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SOMMAIRE

L'auteur decrit les format ions geologiques du voi smage du confluent triple des
Rios das Mortes Grande, Rio Granele et Rio Capiv ar i, Municipaliie de Lavras, Etat de
Minas Gerais.

La base topographique fut tiree des photographies aeriennes executees par la
PROSPEC aux fin s d'etudes de la region radioactive de Sao Joao del Rei.

Dans la region etudiee les forma tions montrent I'apparence d'une colonne compl ete
stratigraphique. La chaine des mont agnes du Macaia parait etre I'unique temoin de
couches geologiques completement erodee, ceci considere pour la simplifica tion de ]' etu de
et sans aucune evide nce paleontologique, et como etant similaire a celles de la serie
de Bambui ou du Sao Francisco. L'age de ces formations est discutablement Silu
rien ne et sont cornposees de calcaires marmorises de couleur vert e, suivis de calca ires
gris peu magnesienes passant par couches stratigraphiques a des calcaires filiteux
ayant comme sommet des couches de sili ce siltiqueuse . Ces derniere s fonnent le
chapeau des montagnes du Maca ia, limite geog raphique regionnale precise que donne
11' nom a I'endroit.

La region decrite montre dinteressants aspects geomorphollgiques quant aux
trois cours d' eau mentionnes. Ils sont rnis en evidence par II's photographies aeriennes
et cornme celles- ci se tr ouvent a la lim ite de la zone sous contrat ne peuv ent
malheureusement pas montrer vers Ie sud les zones de contact de la formation Macaia
ni de determiner qu elles sont ses relations de temps e d'espace avec les autres regions
sed imenta ires situees au sud de ltumirim et Itutinga.

ABSTRACT

Th e writ er describes the geologi cal formations which ar e locat ed at the triplicat e
confluents of th e Rio da s Mertes Grande, Rio Grand e and Rio Capivari , Municipality of
Lavras, State of Minas Gerais.

The topographic base has been taken from air photographs tak en by PROSPEC
in view of the study of the radioactiv e area of Sao Jofio del Rei.

In the studied ar ea the formations show the app earance of a complete stratified
columm The Mounts Macaia seem to be the only witnesses of geological beds totally
erod ed, this wiew being taken for th e sake of simplicity and without any paleontological
evidence and as been similar to the Bambui or Sa o Fran cisco Series. The age of
these formati ons are doubtfully of the Silurian per iod an d are composed of highly
crysta lli ne metamo rphosed limestone ofa green tone followed by gray limestone
slightly magnesian and by stratigraphic hens of phyllhic calca reous stra ta the top of
the whole hein g of sil tic sandstones. These form ations are the top hat of the
monnt s Macaia geographical landscap e of conspi cuou s form that gives the name to th e
si te.

The described ar ea shows interesting geomorphological sghts of the three above
cit ed rivers . Th ese a re sho wn by the aeri nl photographs and as these are at the
boundary of the contracted zone they ,10 not nnf ortunately show to the south the
contact zone of the Mncnia format ion liar to fix the space and tim e relationship with
oth ers sedimentary Iorrmu ions south of the Itumir im and Itutinga.
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INTRODU<;XO

A localidade de Macaia, a margem da ferrovia de 0,76 da R. M. V.,
situa-se as margens do Rio Grande, uns 6 km a Oeste da triplice confluencia
dos Rios das Mortes e Capivari com aquele outro curso d'agua. Quase
em frente, na outra margem do Rio Grande, fica Ijacy, ja no vizinho
municipio de Lavras. Bern ao SuI, a uns 10 krn, aparecem as primeiras
elevacfies da Serra conhecida como do Macaia.

o autor, aproveitando-se da existenoia de algumas boas aerofotos,
feitas pela PROSPEC para 0 Conselho Nacional de Pesquisas, apresenta em
seguida urn esboco das diversas formacoes que cobrem a area, em especial as
da Serra do Macaia, A seu ver constitue esta regifio a area "chave" para
definir as relacoes de tempo e espago entre todas as Formacoes geologicas
de idade similar. Por comodidade sao atribuidas ao Siluriano (Serie de
Bambui, ou Sao Francisco). Afloram desde 0 extremo Leste, em Pedra do
Sino, ate 0 extremo ocidental, alem de Costa Pinto, ja no ramal de Cru
zeiro da R. M. V. Sao as formacfies mais novas conhecidas em toda a
extensa area da conhecida Provincia Estano-Tantalo-Uranifera da Mantiquei
ra, cujo centro geo-economico e a vizinha cidade de Sao Iofio del Rei, Minas
Gerais.

