmente as cristas monoclinais quartzíticas,que 
integram as encostas do complexo de Serra Negra. Acredita 

-se que a condição topográfica e sua relação com o domínio 

dos ventos, permitem uma certa interp~etação do adensamento 

florestal. As encostas alteram assim as condições higrométri 

cas, explicadas pela maior disponibilidade de água, processa 
da quer pela acumulação no período das chuvas, quer pela 
maior aproximação do lençol freático em relação à superfície 
CLIMA, 1959), sobretudo à juzante das vertentes. Segurido CA 

MARGO (1971), a ocorrência de matas nas vertentes, muitas ve 

zes verificada em terrenos de perfil côncavo, como é o caso 

das encostas de Serra Negra, não deve necessariamente ser ex 

_plicada pelas melhores condições topoclimáticas, pod~ndo ser 

considerada pela maior fertilidade do solo, oriundo do mate 

rial originário. Acredita TRICART (1958), que nos declives 

os solos apresentam maior fertilidade em decorrência da remo 

çao dos horizontes já esgotados, permitindo a instalação de 

uma vegetação mais densa. 

A deficiência hídrica anual (média de 12S mm .entre 

1961 a 1975), representada pelos meses de julho a setembro, 
determina a perda das folhas de -considerável número de espé 
cies, caracterizando o aspecto semidecíduo ou estaciona! tro 

pical. No inverno constata-se , portanto, a perda foliar em 

aproximadamente 10% das árvores que ; conforme classificação 

de WAIBEL (1948)) corresponderia a uma mata de primeira elas 

se. Outras espécies diferem, perdendo as folhas alternadamen 
te, e pode inclusive passar despercebido o fenômeno de cadu 

cifÓlia no conjunto florestal. 

te.baixa encosta, a vegetação adquire características 
de perenifÓlia, aspecto esse definido pela condição higrom~ 

trica e pela espes.sura do depósito colÚvio-aluvial pedogeni 
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