MAPA SÍNTESE DA GEODIVERSIDADE DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO E ENTORNO, COMO SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO TERRITORIAL
Domínios e Unidades-geo: Geodiversidade e implicações geotécnicas, agrícolas, minerais, hidrológicas, ambientais e turísticas.
DOMÍNIO 1 - Sedimentos Cenozoicos aluvionares inconsolidados,
ou pouco consolidados, depositados no atual ciclo de erosão nas áreas
planas marginais aos cursos de água, popularmente conhecidas com
várzeas. Obs: A presença destas planícies aluvionares é generalizada em
toda a região, porém, a grande maioria não apresenta expressividade
areal passível de ser individualizada na escala regional deste trabalho.

GEOTÉCNICAS - Pacote sedimentar pouco espesso; depositado pelo transbordamento dos cursos de água e pelas enxurradas; do topo para base, formado por um empilhamento de camadas horizontalizadas de argila, areia e cascalho com elevado grau de saturação em água e recobertos
por solos pouco coesos, permanentemente ou temporariamente saturados em água e geralmente ricos em matéria orgânica, de baixa capacidade de suporte, que se mantêm bastantes úmidos na maior parte do ano e por isso de alto potencial corrosivo e que mudam bruscamente de um para
outro formando importantes descontinuidades geomecânicas e hidráulicas. Dentre as camadas de argila existem tipos bastante moles, plásticos, pegajosos e que também costumam conter teor elevado de matéria orgânica. As camadas de areia são bastante friáveis, porosas, permeáveis e
sua granulometria varia bastante de fina a grossa, tanto na lateral como na vertical. A camada basal de cascalho também é pouco consolidada e geralmente é formada de seixos de diversos tamanhos, à base de quartzo e de outras rochas duras. Relevo plano ou quase plano, com declividade
entre zero e 5%, rebaixado em relação aos terrenos circunvizinhos, com deficiência de escoamento superficial e subsuperficial. Lençol freático situado muito próximo da superfície, aflorante em vários locais e sujeito a se elevar bastante e rápido nos períodos de chuvas prolongados. Áreas
sujeitas a serem inundadas tanto pelo extravasamento dos rios como por deficiência de escoamento das águas das chuvas. Razões pelas quais, são terrenos problemáticos para suportar obras, que estarão sujeitas a trincamentos, rachaduras, abatimentos, tombamentos e aos efeitos negativos
da umidade e da corrosão altas. Bastante problemáticos para cravar estacas, fazer perfurações com sondas rotativas e para implantar infraestrutura subterrânea, como tanques de combustíveis, redes de esgoto, dutos, uma vez que as escavações se alagam rápido; maquinários e ferramentas
se emplastam excessivamente; a descompressão de camadas de argilas moles pelas escavações pode desencadear o fenômeno da corrida de lama; obras de infraestrutura subterrânea podem ficar mergulhadas em água ou em materiais corrosivos e por isso se deterioram rápido; redes de
1a1 esgoto, por deficiência de escoamento, podem apresentar problemas de entupimentos frequentes, podem liberar de mau cheiro e, em caso de chuvas intensas e prolongadas, pela subida do lençol freático, podem apresentar problemas de reversão de fluxo; e, em caso de urbanização,
os sistemas viários terão que ser executados sobre aterros, os quais podem formar configurações propícias à que se formem alagamentos de longo tempo de duração, pelo represamento das águas das chuvas; e, a matéria orgânica pode liberar o gás metano, que é altamente inflamável, As planícies aluvionares, as várzeas, geralmente, são os únicos terrenos que se mantêm úmidos ou alagados por longo tempo p dos Sede do Parque das Andorinhas, edificada sobre várzea na qual nasce o Rio das Velhas Cascalho aurífero consolidado da região, denomiDepósie várzeas do rio Conceição, com inicio de urbanização. Exemplos de erros a serem nado pelos escravos de Mocororô. Fotografado no
períodos de estiagem, uma das diversas razões pelas quais devem ser preservadas e bem cuidadas.
móvel e sujeito a entrar em combustão espontânea. Por isso, pode se infiltrar e se acumular nas tubulações das edificações e colocando-as em risco de incêndios e até de violentas explosões. AGRÍCOLAS – Áreas com muito mais características negativas do que positivas para este uso,
tos ReMuseu do Escravo de Belo Vale.
reparados e evitados.
razões pelas quais deve ser evitado ou então deve ser feito sob severos cuidados. Dentre os aspectos positivos, destaca-se o fato de que solos ricos em matéria orgânica apresentam boa fertilidade natural e boa capacidade de troca catiônica. Por isso, quando adubados retêm e fixam bem os
centes.
nutrientes, ou seja, respondem bem à adubação. Por outro lado, costumam ser excessivamente ácidos e necessitam ser corrigidos frequentemente com altas cargas de calcário dolomítico. O potencial de erosão é praticamente nulo e as características do relevo não oferecem dificuldades à
mecanização motorizada nas épocas secas, mas apresenta severas limitações nas épocas de chuvas, pela possibilidade do encharcamento excessivo do terreno, que nestas condições também leva as plantas a apodrecerem. Além disso, é um ambiente favorável à proliferação de vários tipos de pragas agrícolas — fungos, bactérias
Áreas de domínio dos rios. Um dia ou outro serão inundadas.
e insetos — o que implica na necessidade de se usar frequentemente vários tipos de defensivos, que podem entrar em contato direto com o lençol freático, em um ambiente com características mais concentradoras do que dispersoras, de muito baixa capacidade de se auto depurar e que por isso pode ficar contaminando por
tempo bastante prolongado. HIDROLÓGICAS – Terrenos com configuração geoambiental favorável tanto à descarga das águas do lençol freático como à recarga das águas subterrâneas; camadas de areia e cascalho com boa capacidade de armazenar e de deixar as águas circularem rápido em várias direções, com boa homogeneidade hidrodinâmicas lateral e fácil escavabilidade e perfuração — pode ser explorado de maneira barata através de poços pouco profundos, inclusive do tipo cacimba; configuração geoambiental favorável tanto à descarga do lençol freático como à recarga da recarga das águas subterrâneas. Por outro lado, é um aquífero
Recarga
superficial livre altamente vulnerável à contaminação, tanto por fontes pontuais como difusas; de muito baixo potencial depurador; pelas permeáveis camadas de areia e cascalho os poluentes podem se espalhar rápido em todas as direções — razões pelas quais não se deve consumir água de poços tipo cacimba se existirem
fontes contaminantes nas proximidades; e, em alguns locais, as águas que circulam pelos solos e sedimentos ricos em matéria orgânica podem apresentar problemas de mau cheiro e de acidez elevada. AMBIENTAIS – Terrenos que se mantêm bastantes úmidos na maior parte do tempo, o que lhes confere importância como
Gás Metano.
contribuintes da regularidade da umidade do ar; de transição entre ecossistemas terrestres e aquáticos (figura 7); habitats de vários animais e aves aquáticos e terrestres; com vegetação típica, adaptada às águas e às secas; os que mais negativamente são impactados por tudo o que de malfeito for feito nas áreas altas circunvizinhas; onde estão se depositando os sedimentos do atual ciclo de erosão; um contexto geológico em formação e por isso é um ambiente em contínua transformação. MINERAIS – Áreas favoráveis para extração de areia de variadas granulometrias, de argila de qualidades diversas, com possibilidades de existirem depósitos
Camada de turfa.
Descarga
de turfa e de minerais pesados, como o ouro, por exemplo — são das planícies aluvionares recentes e dos paleoterraços associados que se explorou a maior parte do ouro da região.
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Depósito de cascalho recente.

Paleoterraço, cascalho depositado
em cotas relativamente elevadas
em relação ao leito atual do rio e
consolidado por laterização.
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Relacionados à zona rural - Os principais problemas decorrem do desmatamento indiscriminado para uso como pastagem de áreas excessivamente declivosas e de cabeceiras de canais de drenagem surgentes em vertentes côncavas (Figs. 23 e 24). O desmatamento e circulação do
gado nessas áreas levam à compactação e a quase impermeabilização do solo argiloso, com consequentes desencadeamentos de focos erosivos, redução drástica da infiltração das águas das chuvas e secamento das nascentes, com todos seus impactos negativos nos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, uma vez que são nessas áreas que as geralmente as vertentes surgem e nas suas imediações elas são recarregadas.
Outro problema, para a qual se dá pouca atenção, mas causa impactos bastante negativos, pela sua alta incidência, são os profundos sulcos de
C
erosão marginais às estradas não pavimentadas e induzidos pelas falta de disciplinamento correto do escoamento das águas das chuvas (Fig.
Fig. 16 - Modelo de loteamento quadriculado, no qual as ruas mais longas ficam 25). A cada chuva essas estradas são seriamente danificadas e delas sai um imenso volume de detritos, que acaba parando no leito dos rios,
concordantes com o declive das encostas e suas consequências negativas. Foto A,
região de Belo Vale. Foto B, Ibirité. Nestes dois casos, o declive das ruas é tão acen- assoreando-os.
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Algumas das razões pelas quais não se dever urbanizar e locar fontes contaminantes nas várzeas. Fig. A, a matéria orgânica pode liberar gás metano, que pode se infiltrar pela rede Várzea do Rio das Velhas, onde por muito tempo foi

GEOTÉCNICAS - Cobertura com espessura variável, podendo poucos metros em um local ser e bastante espessa em outros. Tanto pode ocorrer bastante compactada e endurecida como pode
estar desintegrada grandes fragmentos da frações seixos, blocos a até grandes matacões. Em todas as situações apresenta textura “cavernosa”, com as de cavidades interligadas ou não e dos mais
diversos tamanhos, o que lhes confere porosidade e permeabilidade elevadas e alto potencial de colapso sob cargas. É um material bastante ácido e corrosivo — materiais enterrados podem se
danificar rápido. De baixa reatividade química — quase inerte —, de baixa erodibilidade e alta resistência ao intemperismo físico-químico. Por isso, em estado desagregado em pequenos fragmentos, apresenta boa qualidade para ser usado como saibro e como mitigador dos efeitos geotécnicos negativos de argilominerais expansivos. AGRÍCOLA - Solos associados de muito baixa
fertilidade natural, com problemas de excesso de ferro e alumínio, excessivamente ácidos, de muito baixa capacidade de reter nutrientes, respondem muito mal à adubação e, na maior parte das
vezes, com pedregosidade elevada. MINERAIS - Ouro secundário associado a essas coberturas foi explorado em várias regiões e as cangas são excelentes fontes de minério de ferro, notadamente
nos terrenos da Unidade-geo 3b, onde capeiam o itabirito. Solos lateríticos na região são fontes de bauxita, minério do qual se obtém o alumínio. Blocos de laterita apresentam boas características
físico-químicas e estéticas para serem usados como pedra de revestimento de muros e paredes — têm longa durabilidade. Lateritas, em pequenos fragmentos com granulometria adequada, são
excelentes para serem usadas como saibro em estradas não pavimentadas. HIDROLÓGICAS - Coberturas superficiais altamente porosas, permeáveis, com alta capacidade de armazenar por
curto tempo grande quantidade das águas das chuvas em pequenas e grandes cavidades. Bom aquífero superficial livre, mas que sofre recarga e descarga bastante rápidas, bastante vulnerável à
contaminação e ocupando em muitos locais posições topográficas favoráveis a que as águas que por ele circulam aflorem sob a forma de várias nascentes, muitas localizadas em porções elevadas
do terreno. Características que lhes confere excepcional importância hídrica para a região. AMBIENTAIS – Se não existissem as cangas, certamente não existiriam mais as belas serras do Curral,
da Moeda, do Gandarela e a região não seria tão bela quanto é do ponto de vista paisagístico, uma vez que são elas que protegem da erosão as erodíveis litologias que as sustentam. Também o
número de nascentes seria bem menor, o clima seria diferente e não se teria a exótica, endêmica e bela flora que se associa aos topos das montanhas por elas sustentados. Particularidades de fundamental importância de serem considerados no contexto de um planejamento racional preventivo, principalmente visando à preservação dos recursos hídricos e a beleza paisagística da região.

Domínio 6 - Das rochas metaultrabásicas e metaultramáficas, relacionadas ao Greenstone Belt Rio das velhas.

Domínio 7 – Intrusivas básicas e metabásicas, de
posicionamento estratigráfico indeterminado.

Domínio 8 - Complexa associação entre granitóides
gnaissicos e rochas metabásicas, metamáficas e metautramáficas.

Domínio 9 - Complexos granito-gnaisse-migmatíticos.
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Unidades do Grupo Nova Lima, representas por xistos e filitos vulcanogênicos básicos e intermediários e metassedimentos clasto-químicos, incluindo
formações ferríferas.

6a

Metabasalto toleiítico e komatiítico, formação
ferrífera e metacherte; xisto epiclástico e metavulcânica félsica subordinada – Unidades Morro Vermelho e Ouro Fino.

6b

Máficas e ultramáficas Komatiíticas, diferentemente metamorfizadas, hidrotermalizadas, representadas por clorita-xisto, tremolita-actinolita
xisto, talco-xisto e serpentinito, irregularmente
intercalados de formação ferrífera e metacherte Grupo Quebra Ossos e Unidade Morro vermelho.

6c
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9c

Rochas de filiação komatiítica, de provável derivação dunítica/peridotítica, representadas por
serpentinito, metagabro talco-xisto e esteatito tipo
pedra-sabão. Complexo Córrego do Boiadeiro e
Sto. Antonio do Pirapitinga.
Unidade metamáfica e metaintermediária, profundamente alterada, com eventuais intercalações
de metatufos (sericita-clorita xistos), formação ferrífera e metapelitos subordinados.

Terrenos onde as rochas metamáficas e metautramáficas, sob
a forma de corpos relativamente espessos, aparentemente, são
dominantes em relação às granitóides. 8b1 - Predomínio de
metaultramafitos, incluindo serpentinito, talco-xisto, ultramafito com evidências de processos
cumuláticos, explorados como
pedra-sabão. 8b2 – Metautramafitos, representados por serpentinitos e talco xistos.

como lagos de retenção (Foto G da Fig. 26); fazendo pequenas represas

Garimpo de topázio imperial, com galeria em solo
Relevos bastante acidentados, relacionados ao Grupo Piracicaba, com grande número de grande focos de erosão em acelerada coluvionar. Um garimpo de alto risco a desmoronaexpansão, tanto naturais como induzidos pelo garimpo de topázio. Região entre Ouro Preto e Rodrigo Silva.
mentos.
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Lavra de metadolomito, associada à Formação Gandarela - Mina Bemil

Solo areno-síltico-argiloso, associado ao Grupo
Maquiné, cuja vegetação pobre reflete a sua má
Cachoeira Cruzada, uma dentre várias belas
qualidade agrícola. Por outro lado, é um solo
Uma das várias lavras de areia explorada de outras associadas ao Grupo Maquiné. Neste
importantíssimo como absorvedor e armazenacaso, com o rio controlado por uma falha, ralentes de quartzito do Grupo Maquiné.
dor temporário das água das chuvas.
zão do nome da cachoeira.