Infelizmente a delimitacao da area a ser aerofotografada, delimitada
scm consulta a bons conhecedores da regiao, permitiu a incongruencia de
faltarem justamente duas fotos que permitiriam uma completa cobertura
do eixo Pedra do Sino-Macaia. Todavia, com os elementos possiveis de
consulta, apresenta-se 0 eshoco incluso. Tanto 0 Service Geografico como
o Conselho Nacional de Pesquisas de ram a devida permissao ao autor para
divulgacao dos esbocos aqui inclusos.

GEOLOGIA SUMARIA

Quem percorre 0 Rio das Mertes Grande, desde Aureliano Mourao
ate Macaia, unicamente encontra rochas relacicnaveis ao cristalino, sempre
e persistentemente atravessadas por extensos diques e derrames de efusivas
basicas, Nos arredores de Aureliano Mourfio isso e tipico e a cachoeira
do Hibeirao do Rapetinga, proximo a sua barra com 0 Mortes, ao lado
da ponte ferroviaria local, mostra as relacoes de tempo e espago entre urn as e
outras rochas. Possivelmente tais efusivas basicas relacionam-se ao magma
intrusivo' do Triassico, Nada mais sao que apofises do centro vulcanico
efusivo dos arredores de Bomsucesso.

Pertinho de Macaia e depois da sua estacao Ierroviaria, em direcfio
a Pedra Negra, afloram as primeiras camadas de sedimentos bern estrati
ficados, na sua maior parte laterisados. Sao calcarios, mais conspicua
mente aflorantes as margens do Rio Grande. Mostram urn tom esverdinhado.
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Bem metamorfisados e com mergulhos regionaes definidos para SW ou SE.
Tern estratos de mica lepidomelana ou biotita; granulos de silica; leitos
contorcidos, evidenciando pequeno metamorfismo ou reajustes tectonicos
suaves por escorregamentos em mergulho ou direcao, Descendo-se 0 Rio
Grande, em qualquer da s duas margens, afloram paredfies destas rochas
calcarias , Mostram-se carcomidos pela erosao karstica de urn ciclo geo 
morfologico ja bastante velho. As vezes eles sao cortados pOl' diques das
mesmas efu sivas hasicas acima citadas, como pOl' exemplo, no proprio
porto da balsa, no lado de Macaia. Ali aflora nas vazantes maximas uma
efusiva basica de aparencia porfiritica.

Estas camadas de calcarios sao exploradas como marrnores verdes. No
comerc io deste material ornamental conhecem-se-as como " verde Macaia " .

A composicfio quantitativa delas e mostrada no quadro seguinte:
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Posicfio da amostra no mapa ... MAR TC

Subindo-se 0 Rio Grande, apos a barra senil do Capivari, inicia-se
outra area, em ambas as margens, mas mais conspicua na SuI, exibindo
nitido ciclo karstico amadurecido. A regiao mais baixa esculpe-se total
mente em camadas destes marmores esverdinhados. A uns 15 km ao SE
de Ma caia, no fim do esbo90 incluso, no local denominado de Pedra de
Santo Antonio , podem ser bem observadas as relacfies estratigraficas entre
elas e a camada de calcar ios cinz entos que se lh es sobrepoe im ediatamente.

