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Resumo 

Inequivocamente, a fachada atlântica do sudeste brasileiro configura uma das regiões cuja 

interferência de uma tectônica ativa é das mais contundentes em toda a Plataforma Brasileira. 

Relevos fundamentalmente tectônicos podem ser observados nos imponentes alinhamentos 

montanhosos das serras do Mar e da Mantiqueira, gerados por tectônica tafrogênica que 

acometeu a plataforma no limiar do Cretáceo-Paleoceno, explorando falhas pré-cambrianas que 

vem sendo sucessivamente reativadas, consubstanciando uma tectônica ativa cujos reflexos na 

evolução do relevo e da drenagem, bem como nos processos de ocupação e uso da terra, tem 

sido bastante substanciais. 

Embora os esforços deformacionais aos quais a Plataforma Brasileira encontra-se submetida 

não façam por materializar sismos agudos, é inequívoco que o ambiente intraplaca do território 

brasileiro seja afetado por uma tectônica recente e atual vinculada ao período neotectônico, que 

na porção da América do Sul em apreço remete ao Mioceno Médio, fazendo então referência a 

uma tectônica eminentemente neogênica. 

Na região da Serra da Mantiqueira, a neotectônica afeta sistemas de relevo cuja gênese já está 

vinculada a efeitos tectônicos pretéritos correlatos a abertura do rifte responsável pela separação 

da placa Afro-brasileira. Tal fato repercute numa elevada energia ao relevo em questão, o que 

sobreposto ao imperativo climático tropical, caracterizado por altos índices pluviométricos 

concentrados no verão, catalisa os processos de movimentos de massa e intensifica a dinâmica 

erosiva regional, restringindo o uso da terra em caráter mais intensivo nessas áreas, que, por 

conseguinte, são depositárias de estoques mais expressivos das fisionomias vegetais originais, 

tanto de mata latifoliada semidecídua como de campos altimontanos. 

O presente paper se encarrega, portanto, de apresentar e discutir o papel da atividade 

neotectônica na evolução do relevo na Serra da Mantiqueira em suas relações com o clima 

tropical e com o uso da terra vigente. Para tanto foram adotados procedimentos de análise 

estrutural e geomorfológica pautados na extração de lineamentos estruturais, compartimentação 

do relevo, mensuração de índices geomórficos em bacias hidrográficas previamente 

selecionadas, e datação absoluta por Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) para 

depósitos quaternários tectonicamente deformados. A conjugação de tais procedimentos tem 

demonstrado resultados auspiciosos na averiguação e comprovação de uma tectônica ativa 
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nessa importante região geomorfológica caracterizada por relevo acidentado e profundamente 

dissecado que ocupa setores dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro no 

sudeste do Brasil. Processos deformacionais em depósitos quaternários, desalinhamento de 

cristas, deflexão de canais, capturas fluviais, rios anomalamente retilíneas, migração de canais 

em relação ao eixo da bacia de drenagem, desenvolvimento de facetas trapezoidais, entre outras 

evidências, atestam de forma eloquente a tectônica ativa afetando a área. 

Palavras-chave: Neotectônica; Mantiqueira Meridional; tectônica ativa. 

 

Introdução 

 

Os estudos geomorfológicos da Serra da Mantiqueira são de longa data na Geografia brasileira. 

Este importante compartimento constitui o segundo degrau orográfico do planalto brasileiro, se 

avultando quando a Serra do Mar é transposta. Corresponde a imensos blocos falhados em 

sentidos predominantemente ENE-WSW causados por movimentos epirogenéticos relacionados 

à reativação tectônica sofrida pela área durante o rompimento do megacontinente Gondwana. 

Nessas falhas se instalou uma drenagem consequente que erode as rochas menos resistentes e 

cava gargantas nas mais compactas. O escarpamento abrupto dos contrafortes de origem 

tectônica se limita com o Vale do Paraíba em desníveis superiores a 2000 metros. 