Zonas hidrotermalizadas, com alta incidência de veios de quartzo, nestes casos, associados à Unidade Córrego do Sítio. Um complicador geotécnico importante. Por outro lado, um indicativo da possibilidade da existência de zonas mineralizadas em ouro.

Solo exibindo o fenômeno do empastilhamento, um indicativo de que pode conter
argilominerais expansivos. .

Uma particularidade importe do Domínio é o fato de que são os terrenos onde se pode encontrar as áreas com os melhores relevos e solos para agricultura, como no caso da Unidade-geo 6d, na
região de Rio Manso, Lamas e Juatuba, onde, em alguns locais, se observou solos com evidências de ser de atividade alta e por isso podem ser de boa fertilidade natural e devem responder bem à
adubação, além de outros atributos positivos, decorrentes da textura argilosa.

O que escuro se vê nesta foto é ferro e outros elementos metálicos pesados, provenientes do intemperismo de um dique de
diabásio, minerais responsáveis pela destacada cor avermelhada dos solos derivados
dessas rochas.

Ruína de um
aqueduto,
construído em
meados do Século XVIII, para
lavar cascalho
aurífero associado às rochas
deste Domínio.
Região da Fazenda Quebra
Ossos.

As duas primeiras fotos representam algumas das situações onde se constatou solos com indícios de que são portadores de argilominerais expansivos. Na primeira foto, a presença é sugerida pelo denso fendilhamento de um solo bem evoluído; na segunda,
pela constatação do fenômeno do empastilhamento em solo pouco evoluído. Se a presença desses argilominerais é negativa do
ponto de vista geotécnico, é positiva do ponto de vista agrícola, uma fez que é um dos indicativos de que o solo pode preservar
grande parte da fertilidade natural herdada das rochas e também deve apresentar boa capacidade de reter e fixar nutrientes
acrescidos, qualidades que, sabiamente, são bem aproveitadas pelos agricultores, que procuram as manchas de solos assim para
plantá-las, como ilustrado na terceira foto.

GEOTÉCNICAS - Neste Domínio, a variação local das características geotécnicas decorre do fato de se intercalarem irregularmente entre si rochas de origem, quimismo, composição mineral, textura, grau de dureza e resistência ao intemperismo totalmente diferentes umas das outras. Intercalam-se entre si rochas granitoides, não ou pouco foliadas,
cuja mineralogia essencial é à base de feldspato sódico, geralmente diferentemente alterado para um material caulinítico friável e erodível, com rochas metamáficas e metaultramáficas. Estas últimas com a mineralogia essencial à base de talco, serpentina e clorita e diferentemente estruturada, de modo que num mesmo local podem ser encontrados
desde tipos de textura de granular com minerais prismáticos não orientados a tipos micáceos com a xistosidade proeminente e isorientada, o que lhes conferem cerosidade e
fissilidade elevadas e consequentes dificuldades de perfuração com sondas rotativas e alta instabilidade em taludes de corte. Em alguns locais o manto de intemperismo pode
conter argilominerais expansivos. AGRÍCOLAS - Composição litológica que se altera liberando vários nutrientes para os solos, principalmente sódio, cálcio, magnésio, cobre,
dentre outros, o que aliado aos solos argilosos e o predomínio de relevos onde os processos pedogenéticos atuam de forma bastante diferenciada, faz com que existam muitas
Entre linhas, um dique de basalto extrepequenas e isoladas manchas de solos com boas características físico-químicas para este uso. HIDROLÓGICAS - A particularidade importante relaciona-se ao fato de ser uma Um dos exemplos de como se intercalam as porções claras granitóides alterados com as
mamente fraturado, uma particularidade Desplacamento em talco-xisto ultramáfico. Formas de relevo predominantes que, junto com as variações da geologia, fazem com que neste Domínio todas as características
porções
escuras
avermelhadas
de
xistos
metaultramáficos
também
alterados.
configuração geológica favorável à existência de armadilhas hidrogeológicas, relacionas à presença de muitos diques básicos intensamente fendilhados; às intercalações entre
geoambientais também variem e contrastem bastante de local para local.
frequente do Domínio.
os materiais de alteração parcial das rochas granitoides, que devem ter permeabilidade e porosidade
Água minando no
produzidas pela lixiviação pedogenética, com os materiais argilosos e quase impermeáveis de alteração
contato entre um didas metaultrabásicas metaultramáficas. Interpretação corroborada pela boa disponibilidade hídrica suque de basalto e rocha metaultramáfica
perficial. MINERAIS - Nos terrenos diferenciados com 8b, o esteatito é explorado como pedra-sabão,
alterada encaixante.
talco e para outras várias finalidades industriais em várias frentes de lavra e, associado aos corpos
Particularidade hígranitoides alterados há possibilidade se obter caulim. AMBIENTAIS – O aspecto negativo decorre do
drica
importante,
fato de que tanto as rochas metaultramáficas como seus solos residuais podem conter cromo e asbesto
mas que leva muitas
das cavas de extração
— amianto — elementos cancerígenos, o que recomenda cuidados especiais, até mesmo com o pó que
Devido à extrema variação local da qualidade das rochas metaultramáficas para o seu uso como pedra-sabão, a lavra, geralmenproduzido durante o corte e talhe dessas rochas e até mesmo com o que levanta nas estradas existentes Nestas fotos se pode notar como é brusco o contato entre a camada de solo superior com pedogênese avançada com o horizonte de pedra-sabão a se
te, é na forma de um garimpo, produtor de imensos focos erosivos e de situações propícias a que ocorram deslizamentos, que
transformarem em
inferior
saprolítico,
característica
que
persiste
neste
e
em
todos
os
outros
Domínios-geo.
Esculturas em pedra-sabão .
em seus domínios.
podem envolver deslocamento de blocos e grandes matacões. Fotos da região de Santa Rita de Ouro Preto.
voçorocas.

Gnaisse associado com granitóides
pouco e diferentemente foliados, representados por granodiorito, granito,
tonalito e metasieno granito. 9a1- Suíte Borrachudos e parte da Suíte Alto
Maranhão. 9a2 - Granitóides florestal,
Ibiriti, Santa Luzia, Santana do Paraopeba, Bituri, Salto do Paraopeba e parte
do Alto maranhão. 9a3 - Pequenas intrusões de granodiorito.
Gnaisse com intercalações subordinadas de xistos básicos e provavelmente
ultrabásicos – Complexo Guanhães.
Complexos gnáissicos-migmatíticos
ortoderivados. 9c1 – Complexo Bação; 9c2 - Complexo Santa Bárbara;
9c3 - Gnaisse Alberto Flores, Claudio;
9c4 – Complexo Belo Horizonte; 9c5
– Complexo Caeté; 9c6 – Complexo
Guanhães/ortoderivado; 9c7 – Complexo Divinópolis.

cial de recarga, também são de grande valia para quebrar a energia das

GEOTÉCNICAS - A heterogeneidade local das características geotécnicas das rochas deste Domínio-geo decorre, principalmente, das
diferenciações de arranjo de uma mineralogia essencial, pouco variável, à base de feldspatos, quartzo e biotita. O lado geotécnico positivo é que quando são frescas são rochas bastante duras,
apresentam alto grau de coerência textural, alta resistência à
compressão, boa capacidade de suporte e praticamente são
desprovidas de porosidade e permeabilidade primárias. Por
outro lado, alteram-se de forma bastante diferenciada, poParte com pedogênese avançada.
dendo sobrar lajeados e blocos e matacões de rochas frescas
em meio ao solo. MINERAIS - São as rochas de melhor
Relevo em altos e baixos, reflexo da diqualidade físico-química para produção de brita da região,
Exemplos de como se dá a variação das características texturais, que conferem às rochas deste Domínio-geo grande Água minando no cruzamento entre fra- Cenas representativas do relevo predominante nos terrenos diferenciados como
ferenciação entre faixas de granitóides
Parte com pedogênese incipiente.
sendo maior a possibilidade de encontrá-las bem preserUnidades-geo
9b
e
9c,
variável
de
colinas
amplas
a
colinas
dissecadas
e
morros
baiExemplos de vertentes côncavas, associa- mais e menos deformados. Unidadeturas de granito-gnaisse, característica de
vadas do intemperismo e mais próximas da superfície nos heterogeneidade geotécnica local, transmitida de forma mais problemática ao seu material de alteração parcial, ou seja,
xos, todos com moderada a alta densidade de canais de drenagem e por isso bastante das ao Complexo Bação, com nascentes
um aquífero fissural.
ao saprólito.
-geo 9a1.
relevos mais acidentados, especialmente relacionados às
movimentados, embora já bastante arrasados.
ameaçadas de secarem e com focos erosiExemplo do quanto pode variar local- Unidades-geo 9a. O seu material de alteração parcial, o saprólito, apreUma das variações de solo enconvos instalados, em razão do desmatamento
tradas com relativa frequência neste mente a espessura do solo mais superficial senta boas características mineralógicas e granulométricas para ser usaMatacão de rocha fresca, mergulhado
e da circulação do gado.
Domínio-geo. Um solo bastante fen- com pedogênese avançada e sua relação do como aterro compactado. Por outro lado, por ser bastante erodível,
em solo residual, este recoberto por
solo coluvionar.
dilhado e que sempre se encontra se com o horizonte inferior saprolítico, este não é adequado para o uso em obras em que fica sujeito a ação das águas
com pedogênese pouco avançada.
desmontando nos taludes de corte em
pluviais. AGRÍCOLAS - Os terrenos correspondentes às Unidades-geo
blocos alongados e prismáticos. Tipo
9c, são que contêm maior número de parcelas com expressão areal e
observado como dominante nas áreas com características de solos e de relevos mais adequados para este uso na região. HIDROGEOLÓGICAS - a
de concentração das voçorocas, o que particularidade negativa decorre da extrema irregularidade e da relativa baixa presença de fraturas. O aspecto
leva a concluir que é uma das causas positivo, relaciona-se ao manto de alteração, ao saprólito, que por ser espesso e apresentar porosidade e permeaMostra o comportamento frente à estaResultado da forma diferenciada com que se alteram as rochas deste Domínio-geo. Um Solo coluvionar sobre rocha, uma das desprincipais do seu desencadeamento e
bilidade ampliadas pela lixiviação pedogenética, se constitui em um bom aquífero superficial. Porém, o potencial
Uma das muitas lavras de gnaisse utilicomplicador para implantar infraestrutura subterrânea, que pode ser encontrado em continuidades indutoras de movimentos de bilidade entre o solo coluvionar superior Efeito do poder de erosão das enxurradas
da sua evolução rápida.
Imensas voçorocas, um dos principais problemas assode exploração é bastante influenciado pela periodicidade climática e as águas nele armazenadas são bastante
zado para produção de brita.
qualquer lugar, principalmente onde o relevo é um pouco mais acidentado, como nestes massa, encontradas com frequência, princi- estável e o solo residual pouco evoluído sobre o material de alteração parcial das
vulneráveis à contaminação.
ciados ao Complexo Bação.
instável.
palmente nos relevos mais acidentados.
casos, em Caeté.
rochas deste Domínio-geo.

Fig. 21 - Um pavimento nem terminado e já bastante danificado.

enxurradas. Não se podendo também menosprezar a importância que Uma das consequências negativas da forma de urbanizar em que
têm as águas represadas como colaboradoras da umidade do ar e como as ruas mais longas ficam concordantes com o declive das encostas
ecossistemas importantes para atrair aves e animais aquáticos. Também

D

Fig. 20 - Fotos A e B - Exemplos de pontes geradoras de inundações e que são frequentemente danificadas por enxurradas, porque são totalmente inadequadas em relação à dinâmica do escoamento superficial da região. O leito rente às barrancas e sobre manilhas,
com o diâmetro insuficiente em relação à dinâmica do escoamento superficial regional e
que entopem com facilidade, funcionam como barragens, que levam as águas a transbordarem rápido com qualquer chuva mais intensa. Fotos C e D, exemplos de pontes arqueadas, modelo adequado, porque ao invés de dificultar facilita o escoamento. Por isso, não
induzem a formação de inundações e dificilmente são destruídas pelas enxurradas, como
comprova a histórica ponte do Século XVIII, sabiamente construída pelos colonizadores
portugueses. Modelo e que deveria voltar a ser adotado nas na região, pois, além de tudo,
é muito mais bonito e mais compatível com a beleza paisagística da região.

Pico do Itabirito, simbólico monumento
geológico e geográfico tombado, contornado
por imensa cava de mineração e depósito de
rejeito.

Veios de quarto, paralelos e transversais à foliação metamórfica, encontrados com relativa frequência.
Um indicativo da possibilidade de mineralizações em ouro. Por outro lado, um complicador para executar perfurações e mecanizar o solo, devido à pedregosidade superficial elevada.

Bastante alterada

rosos e os quais, além de contribuírem bastante para melhorar o poten-

C

Desestabilização de taludes de corte por desplacamento, condicionados por planos de fissilidade elevada, um dos problemas geotécnicos de ocorrência
generalizada neste Domínio, principalmente onde as rochas metaultramáficas se encontram metamorfizadas em talco-filitos.

Vestígio de uma pillow

Água
vertendo
no
cruzamento
entre fraturas em
xisto metaultramáfico, em uma
parte bem elevada
do relevo. Uma
raridade hidrogeólogica, uma vez
que essas rochas,
geralmente,
se
apresentam pouco
fraturadas e não
são bons aquíferos.

das chamadas barragens subterrâneas (Ilustrações A, B, C da Fig. 26),

Um absurdo início de ocupação urbana,
nos domínios do Grupo Sabará, entre Belo
Mina Topázio Imperial Mineração. Região
Horizonte e Nova Lima. Uma futura área
de Rodrigo Silva.
de graves problema de risco.

que realizaram a fotossíntese. Pedreira Cumbi.

GEOTÉCNICAS - Nestas duas Unidades-geo, a variação das características geotécnicas se deve ao fato de
se intercalarem irregularmente entre si litótipos de origem vulcânica com litótipos de origem clasto-quíca
ni
â
c
mica, ambos quase sempre diferentemente alterados na faixa do moderado ao elevado grau, o que confere
ul
Fili
av
to c
ao conjunto muito alta erodibilidade e instabilidade por exposição em taludes de corte. Em muitos locais,
et
arb
M
oná
a alta incidência de veios de quartzo pode complicar bastante a execução de perfurações com sondas rotatico
Me
(?)
t
a
vul
tivas. AGRÍCOLAS - Potencial prejudicado pelo predomínio de relevos excessivamente declivosos e pela
cân
ic a
grande variação local da espessura e da pedregosidade elevada, à base de fragmentos de quartzo, da camada agrícola. HIDROLÓGICAS - Potencial de exploração de água subterrânea deve ser extremamente irregular e deve estar prejudicado pelo predomínio de litótipos pouco fraturados e alterados para material Cenas bem representativas da variação litológica que pode ser encontrada nestas duas Unidades-geo em um talude de corte de poucos metros As diferentes cores e a erosão diferenciada são reflexos dessas variações e as mudanças
bastante argiloso, pouco permeável e pela baixa espessura do solo absorvedor e armazenador das águas
abruptas entre elas formam importantes descontinuidades geomecânicas potencializadoras de percolação de fluídos, de instalação de focos erosão e de desestabilização dos taludes de corte.
das chuvas. Deduções corroboradas pela relativa baixa disponibilidade hídrica superficial. MINERAIS É associados a estes terrenos que se encontram algumas das principais mineralizações de ouro da região.