Ali a erosjio karstica desnudou ambas as camadas calcarias e pOl'
subsidencia sucessiva do teto de uma vasta caverna originou um pequeno
vale fechado. A saida de suas aguas, ainda por ele drenadas, se faz atra
ves da conhecida Gruta de Santo Antonio. (Corte geolog ico in cluso ) ,
Assim e logo acima dos marrnores verdes, com eles estratigritficam ente
concordando, vern camadas de um cal cario cinza, bem cr istalino, macio ,
Ietido a percussao com martelo. Nem sempre mostra boa estratifioac jio
mas toma evidente mergulho para SW ou SE. Sao os mesmos calcarios
qu e circundam a cota mais baixa de toda a face N e NE da Serra do
Macaia. Afl oram ainda ao SuI da Grula de Santo Antonio, em rumo do
povoado de Ma cuco, na aba sui daquela Serra, no local conhecido como
Arruda au Olhos D'Agua.
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Seu aspecto petrol6gico indica-os similares aos de Barroso, Pedra do
Sino, Sao lo ao del Rei e Prados. Sua composica o quantitativa div erge urn
peuco dos marrnores verdes, com o dizem as analises expressas neste quadro :

L 0 C A I S Si02 Fe203+A1203 COO MgO P fOgo Lab. Pas. Des.

Santo An ton io 0,44 0,46 55,08 tr crcos 43,22 IT! 2 1657 SA
). Me nd es e Sou za 0,63 0,90 54,95 tr ccos 43,52 IT! 123115 JM
J. Cand id o Filho 0,07 0,22 56,00 tro cos 43,75 LPM 10794 JCF
J. Vitor Pereira 0,30 0,20 55,80 trcrcos 43,80 LPM 8464 JVP
Manoel de Ma tos 0, 16 0,04 55,00 trcrcos 43,20 LPM MM
Caieiras La vra s 0, 12 0,03 55,28 tru ce s 44,57 LPM ICF
Angelo Delfino 0,20 0,04 55, 14 tro cos 44,62 LPM AD
F. Mrrqcrlhfres 0,30 0,40 55,80 t r ccos 43,60 LPM 10387 JFM
E. Dinalli 5,24 0,8 9 52, 16 0,92 41,19 l AC Campinas ED
Induscal 0,35 0,28 55,00 0,55 43,40 Media

Subindo-se 0 Rio Capivari, depois de seus meandros, percorre-se em
sent ido SuI eu proximo ao mergulho das formacd es geolo gicas qu e consti
tu ern a Serra do Maeaia, a seg uinte or dem estratigrMica: marmores esver
dinhados ; camadas de calcarios cinzentos; filitos ca lcife ros, cinzentos
qu ando proximo aos calcar ios e francamente sili cosos a medida qu e deles
em temp o se distanciam. Seguem-se eamadas cada vez mai s sili cosas alii
qu e passarn a urn ti po franco de arenito siltico de finissima granulacao ,

Estes arenitos, lig eiramente metamorfisados, bern consolidados apre
sentam fino s leitos, varvicos, de tonalida de mais escura. Sao persistentes
e r itmados. E tipica sua fina granulaca o e sua colorac iio branco rosea.
Raramente avermelhados. Disjuntam-se em lage s finas e em vir tude de urn
sistema de tre s planos de diacl asamento, dois simetr icos a um ter ceiro, exi
bern tipicos blocos paralepipedi cos au poliedricos.

Superiormente ao horizonte deles afloram camad as menos conspieuas
de fili .os conglorneraticos. Mostram seixos chatos e alongados de roehas
filiticas provindas pr ovavelmente dos horiz ontes Lenheiro, ltutinga au Sao
Jo se (A!gonquiano ? Ser ie de Lavras ? ) . Sao Irancarnent e silticos e poueo
eonsolidados. Depoi s que atingimos a latitude do local assinalado em 0

esbo«o anexo pelo nome 0 1hos D'Agua entramos em uma zona de sedi
mentos lateri sados ao extremo. Talvez sejam do horizont e calcio filitico
ja citado e fazem cantata, muito ao SuI, com granitos aflorantes em ltumirim
e ao SuI de Macuco, Resario e Lavras.