 A exaltação da gênese tectônica do relevo da Serra da Mantiqueira é antiga na literatura 

geomorfológica brasileira (FREITAS, 1951), cujo controle engendrou escarpas de falha de 

orientação ENE-WSW e NE-SW, atualmente dissecadas em suas frentes pela drenagem que 

aflui no rio Paraíba do Sul. 

O controle tectônico responsável pela elaboração do relevo da Serra da Mantiqueira deu 

margem a soerguimentos de blocos rochosos e falhas em sentido SE-NW, desenvolvendo-se em 

rochas do complexo cristalino, como granitos, gnaisses, xistos e sienitos. Esse sistema de falhas 

foi submetido à erosão regressiva durante o Cretáceo e o Cenozoico, o que provocou o recuo 

das escarpas, transformadas numa frente dissecada de bloco falhado.  

A gênese da Serra da Mantiqueira é bastante conhecida, e está ligada à reativação 

tectônica que acometeu a Plataforma Brasileira por efeito da ruptura da placa Afro-Brasileira, que 

havia soerguido no final do Paleozóico já com as grandes sinéclises preenchidas (SGARBI & 

DARDENNE, 2002). O rifte responsável pela abertura do Atlântico determinou acentuado 

soerguimento de blocos e metamorfismo de alto grau nas rochas pré-cambrianas, com tafrogenia 



responsável pela geração do vale explorado pela rede hidrográfica capitaneada pelo Rio Paraíba 

do Sul. Tais eventos geológicos são conhecidos como Reativação Wealdeniana (ALMEIDA, 

1967) ou evento Sul-Atlântico (SCHOBBENHAUS et al. 1984). 

Saadi (1991) caracteriza o compartimento dos blocos da Mantiqueira pelo agrupamento 

de serras alongadas com orientação principal SSW-NNE, sendo o elemento tectônico 

fundamental nessa morfologia o basculamento de blocos para noroeste ou nordeste. Vale 

apresentar a subdivisão proposta pelo autor para o sul de Minas onde a Mantiqueira é 

desmembrada em compartimentos assim designados: (1) Escarpa Meridional: de origem 

tectônica, estabelece ligação entre os altos cumes e o vale do Paraíba do Sul; (2) Degrau 

Superior: setor correspondente às altas cumeadas com direção predominantemente NNE e 

basculamente de blocos para NW ou NE, englobando o maciço alcalino e o Planalto de Campos 

do Jordão; (3) Degrau Intermediário: bloco rebaixado com fisiografia de planalto com cristas de 

direção ENE a NE, morros e morrotes, com intensos basculamentos de blocos. 

Do ponto de vista morfométrico, a serra da Mantiqueira é padronizada por declividades 

acentuadas associadas à densidade de drenagem elevada e caracterizada por pronunciado 

aprofundamento vertical, catalisado pelo soerguimento tectônico, repercutindo na formação de 

vales profundos que se sucedem em acentuados desníveis altimétricos com seus divisores, 

marcado pela presença de gargantas estreitas e abismos, além de vales altimontanos com 

planícies aluviais soerguidas.  

As declividades acentuadas somadas a uma densa dissecação horizontal e entalhe 

vertical profundo (padrão que é produto, pelo menos pro parte, de uma tectônica ativa) conferem 

significativa energia ao relevo na Serra da Mantiqueira, com elevada susceptibilidade natural 

para o desenvolvimento de movimentos gravitacionais de materiais na forma de 

escorregamentos, corridas de lama e queda de blocos, processos comumente registrados pelas 

vertentes íngremes e escarpadas. 

Declives mais modestos padronizam as baixas vertentes em alguns setores onde as 

encostas se encontram mais rebaixadas e suavizadas. Essas condições favorecem a abertura 

de alvéolos em segmentos das planícies de alguns rios, distribuídos de maneira irregular e 

condicionados a sistemas erosivos e deposicionais orquestrados pelos efeitos de mudanças 

climáticas em diferentes contextos litoestruturais. Para citar alguns exemplos, várzeas 

pronunciadamente largas se formam no Rio Capivari a jusante do município de Itamonte, bem 

como na planície de inundação do Ribeirão Santo Agostinho em Baependi, ou ainda a planície 



do Rio Aiuruoca que já se apresenta alargada e preenchida de sedimentos em seu alto curso, no 

município de Alagoa. 