Pedreira da Fazenda Quebra Ossos, um
dos poucos locais onde se encontrou rochas metaultramáficas bem preservadas do
intemperismo e se pode notar que as características texturais variam bastante de local
para local. Aí, também, se pode constatar
uma particularidade importante da geologia, a presença de estruturas do tipo pilow.
Uma das provas que o magma ultramáfico
esfriou rápido em ambiente subaquático.

Fig. 24). Sendo que nos temporários é mais aconselhável a construção

B

nordeste do Brasil. São alguns artifícios simples, eficientes e pouco one-

GEOTÉCNICAS - As rochas desde Domínio ocorrem tanto na forma de estreitos e alonDecomposição esferoidal, forma
de se intemperizar que faz com
gados corpos “veios” como na forma de pequenos corpos disformes, ambos encaixados em
que a rocha se altere progressioutras rochas delas bem diferentes e com as quais formam contatos bruscos, gerando com
vamente soltando “cascas” conisso importantes descontinuidades geotécnicas. Ocorrem com bastante frequência em todos
cêntricas.
os setores da região. No entanto, a maioria das ocorrências não tem expressão areal passível
de ser individualizada em escalas regionais. São rochas à base de minerais ferromagnesianos escuros; de densidade elevada; geralmente intensamente fendilhadas e por isso bastante
percolativas; de moderada resistência ao intemperismo físico-químico; alteram-se de forma
bastante heterogênea e peculiar para solos bastante argilosos, podendo sobrar em meio
deles blocos e matacões bem preservados do intemperismo, e, no inicio da alteração, podem gerar argilominerais expansivos. Características que, localmente, podem dificultar a Blocos e matacões isolados em meio ao solo, resultado da forma diferenciada de se alterarem as rochas básicas não metamorfizadas, característica que pode, localmente, difi- Em todos os diques as rochas se encontram intensamente fendilhadas. A percolação
execução de escavações, a cravação de estacas e a segurança de obras enterradas, pela oscultar bastante a cravação de estacas, a execução de perfurações e implantação de obras subterrâneas.
de água intemperiza a parede das fendas nelas gerando argilominerais expansivos, um
cilação dos estados de expansão e contração dos argilominerais expansivos. AGRÍCOLAS
complicador geotécnico importante. Por outro lado, a presença desses diques fendi- A particularidade negativa fica por conta da espessura da camada agrícola, que pode variar de local para local de bastante espessa a muito rasa. O lado positivo, é que as rochas básicas se alteram liberando vários nutrientes, principalmente ferro, lhados é importante porque forma barreiras hidrogeológicas e a eles se associam solos
como boas características físico-químicas para a agricultura.
cálcio, magnésio, cobre, dentre outros. Razão pela qual, além da textura argilosa ser um aspecto positivo, também se pode encontrar manchas de solo de boa fertilidade natural. MINERAIS - Os basaltos na forma de diques geralmente se encontram
tão densamente fraturados que podem ser desintegrados em pequenos fragmentos apenas com o uso de maquinários e ferramentas, o que lhes confere potencial para serem utilizados com saibro. Diabásios, se são bem preservado do intemperismo
pode ser usado com pedra de revestimento.
Terrenos onde, aparentemente,
as porções granitóides alteradas
dominam sobre as metamáficas
e metaultramáficas.

longo das vias de acesso das chamadas “caixas secas”, também conhecidas

Resultado do
Uma Imensa
GEOTÉCNICAS. Nestas Unidades-geo, somam-se as implicações geotécnicas negativas decorrentes do alto potencial para a existência de pequenas e grandes cavidades subterÁgua vertenintemp er isdolina, assodo na porção
râneas, formadas pela dissolução das rochas carbonáticas e sujeitas a desmoronamentos, que podem colapsar bruscamente a superfície, fato comprovado pela existência de dolinas;
mo
diferenciada à Formais avermeciado sobre
da diferença entre o grau de intemperismo avançado das rochas carbonáticas e o intemperismo menos avançado do itabirito, que pode ser maciço e bastante duro e intensamente
mação Ganlhada do itaitabirito
finadarela, uma
deformado em um local e pode ser pouco deformado, finamente estratificado, friável, erosivo e bastante poroso, permeável e instável, por desplacamento, em outros. MINERAIS
birito, mesmo
mente
estraárea colapsaapós longo
- À Formação Cauê, correspondente à Unidade-geo 4c1, se associam as imensas jazidas de ferro da região, além deste minério conter ouro em pequena concentração. Nas formatificado,
pela
da e indicaperíodo de
ções Gandarela e Fecho do Funil, belos mármores foram explorados como rocha ornamental e calcário dolomítico é explorado como corretivo de solo. HIDROLÓGICAS - São
tiva de que
Itabirito, tão intensamente deformado que a l t e r n â n c i a
estiagem,
aquíferos cársticos, o que somado com a boa permoporosidade do itabirito, lhes confere alto potencial hidrogeológico e grande importância como contribuintes da disponibilidade
pode existir
aparenta ser um papel amassado. Santuá- entre bandas
prova da sua
de ferro e de
uma
cavidade
rio
da
Piedade.
hídrica superficial. Por outro lado, sofrem recarga e descarga rápidas e, na a sua maior parte, são diretamente recarregados pelas águas das chuvas e por isso são bastante vulneráveis
alta permoDesplacamento, um dos complicadores geomaterial silisubterrânea.
porosidade.
técnicos do Itabirito.
à contaminação; apresentam comportamento hidrodinâmico extremamencoso duro.
te complexo e irregular; são portadores de cavidades ligadas à superfície e
pelas quais poluentes podem se infiltrar sem sofrer nenhuma depuração e
por elas podem se espalhar rápido em todas as direções; e a água pode estar
armazenadas em cavidades, que se forem esvaziadas, podem se colapsar.
Ambientais - Rochas que fazem parte da base de sustentação de algumas da mais belas e altas montanhas da região. Montanhas que também são
frágeis ecossistemas, onde se encontra vegetação endêmina e têm grande
Lavra paralisada de mármore estromatolítico, relacionado à Formação Fecho do Funil. As
hídrica e exercem grande influência nos aspectos culturais e até no clima Serra do Cural - Onde o Itabirito friável se enmanchas avermelhadas são estruturas estromatolíticas, fósseis de bactérias de mais de 2 Detalhe do mármore que foi explorado
Algumas
das
muitas
plantas
exóticas
encontradas
sobre
a
canga
do
topo
Serra
do
Gandarela.
Uma das muitas imensas cavas de minera- bilhões de anos, que marcaram o inicio da evolução da vida na Terra e os primeiros seres pela Mineradora Extramil, associado à
contra protegido da erosão pela capa de canga A bela Serra do Gandarela, onde um novo polo
da região.
Formação Gandarela.
de mineração de ferro está sendo implantado.

GEOTÉCNICAS - Nestes terrenos a variação local das características geotécnicas decorre da diferenciação
textural e do grau de intemperismo extremante diferenciado de litótipos cuja mineralogia essencial é mais
ou menos homogênea e à base de serpentina, clorita, talco e tremolita e, por vezes olivina. Minerais de baixa
resistência ao intemperismo físico-químico, que conferem às rochas plasticidade, cerosidade e fissilidade bastante elevadas. Por isso, principalmente quanto alteradas, por desplacamento, se desestabilizam com muita
facilidade em taludes de corte e tanto frescas como alteradas são complicadíssimas de serem perfuradas com
sondas rotativas. Nos locais onde a pedogênese é pouco avançada, o solo pode conter argilominerais expansivos. HIDROLÓGICAS - o amplo predomínio de litótipos pouco e muito irregularmente fraturados e de solos
bastante argilosos, pouco permeáveis e a baixa disponibilidade hídrica superficial, indicam baixo potencial de
hidrogeológico. AGRÍCOLAS - A particularidade negativa fica por conta da variação da espessura da camada
agrícola, que pode variar de local para local de bastante espessa a bastante rasa. O lado positivo é que são rochas
que se alteram liberando vários nutrientes, principalmente ferro, cálcio, magnésio, cobre, dentre outros. Razão
pela qual podem existir manchas de solos pouco evoluídos que ainda preservam boa fertilidade natural. MINERAIS - A particularidade importante se refere ao fato de que são rochas fonte de esteatito, talco e pedra sabão
e, certamente, foi junto com o magma que lhes deu origem que veio de próximo do núcleo da Terra o ouro e
outros metais associados, como a prata e o arsênio, no inicio disseminados nessas rochas e nas águas oceânicas
da época e, posteriormente, por a ações hidrotermais, sequestrados, transportados e concentrados como mineralizações encaixadas em outras rochas da região. AMBIENTAIS - tanto as rochas como os solos podem conter
proporções elevadas de cromo e asbesto — amianto — elementos cancerígenos, o que recomenda cuidados para
não aspirar continuamente até mesmo pó que se levanta nas estradas existentes nos seus domínios.

das chuvas. Bons resultados podem ser alcançados através da execução ao

ao longo dos pequenos cursos de água perenes e temporários (Foto D da

GEOTÉCNICAS - Nestes terrenos a variação das características geotécnicas contrastam bastante porque se intercalam irregularmente entre si “estratos”
Qu
artz
de espessuras variadas, de litótipos à base de quartzo, de baixa resistência ao cisalhamento, bastante mas irregularmente fraturados, abrasivos, duros e de
ito
alta resistência ao intemperismo físico-químico, com litótipos à base de minerais micáceos ou nos quais estes minerais predominam sobre o quartzo, sendo
estes, provavelmente, mais dúcteis do que rúpteis, pouco fraturados, praticamente impermeáveis e geralmente intemperizados para material de erodibilidade
cerosidade e fissilidade elevadas. Cobertura de solo rasa e alta incidência de exposições de quartzitos frescos ou parcialmente alterados. HIDROLÓGICAS
.
- Potencial hidrogeológico variável de muito baixo nas camadas metapelíticas a moderado nas camadas quartzíticas, que não são mais fraturadas. Maior
pelito
Meta
possibilidade de se encontrar boas vazões na zona de contato entre os dois litótipos, onde as mudanças abruptas entre eles pode estar formando barreiras
hidrológicas importantes. Da mesma forma varia a vulnerabilidade à contaminação, que é alta onde afloram os quartzitos e é baixa onde afloram os metapelitos. AGRÍCOLAS – Potencial prejudicado, pelo predomínio de solos bastante rasos, muito pouco evoluídos, pedregosos, arenosos e/ou areno-argilosos,
Cena representativa das bruscas variações de relevo, que podem ser encontradas neste Unicertamente de baixa fertilidade natural e de muito baixa capacidade de reter nutrientes. MINERAIS – Potencial para se explorar quartzitos com qualidades Um afloramento onde o quartzito é bastante Afloramento de sericita-filito, uma das varia- dade-geo. Neste caso, decorrentes das variações mudanças entre “estratos” verticalizados por
de areia industrial. AMBIENTAIS - Como reflexo da geologia, o relevo muda bruscamente de formas bastante altas para formas baixas. O mesmo acontece micáceo e apresenta-se finamente “estratifi- ções frequentes nestes terrenos, coincidentes transposição tectônica de litótipos à base de quartzo — partes altas — e de litótipos à base
com a vegetação, que de mata alta passa para gramíneas, consideradas como Campos Gerais. O mesmo acontece com os cursos de água, que, bruscamen- cado” por planos de transposição tectônica, com as topografias mais baixas e menos acide micas — partes baixas.
centimetricamente espaçados.
te, podem mudar de relativamente calmos para turbulentos e encaichoeirados.
dentadas.

Unidades do Grupo Nova Lima, com
grande variação litológica, com predomínio de litótipos metassedimentares
clásto-químicos, representados por
xistos e filitos de várias composições,
inclusive carbonáticos, intercalados
irregularmente e de forma subordinada
de formações ferríferas.

mentar o tempo de permanência e o potencial de infiltração das águas

Devido à alta resistência ao intemperismo, os quartzitos desta Unidade-geo sustentam algumas das mais altas e belas
montanhas da região, a exemplo, respectivamente, das Serras Santo Antonio, Caraça e Itacolomi.

u lc â
nica

DOMÍNIO 5 - Sequências metassedimentares e metavulcanossedimentares neo-arqueozoicas, relacionadas ao
Greenstone Belt Rio das Velhas.

5a

Unidades do Grupo Maquiné, com
predomínio
de
quartzitos finos,
quase
sempre
bastante micáceos, intercalados
irregularmente de
metassedimentos
pelíticos e, de forma subordinada,
de metaconglomerado.

(ii) - Seria de grande valia tomar medidas artificiais visando reter, auErosão pluvial sobre solo arenoso. Se
O duro, abrasivo e rúptil quartzito do
é negativo por esse lado, este solo tem
Grupo Caraça, transformado, pelas
grande importância para absorver e
mãos de habilidosos artesões, nas belas
armazenar as águas das chuvas e para
colunas do Santuário Caraça.
todas as outras implicações hídricas
positivas correlacionadas.
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(i) - Em razão da grande importância hídrica e ambiental que têm e para preservá-las de formas inadequadas de uso do
solo, seria importante se ter bem mapeadas as planícies aluvionares e as áreas onde ocorrem os depósitos coluvionares e
de tálus, uma vez que a grande maioria não consta nos mapas geológicos. Pelas mesmas razões, o mesmo deve ser feito
com as áreas onde as coberturas lateríticas ocorrem fora dos domínios das áreas de exploração de ferro. E, pelo fato de
serem áreas de descarga de aquíferos, antes que sejam invadidas e ocupadas de forma inadequada por população de
baixa renda, seria importante dar um uso ambientalmente adequado e socializado às áreas junto ao sopé dos relevos escarpados, principalmente as situadas nas proximidades das zonas urbanas. Observou-se que, em muitos locais, boa parte
dessas áreas, principalmente nas
proximidades de Belo Horizonte, foi e vem sendo ocupada por
condomínios de alto padrão com
acesso fechado. Ambientalmente
causam poucos impactos negativos. No entanto, socialmente este tipo de ocupação não é
justo, uma vez que impede que
parte da população desfrute de
Fig. 19- Flagrante de áreas de muito alta fragilidade ambiental sendo ocupadas irregularmente por
belos parques naturais que a na- população carente, na periferia de Belo Horizonte e São Joaquim de Bicas. É um problema complexo
tureza criou e por isso deveriam e de dificílima solução, uma vez que depende da melhoria social de uma população muito grande. No
entanto, não se pode deixar de alertar que se o poder publico deixar crescer a urbanização e se dotar
ser compartilhados por todos os de infra-estrutura em casos assim, estará sendo conivente com a geração de um permanete grave
problema de risco a deslizamentos e de atingimento por enxurradas.
segmentos da sociedade como
parques de lazer ecológico, ad-

com eficiência comprovada nas áreas semiáridas do mundo, inclusive no

so
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ministrados sob severa legislação ambiental preservacionista.
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Filito, dolomito, mármore e,
AGRÍCOLAS - composição
restritamente, formação ferlitológica que se altera liberífera – Formação Fecho do
rando vários importantes
Funil
nutrientes, o que aliado aos
aspectos positivos da textura
argilosa dos solos, faz com os
Dolomitos e subordinadaterrenos onde o relevo tammente itabiritos, filitos dolobém é adequado apresentem
míticos e filitos – Formação
bom potencial para este uso.
Gandarela.
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AGRÍCOLAS: predomínio
de relevos e solos com severas limitações para este uso;
solos com excesso de ferro e
com crostas ferruginosas altamente endurecidas
e/ou
com pedregosidade elevada.