Um perfil, das margens do Rio Grande ao povoado de Macuco, ao
SuI da Gruta de Santo Ant onio, no extremo SE do esboco top ografico
incluso e 0 seguinte : " Are ias e ar gilas recent es cobrindo camadas de
calcario branco esverdinhado, com finos leitos de lepidomclana ou biotita,
ccnto rcidos. Camadas bem estratificadas de mergulho suave para SW.
Cern eles concordantes seguem-se-Ihes camadas de outro calcario, cinzento,
macio, bern estratificado as vezes, fetido a percussiio. Para cima e a medida
qu e sobe-se em cota estratigralica e em topografica pois, concordam, estas
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camadas de ca lca r io ciuzento pa ssa m a ca lcio filitos de IOIll ci nzu a esver
d inhado e eSles vfio passa ndo, g radntiva e suaveme nte, pa ra siltitos e fin al 
menle term ina m em arenites de grn ' Iinis s hn a. Ai. nesta cola e a mais
a lta regi onal estarnos no horizon te geo log ico mais recente, no divi ore
dos lr ib ularios do Capiva r i COlli () Gra nde. Descenrlo-se para Olhos
D'Agua iuverte-se II ordem acim a. tnpand o-re os ca lca rios c inzas nos pontes
do fundo do Va le, em tndavia a ti ng ir () ho rizo nte clos marmores esverdi
nharlos. I S5 0 pO I' qu e 0 cicio erosive ka rsricn, Ira ncam ente regressive nfio
() a lingiu ainda.

A prescnc,<a de 'er las mnnch ns de terras fcrlci ~ . Ici ta s de uma lal erit a
avermell ad a, hem ur g ilosa, sucere se re m provindas cia al teracfio cia ' e fu iva
basica.. ja up nn ' adas . No lam-se nuvamen te ao percorrer a. a rea" g ran i
ticas si tuarlas ao Su i e S E do pov oado de Rosario . Elas extinguem-se a
uns 10 kill de le, no r umo de Lavra ou de Itu tiuga , onde topamos com as
classicas la terit as g ra nito gne issicas ou co m es tas propr ius rochas ,

Outro perfil, de Macaia em rumo Sui a Serra homonima, se mostra
nsslm : iirca ' do I ito maio r rio R io Grande. co hertas por a reias c cong lo
merados recen tes, inco us nlidados, coh rindo pinaculos de ca lcario« esverd i
nhados. A mcdida que and amos para ul, subindu lige ira rn en te, pa ra 0

ant igo le ito muio r, seni l. desse Rio, ext endem-se argilas ma i a u menos
ionsolidadas c parcialmente s uhs titu idas pOl' i lhas de seixos ro lad os de
caracteristica disposicao aluvionar. Mascararn a presenca de afloramentos
de marrnores ou calcarios. Ja no encontro da Serra do Macaia com essa
planicie aluvionar encontrarn-s e as primeiras lateritas provindas da alte
ragan da s camadas de calcar io cinzento. Estes afloram diretamente na
menor cola da Serra. Mostram uns h ens 18 a 20 m de potenci a, Segue-se
um pequeno cstra to de rocha calca r ia, um poueo dul omitica, de cor branca
ou creme . Ser ia esta a rnesma carnada, mai s desenvo ivid a e conhecida para
Este, na s imediacfies de Sao Sebastiao da Viloria e na praia do Betume,
em Sao Joan del Rei (? I .

Vern a sezu ir os mesmos filitus e ca lcio filitos cmza esverd inhnrlos, qu e
passa rn, gradat ivamen te a os siltitos > aren ites roseos de gr u fin issima.
Fin alment cape iam-se P r Iiua earn adn , erodirln e na . l.em consolidada. de
conglomerutos con tendo se ixos dc Ii litns mais ra ram en lc os de quartz itos
similares duqueles da . erra de Ouro ( lrosso IItutinga I I ? I . este pon to
• tam es 110 es tre ito c imo do cha padfio da propria erra do Maca ia , um a vez
q ue esta dcscam ha pa ra S u i, em escnrpa mai s suave que sua fac e ! lOlt e.