No mapeamento do Projeto Radambrasil (1983) a chamada Mantiqueira Meridional é 

diferenciada de um ramo setentrional que se projeta na região leste de Minas Gerais, sul do 

Espírito Santo, com porções no estado do Rio de Janeiro, tendo como acentuado destaque no 

quadro físico o maciço do Caparaó, onde o pico da Bandeira posiciona seu cume a 2897 metros. 

A Mantiqueira Meridional, por sua vez, corresponde à unidade de mapeamento do 

Projeto Radambrasil (1983) a uma área de aproximadamente 13.176 km2 limítrofe ao planalto do 

alto Rio Grande pelo lado norte, ao Planalto Centro-Sul de Minas a Leste, ao vale do Paraíba do 

Sul a sul, e ao Planalto de Amparo a oeste. Admite uma subdivisão elementar em Planalto de 

Campos do Jordão e Planalto do Itatiaia (figura 1). A esse ramo da Serra da Mantiqueira contido 

no estado de Minas Gerais é que se prende o presente estudo, interessado numa averiguação 

em escala regional do papel da tectônica na evolução do relevo, pautando-se em procedimentos 

de análise estrutural e geomorfológica, descritos na seção subsequente. 

 

Figura 1. Compartimentação e posicionamento regional da Mantiqueira Meridional (Adaptado do 
Projeto RADAMBRASIL, 1983). 

 

Metodologia 

Os aspectos morfoestruturais e morfotectônicos foram estudados sob o enfoque da 

abordagem neotectônica, mirando a identificação de efeitos tectônicos recentes na drenagem 



e na topografia (shutter ridges, capturas, terraços rochosos, indícios de efeitos tectônicos em 

solos e sedimentos, migração lateral de cursos d’água, planícies aluviais soerguidas, entre 

outros), se valendo, portanto, da análise do relevo e da drenagem. A rotina de atividades 

empreendidas seguiu as seguintes etapas. 

Etapa 1 – Análise da rede de drenagem, compartimentos geomorfológicos e geologia 

através de documentos cartográficos preexistentes. Tais documentos se referem às folhas 

Barbacena (SF-23-X-C), Varginha (SF-23-V-D), Volta Redonda (SF-23-Z-A) e Guaratinguetá 

(SF-23-Y-B), em escala de 1/250.000. Os dados litológicos foram averiguados em escala 

1/100.000 por meio dos levantamentos inerentes ao Projeto Sul de Minas (2002), utilizando-

se das folhas Caxambu (SF-23-X-C-IV), Andrelândia (SF-23-X-C-V), Itajubá (SF-23-Y-B-III), 

Pouso Alto (SF-23-Z-A-I) e Santa Rita do Jacutinga (SF-23-Z-A-II). 

Etapa 2- Extração de lineamentos estruturais traçados sobre o relevo e a drenagem 

de acordo com as orientações de Liu (1984), tendo como base imagens de radar SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission), seguido de sua representação cartográfica digitalizada 

em software CAD. As direções predominantes foram representadas em roseta elaborada em 

intervalos angulares de 10°. 

Etapa 3 – Identificação de evidências de tectônica ativa no relevo e na drenagem por 

meio de análises cartográficas e de produtos de sensoriamento remoto. Para tal foram 

acionadas as bases planialtimétricas em escala de 1/50.000 e 1/250.000 que compreendem a 

área de estudo, imagens de satélite TM-Landsat-5, além das imagens de radar supracitadas.  

Etapa 4 – Mensuração do Fator Assimetria de Bacias de Drenagem (FABD) (HARE & 

GARDNER, 1985) para bacias hidrográficas adstritas a área de estudo e tomadas como 

representativas do quadro regional. O índice geomórfico em questão indica a assimetria de 

bacias hidrográficas com base na migração lateral dos canais, sendo dado pela fórmula: 

 

FABD = 100 (Ar/At) 

 

Onde: 

Ar = área da margem direita do curso d’água principal 

At = área total da bacia 



Segundo a fórmula apresentada, valores inferiores a 50 correspondem a um 

basculamento da margem direita da bacia, ao passo que valores superiores a meia centena 

são indicativos de basculamento da margem esquerda (SALAMUNI, 1998). 