Um dos raríssimos
locais
onde se
encontrou rochas
frescas do Grupo
Sabará e se pode
notar o quanto é
diversificada a sua
composição litológica. Talude de
corte da MG-005,
próximo a Sabará.

D

Fig. 18 - Fotos A e B, Cachoeira do Campo, visam chamar a atenção para uma situação que já se transformou em um grave permanente problema, com tendência ao agravamento exponencial, à medida
que a urbanização se adensa no local, onde um grande empreendimento imobiliário, com alta taxa
de impermeabilização e mal planejado, foi aprovado para ocupar uma colina rodeada de grandes voçorocas em plena expansão. Uma área com antigo histórico de destruição de várias moradias e tantas
outras em situação de risco real. E mesmo assim, ruas e novas edificações estão sendo implantadas
até muito junto à quebra dos altos barrancos das voçorocas. Fotos C e D, Itabira, onde um grande
empreendimento, com grande número de lotes de pequenas dimensões, foi aprovado em uma região
com alta densidade de canais de drenagem com focos de erosão já instalados, alguns evoluídos para
voçorocas. Foto E, mostra o mesmo erro sendo cometido em um novo loteamento próximo ao condomínio Bosque do Ribeira.

Um banhado, sobre relevo plano sustentado por canga, uma peculiaridade ambiental e hídrica
importante deste Domínio. Neste caso, felizmente protegida como área de preservação ambienAlgumas das muitas espécies de plantas que sobre as crostas ferruginosas da Serra do Gan- tal da Mina Fazendão. Outras áreas com características assim também deveriam ter o mesmo
destino.
darela se desenvolvem e lhe embelezam.
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Itabiritos, itabiritos dolomíticos, itabiritos anfibolíticos,
dolomitos, filitos dolomíticos
e ferríferos, filitos, xistos e
corpos de hematita - Formação Cauê.

GEOTÉCNICAS - A predominância de litótipos de textura filítica bastante diferenciada de local para local, com alta incidência de tipos finamente laminados, associado às discordâncias formadas por intercalações de outros litótipos de características muito diferentes e todos sempre
profundamente mas parcialmente alterados, fazem destes terrenos uns dos mais frágeis do ponto de geotécnico da região, notadamente pelo
muito alto potencial erosivo e de movimentos de massa. HIDROLÓGICAS - Possibilidade de se encontrar razoável disponibilidade hídrica
subterrânea, associada aos corpos de quartzito e conglomerado, às zona de contato destes com os filitos, onde podem existir barreiras hidrogeológicas importantes e ao manto de intemperismo, que têm permoporosidade relativamente elevadas pela lixiviação pedogenética, o que,
associado ao relevo favorável ao afloramento do lençol freático faz com que também seja boa a disponibilidade hídrica superficial. AGRÍCOLAS - Predomínio de relevos e solos com severas limitações para este uso. MINERAL - na região próxima a Ouro Preto e Rodrigo Silva
explorou-se e ainda se explora topázio imperial associado ao Grupo Piracicaba. AMBIENTAIS - Os domínios correspondentes ao Grupo Desplacamento, um dos principais complicadores geotécnicos destes terrenos.
Piracicaba são bastante acidentados e portadores de grande número de imensos focos erosivos, muitos já evoluídos para grandes voçorocas
em acelerada expansão.
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Lavra de bauxita, associada a solo laterítico, minério do qual se extrai o alumínio.
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GEOTÉCNICA - Alta incidência de litótipos à base de quartzo, bastante duros, abrasivos, de alta resistência ao intemperismo físico químico; em muitos locais necessitam de explosivos para o desmonte; complicados de serem perfurados com sondas rotativas, pelo desgaste rápido das brocas; de baixa resistência ao
cisalhamento; bastante, porém, diferentemente fraturados e estratificados, o que favorece o desprendimento de placas em taludes de corte; alta incidência de
descontinuidades geomecânicas e hidráulicas, formadas pela variação litológica e pelos efeitos deformacionais diferenciados. As rochas frescas com moderado
a elevado grau de coerência textural, de boa capacidade de suporte e resistentes aos agentes intempéricos. Material de alteração arenoso, erodível, porém bom
para ser usado como saibro e anti-pó no revestimento de estradas não pavimentadas. AGRÍCOLAS – Predomínio de solos arenosos bastante erodíveis. Por isso
também devem ser bastante ácidos, de baixa reatividade química, de baixa fertilidade natural e de baixa capacidade de reter e fixar nutrientes — HIDROLÓGICAS - Quartzitos bastante mas diferentemente fraturados, com bom potencial de armazenamento e de circulação de água subterrânea, que nestas rochas costuma
Intemperismo diferencial e descontinuidades geomecânicas e hidráulicas
ser de boa potabilidade; cobertura de solo com permeabilidade elevada. Por isso, é importante para absorver as águas das chuvas, para recarregar as fraturas dos Quartzito Caraça, com a estratificação Detalhe do metaconglomerado Moe- formadas por intercalações entre “estratos” de quartzito com quartzito conquartzitos e para minimizar os efeitos negativos do escoamento superficial. Por outro lado, apresenta baixa capacidade de reter e eliminar poluentes, razão pela diferentemente endurecida. Nascentes da, com seixos à base de silexito. Im- glomerático e quartzo-xistos, todos intensamente mas diferentemente deformados. Grupo Itacolomi - Lavras Novas.
qual as águas subterrâneas e do lençol freático são bastante vulneráveis à contaminação. MINERAIS - Quartzitos podem ser usados com pedra de cantaria e al- do Rio das Velhas. Parque das Ando- portante por ser mineralizado em ouro.
rinhas.
terados podem ser explorados para obtenção de areia industrial. Nos conglomerados da Formação Moeda existem mineralizações de ouro. AMBIENTAIS - Em
razão da alta resistência ao intemperismo físico químico os quartzitos sustentam algumas das mais altas e belas montanhas da região e são responsáveis pela existência de muitas belas corredeiras e cachoeiras.
Unidades com predomínio
de metassedimentos micáceos, representados por
xistos e/ou filitos de várias
composições. 4b1 - Alta incidência de filito grafitoso
– Formação Barreira. Grupo
Piracicaba. 4b2 - com muitas intercalações de grauvaca,
quartzito, metaconglomerado e prováveis metavulcânicas – Grupo Sabará.
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Muro, na localidade de Morro da Água Quente, e ruína histórica do Morro Queimado,
ambos erguidos com laterita.
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À exceção dos terrenos da Unidade-geo 5a, que são
recobertos por solos arenosos e ou areno-argilosos, as
demais Unidades-geo têm em comum as implicações
decorrentes do fato de que os solos que as recobrem
são sempre bastante argilosos. Independentemente
das variáveis pedogenéticas, solos argilosos são bastante porosos e armazenam bastante água. O lado GEOTÉCNICO negativo disso é que quando se saturam
neste elemento se tornam bastante aderentes, escorregadios e densos. Por isso, em tal situação, complicam
bastante a execução de obras, devido ao emplastamento excessivo de maquinários e ferramentas, e, por força
da gravidade, podem se desestabilizar com facilidade
em taludes de corte e em qualquer situação de relevo,
principalmente se os índices de chuvas se aproximam
dos 90 a 100 milímetros, quando, geralmente, o nível
de saturação se torna propício a que se movimentem
na forma de grandes deslizamentos. No estado seco
e desagregado, entram facilmente em suspensão e por
isso são suscetíveis à erosão eólica. Característica pouco considerada, mas que devia, pelo mal que o pó pode
causar à saúde, principalmente se o solo estiver contaminado com elementos tóxicos. Por outro lado, solos
argilosos apresentam alta capacidade de compactação
e de reter e fixar elementos químicos, o que lhes confere, quando a pedogênese é avançada, boa qualidade
como material de empréstimo, inclusive para ser usado
como impermeabilizante e barreira de retenção elementos químicos.
AGRÍCOLAS - Solos com elevado teor de argila mantêm boa disponibilidade de água para as plantas por
longo tempo dos períodos secos, respondem bem à
adubação e assimilam bem matéria orgânica. Por outro lado, se forem continuamente mecanizados com
maquinários pesados ou pisoteados por gado, se compactam e se impermeabilizam excessivamente. Sob tais
condições, pode se formar uma camada subsuperficial
excessivamente endurecida e impermeabilizada, fenômeno conhecido como “pé-de-grade”. Quando chove
bastante, esta camada impermeabilizada funciona
como uma superfície de deslize da camada superior,
que, por ser mais fofa e permeável, se satura em água e,
por erosão laminar, acaba sendo removida. Razões pelas quais, na agricultura, o mais correto é evitar o uso
contínuo de maquinários pesados, o que pode ser feito
através da técnica do plantio direto. E, nas fazendas de
gado, para evitar que uma mesma parcela seja continuamente pisoteada, é importante parcelar os pastos
para aplicar o esquema de rodízio. HIDROLÓGICAS
- Solos com elevado teor de argila apresentam permeabilidade variando de baixa nos solos pouco evoluídos
à no máximo moderada nos bem evoluídos, o que não
é favorável à recarga das águas subterrâneas. Por outro
lado, apresentam boa capacidade de reter e eliminar
poluentes, o que é importante para proteger da contaminação as águas subterrâneas e do lençol freático.
Estes solos com elevado teor de argila, na região, quase
sempre se apresentam com a pedogênese variando de
avançada a bastante avançada, por vezes, mesmo em
condições de relevos bem movimentados, o que sugere
que são de origem transportada, de solos que antes de
se movimentarem já deviam ser bem evoluídos. Em
geral, exibe pronunciada cor avermelhada e ou vermelha amarelada, indicando alto grau de laterização – O
lado GEOTÉCNICO positivo é que neste caso são solos de baixa erodibilidade natural e em estado seco se
mantêm bem estáveis em taludes de corte, são facilmente escaváveis e praticamente desprovidos de pedregosidade superficial. Por outro lado, nos locais onde se
apresentam com a pedogênese excessivamente avançada, os seus argilominerais podem estar formando agregados esféricos “grúmulos”, o que pode lhes conferir
comportamento colapsível, por infiltração de fluídos
sobre tensão — ou seja, sua estrutura pode sofrer rearranjo brusco e perder a capacidade de sustentação, o
que pode causar trincamentos e outros sérios problemas às obras. Além disso, solos com elevado grau de
laterização apresentam acidez bastante elevada, o que
lhes confere potencial corrosivo — cuidados especiais
devem ser tomados com a resistência à corrosão de
materiais empregados em obras enterradas, principalmente se estas forem destinadas ao armazenamento e
à circulação de substâncias poluentes e/ou corrosivas.
Também existem variações localizadas e relativamente
frequentes de solos argilosos, que, nos taludes de corte,
se apresentam densamente fendilhados e desestabilizados em “blocos” alongados e prismáticos (Fig. 9c),
o que leva ao desmonte progressivo e continuo do talude. Sendo esta característica uma importante da formação de voçorocas na região e da permanente desestabilização observadas em muitos dos taludes de corte.
Do pondo de vista AGRÍCOLA, solos argilosos com
pedogênese avançada, em condições de topografia
adequada,
apresentam
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Afloramento importante, porque nele se ao desenexpõe o contato entre uma das rochas do volvimento
ambiente oceânico, neste caso relacionada à das raízes
Unidade-geo 6b, sobre a rocha que lhe serviu até profunde embasamento, aí, representada por meta- didades elegranito da Unidade-geo 9a.
vadas. Por
outro lado,
são excessivamente lixiviados, laterizados e por isso já
perderam praticamente toda qualidade química herdada das rochas de origem, ou seja, das rochas só sobrou praticamente a textura argilosa e a alta concentração de ferro e alumínio. Por isso, neste caso, são solos
de baixa fertilidade natural, de acidez elevada e com
excesso de alumínio, o que é altamente prejudicial às
plantas. Significa que predominam na região solos de
boas características texturais, porém e de más características químicas. Como a limitação química é mais
facilmente corrigível do que a textural, a possibilidade
de aproveitamento agrícola depende de o relevo ser ou
não adequado.
- A espessura deste horizonte superior argiloso bem
evoluído sempre bastante de para local, sendo elevada
nas porções basais das encostas, onde geralmente é superior a 2 metros e se reduz nas suas porções medianas
e de topo, onde, nas partes mais declivosas, pode se
ausentar e dar lugar à exposição do material de alteração in situ, ou seja, ao saprólito, este, sempre bastante
profundo e pode ser facilmente escavado com facilidade apenas com ferramentas e maquinários de corte até
profundidades elevadas. Exposições de rochas frescas
são restritas e bastante localizadas, sendo encontradas
praticamente só nos leitos dos rios de vales aprofundados e também nos topos das cristas ferruginosas e dos
relevos quartzíticos da Unidade-geo 5a. Do ponto de
vista GEOTÉCNICO, se facilita a execução de obras
enterradas, a fácil escavabilidade leva ao abuso da prática de escavar muito e profundamente o terreno para
edificar qualquer coisa, muitas das vezes desnecessariamente, o que leva à geração de muitas situações de
risco por deslizamento de taludes de corte.