Ao que parece, a camada de calcarios cinza, melhor evidenciada pel os
diversos services de lavra induslrial nela proccssados, cc n tor na loda a face
norte e NW da referida serra. Isw evidencia-se claramente no esho<:;o topo
grafico incluso. Nelc, p OI' bem conspicuo nas aerofolos que 0 originaram,
demarcamos a area de ocurrencia do arellito Macaia. P cssivelmenle tra
ta·se da mesma camada aflorante naa so, referilllo -na s aos calcarias cinza,
conhecicla a Sui , per traz da referida Serra, com o tam hem em Cosla Pinlo,
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Olhos D'Agua, Macuco e mesrno para Este ate Sao Joao del Rei e
Barroso.

As possiveis relacfies C OIl1 as Iormacoes apa rentemente similare qu e
a flora m no Val e do Capiva ri, ao Sul de Itumirim, nfio Ioram investigad as
pelo Autor mas c po slve l que a area das formacfies Macaia extenda-sc por
aqufiles lados, cortarla p Ol' faixa de erosfio qu e expo os gran ites aflorantes
110 percurso de lLutinga pa ra Lavras,

TECToNICA

A tectoruca da area investigada parcce ser bern modesta, pelo menos
a evidencia das aerofotos que a cobrem. Algumas horas de voo de obser
vaciio nela tarnbem nada indicaram. 0 exame dela au do esboco incluso
mostra com evidencia (lois nitidos sistemas de Ira turamento regional , inci
dente sabre todas as Iormacdes geologicas que a compoem. Em especial
sobre as areas de rochas cr istalinas que suportarn 03 sedimen tos da Serie
ou formacao Macaia.

Os dois sistemas de fraturamento mostram-se quase que ortogonais. Urn
dcles em sensivel direcao 15.0 NE ao passo que 0 outro faz com e:e angulo
de 80.0 para NW. Os mergulhos regionais tem sen .ido geral para SE, mais
raramente para SW . Essa rotacfio parece ser puramente local e provern de
movimentos secundarios nas camadas mai s cornpetentes dos calcarios,

Isso seria por acomodacfio poster ior a fase que movirn en tou todo 0

pacote sedimsntar pam ul. Nas imedi acoes da area ass ina larla como
Cafesal, nota-se lim ruergulho discorrlante para ITW, implicn a existencia
de urn dobrarnento . Ter iu ra io de curvatura mu ito grande, lomand o apenas
as camadas de calcaria cinzento (?), uma vez que nfio aflorando membros
mferiores da ser ie, impede uma melhor interpretacfio da dobra, complela,
se de fato existe . Ja as margens do Rio Grande os marmores verdes, infe 
riores, mergulham de 35.0 SW (Figueira ) e uns 30.0 SW (Mozart ) , em
irente a Macaia, proximo a intrusiio gabrica ali assinalada, 0 eixo desse
dobramento cornpleto seria horizontal e sensivelrnente orientado segundo
N45E. P crtan to, paralelo a atual escarpa da Serra do Macaia, Cern essa
hipotese coadunam-se 05 rumos dos cur sos d'agua dos Corregos Pintado,
Rib. do Palmital e Rib. do Pirapum. Todos drenam a area ao Oeste ,
ainda nao cornpletamente erodida pelo Rio Grande.

Alias, a propria drcnagem da parte Este e Oeste do esboco indicam
um Fraturamento ori entado sensivelmente segund o 0 rumo indicado. Nao
temos elemeuos que possam evidcnciar causas na rotaciio da direciio de
mergulho, mesrno em face ao extenso foco de efusivas basioas conhecidas para
Oeste da area, visiveis na Cachoeira do Funil ,

A fac e Su I da Serra do Macaia, especia lmente quando vista de aviao,
rncstra um vale em anfiteatro , drenando para 0 Capivari . Faz supar uma
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gra nde subs ide ncia do antigo pen eplano qu e out ro ra cons tituia aq ue Ja ar ea.
Isso ser ia viavel de3de qu e se leve em co n ta ter sido a ar ea assolada por
cicio karstico, ho j e quase qu e totalmente amadurecido. Assim a are a de
calcarios tenros, de tipo cinzento, teria sido erodida subterraneamente . Como
ccn seqiiencia um posterior colapso das ca madas superi ores abat eu-;e dando
aber tura a o vale fechado. Este, depois e pela erosao sabre os destr ocns,
deu mo dele proximo ao atualmente ali cons ta tavel (Vale do Corrego d o
Inbesal) . lustamente faltam-nos aqui as fot ografias ae reas co r res po nde ntes.