 

Etapa 5 – Conferência em campo das principais feições interpretadas nas análises 

cartográficas e de produtos de sensoriamento remoto e coleta de coberturas de alteração 

recentes tectonicamente deformadas para datação absoluta por Luminescência Opticamente 

Estimulada (LOE), técnica das alíquotas únicas (SAR). 

 

Etapa 6 – Discussão integrada acerca das relações entre o controle tectônico e a 

evolução do relevo na região da Mantiqueira Meridional em sua porção mineira. 

 

Resultados e discussão 

 

Análise dos lineamentos 

 

A história geológica da Serra da Mantiqueira, conforme há muito sabido, está ligada ao rifte 

continental que engendrou a separação da Placa Afro-Brasileira e a abertura do Oceano 

Atlântico, personificando uma tectônica de caráter tafrogênico acompanhada de extensivo 

magmatismo basáltico (Formação Serra Geral) e intrusões alcalinas mais ou menos pontuais 

cuja ocorrência na Serra da Mantiqueira é dada pelos stocks alcalinos de Itatiaia e Passa Quatro. 

Dessa forma, as direções preferenciais dos lineamentos estruturais correspondem a uma 

herança do rifte continental, que de forma geral repercutiu na formação de cristas com 

orientação preferencial NE-SW, conforme pode ser averiguado na figura 2. 



 

Figura 2. Lineamentos estruturais extraídos da Mantiqueira Meridional. Base: SRTM. Edição: 
Roberto Marques Neto. Ano: 2013. 

 

A direção mais recorrente está postada no sentido NE 150-160°. Juntamente com a direção 

NE 160-170° se faz predominante no Planalto de Campos do Jordão, englobando extensas 

cristas na região de Delfim Moreira e Marmelópolis, bem como estruturas vultuosas como a serra 

da Pedra Branca na extremidade norte desse compartimento. Também são importantes as 

direções NE 140-150°, coniventes com a orientação das zonas de cisalhamento de São Bento 

do Sapucaí e Maria da Fé em consideráveis extensões das cristas associadas. 

Este último intervalo angular (NE 140-150°) predomina no Planalto do Itatiaia, onde 

correspondem a segmentos menos extensos que cortam importantes estruturas 

escalonadamente, desde as superfícies cimeiras do maciço das Agulhas Negras até os 

patamares abatidos que se desmontam em direção ao Planalto do Alto Rio Grande. Conservam-

se estas copiosas orientações também na extremidade nordeste da área de estudo, pelas 

bandas de Seritinga, Olaria e Lima Duarte, onde a Mantiqueira se encontra mais baixa e 

descontínua, precedendo uma significativa queda altimétrica na região de Juiz de Fora, já nos 

domínios da Mantiqueira Setentrional, onde as elevações mais proeminentes raramente 

ultrapassam 1000 metros. Altos patamares de destaque regional voltam a aparecer no maciço do 

Caparaó, na linha divisória entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 

É verificado um agrupamento distinto das orientações dos lineamentos entre o intervalo 

angular NE 130-170°, pelo qual se distribuem as principais estruturas vinculadas a uma tectônica 



mais antiga referente ao rifte continental e submetidas a reativações de caráter neotectônico. Em 

segundo plano ocorrem cinco dezenas distribuídas equitativamente entre NE 100-110° e NE 

110-120°. 

Sobrepõe-se a tais direções algumas orientações vinculadas a falhas transcorrentes 

provavelmente condicionadas por regimes de tensão mais recentes, e que geram feições 

morfotectônicas a interferir no arranjo geomorfológico herdado da tectônica cretáceo-paleocena. 

Os lineamentos em questão situam-se predominantemente no sentido W 0-10°, com 

concentrações também significativas no sentido W 10-20°. 