Estes dois Domínios têm em
comum o fato
de serem sustentados por
uma
grande
diversidade litológica, quase
sempre, constatada em nível
de um talude
de corte
de
poucos metros.
Variação que se
faz na forma de
intercalações
entre “estratos”,
plano-paralelos
e/ou lenticularizados de litótipos com as
mais contrastantes características composicionais,
texturais e grau
de intemperismo, sempre variável na faixa
do moderado
ao acentuado.
Razão pela qual
também
variam e contrastam bastante de
local para local
as características geotécnicas, agrícolas,
hidrológicas,
ambientais e
paisagísticas.
- Dentre os litótipos, predominam os tipos
ricos em micas
isorientadas, de
textura fina e,
quase sempre,
p arcia lmente
alterados para
um
material
de fissilidade
e
cerosidade
elevadas, de má
qualidade para
ser usado como
material de empréstimo em
aterros compactados e que
erode e se desestabiliza com
muita facilidade por exposição em taludes
de corte.
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A importante vegetação sobre os depósitos coluvionares e de tálus, aos poucos se degrada, pelas
frequentes queimadas, pelo homem desencadeadas.
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Unidades com predomínio ou que contêm de forma
representativa metassedimentos com a mineralogia essencial à base de quartzo, representados por quartzitos,
intercalados irregularmente de quartzo-sericita-xistos
e outros o metassedimentos micáceos. 4a1 - Grupo
Itacolomi. 4a2 – Grupo Diamantina e Formações
Cambotas e Sopa Brumadinho do Espinhaço. 4a3 Grupo Caraça indiviso - Formações Moeda e Batatal.
4a4 - Formação Cercadinho e Grupo Piracicaba indiviso.
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Domínio 4 - Sequências metassedimentares proterozoicas, de baixo
grau metamórfico, relacionadas ao Supergrupo Minas, formadas em ambiente marinho, sob especialíssimas condições paleoambientais, o que possibilitou que se formassem os espetaculares depósitos de ferro da região.
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Nesta coluna, destacam-se algumas características que fazem com que os Domínios-geo 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sejam homólogos
em diversos aspectos importantes de serem considerado no planejamento, quais sejam:
- Todos têm em comum o fato de serem sustentados por rochas ou por seu material de alteração parcial que, por uma ou
outra razão, sempre se apresentam com muitas contrastantes diferenciações locais de características. Do ponto de vista
GEOTÉCNICO, isso significa que e em um espaço e poucos metros quadrados, tanto na lateral como na vertical, se pode
encontrar lado a lado materiais com os mais diferentes e contrastantes comportamentos em termos de capacidade de
suporte, porosidade e permeabilidade secundárias, erodibilidade, estabilidade por exposição em taludes de corte e resistência ao cisalhamento, ao corte e à penetração de sondas.
- Essa heterogeneidade, aliada à presença frequente e irregular de descontinuidades estruturais, formadas por falhas, fraturas e por intercalações pouco espaçadas entre litologias de características bem diferentes umas das outras, faz com que
o produto da alteração parcial de todas as rochas, ou seja, o saprólito — conhecido popularmente como pedra podre ou
piçarra — seja um material que se torna bastante erodível e instável por exposição à concentração das águas das chuvas
em áreas terraplenadas e em taludes de corte. Um complicador geotécnico importante, uma vez que esse material, quase
sempre, se situa bem próximo da superfície. Razão pela qual qualquer escavação um pouco mais profunda pode alcançá-lo e expô-lo aos problemas mencionados. A desconsideração dessa característica é uma das principais causas da grande
maioria dos problemas de deslizamentos e de erosão constatada ao longo dos taludes de corte das estradas e das áreas urbanizadas. Por isso, é importante evitar ao máximo escavar profundamente nestes terrenos. Ou então, no caso de extrema
necessidade, os taludes de corte devem ser dotados de imediato de medidas para evitar esses problemas.
- Em todos os Domínios, geralmente, esse material saprolítico se encontra recoberto, de forma abrupta, por solo coluvionar — ou seja, um solo transportado, o qual dele se diferencia por apresentar, quase sempre, pedogênese avançada, o que
significa que das rochas de origem praticamente só preserva a textura, que é arenosa, quando associado aos terrenos quartzíticos (Unidades-geo 4a e 5a) e é bastante argilosa em todos os demais terrenos. A espessura deste solo superior transportado é extremamente variável. Pode ter mais de três metros nas
porções basais das encostas menos declivosas e pode ter apenas alguns
centímetros nas suas porções superiores, onde, quando os declives são
acentuados, pode se ausentar e dar lugar à exposição do saprólito.
Tratam-se, portanto, de dois materiais de características geotécnicas e
agrícolas bem diferentes um do outro. Por isso, as mudanças abruptas
ou graduais entre os dois formam importantes descontinuidades geomecânicas e hidráulicas potencializadoras de deflagração de deslizamentos e de instalação de focos de erosão nos taludes de corte.
- Do ponto de vista HIDROGEOLÓGICO, as similaridades ficam por
Exemplo da configuração formada entre o material
de alteração in situ, com pedogênese pouco avança- conta de que todos são terrenos sustentados por rochas nas quais as
da, o saprólito, abaixo da linha, e o solo superior so- águas subterrâneas se encontram armazenadas em fraturas e por estas
bre ele transportado, com pedogênese avançada.
estruturas circulam e são recarregadas pelas águas das chuvas. Ou seja,
são rochas que só apresentam permeabilidade e porosidade secundárias — os denominados aquíferos fissurais. Neste tipo de aquífero, o potencial de exploração de água subterrânea é extremamente irregular, uma vez que depende de o poço cruzar zonas fraturadas, destas estruturas serem abertas e estarem
interligadas. E como estas características variam bastante de local para local, pode ocorrer a situação de um poço dar boa
vazão e em um local e outro imediatamente ao lado e com a mesma profundidade ser seco. Além disso, o potencial de
exploração de um aquífero fraturado depende bastante das
condições climáticas, uma vez que tanto a sua recarga como
a descarga são bastante rápidas. Por isso, também o nível de
água e a vazão dos poços podem oscilar bastante e rápido
com as mudanças climáticas. Baixam bastante e rápido logo
que se inicia um período seco e, da mesma forma, sobem,
assim que volta a chover. Devido a esta característica hidrogeológica, cuidados especiais devem ser tomados para não
impermeabilizar e desmatar excessivamente esses terrenos.
Também não é recomendável habitar as proximidades dos
canais de drenagem e é importante tomar cuidados para que
poluentes não entrem em contato direto com as fraturas, que
podem estar preservadas até mesmo nos solos com pedogê- Água minando no cruzamento entre fraturas em quartzito,
exemplifica bem o que é um aquífero fissural, como são as rochas
nese pouco avançada, ou seja, no saprólito.
todas as rochas dos Domínios 9 ao 4.
- Todas as variações de relevo, sejam elas montanhosas ou
suavizadas, são sulcadas por moderada a alta densidade de canais drenagem. Significa que os vales por onde águas das
chuvas e dos cursos de água escoam são bastante próximos uns dos outros. Por consequência, todos os padrões também
têm comum o fato de serem formados por alta densidade de elevações de encostas curtas e de formas bastantes irregulares,
variando, independentemente das diferentes declividades, de convexas no topo, retilíneas na porção mediana e côncavas
na porção basal. Por isso, predominam relevos bastante movimentados, em processo de dissecação, de muito alto potencial de erosão hídrica, nos quais os processos pedogenéticos, os condicionantes de movimentos de massas e os processos
erosivos atuam de forma bastante diferenciada nas diferentes porções das encostas. Portanto, predominam relevos nos
quais para se implantar infraestrutura viária e urbana ter-se-á que fazer muitas escavações, para minimizar declives, e
muitas caras obras de transposição de profundos canais de drenagem e de contenção de altos taludes de corte. O que
significa movimentação de grande volume de terra, em terrenos sustentados por materiais bastante frágeis do ponto de
vista geotécnico.
- Relevos movimentados e recobertos por solos argilosos são características desfavoráveis a que as águas das chuvas se
infiltrem em quantidade adequada para recarregar suficientemente as águas subterrâneas. Por isso, também o escoamento superficial é intenso, rápido e com qualquer chuva um pouco mais forte, rápido se formam grandes enxurradas de
muito alto potencial erosivo e destrutivo de obras. Razões pelas quais também nível e vazão dos cursos de água sofrem
grandes e bruscas mudanças com as oscilações climáticas — sobem bastante e rápido assim que começa a chover um pouco mais forte e, da mesma forma, baixam, assim que a chuva cessa. Se relevos movimentados são negativos por este lado,
são positivos do ponto de vista HIDROLÓGICO, porque são favoráveis a que o lençol freático aflore em vários locais, uma
das razões da região dispor de boa disponibilidade hídrica superficial.
- A maioria dos cursos de água é desprovida ou contêm restrita planície aluvial e quase todos apresentam as águas correntes,
rápidas, turbulentas e de alta capacidade de escavar e de transportar sedimentos de várias granulometrias. Ou seja, trata-se
de um sistema mais dispersor do que concentrador. O lado HIDROLÓGICO E AMBIENTAL positivo é que se trata de
um sistema de águas bem oxigenadas, com alto potencial se depurar e por isso de alta capacidade de resiliência. Por outro
lado, apresenta alto potencial erosivo e distribui rápido para longas distância de tudo o que malfeito o atingir — a exemplo
do que aconteceu com o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. E, mesmo os cursos de água dos terrenos topograficamente mais baixos e com relevo mais suavizado sofrem os efeitos negativos das enxurradas, que chegam até eles
das áreas montanhosas turbulentas, com alta energia, carregadas de alta carga detritos e com muito alto potencial erosivo destrutivo. Enxurradas
Vertente côncava: local onde predomina
que fazem com que rápido
a erosão concentrada sobre a laminar; a
Encosta com perfil convexo-retilíneo: preáguas das enchentes transmorfogênese predomina sobre a pedogêdomínio da erosão laminar sobre a concennese; solo residual muito pouco espesso e
bordem e inundem as suas
trada; certo equilíbrio entre a morfogênese
evoluído; e potencial bastante elevado de
margens mais planas e/ou
e a pedogênese; solo um pouco mais espesdeflagração de movimentos de massa.
so e relativamente bem evoluído.
de cotas menos elevadas
e que também provocam
o seu desmonte, o que faz
com que, quase que continuamente, os canais se
encontrem em processo de
alargamento. E, por ser rápido o escoamento superficial, as inundações também passam rápido, mas
deixam nas áreas inundadas alta carga de detritos,
Arvores com os trocos tortos. Um indicativo de que o solo está lentamente se moque podem incluir até
vimentado.
blocos e matacões. Detritos estes que serão, em
parte, removidos por um
Cena bem representativa de como são próximos uns dos outros os canais de drenagem e
novo evento de enxurrada
como variam as declividades e as formas das encostas das elevações que compõem o relevo
destes Domínios-geo. Características que se mantem assim, só que de forma mais arrasada, e inundação. E assim, nas
planícies ou várzeas dos
nos relevos mais suavizados e mais aguçada nos mais acidentados e/ou montanhosos.
terrenos topograficamente
mais baixos, alternam-se períodos de deposição com períodos de erosão, sendo por isso um sistema hídrico em contínuo
processo de transformação.
- Outras implicações geotécnicas, ambientais e hídricas importantes
decorrem do fato de que em todos os relevos a maioria dos canais de
drenagem surgem de vertentes côncavas, ou seja, nascem em configurações geomorfológicas onde se concentram a energia dos fluxos das águas
superficiais e do lençol freático. O lado GEOTÉCNICO negativo é que
essas vertentes são áreas da onde está saindo material, tanto por movimentos bruscos de massa como por erosão laminar lenta ou concentrada
rápida, o que leva ao aparecimento de focos erosivos lineares, os quais,
quando alcançam o lençol freático, tendem a evoluir rápido de sulcos
para ravinas e destas para grandes voçorocas. E, mesmo em situação
de declividades baixas, nas vertentes côncavas, com qualquer chuva um Um dos efeitos negativos das erosivas enxurradas
que rápido se formam em toda a região e da falta
pouco mais prolongada, de repente, podem se desencadear grandes desde disciplinamento adequado do escoamento sulizamentos. Uma das razões pelas quais não é recomendável edificar nada
perficial.
em seus domínios. Se são negativas por esse lado, as vertentes côncavas
são positivas do ponto de vista HIDROLÓGICO, uma vez que se tratam de configurações favoráveis a que lençol freático
nelas flore na formas de nascentes. Por isso, são nessas áreas que se encontram a maioria das nascentes da região e, consequentemente, são nelas onde nasce a maioria dos pequenos cursos de água. Só por estas características, os domínios das
vertentes côncavas deveriam se manter preservados do uso e ocupação e os já degradados deveriam passar um programa
de recuperação ambiental.
Devido a essas características, nestes Domínios-geo, predominam terrenos bastante frágeis do ponto de vista geotécnico e
ambiental e nos os quais, para serem razoavelmente bem diagnosticadas todas as diferenciações que podem aparecer em
um espaço de poucos metros quadrados, ter-se-á que ser executado estudos bastante detalhados e apoiados em análises
de materiais coletados em malha pouco espaçada e de várias profundidades, o que implica em custos bastante elevados.

Área abatida

Cavidades, que
conferem às cangas
porosidade e permeabilidade elevadas e potencial de
colapso — afundamento brusco do
terreno — sob cargas elevadas.

Água minando de
cangas e de lateritas
fragmentadas se encontra em vários locais, uma importante
particularidade hídrica
que, em muitos locais,
vem sendo eliminada
ou comprometida pela
urbanização
inadequada. Foto B, Casa
Branca; Fotos C e D,
Bairros Água Limpa e
São José, este próximo
ao Club Interpaz, onde
uma ocupação urbana
irregular está sendo
implantada sobre lateritas portadoras de
nascentes.
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Canga de alto teor em
ferro, por vezes, sob a forma
blocos e matacões de hematita na forma de depósitos de
tálus. 3b - Canga, formada
diretamente sobre o itabirito,
contendo seixos, calhaus e
matacões de formação ferrífera e de hematita compacta.
3c - Solo laterítico residual,
concreções ferruginosas e
fragmentos de quartzo; Laterita e detritos ferruginosos
não cimentados, formados,
principalmente sobre materiais transportados das serras
itabiríticas.

m

3

-

a

3a

Depósito coluvionar, formado, ao que tudo indica, pela superposição de vários movimentos de massa, com água vertendo no contato com o solo argiloso pouco permeável,
residual de metassedimentos, isso mesmo depois de um longo período sem chuvas — prova da importância hídrica que têm estes depósitos para a região.

a

DOMÍNIO 3 - Coberturas Cenozoicas detrito-lateríticas, formadas por ação da pedogênese sobre depósitos de ferro ou outros materiais ricos em
ferro e alumínio.

Um dos exemplos de como ocorrem os depósitos de tálus associados às rampas declivosas das serras de ferro da região. Configuração
propicia a movimentos de massa, mas importante do ponto de vista hídrico.

Formas de relevo com forte controle litológico, no caso, controlado pela variação litológica do Supergrupo Rio das Velhas, uma
configuração favorável a que seja um relevo recoberto muitos rasos depósitos coluvionares, com pedregosidade elevada e sobre os
quais se desenvolve vegetação típica, sempre rica em flores diversas, o que lhes confere, além de importância hídrica e botânica,
também beleza paisagística.

Espaço verde

Conclusões e recomendações - Os
problemas relatados deixam claro que em todos eles, de uma ou outra forma, água está
envolvida. Seja porque é o elemento indutor, seja porque está sendo negativamente impactada por ações antrópicas inadequadas. E não há como não se preocupar com a quase
real possibilidade desse fundamental recurso vir a se escassear demasiadamente na região
em futuro bem próximo, à medida que prossegue a lavra das rochas minério-de-ferro —
Fig. 17 - Edificar sobre pilastra e planejar os
R
u
umas das suas principais fontes — e a urbanização se adensa, como vem acontecendo de loteamentos segundo o esboço ao lado, é a
a
forma
mais
adequada
de
urbanizar
na
região.
forma bastante acelerada, o que leva à necessidade tê-la cada vez mais disponível e potável.
Impermeabiliza menos, reduz o potencial
Também, considerando que é utópico imaginar que, pelo menos no curto e médio prazo, erosivo-destrutivo das enxurradas e evita
se deixará de lavrar as rochas minério de ferro, tudo deve ser feito no sentido de alguma a necessidade de se fazer muitas profundas
escavações.
forma compensar a gradual perda da participação dessas rochas na disponibilidade hídrica
da região. Medidas que também servirão para minimizar e evitar os problemas nos quais a
questão água está envolvida, objetivo principal das recomendações a seguir.