DRENAGEM E GEOMORFOLOGI A

A area cc mpor ta a existencia de quatr o nitidos sistemas de dr ena gem
hem dis ti ntos,

o primeiro, Ior necido pelo gr upo dus tres uru ndes r ios qu e co nflucm
na area, mo tra uma drenagern princip al esc ulpida seg undo as dua s direcdcs
pri vilegiad as de fratu ra mcnto tectonico. Abra nge us va les dos Hios Grande,
Mort . d o Capivari. 0 ultimo apenas al e an tes de sua plan icie al uvi on ar
de inundacao. 0 segund o define-so pelo possivel dobrumeuto sec unrlar io
ac ima ci tad o, TOlna os sed imen tos mc.a morlisad os da Serio Maca ia c
comp oem tad as as du as are as de afluentes secundarios do Grande a Oeste
e d o Mo r :es e Gr ande a Este,

o terceiro, ca rater istico de sed imentos silico-c alca rios , mostra-se com
evidencia tipica na area ccber ta pelas Iorrnacfies da Seri e Ma caia. H a uma
drenagem em dentes de pente fin o, seguindo 0 diaclasamento des a re nitos,
seg undo os do is planes ap ont ad os, po r vezes de sensivel simctr ia em torno
do terceirc. Uma vez fora da area de a renites a dren agem procura ex posar
o di aclasamen :o mais intenso feito seg undo valor es proximos a NS, rei
terado sa bre 0 principal indicado em primeiro lu gar.

Freqii ent emente essa drenagem expande-se em cicl o karstico. E parcial.
men te sub.erra nea evid enc iand o 0 atingimento das ca ma das ca lcar ias . Os
sum ido uros e tipos afins sao entao comuns.

o tiltimo tip a de drenagem, mostrado pela parte final d o Capivari,
depois deste a-ravessar as Iormacoes Macaia ale sua confluencia co m 0 Grande,
e mui ca racler ist ico. Evidencia uma senilidade total de um vale erodido

III uas Iormacdes sed imentares ale as proprius ruiz es desta. Os meandros
e a lagoas circu lares sao evi dentes . Desenvolveram-se a ta l ponto qu e
esboca-se urna proxima ca ptura do sub sequentc (Ca piva ri) pelo co nseque nte
I Gr ande ) pa ra Oest e dn utual foz do primeiro, Ao tempo de s imultaneas
che ias maxi ma s dos t res curs es d 'a guu. ha es tugnnqiio nos mean dro da Ioz
do Capivari. Correm ent a o as aguas deste diretamenle para Oeste, atr aves
do pequeno di visor local , ultrapassando em altura, ao enves de para norte
como 0 resto do seu curso impoem na s estiage ns.
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GEOLOGIA ECONoMICA

As rochas calcarias desta Iormacfio, ao que parece, mostram-se estereis
sem qualquer evidencia de mineralisacao primaria. Fala-se, sem qualquer
prova, do encontro de galen as em calcarios aflorantes para Este, nas cerca
nias de Rosario e Itutinga. As camadas esverdinhadas tern sido usadas
como rocha ornamental.

Assemelham-se muito a tipos de cipolinos greg os. Estima-se uma re
serva minima de 5 milhoes de toneladas deIas, na area do esboQo geologico
apresentado. As camadas cinzentas, em virtude de suas qualidades de
puresa e composicao, sao muito trabalhadas como materia prima para
fabrico de cal e corretivos do solo. Assim Ijacy e urn dos locais de maior
producao de cal de Minas Gerais. Na base de relatorios de pe.quisa apro
vados, estima-se a reserva da area que contorna a Serra de Macaia n'uns 3
milhoes de toneladas deste tipo de rocha. A pesada cober.ura esteriI e
dificuldades de praca impedem seu melhor aproveitamento, mesmo ficando
prdximas ao novo tracado da RMV e incidentes na area de industrializacao
da central hidro-ele.rica de Itutinga (sistema CEMIG).

S. J. del Rei, dezembro de 1956
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