Os intervalos angulares comportam número insignificante de lineamentos, sobretudo 

aqueles que apontam para NW. As direções predominantemente concentradas para NE revelam 

o predomínio das estruturas de orientação geral NE-SW, sentido no qual se alinham, 

genericamente, as serras do Mar e da Mantiqueira entremeadas pela fossa tectônica do rio 

Paraíba do Sul. 

Na subseção seguinte ocupar-se-á de discussões mais específicas sobre o significado 

geomorfológico do quadro tectono-estrutural aventado. 

 

Evidências de tectônica ativa no relevo e na drenagem 

 

O relevo escarpado da Serra da Mantiqueira vem evoluindo mediante forte influência 

tectônica, e mesmo os processos de recuo de escarpas, em grande medida, parecem estar 

intimamente vinculados ao tectonismo. 

Sobre tal evidência, basta mirar as cristas escarpadas de expressão regional. Nas cristas 

principais da Serra da Mantiqueira que dividem as sub-bacias que compõem a alta bacia do Rio 

Grande da bacia do Rio Paraíba do Sul, bem pode se verificar a linha de falha mais antiga, 

atualmente recuada em relação à escarpa mais rebaixada, que avança em direção ao fundo do 

vale. É plausível a interpretação de que a falha mais recuada pela ação erosiva corresponda ao 

tectonismo mesozoico, e a falha menos recuada corresponda ao soerguimento miocênico 

vinculado ao período neotectônico, que teria engendrado o reafeiçoamento da escarpa original. 

Tal esquema em falha composta pode ser forte indicativo de duas fases mais agudas de 



soerguimento geradoras de dois patamares principais, exaltando o papel da tectônica na 

evolução morfológica destes terrenos. 

A Serra do Papagaio, importante divisor da bacia do Rio Verde com a do Rio Aiuruoca pela 

margem direita, apresenta os traços gerais supramencionados por meio de três degraus típicos 

de atividades tectônicas e erosivas. Tal escalonamento seguramente não pode ser explicado 

exclusivamente pelo modelo de recuo paralelo das vertentes e pedimentação de King. Nesse 

contexto se adéqua com maior afinidade no modelo de Penck, segundo o qual cada patamar, 

das cimeiras em direção às bordas, guarda provável vínculo com uma tectônica mais recente, 

ainda que não se trate de uma estrutura integralmente dômica, e considerando ainda plausível 

que um mesmo pulso possa vir a imprimir esforços em vários sistemas de falhas. 

Nesse caso, a linha de falha principal, cujo espelho é a própria encosta da Serra do 

Papagaio, corresponde à reativação mesozóica que soergueu a região e gerou cúpula granítica 

tardi-tectônica. Os patamares mais avançados e rebaixados em relação à crista recuada podem 

representar uma tectônica mesocenozoica (soerguimento miocênico) e uma tectônica 

quaternária. Tais patamares apresentam facetas trapezoidais, menos desgastadas pela erosão 

fluvial no degrau mais baixo. A cimeira é relativamente aplainada com proeminências 

mantenedoras de forte ruptura de declive com as encostas mais altas que se sobressaem e 

conectam-se aos degraus intermediários em frentes contínuas e preservadas da erosão 

remontante, confinando vales que incidem tanto para a vertente orientada para leste como para 

aquela voltada para o poente. 

A vertente oeste da Serra do Papagaio confina no fundo do vale o Ribeirão Gamarra, 

principal formador do Rio Baependi, que é um dos principais afluentes do Rio Verde, e tais 

degraus intermedeiam o vale encaixado desse curso d’água e as cimeiras aplainadas da serra. 

Rumo oeste, divisores de orientação geral NW-SE também conformam blocos sobrelevados por 

soerguimento diferencial, além de serras alongadas de direção NE-SW, NW-SE e N-S 

representativas de feixes de cisalhamento que interceptam lineamentos regionais de direção NE-

SW nas proximidades de Caxambu. 