Depósito de tálus à base de blocos e
de matacões de canga dura e também
fragmentada, explorado como minério
de ferro, localizado à meia encosta da
escarpa da Serra do Curral, ao nordeste
de Brumadinho. Por ser uma área com
exuberante Mata Atlântica, pela importância hídrica que têm, não se deveria
lavrar minério em terrenos com tal configuração.

Depósito coluvionar, no qual é garimpado o topázio imperial. Um local que se transformou num preocupante foco erosivo em acelerada expansão. Antonio Pereira.

Rua

tuado que se torna difícil por elas circular até com automotivos. Foto C, Itabira, as
enxurradas, concentradas nos longos e declivosos arruamentos, chegam no vale
da drenagem produzindo imensos focos de erosão.

Várzea do rio Conceição, onde ouro foi lavrado de cascalhos recentes e antigos, estes na forma de paleoterraços, bem consolidados pela laterização.

Depósitos de tálus, associado à rampa de escarpa sustentada por itabirito e canga.
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GEOTÉCNICAS - Materiais com muito mais características geotécnicas negativas do que positivas, pelas seguintes razões: são compostos por uma mistura caótica inconsolidada ou muito pouco consolidada de materiais das
frações argila, silte, blocos e até matacões. Por isso, apresentam comportamento geotécnico extremamente heterogêneo, e que assim persiste tanto na lateral como na vertical; podem conter espaços vazios entre os blocos e
matacões, o que lhes confere porosidade e permeabilidade elevadas e também, em alguns lugares, baixa capacidade de suporte; são materiais transportados por movimentos de massa e que foram depositados bruscamente
sobre outros materiais de características geotécnicas bem diferentes, o que faz com que entre eles exista sempre uma problemática descontinuidade geomecânica e hidráulica que os tornam bastante suscetíveis a naturalmente
se movimentarem, principalmente quando são associados a relevos um pouco mais declivosos e, notadamente, se ficam expostos em taludes de corte. Razões pelas quais não é recomendável deixar as fundações de obras sobre
eles apoiadas. Por, geralmente, envolverem blocos e matacões de rochas duras, são bastante complicados de serem escavados, para cravar estacas e para serem perfurados com sondas rotativas. Por serem materiais produtos
do transporte por movimentos de massa, sua composição depende da rocha ou das rochas que lhes serviram de fonte. AGRÍCOLAS – Terrenos com severas limitações para este uso, em razão da pedregosidade superficial
e subsuperficial alta, das más características granulométricas, do relevo geralmente ser declivoso e da possibilidade dos contaminantes agrícolas entrarem em contato direto com as águas neles armazenadas. MINERAIS – O
potencial de aproveitamento mineral associado a estes depósitos depende da rocha que lhes serviu de fonte. Sob este aspecto, destacam-se os espessos depósitos de tálus associados aos sopés das montanhas de ferro, os quais
são formados por blocos e grandes matacões deste minério. Também, em muitos locais, ouro secundário, associado a depósitos coluvionares foi explorado em várias regiões. Também topázio, foi e ainda é garimpado nos
depósitos coluvionares da região de Ouro Preto, Cachoeira do Campo e Antônio Pereira. HIDROLÓGICAS – Coberturas superficiais bastante porosas, permeáveis, com razoável capacidade de absorver e de armazenar as
águas das chuvas, o que, principalmente porque predominam na região terrenos pouco permeáveis, lhes confere grande importância para a disponibilidade hídrica superficial. Notadamente porque muitos destes depósitos
ocupam posições no relevo favoráveis a que as águas das chuvas neles armazenadas sejam descarregadas na forma de nascentes permanentes e temporárias, o lhes confere papel importante como contribuintes da manutenção
da vazão dos cursos de águas por bom tempo do inicio dos períodos de estiagem. Sob este aspecto, destacam-se os depósitos associados aos terrenos sustentados por quartzitos, uma vez que aí a porosidade e a permeabilidade
se elevam bastante, em razão da composição arenosa. Por outro lado, por serem depósitos superficiais, as águas neles contidas e circulantes são bastante vulneráveis à contaminação. AMBIENTAIS – Devido à boa capacidade
de armazenamento de água, sobre os depósitos associados às porções basais e medianas das serras escarpadas, notadamente sobre os depósitos da borda sul destas serras, desenvolve-se densa Mata Atlântica. Já os depósitos
associados às porções mais de topo das serras, principalmente dos relevos quartzíticos e aos relevos itabiríticos, a vegetação é rala e pouco desenvolvida, porém, é rica em flores, o que aliado com à beleza paisagística, tornam
essas áreas atrativas para o turismo contemplativo.
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DOMÍNIO 2 - Coberturas cenozoicas inconsolidados do tipo depósitos
tálus e coluvionares. Obs. A presença destes depósitos é bem mais expressiva do que aparece em destaque no mapa e ocorre em todos os setores da
região. Porém, ocorrem como pequenas e isoladas manchas, não mapeáveis na escala deste trabalho.

B

Rua

V

P a l e o - Depósitos com a mesma origem e com as mesmas características deposicionais da Unidade-geo 1a1. Porém, dela se diferenciam porque são terrenos mais sobrelevados topograficamente, porque se situam bem mais distantes do leito dos rios e porque o lençol freático é bem mais profundo, por isso: são terrenos menos sujeitos de esgoto e causar incêndios e até violentas explosões. Fig. B, os riscos de urbanizar as várzeas. Fig. C, mostra o que acontece se ocorrer vazamentos de poluentes nas várzeas. Fig. garimpado ouro, cujos vestígios se fazem presentes
D, ilustra a configuração geoambiental que faz das várzeas áreas de descarga do lençol freático e de recarga das águas subterrâneas.
a inundações; são mais secos; seus sedimentos são mais consolidados; de melhor capacidade de suporte e não apresentam as implicações positivas e nem as negativas decorrentes da baixa profundidade do lençol freático da deficiência de escoamento superficial.
através dos montes de cascalho deixados.
terraços.
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Geodiversidade, sob o ponto de vista dos objetivos deste estudo, que é o de gerar informações para subsídiar o planejamento
territorial, é entendida como sendo a relação mútua entre a geologia, relevo, solo e tudo o que com as variações destes atributos
se associa, direta ou indiretamente, em termos de implicações
geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais, ambientais, paisagísticas, climáticas, suas relações com a biodiversidade, e como
tudo isso é impactado pelo uso e ocupação. Theodorovicz. A.

bém, considerando a escassez de terrenos que não sejam frágeis do ponto de vista geoambiental, é recomendável optar pela urbanização
verticalizada, especialmente se for destinada à população de baixa renda, para a qual devem ser reservados os terrenos menos frágeis, em
função do baixo capital disponível por parte dessa fração da sociedade para investir em medidas preventivas de segurança das obras e para
minimizar seus impactos ambientais negativos (Fig. 19). Situações de risco de atingimento urbano, por inundações e enxurradas, também
são geradas em grande número pela deficiência das obras de controle de drenagem urbana, pela forma inadequada de construir pontes e
de fazer outras interferências negativas nos cursos de água, sem levar em consideração à dinâmica do escoamento superficial em caso de
chuvas intensas ou prolongadas (Fotos A e B da Fig. 20). Fato que leva a transformar áreas naturalmente não suscetíveis ao problema a
serem frequentemente por ele serem afetadas. Além de não ser pouco o que frequentemente se tem que gastar para recuperar obras destruídas por enxurradas (Fig. 21), por vezes nem acabadas, porque foram mal planejadas em relação à dinâmica do escoamento superficial.

seria de fundamental importância transformar as cavas de mineração de
ferro, principalmente as localizadas nos topos das serras,
em aquífero subterrâneos artificiais, preenchendo-as com
materiais porosos e permeáveis e dotando-as de dispositivos para nelas concentrar as águas das chuvas que caem

nas suas imediações. Seria de grande valor implantar um
programa permanente para preservar e recuperar nascentes. Bons resultados podem ser alcançados através da
recomposição da mata natural nas áreas declivosas ocupadas por pastagens, especialmente naquelas de domínio das
vertentes côncavas, o que pode ser feito apenas impedindo que o gado por essas elas circule. Medida que, além de contribuir bastante
para aumentar o potencial de infiltração, também é importante para reduzir o alto potencial de erosão hídrica.

Conclusões, problemas relacionados ao uso e ocupação e recomendações - Analisadas em conjunto as peculiaridades de cada unidade de terreno, representadas na legenda
deste mapa, torna-se evidente que a Geodiversidade da região do Quadrilátero Ferrífero é especial em vários sentidos, especialmente pela complexidade e variedade da sua geologia rica
em vários importantes bens minerais. Para se compreender a razão disso é necessário voltarmos a um tempo que remonta ao Mesoarqueno, há 3,2 bilhões de anos, idade das rochas mais
antigas da região. É preciso também ter em mente que a configuração continental e oceânica da Terra, desde que ela começou a se formar, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, sempre
esteve e está em contínua transformação. Estima-se que a cada período de 500 milhões de anos ou continentes se juntaram para formar megacontinente único ou megacontinente se
fragmentou para dar origem a vários outros. Acompanhando essa tectônica de movimentação de continentes, mares e oceanos se formam ou se extinguem. E nos diferentes momentos e
ambientes dessa desse tectonismo os mais variados tipos de rochas se formam e rochas que os precedem se transformam em outras bem diferentes do que eram antes. O mesmo acontece
com os recursos minerais. Sob este aspecto, a história geológica foi generosa com a região e lhe presenteou com vários bens minerais e com importantes aquíferos subterrâneos. Isso tudo
porque uma grande parte da sua geologia é resultante de dois eventos tectônicos que envolveram primeiro a formação e extinção de um oceano e posteriormente de um mar. O ambiente
oceânico se encontra representado na região pelas as rochas do Supergrupo Rio das VeFig. 1- Localização de ocorrências Minerais. Adaptado do
lhas, corresponde aos terrenos diferenciados neste mapa como Domínios-geo 8, 6 e 5. Ao
Mapa Geodiversidade do Estado de Minas Gerais, na escala de
ambiente marinho se correlacionam as rochas do Supergrupo Minas, correspondente aos
1: 1. 000 000.
terrenos do Domínio-geo 5, principalmente. E a região é rica em recursos minerais porque
tudo isso aconteceu entre o Mesoarqueno e o Mesoproterozoico — ou seja, entre 2,4 e 2,1
bilhões de anos — época em que a Terra era ainda muito jovem e passava por profundas e
rápidas transformações tectônicas e ambientais, acompanhadas de intensa atividade vulcânica rica em vários elementos metálicos, como o ferro, manganês, ouro, dentre vários outros. Ao longo da história geológica, outros eventos tectônicos sobreporam-se e a geologia
antes formada foi continuamente sendo retrabalhada e modificada, até assumir na região a
atual configuração de extrema complexidade e diversidade litológica, o que se reflete numa
variedade enorme de tipos de terrenos, cada qual, como destacado na legenda, com suas
peculiaridades em termos de implicações geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, ambientais
e minerais. Peculiaridades as quais, em conjunto, definem a região como rica em recursos
minerais e hídricos, bela do ponto de vista paisagístico, porém, bastante frágil frente às
formas de uso e ocupação que possam interferir de modo um pouco mais significativo nas
suas características naturais. Fatos que não foram e não estão sendo levados em consideração no atual processo de uso e ocupação, o que se traduz numa série de preocupantes
problemas ambientais, com tendência ao crescimento exponencial, notadamente porque
Fig. 2 - Jazidas em atividades, tipo de mineral explorado e área alterada.
a região continua recebendo grande fluxo migratório. O lamentável é que muitos desses
Adaptado da Elaboração da composição pelo Laboratório de Geo-proproblemas poderiam ser evitados se alguns simples cuidados tivessem sido tomados no
cessamento da EA/UFMG.
sentido de mais respeitar as potencialidades e fragilidades da sua Geodiversidade e se estes cuidados estivessem contemplados em um plano diretor regional preventivo, que está
mais do que na hora da região dispor. O que seguir se descreve, é uma síntese de um vasto conteúdo informativo abordado com detalhe em relatório. Tem por objetivo chamar a
atenção sobre algumas das particularidades da geodiversidade regional que fazem a região
ser especial, como ela está sendo impactada negativamente pelo uso e ocupação do solo e
o que pode ser feito em termos de medidas recuperativas e preventivas, para minimizar os
problemas atuais e evitar futuros.
Sem dúvida, a peculiaridade mais importante da região se relaciona ao fato de existirem
unidades geológicas portadoras de vários importantes recursos minerais e que também são
bons aquíferos subterrâneos distribuídas pelos seus mais diferentes setores (Figs. 1 e 2). É
uma particularidade de poucos lugares do mundo, que não ocorre onde se quer e sim onde
a geologia os colocou. Por isso, o aproveitamento desses recursos, exceto por questões excepcionais, deve prevalecer sobre as demais formas de uso e ocupação, especialmente sobre o uso urbano,
que pode inviabilizá-los para sempre, por vezes bens estratégicos, que se não são na atualidade poderão ser no futuro. Mas também
não há como negar que a atividade de mineração, que na região se faz na forma de grandes lavras a céu aberto, com
o desmonte total da rocha minério, e também subterrâneas, deixa um passivo ambiental preocupante e carente de
remediações urgentes (Fig. 3). Principalmente porque, no caso em questão, as rochas minério de ferro, — o Itabirito e as cangas ferruginosas — em intensa exploração, também fazem parte do grupo dos melhores reservatórios de
B
água subterrânea da região. Além disso, estas rochas exploradas ocupam posições no relevo favoráveis a que as águas A
sejam descarregadas na forma de nascentes, o que lhes confere também grande importância como um dos princi- Fig. 3 - Foto A, o Pico do Itabirito, importante monumento geológico-geográfico
pais contribuintes relativa boa disponibilidade hídrica superficial da região. Além disso, a são rochas que também tombado, mas com seu entorno todo profundamente modificado pela atividade de
mineração. O que fazer para devolver a áreas assim um mínimo da importância
fazem parte da base de sustentação de relevos de grande beleza cênica e os quais também são ecossistemas de gran- ambiental, hidrica e paisagistica que tinham antes da lavra é questão complexa,
de valor ambiental, botânico climático e até cultural. Por isso, passa a ser fundamental e não há como fugir da ques- mas da qual não como fugir. Foto B, uma parte da belíssima Serra do Gandarela,
região onde se tem a intensão de implantar um grande polo minerador.
tão: o que fazer e quanto mais minério de ferro poderá ser explorado sem que a somatória dos impactos causados
nos locais da atividade de mineração não venha a degradar demasiadamente estes outros tão importantes patrimônios naturais?
É uma questão
complexa,
que
deve ser objeto de
análises multidisciplinares e cujas
conclusões devem balizar toda
A
B
C
D
e qualquer iniciaFig 4 - Alguns exemplos de práticas indutoras do aparecimento de focos de erosão. Foto A, decorrente do costume de escavar muito e profundamente o terreno para edificar. Foto B, induzido por
tiva de planejaconcentração das enxurradas de uma estrada nas cabeceiras de um canal de drenagem. C - Por deficiência de controle do escoamento superficial ao longo de uma estrada não pavimentada. D - Inicio
mento
territorial
de focos de erosão sendo instalados, devido à circulação de bovinos ao longo de vertentes côncavas excessivamente declivosas.
na região.
- As características regionais da geologia, do relevo e do solo, em conjunto, definem a região como pouco permeável e de muito alto potencial de erosão hídrica. Por isso, é uma região
em franco e acelerado processo de erosão. Razões pelas quais um dos seus principais problemas ambientais é o grande número de focos de erosão, distribuídos por todos os seus setores,
em alta concentração em muitas regiões e a maioria já evoluída para grandes
voçorocas, com várias ramificações, aumentando cada vez mais rápido a sua
área de abrangência. É um problema a merecer atenção especial, não só pela
perda de solo, mas também pelos impactos negativos que causa aos recursos
hídricos, à paisagem e pelas situações de risco que gera nas áreas urbanas e
ao longo dos sistemas viários. E, principalmente, porque é um dos problemas
ambientais para os quais ainda não se encontrou soluções definitivas. Vale
alertar que qualquer medida para conter focos de erosão, principalmente os
evoluídos para voçorocas, fundamentada em obras da engenharia civil, deve
ser evitada, uma vez que esse tipo de intervenção, na maior parte das vezes,
ao invés de resolver os problemas pode até ampliá-los. E mesmo as iniciativas
fundamentadas na bioengenharia, como se tem propagandeado ultimamenFig. 5 - Uma nascente associada aos gnaisses do Complexo Bação, em Cachoeira do Campo. A primeira foto foi obtida ao final te, dificilmente produzem bons resultados, principalmente se não for feito
do período de pouca chuva entre os anos de 2013 e 2015, o que levou a nascente a quase secar. Fato que, segundo os moradores
um adequado controle para desviar das erosões o escoamento pluvial. Razão
mais antigos, nunca tinha acontecido. A foto B, foi tomada depois que voltou a chover bastante na região. A água voltou, mas
pela qual, o melhor mesmo e evitar as práticas que induzem o desencadeacom a vazão bastante diminuída. Um indicador que as águas estão sendo pouco recarregadas.

