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Há 600 

milhões de 

anos erupções 

vulcânicas 

banhavam de 

lava o que  

hoje é a bacia 

do rio Doce

GEOLOGIA y

Os antigos 
vulcões de Minas

Q
uem observa a paisagem montanhosa 
do Sudeste brasileiro não tem como 
desconfiar de que nessa região, há 
cerca de 600 milhões de anos, havia 

uma longa e alta cadeia de vulcões ativos. Na-
quela época, a forma e a posição dos continen-
tes eram distintas das atuais e essa cordilheira 
ficava à beira de um golfo, no extremo de um 
mar estreito, e se estendia por quase 550 qui-
lômetros, indo de onde hoje fica Teófilo Otoni, 
em Minas Gerais, até quase o Paraná. No auge 
de sua existência, seus picos podem ter sido tão 
impressionantes quanto os dos Andes.

Mas talvez nunca se saiba ao certo suas di-
mensões. Assim como o mar estreito e o antigo 
continente, essa cordilheira de-
sapareceu, consumida pela ero-
são. O que resta são fragmentos 
do leito desse mar e das rochas 
que formavam a raiz profunda da 
cadeia de vulcões e hoje afloram 
em Minas. Esses registros estão 
ajudando os geólogos a entender 

a origem e a história evolutiva do chamado 
Arco Vulcânico do Rio Doce. “Nosso trabalho 
buscou reconstituir a história e o relevo des-
se conjunto de montanhas”, conta o geólogo 
Antônio Carlos Pedrosa Soares, da Universi-
dade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ele 
e outros 14 pesquisadores descrevem como 
surgiu e se moldou o Arco Rio Doce em um 
artigo publicado em novembro no Journal of 
South American Earth Sciences.

Nesse trabalho, Soares e seus colaboradores 
coletaram rochas que afloram nos arredores dos 
municípios mineiros de Governador Valadares 
e Teófilo Otoni, próximos à divisa com o Espí-
rito Santo, analisaram a sua composição quí-

mica e a idade dos minerais que 
as formam. A esses dados, eles 
uniram informações de estudos 
anteriores sobre a geologia dos 
blocos remanescentes dessa ca-
deia vulcânica para recompor a 
região, cujos primeiros indícios 
foram identificados nos anos 1960 

Pão de açúcar no 
interior de Minas: 
hoje exposto, 
bloco rochoso foi 
parte da raiz  
do Arco Rio Doce
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pelo geólogo Fernando de Almeida, da 
Universidade de São Paulo (USP).

Os dados compilados agora confirmam 
que existe uma variação na idade das ro-
chas do arco: as rochas mais a leste, próxi-
mo à divisa de Minas Gerais com o Espí-
rito Santo, são mais antigas que as mais a 
oeste, na região entre Teófilo Otoni e Go-
vernador Valadares. Essas idades foram 
determinadas por análises do decaimento 
de elementos químicos radioativos do 
mineral zircão feitas em laboratórios da 
UFMG, da USP, da Universidade Federal 
de Ouro Preto (Ufop), da Universidade de 
Brasília (UnB) e da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (Uerj). “É um conjunto 
de dados muito consistente”, afirma o 
geólogo. “Análises de laboratórios dife-
rentes, usando métodos diferentes, che-
garam às mesmas conclusões.” 

Da determinação das idades das ro-
chas, aliada ao estudo da composição 
química e da estrutura de seus mine-
rais, emergiu uma história dividida em 
três capítulos. O Arco Rio Doce teria co-
meçado a se formar há 630 milhões de 
anos, quando os pedaços de continentes 
que existiam estavam reunidos em um 
supercontinente próximo ao polo Sul. 

De acordo com as análises, em um des-
ses continentes havia uma longa penínsu-
la, formada por um embrião continental 
muito antigo, envolvendo partes do que 
hoje é o leste do Brasil e o oeste da África. 
No interior dessa região, que os geólogos 
chamam de cráton São Francisco-Congo, 
havia um mar estreito chamado oceano 
Adamastor, que era semelhante ao mar 
Vermelho e se estendia de onde hoje é o 
estado de São Paulo até a Bahia.

Entre 630 milhões e 605 milhões de 
anos atrás, o movimento das placas tec-
tônicas teria feito a crosta oceânica na 
região do Adamastor mergulhar sob o 
cráton do Congo e iniciar a formação 
dos vulcões, fenômeno semelhante ao 
que hoje contribui para a formação dos 
Andes e a ativação de vulcões no Chile 
(ver infográfico). Nos 20 milhões de anos 
seguintes, à medida que o Adamastor fe-
chava, novas montanhas se formavam e 
o vulcanismo se expandia em direção ao 
litoral daquele oceano primitivo. Por fim, 
entre 585 milhões e 575 milhões de anos 
atrás, quando esse oceano havia pratica-
mente desaparecido, um grande bloco 
da crosta oceânica que afundava sob a 
placa continental teria se desprendido 
e afundado no manto terrestre. Como 
provável consequência, houve um aque-
cimento maior da crosta continental e 
um último episódio de vulcanismo, mais 

intenso que os anteriores. “Esse teria si-
do o momento derradeiro da evolução do 
Arco Rio Doce ”, explica Pedrosa Soares, 
“quando o mar se fechou e as margens 
dos crátons de São Francisco e do Congo 
Ocidental se tocaram”.

Outros grupos já identificaram re-
manescentes de cadeias vulcânicas do 
mesmo período no Brasil e em outros 
países. Nenhuma delas, porém, apre-
sentava história tão fascinante como a 
do Arco Rio Doce, formado entre dois 
con tinentes, à margem de um mar inte-
rior. Por causa dessa configuração úni-
ca, as rochas no extremo norte do arco 
têm uma composição incomum. Essas 
rochas são formadas a partir de magma 
contendo mais crosta continental der-
retida do que crosta oceânica e foram 
descritas pelo geólogo Leonardo Gon-
çalves, da Ufop, um dos colaboradores 
de Soares, em um artigo recente na re-
vista Gondwana Research.

Segundo a geóloga Mahyra Tedeschi, 
aluna de doutorado de Pedrosa Soares 
e primeira autora do artigo no Journal 
of South American Earth Sciences, falta 
esclarecer muitos detalhes da história 
do Arco Rio Doce. “Existem várias for-
mações rochosas que podem integrar o 
arco, mas ainda precisam ser mais bem 
estudadas”, ela diz. n Igor Zolnerkevic
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Fechamento 
de oceano 
primitivo levou 
à formação do 
Arco rio Doce 
em três etapas

A origem de uma cordilheira
Crosta de oceano primitivo mergulhou sob continente e gerou cadeia vulcânica, como ocorre nos Andes

FOntE TEDEsCHI et al. / jsAEs

Entre 630 milhões e 605 milhões 
de anos atrás, a crosta oceânica 
começou a submergir sob a placa 
continental
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Arco Rio Doce

O mergulho da crosta oceânica 
deformou a crosta continental 
próximo ao oceano Adamastor  
e originou uma cadeia de vulcões 

Entre 585 milhões e 575 milhões 
de anos atrás, parte da crosta se 
desprendeu e afundou no manto, 
intensificando o vulcanismo
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1. Cráton amazônico
2. Cráton do oeste da África
3. Cráton do são francisco
4. Cráton do Congo
5. Cráton do Kalahari
6. Cráton do   
Paranapanema- 
-Luiz Alves-Rio da Prata