As escarpas montanhosas mencionadas, bem como outros alinhamentos de cristas, 

apresentam um grande número de facetas trapezoidais, indicando o controle tectônico ativo na 

evolução do relevo nas principais faixas cisalhantes. Tais alinhamentos podem ser verificados, 

por exemplo, nas serras da Boa Vista e Cristina, esta última correspondendo à falha de 

Jundiuvira, cujos limites setentrionais se encontram na bacia do Rio Verde. De orientação geral 



NE-SW, apresenta considerável retilinidade em sua porção contida na bacia do Rio Verde, muito 

embora deslocamentos sejam verificados quando seciona a bacia do Rio Sapucaí, onde se 

encontra compartimentada em blocos separados pela passagem de rios superimpostos, 

destacadamente o Rio Lourenço Velho e o Rio Sapucaí, que se adapta a falha em pronunciada 

deflexão na passagem da crista retilínea que precede a abertura de expressiva planície de 

inundação no município de Itajubá.  

A presença de vales altimontanos e planícies de inundação nos compartimentos de cimeira 

também são indicativos morfológicos de atividade tectônica recente. Vale, a título de exemplo, o 

que ocorre alto curso o Rio São Pedro, importante formador do Rio Baependi, que desenvolve 

planície de inundação de 1,5 km2 alçada a 1170 metros de altitude e recheada de sedimentos 

profundamente gleizados e com formação de solos orgânicos. O rio divaga pela planície em 

meandros de baixa amplitude a revelar uma tendência de migração do canal fluvial de encontro 

ao divisor da margem direita por efeito de basculamento, estando a margem esquerda 

nitidamente inclinada em direção ao vale. Tal conjunto de evidências aponta para fatores 

climáticos e tectônicos atuando conjuntamente. É visível que o ataque químico atuou mais 

profundamente sobre a rocha pela margem esquerda, agindo com maior veemência em litologias 

mais tenras e emoldurando áreas dispersoras em topos arredondados e declives mais 

suavizados, que se conectam por rupturas suaves com as encostas curtas e desgastadas que 

imbricam em direção ao fundo de vale atualmente colmatado através de uma rampa de 

acumulação de fácies argissólica. Essas tipicidades denotam que o intemperismo químico foi 

contundente e desgastou as facetas triangulares. Pela margem direita a drenagem tende a 

percolar em consideráveis extensões rente à encosta que marca a subida para o interflúvio, 

ficando a planície de inundação descontínua e menos desenvolvida. À jusante uma falha de 

orientação NE-SW desvia o curso de sua orientação SE-NW, para NE, com cotovelo de captura 

de afluente da margem esquerda. 

Outra feição desse tipo é verificada no alto curso do Ribeirão Gamarra, também localizado 

no município de Baependi e principal formador do rio homônimo. Demasiadamente elevada, a 

morfologia agradacional começa a se desenvolver a 1640 metros de altitude, onde forma um 

alvéolo de 2,56 km2 de área em sentido S-N sob baixíssimo gradiente. É interceptado por uma 

shutter ridge responsável por deflexão da drenagem para o sentido SW-NE, tal como ocorre com 

o rio São Pedro, porém por controle de outra falha. 



Planícies aluviais e terraços em processo de soerguimento têm sido importantes elementos 

de verificação de efeitos tectônicos recentes, constituindo-se também em evidências 

morfológicas de interesse para tal ordem de investigação. 

Pela Serra da Mantiqueira são abundantes as exposições de solos hidromórficos, com 

espessos horizontes orgânicos, alçados acima do nível das planícies ativas, estando atualmente 

sendo drenados e, em alguns casos, com pedogênese sobreposta. Alguns materiais 

encontrados em tais condições na paisagem foram submetidos à datação por Luminescência 

Opticamente Estimulada (técnica SAR), método que data o último instante em que o quartzo 

esteve exposto à luz, podendo assim fornecer uma estimativa aceitável da idade deposicional, 

anterior ao soerguimento. Os resultados, situados entre o final do Pleistoceno e princípio do 

Holoceno (8 a 12 mil anos), somados a outros depósitos eminentemente pleistocênicos datados 

acima de 50 mil anos, corroboram que a vigência de uma tectônica ativa na região é fato 

inequívoco. 