mento de focos de erosão. E, também, passam a ser fundamentais todas e quaisquer ações que levam à redução do alto
potencial de erosão hídrica natural da região.
- Torna-se evidente também que todos os diferentes Domínios-geo de maior expressividade areal, e por isso responsáveis pela configuração fisiográfica regional, têm em comum o fato das suas características geológicas, geomorfológicas e
pedológicas e, por consequência, suas implicações geotécnicas, agrícolas, hidrológicas e ambientais serem extremamente variáveis de local para local — o que pressupõe na necessidade de sempre se ter que fazer estudos bastante detalhados
e apoiados em análises de materiais coletados em malha pouco espaçadas, para se poder diagnosticar com razoável
segurança todas as variações que podem ser encontradas em um espaços e poucos metros quadrados e/ou ao longo de
um talude de corte de poucos metros de extensão. O que significa também na necessidade de se ter que fazer interferências pontuais bastante diferenciadas de local para local para adequar o uso do solo a essa heterogeneidade. Razões pelas
quais se pode dizer que se trata de uma região homogênea em sua heterogeneidade geoambiental local.

a montante ficam suportados pelo próprio rejeito, que no caso em questão, tem comportamento de areia
fina, é bastante permeável, de baixa capacidade de compactação, apresenta baixa resistência ao cisalhamento e é altamente suscetível à erosão (Fig. 12) e à liquefação — ou seja, tem características de areia
movediça.
Lagoa de decantação
Praça de rejeito
Piezômetro
Por todas essas razões, seria importante repensar os futuros projetos construtivos de barragens na região.
Alteamento
Rejeito granular
Também seria importante que todos os projetos planejados e os concretizados fossem acompanhados de
estudos envolvendo métodos geofísicos, adequados para de mapear prováveis descontinuidades sujeitas a
acomodações durante e pós-obras. E, considerando o pressuposto de que nenhuma barragem é cem por
A
cento segura, que é melhor prevenir do que remediar, urge a necessidade de se fazer um criterioso levanAlteamento em linha de centro
tamento visando mapear as áreas habitadas sujeitas ao atingimento em casos de rompimentos, as quais, o
mais correto seria despovoá-las, principalmente aquelas situações que podem ser atingidas mais rápido.
Como estas são medidas difíceis de serem concretizadas no curto e até no médio prazo, pelo menos deverDreno vertical
Lagoa de decantação
Piezômetro
Praça de rejeito
-se-ia implantar um eficiente projeto de alerta e de roteiros de fuga rápida para estas situações. Projeto que,
Alteamento
pelo constatado em campo, através de consultas junto aos moradores sob este risco, não existe ou se existe
Rejeito granular
a divulgação é deficiente, uma vez que nenhum dos consultados tinha conhecimento da sua existência e
muitos sequer sabiam que habitam áreas sujeitas ao problema.
B
Sobre o passivo ambiental deixado pelo rompimento da barragem do Fundão, as iniciativas de remedições,
para que sejam coerentes e eficazes, deveriam ser anteceAlteamento a jusante
didas de um criterioso mapeamento para bem delimitar
e bem conhecer as diferentes configurações geoambientais que se formaram pós-deposição da lama ao longo
Lagoa de decanPiezômetro
dos cursos de água afetados (Fig. 13). Ou seja, as ações
tação
Zona impermeável Dreno
Alteamento
não devem ser homogêneas, pois, em muitos casos, corre-se o risco de se desperdiçar recursos financeiros com
Rejeito granular
C
ações que ao invés de minimizar os problemas podem
Fundação
até ampliá-los.
É interessante salientar que quando se fala sobre probleFig. 11- Modelos construtivos de barragens alteadas.
mas ambientais da região, quase sempre vem à tona atividade mineradora como sendo a grande e única vilã da Fig. 12 - Um dique erguido com o rejeito de minério de
ferro. As ranhuras são sulcos de erosão produzidos pela
história, o que não é de todo verdadeiro, uma vez que, como se pode constatar a seguir, a urbanização e o agronegócio tam- ação da água da chuva, prova do baixo grau de coerência e da erodibilidade elevada do material.
bém produzem muitos impactos ambientais negativos, por vezes até mais graves, porque são regionalizados. Porém, por
não serem tão visíveis, passam despercebidos. Mas também não se pode deixar de mencionar que já está mais do que em
tempo das mineradoras se unirem para promoverem ações visando reverter o conceito negativo de que só destroem, poluem, levam a riqueza embora e deixam áreas degradas
inaproveitáveis. Conceito até certo ponto justo, uma vez que, embora, desde há muito tempo se explore com intensidade recursos minerais na região, não existe de fato um
bom exemplo a ser mostrado de que áreas lavradas a céu aberto foram devidamente recuperadas e são aproveitadas como indutoras da melhoria da qualidade ambiental ou
Fig. 13 - Com esta foto, chama-se a atenção para um caso no qual a lama da geração de empregos na região. As
invadiu e cobriu um vale aberto de um dos afluentes do rio Gualaxo do Nor- poucas iniciativas de recuperação amte, próximo a Bento Rodrigues, e aí formou uma espécie de pequena “bacia
biental, que puderam ser observadas
sedimentar”, na qual o material depositado, certamente, ficará a maior parte
do tempo saturado em água. Retirar o imenso volume de material de uma em campo, são tímidas e a maioria
situação assim, além de ser uma ação complexa e bastante onerosa, poderá baseada em reflorestamentos, que,
causar mais problemas do que resolvê-los. A opção de reflorestá-la, também
por falta de cuidados pós-plantio, não
é praticamente impossível, uma vez que as cavas de plantio se inundam rápido e as plantas apodrecem. Numa configuração com essa, deve-se avaliar se se desenvolvem, e muitas áreas ditas
não é mais viável cobri-la com uma camada de solo argiloso, com espessura como em recuperação são plantadas
suficiente para o desenvolvimento de algumas espécies de plantas. Com o com eucalipto. Por isso, seria importempo, a água contaminada pode naturalmente se depurar e a área, desde
tante que algumas frentes de lavras
que seja isolada e preservada, poderia funcionar como uma bacia de captação e de armazenamento das águas das chuvas, contribuindo assim para abandonadas, estrategicamente selemelhoria da recarga das águas subterrâneas. Função ambiental pela qual os cionadas, de modo que representem
proprietários das terras deveriam ser compensados financeiramente, com se
os vários bens minerais lavrados na
fossem áreas produtivas.
região, fossem recuperadas, de forma
que se tornem painéis de divulgação de que é possível deixar um local lavrado até mais bonito e ecologicamente melhor do que era antes da lavra. Bons exemplos de iniciativas assim existem vários na região metropolitana de Curitiba, onde pedreiras abandonadas foram recuperadas transformadas em belos recantos ecológicos, que atraem
muitos visitantes e são geradores de muitos empregos. Como é, na região, Nhotim.
Também seria importante divulgar mais e constar em mapa as áreas de posse das
mineradoras que se encontram preservadas e/ou recuperação ambiental. Esta seria uma forma eficiente da sociedade tomar conhecimento do fato de que bastante do que resta da vegetação natural preservada e em recuperação se deve ao fato
de serem ou por terem sido propriedades das mineradoras, a exemplo da Mata
do Jambeiro, e muitas outras. Resultados propagandísticos bastante positivos
também poderão ser alcançados se as mineradoras participassem mais do que
participam do financiamento do restauro do extraordinário patrimônio histórico
A
B
arquitetônico colonial que, em muitos casos, se encontra em precário estado.
Alteamento a montante

Rio Doce

São Francisco

- Em todas as variações de relevo os sistemas de drenagem apresentam características de escoamento muito mais
dispersoras do que concentradoras. Também existe uma inter-relação de dependência entre eles de forma que tudo o Fig. 6 - Configuração geográfica das duas bacias hidrográficas na região.
que de ambientalmente incorreto atingir o sistema das áreas montanhosas é o sistema das áreas topograficamente mais
baixas que mais negativamente é impactado. Por isso também, com qualquer chuva um pouco mais forte, o relativa calma dinâmica de escoamento dos cursos de água das áreas
baixas muda rápido para turbulenta e de muito alto potencial erosivo e destrutivo. Uma dentre outras várias razões pelas quais não se deve habitar as proximidades dos canais de
drenagem da região, mesmo dos pequenos córregos.
- A região também é privilegiada do ponto de vista hidrológico. Além
das rochas minério de ferro, nos seus mais diferentes setores existem
outras rochas que também são bons aquíferos subterrâneos e que também sustentam topografias favoráveis a que as águas sejam descarregadas na forma de nascentes. Fato que, aliado ao predomínio de relevos
também favoráveis a que as águas do lençol freático aflorem em vários
locais, faz com que exista boa disponibilidade hídrica superficial bem
distribuída por quase toda a região. É uma peculiaridade tão ou até
mais importante do que a riqueza mineral. Por isso, também deve ser
bastante valorizada e melhor cuidada, principalmente porque é fonte
de abastecimento da população e a região também é uma importante
contribuinte da manutenção da regularidade da vazão de dois importantíssimos rios: o Rio São Francisco, da qual fazem parte os rios das
Velhas e o Paraopeba, e o Rio Doce, este representado na região pelas nascentes de um dos seus afluentes, o Rio Piracicaba. Sobre este
assunto, preocupam as informações obtidas junto aos moradores das
diversas regiões de que muitas nascentes se extinguiram e as que permanecem se encontram com a vazão diminuindo bastante ou então
ficando cada vez mais irregular. Razão pela qual o nível e a vazão dos
Fig. 7 - Localização de barragens relacionadas à atividade de mineração.
rios também estão ficando cada vez mais irregulares — sobem bastante
e rápido, assim que começa a chover forte e, da mesma forma, baixam,
assim que a chuva passa. Um claro sinal de que as águas dos aquíferos subterrâneos mais superficiais e do lençol freático não estão sendo suficientemente recarregados como eram
antes. Uma constatação preocupante, considerando a assertiva que cada vez mais será menor a participação das
rochas minério de ferro nessa disponibilidade hídrica superficial; que a qualidade de muito cursos de água, por
diversas razões, se encontra baste comprometida e, principalmente, porque será cada vez maior a necessidade de
se ter água potável para atender à demanda de uma população, que cresce bastante em toda a região.
Fundão
As observações em campo tornam evidente que, embora seja a região bastante frágil do ponto de vista geoambienGermano
tal, a grande maioria dos problemas de risco de atingimento por deslizamentos, erosões, inundações e enxurradas
é induzida por práticas antrópicas inadequadas, o que leva a concluir pela necessidade de se ter que tomar mais
Santarém
cuidado com as potencialidades e fragilidades dos diferentes tipos de terrenos na hora de ocupá-los. Razão do
que a seguir se comenta e recomenda.
Sobre a atividade de mineração - Os problemas decorrentes dessa atividade são muitos e por isso não há espaço
e nem é objetivo deste estudo abordá-los, até porque para isso existem estudos leis ambientais específicas a serem
Fig. 8 - Nesta imagem, a linearidade do vale rio Qualaxo do Norte, onde
cumpridas, durante e pós lavra. Mas não há como não alertar sobre a necessidade de se tomar, com urgência, se localizam as barragens do Fundão, Germano e Santarém, evidencia seu
medidas preventivas necessárias para reduzir o risco do preocupante histórico de rompimentos de barragens de
controle tectônico por falha.
contenção de rejeito na região. Principalmente em razão do elevado número destas estruturas, que se encontram
distribuídas pelos seus mais diferentes setores (Fig. 7). Principalmente porque, muitas delas, represam cursos de água que têm as margens sujeitas ao atingimento habitadas, em
alguns casos, até densamente urbanizadas — ocupações antecedentes e pós suas construções. Um grave erro de planejamento, que
poderia ter sido evitado com um plano diretor preventivo regional e que agora difícil de ser remediado mas que não pode ser deixado
de lado.
Não é objetivo de este estudo avaliar se as barragens foram ou não bem edificadas e se elas são seguras ou não. Também não se teve
a oportunidade de analisar em campo se todos os locais escolhidos para edificá-las são ou não os mais adequados do ponto de vista
geoambiental para suportá-las. Como também não se fez estudos específicos para avaliar se as características geoambientais influenciaram ou nos rompimentos já deflagrados. No entanto, considerando os objetivos deste estudo, chama-se a atenção para o fato de
que quando se analisa a localização das barragens sobre mapas geológico e geomorfológico, torna-se evidente que muitas, a exemplo
das barragens do Fundão, Germano e Santarém (Fig. 8), se encontram edificadas em locais de muito alta fragilidade geotécnico-ambiental, e muitas represam cursos de água controlados por falha ou por contados entre unidades geológicas intemperizadas e
Fig. 9 - Com esta foto, chama-se a atenção para um portadoras de alta densidade de vários tipos de estruturas formadoras descontinuidades geomecânicas e hidráulicas sujeitas a acopotencial de risco que, pelo que se constatou, é pouco modações sob cargas elevadas. Em alguns casos, com possibilidade de existir até cavidades subterrâneas, formadas pela dissolução de
considerado, mas que devia, que é a possibilidade da
rochas carbonáticas. Em razão desse controle tectônico-litológico, estes cursos de água também fluem por vales estreitos, profundos
deflagração de grandes movimentos de massa nas altas
e declivosas encostas que, geralmente, ladeiam os vales e ladeados por declivosas encostas, sujeitas a grandes movimentos de massa (Fig. 9), cujo volume de material removido, se chegar
represados para deposição de rejeito. Dá para imagi- de uma só vez nos reservatórios de renar o impacto que poderá causar se chegar de uma só
vez no rejeito saturado em água todo o material que jeito ensopado de água, pode produzir
é remobilizado em um deslizamento como o este fo- impactos de grandes proporções. Comtografado na região próxima à Barragem do Fundão,
plicam mais ainda essa situação o fato
cujo vale represado tem partes das suas encostas com
as mesmas características geoambientais deste local. da região registrar alta atividade sísmica,
algumas com magnitudes preocupantes
(Fig. 10). Sendo assim, há um componente geoambiental que deve ter peso bastante elevado na hora de selecionar um local para edificar barragens na região. Por isso, também
é importante avaliar se o modelo construtivo utilizado em todas as barragens é ou não o
mais adequado e seguro em relação à fragilidade geotécnico-ambiental da região e para
o tipo de material depositado nos reservatórios. Conforme reportado na revista CREA-MINAS, disponível na internet http://www.crea-mg.org.br/publicacoes/revista-vertice/
revistavertice/vertice_29.pdf, é ilustrado na Fig. 10, existem três métodos construtivos
de barragem de contenção de rejeito com alteamentos sucessivos. O modelo adotado em
todas as barragens da região é o com o alteamento a montante (Ilustração A da Fig. 11).
É o mais barato e menos impactante ambientalmente. No entanto, há de se considerar
que a base de sustentação final desse modelo fica bem mais estreita do que a do modelo
com os alteamentos à jusante. Além disso, há de se levar em conta que os alteamentos
Fig. 10 - Atividade sísmica entre 2002 e 2016, conforme dados do IAG/USP.