A figura 3 ilustra de forma representativa algumas evidências de atividade neotectônica que 

estão em discussão, revelando algumas feições morfológicas e deposicionais recorrentes na 

Mantiqueira Meridional. 

 



 

Figura 3. Algumas evidências de tectônica ativa na Mantiqueira Meridional. (A) Escarpa 
composta em patamares escalonados com desenvolvimento de facetas trapezoidais nos degraus 
intermediários (Baependi, MG); (B) Rio Verde erodindo sua própria carga de canal, expressa 
pelas cascalheiras soerguidas (Itanhandu, MG); (C) Horizontes orgânicos vinculados a Gleissolo 
soerguido (Lima Duarte, MG); (D) Planície altimontana do Rio São Pedro (Baependi, MG) 
(MARQUES NETO, 2012). 

 

Em complemento às observações levadas a efeito, o Fator Assimetria de Bacias de 

Drenagem (FABD) foi estimado para bacias hidrográficas representativas da área de estudo com 

a totalidade ou parte de seus terrenos contidos na Serra da Mantiqueira, aproveitando-se os 

resultados de Marques Neto (2012) (quadro 1). 

 

Quadro 1. Fator Assimetria de Bacias de Drenagem (FABD) para a bacia do Rio Verde e de 

afluentes diretos. 

CANAL DE DRENAGEM FABD QUALIFICAÇÃO 

Rio Verde 40,98 Baixa assimetria da margem direita 

Rio Baependi 32,94 Média assimetria da margem direita 



Rio Capivari 76,3 Alta assimetria da margem esquerda 

Rio Passa Quatro 43,3 Baixa assimetria da margem direita 

Ribeirão Pouso Alto 55,19 Baixa assimetria da margem esquerda 

Ribeirão Caetés 49,7 Bacia simétrica 

Ribeirão do Aterrado 20,82 Alta assimetria da margem direita 

Rio Lambari 47,86 Baixa assimetria da margem direita 

Ribeirão do Carmo 55,08 Baixa assimetria da margem esquerda 

Rio das Bicas 27,3 Alta assimetria da margem direita 

Ribeirão Sabará 61,76 Média assimetria da margem esquerda 

  

Os maiores valores foram acusados para as bacias do Rio Capivari e do Ribeirão Aterrado, 

as duas que apresentam alta assimetria, respectivamente das margens esquerda e direita. 

A bacia do Rio Capivari é pronunciadamente assimétrica, com afluentes de curta 

extensão pela margem esquerda em padrão subdendrítico a subparalelo. Os principais 

tributários incidem pela margem direita, entre os quais o Rio das Furnas é o mais importante 

entre os que procedem do maciço alcalino do Itatiaia. O soerguimento diferencial do “stock” 

alcalino é que naturalmente confere acentuada assimetria para a bacia do Rio Capivari, para a 

qual foi calculado um valor de 76,3, denunciando uma considerável assimetria da margem 

esquerda. O rígido controle tectônico, que insistentemente mantém o Rio Capivari próximo ao 

divisor da margem esquerda faz com que o desenvolvimento mais expressivo da rede de 

drenagem se dê pela margem direita, onde as sub-bacias apresentam maior expressão areolar. 

Em contraponto, na outra margem, pequenos cursos d’água exercem tributação em paralelismo 

caracterizado por constância no distanciamento entre as linhas erosivas e pela agudez do ângulo 

de confluência variável. Nos terrenos pré-cambrianos o que avulta é um padrão contorcido a 

subdendrítico em densidade de drenagem mais baixa. 