Fig. 14 - Na região de Santa Rita de Ouro Preto, existem várias lavras de pedra-sabão abandonadas que
se tornaram em focos de erosão em plena expansão. Em muitas delas o lençol freático aflora (Foto A),
o que é positivo para transformá-las em atrativos turísticos. A recuperação e preparação à visitação
turística, de pelo menos uma dessas pedreiras para o aproveitamento como área de lazer e de repasse de
informações sobre história geológica do local e da região, certamente contribuiria bastante para aumentar o fluxo turístico na cidade e na região. Foi o que se fez na região metropolitana de cidade de Curitiba,
onde várias pedreiras abandonadas foram devidamente recuperadas e transformadas importante polo de
visitação turística e área de lazer, dentre elas a o Parque Tanguá (Foto B).

Sobre a urbanização - Dentre os diversos problemas relacionados a este uso,
destaca-se um impressionante número de situações de risco de obras serem atingidas por deslizamentos de taludes corte e por erosão, inundações e enxurradas, a
grande maioria decorrente do abuso da prática de escavar muito profundamente
o terreno para fazer qualquer obra; da ocupação irregular de áreas de domínio dos
rios (Fig. 15) e, principalmente, pela forma de urbanizar da mesma forma geomorfologias diferentes, o que leva a transformar áreas naturalmente não problemáticas em bastante problemáticas. Independentemente se o terreno é plano ou acidentado, é
de praxe urbanizá-los da mesma forma, segundo o modelo quadriculado, como mostrado na Fig. 16. Modelo no qual todo o terreno é parcelado do mesmo modo em grande
número de pequenos lotes de mesmas dimensões e todas as ruas ficam retas e mais longas geralmente ficam concordantes com o declive das encostas. Forma bastante inadequada para relevos um pouco mais movimentados e declivosos,
principalmente se são sustentados por materiais de má qualidade geotécnica, situação predominante na região. Essa foram de
urbanizar é inadequada para a região porque leva os moradores
a edificar ao longo das declivosas ruas segundo o modelo corte-aterro, com consequente geração de muitos altos taludes de
corte e formação de grandes aterros, nos quais ficam expostos
materiais remobilizados de erodibilidade elevada e sujeitos a se
Fig. 15 - Por mais que graves e conhecidos que sejam os frequentes problemas decorrentes da ocupação das áreas de domínio movimentarem com facilidade. Além disso, é um modelo que
dos rios elas continuam sendo urbanizadas e poluídas com esgoto in natura. O poder público, ao dotar de infra-estrutura resulta na impermeabilização excessiva do terreno, com conessas áreas, passa a ser conivente com a ilegalidade e acaba sendo um incentivador da ocupação irregular de áreas de risco.
sequente redução da infiltração das águas das chuvas, que, nos
longos e declivosos arruamentos se concentram e formam de
enxurradas de muito alto potencial erosivo-destrutivo. Além do mais, os declives acentuados dificultam a circulação de pedestres e a circulação de automotivos gera muito
mais poluição sonora e atmosférica. Por tudo isso, a forma de urbanizar mais adequada para a região é ao contrário, ou seja, é aquela na qual as ruas principais, mais longas
e em maior número ficam mais ou menos paralelas às curvas de nível e ficam alternadas de espaços reservados como áreas verdes. Por isso, não ficam retas, e as mais curtas
a elas transversais são distribuídas de forma que quebram e não concentram a energia do escoamento das águas das chuvas. E, considerando o baixo potencial de infiltração
da região e os problemas decorrentes do alto potencial de erosão hídrica, seria importante que as futuras edificações e loteamentos fossem dotados de dispositivos de coleta
e armazenamento das águas das chuvas. E, para evitar escavar muito, nas porções com declives mais acentuados, o mais correto seria edificar sobre pilastras (Fig. 17). Tam-

e as obras são desprovidas de obras de controle adequado do escoamento pluvial.

Fig. 22 - Com essas fotos, chama-se a atenção para uma importante situação de risco, que passa despercebida, mas é bastante grave. Esses buracos, formados pela ação
das águas no leito rochoso do Rio Arruda, na periferia de Belo Horizonte, quando
fotografados estavam coalhados de larvas de mosquitos, certamente do Aedes aegypte, uma vez que a população informou que é alta a incidência da dengue nas
proximidades. Para eliminar esses focos, ter-se-ia que preencher todos os buracos
com concreto. Se isso não for feito, de nada adianta combater o mosquito só na
zona urbanizada.

(iii) - Porque crescem bastante rápido e durante esta fase consomem bastante água,
e por ser um uso do solo que envolve a abertura de muitas vias de acesso, geradoras
de muitos focos de erosão, não é recomendável ampliar as áreas de plantação de
pinus e eucalipto para o corte frequente na região.
A

B

(iv) - Considerando a fragilidade ambiental da região, que os recursos minerais são

C

finitos, em função de uma possível diminuição da atividade de mineração no futuro,

Fig. 23 - Exemplos de vertentes côncavas, com focos de erosão sendo instalados, em razão desmatamento e do pisoteio do gado em seus domínios. Foto A, Santa Rita de Ouro Preto, onde, também, erroneamente, se inicia um processo de urbanização. Fotos A a C, associadas ao Complexo Bação, junto à Cachoeira do Campo, região onde existe alta concentração de imensas voçorocas. Se nada for feito no sentido de impedir a
circulação do gado nessas vertentes, a tendência é de que os focos de erosão evoluam rápido para imensas voçorocas, como tantas outras da região.
Iniciativa que deveria ser estendida para todos os casos semelhantes — umas das formas mais eficientes e baratas de recuperar nascentes e de
diminuir o alto potencial de erosão hídrica da região.

o planejamento regional deveria contemplar a redução da dependência da atividade
de mineração. E isso pode ser alcançado através de um melhor aproveitamento do
espetacular e variado potencial turístico que a região apresenta. Um dos negócios

que mais emprego e renda geram e que, pelo constatado, ficou meio que de lado na região. O pouco valor dado a essa
questão se torna evidente pelo descaso com o patrimônio histórico cultural. Impacta bastante negativamente o visitante
constatar que muitos se encontram com a beleza comprometida
pela poluição visual da caótica
urbanização moderna (Fig. 27) e
pelo certo abandono de muitos Fig. 24 - As duas primeiras fotos são exemplos negativos do uso como pastagem de porções do relevo

com declividades bastantes acentuadas. Não tem sentido desmatar áreas como essas, uma vez que

preciosos monumentos históri- nelas o gado circula paralelamente às curvas de nível. E como, nestes casos, elas são bastante próximas
cos, principalmente daqueles fora umas das outras, a maior parte da superfície se transforma em caminhos compactados, impermeabilizados e desprovidos de grama. Nos caminhos as águas das chuvas se concentram e formam enxur-

dos tradicionais roteiros turísticos, radas desencadeadoras de focos de erosão e até de deslizamentos. Além disso, a impermeabilização
muitos dos quais fechados e em reduz ainda mais o baixo potencial de infiltração das águas das chuvas nessas áreas, o que também

Fig. 25 - Sulcos de erosão, como os destas fotos, são bastante frequentes ao longo das vias de acesso

lastimável estado de degradação. impacta bastante negativamente a dinâmica dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Áreas
como essas deveriam ser isoladas com cercas, para permitir que a mata naturalmente se recupere. A

não pavimentadas. Além de fornecerem alta carga de detritos para o assoreamento dos cursos de Também se poderia aproveitar terceira foto mostra um exemplo de pastagem na qual se preservou a mata nas encostas declivosas dos
água, essas estradas têm que ser frequentemente recuperadas, o que implica gastos elevados, alémde mais e melhor novos roteiros tu- canais de drenagens, o que minimiza bastante seus impactos negativos. Além de ser benéfico como
que, ao fazer isso, é de praxe passar maquinários, aprofundando cada que cada vez mais o leito em
materiais, cuja erodibilidade aumenta bastante neste sentido. Por isso, ao invés de tirar material o
mais correto é colocar. Resultados mais positivos são alcançados atulhando os sulcos de erosão com
blocos e matacões de rochas duras. Além de contribuir para minimizar o problema da erosão no
local, essa medida contribui bastante para quebrar a energia das enxurradas, que chegam nas partes
baixas do terreno com muito alto potencial erosivo-destrutivo e com alta carga de detritos.

refúgio para o gado nos dias quentes.

rísticos da zona rural. Para quem
a beleza da natureza aprecia, é
encantador percorrer as estradas
vicinais da região e em

Parede em alvenaria ou concreto

poucos quilômetros roda-

Poço Amazonas

dos ter a oportunidade de
admirar os mais variados ecossistemas, que mudam bruscamente de um para outro e no conjunto formam belos

Solo + água

cenários, que também são didáticos laboratório a céu aberto, para os estudos dos mais variados temas da geo e
biodiversidade. Tudo isso, com o verde da vegetação relativamente bem preservado da devastação e com uma boa
parte da região protegida por legislações ambientais (Fig. 28), algumas cumprido muito bem o seu papel, outras,

Embasamento cristalino pouco permeável

A

D

Barragem submersível

nem tanto, a exemplo das APAs, que por falta de regulamentação, têm pouco efeito prático.
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Fig. 26- Exemplos de algumas medidas que podem contribuir bastante para melhorar o potencial de retenção e
de infiltração das águas das chuvas na região. Figuras A, B, C e D, adaptadas de Brito, L. T. de L et al., 1999. Foto
C: Roseli F. de Melo - http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/54893/1/INT96.pdf. São exemplo de
barragens subterrâneas, edificadas para reter água nas várzeas - nas planícies aluvionares . Foto D, exemplo de
barragem de uma cabeceira de drenagem da região, uma forma barata e eficiente de melhorar a disponibilidade
de água superficial e que de contribui bastante para aumentar potencial de recarga. Foto C, exemplo do que são
as caixas secas, importantes, principalmente para quebrar a energia das enxurradas.
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Fig. 27 - Exemplos de descaso com o patrimônio histórico-cultural. Fotos A, em Itabirito, um poste horrível foi recentemente colocado praticamente encostado a uma escada talhada em rocha de uma das mais antigas capelas da região. Foto B,
em Engenheiro Antonio Correia, um estranho correto foi edificado bem em frente à uma importe capela histórica. Foto C,
o lastimável estado da belíssima e importante Igreja de Belo Vale, cujo magnífico interior também se encontra na mesma
situação. Foto D, o lastimável estado de degradação da bela Capela do Bairro Nossa Senhora da Boa Morte, em Belo Vale,
cujo processo de restauração estava parado, por falta de recursos.

(v) - Considerando o exposto, uma forma desenvolvimentista bastante adequada para a região
seria a aplicação, com adequações à realidade brasileira e da área, do conceito de Geopark da
UNESCO, que tem como pressuposto fundamental o desenvolvimento sustentável através da preservação e do aproveitamento turístico do patrimônio geológico e cultural, que também é utilizado como fonte educação e de melhor distribuição das benesses econômicas decorrentes do fluxo
turístico. É, portanto, uma forma desenvolvimentista que ao mesmo tempo que é preservacionista é também desenvolvimentista; não proíbe nenhuma forma de uso e ocupação,
mas pode discipliná-las, de forma que até a atividade mineral pode ser preparada para
se tornar mais um importante atrativo turístico; possibilita uma melhor socialização do
patrimônio natural, do qual a população passa a ter orgulho e, ao bem conhecê-lo, também passa também a melhor cuidá-lo. É, portanto, uma filosofia de desenvolvimento que
pode também contribuir bastante para mudar a realidade negativa constatada em campo
de que nenhuma das pessoas consultadas, nem mesmo as envolvidas com planejamento
ambiental e com a atividade de mineração, tinha noção da razão geológica da região ser
tão rica em minérios e ser tão frágil e bela do ponto de vista ambiental. Sinal de que a
vasta informação científica sobre o meio físico da região não está sendo bem divulgada e
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socializada, sendo este desconhecimento também uma das principais razões da geração

Canga

de muitos dos problemas ambientais que, na maior parte das vezes, poderiam ser evitados

RPPN

com alguns simples cuidados.
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Fig. 28 Mapa de Unidades de conservação - Adaptado e complementado de SISEMANET. Simbolização gráfica elaborada pelo
Laboratório de Geoprocessamento da EA/UFMG.