A bacia do Ribeirão Aterrado também apresenta uma série de feições morfotectônicas e 

morfoestruturais, acusando sincronia da adaptação da drenagem a uma tectônica ativa, bem 

como adaptação a deformações preexistentes. A alta bacia é alimentada por drenagem paralela 

a subparalela com trechos retilíneos e contorcidos que vão tributando troncos coletores 

intermediários até convergirem na baixa bacia, onde esta sofre estreitamento abrupto. O rio 

principal está adaptado em falha de direção N-S, e recebe interessante afluência do Ribeirão da 



Palma pela margem esquerda no baixo curso, já perto da foz. Esse afluente congrega rede 

hidrográfica bastante desenvolvida, principalmente na margem esquerda, contribuindo para uma 

considerável assimetria da margem direita para a bacia do Ribeirão Aterrado (FABD = 20,82), 

cuja densidade hidrográfica é bem reduzida na margem direita em relação à margem oposta. A 

confluência do Ribeirão da Palma é imposta por falha de orientação NE-SW. 

O fato das demais bacias de drenagem quantificadas no tocante ao índice geomórfico 

em questão não terem sido qualificadas como de alta assimetria, não implica que as evidências 

de tectônica ativa não sobejem. Em certas bacias de drenagem o controle tectônico impõe 

desvios na direção dos cursos d’água na medida em que estes interceptam falhas de diferentes 

direções a exercerem controle sobre os mesmos. Dessa forma, certos coletores importantes 

como os rios São Pedro e Lourenço Velho desviam seu percurso e infletem em diferentes 

direções, fazendo com que a relação entre a área das margens não seja um rastreador viável de 

atividade neotectônica. 

Indubitavelmente, conforme discutido no corpo do presente trabalho, uma vasta gama de 

indicadores morfológicos faz por indicar uma tectônica ativa atuando na evolução do relevo na 

Serra da Mantiqueira, algumas sinalizando fortes indícios e outras comprovando a interferência 

de pulsos tectônicos recentes de forma inequívoca. Estudos que apontam para a ação de efeitos 

diastróficos de origem neotectônica na região foram levados a efeito por uma série de autores, 

entre os quais, a título de finalização, citamos os seguintes: (ASMUS & FERRARI, 1978), (SAADI 

et al., 1989), (SAADI, 1990, 1991, 1993), (MIOTO, 1990), (SANTOS, 1999), (HIRUMA & 

RICCOMINI, 1999), (HIRUMA et al. 2001), (CORSI, 2003), (CHIESSI, 2004), (MORALES, 2005), 

(MARQUES NETO, 2012), entre outros.  

 

Conclusões 

 

Em caráter geral, é coerente afiançar acerca do papel importante da neotectônica na 

evolução do relevo regional. Especificamente, enumeramos os seguintes pontos conclusivos: 

(A) A Serra da Mantiqueira, importante antéclise regional, apresenta significativa 

heterogeneidade tectono-estrutural que engendra soerguimentos diferenciais de blocos 

e desnivelamento de superfícies geomorfológicas. 



(B) O relevo regional é caracterizado por maciços de alta expressão geomorfológica (como 

o do Itatiaia e da Serra do Papagaio) com ocorrência conspícua de frentes escarpadas 

em soerguimento com facetas trapezoidais, indicando a impetuosa atitude tectônica e a 

reorganização erosiva do sistema geomorfológico; 

(C) A rede de drenagem é que congrega as evidências mais fortes de tectônica ativa, sendo 

as mais recorrentes: canais anomalamente retilíneos e/ou com dissecação profunda; 

deflexão de canais; exposição de diques e sobrelevação da carga de fundol; migração 

lateral de canais associada a abandono de meandros; soerguimento de planícies de 

inundação com deformação de aluviões; capturas fluviais e prelúdios de captura, entre 

outros. 

(D) A tectônica ativa se sobrepõe a um regime pretérito que define os principais 

compartimentos morfoestruturais da Mantiqueira, inscrevendo uma morfogênese de 

caráter morfotectônico sobre as estruturas preexistentes. 

(E) O caráter tectônico do relevo regional imputa considerável energia no sistema, o que 

deflagra processos físicos agudos como movimentos de massa e corridas de lama e 

detritos, sobretudo durante as estações chuvosas, o que ressalta as relações estreitas 

entre a dinâmica das paisagens montanhosas e o imperativo climático tropical. 
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