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5. DIAGNÓSTICO 

5.1 MEIO FÍSICO 

5.1.1 METODOLOGIA APLICADA 

5.1.1.1 Clima 

Para caracterização do tema clima foram utilizados dados secundários obtidos 
das séries históricas (normais climatológicas) das estações meteorológicas de 
São Luis-MA, Zé Doca-MA, Imperatriz-MA e Marabá-PA (INMET, 1992). Para a 
seleção das referidas estações considerou-se a consistência técnica dos dados 
existentes e a localização a uma distância de até 40 quilômetros do eixo da linha 
férrea da EFC, distância essa considerada como o limite da representatividade 
dos dados climáticos para esse estudo. 

As "Normais Climatológicas" do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 
adotadas para esse estudo, são obtidas através do cálculo das médias de 
parâmetros meteorológicos, obedecendo a critérios recomendados pela 
Organização Meteorológica Mundial (OMM). Essas médias referem-se a períodos 
padronizados de 30 (trinta) anos. Para as estações selecionadas foram utilizados 
dados referentes ao período de 1961 a 1990. 

Após a seleção das estações procedeu-se o levantamento de dados e a 
sistematização das informações obtidas (INMET, 1992). Essas informações 
foram utilizadas para compor o padrão climático da área de inserção da ferrovia. 
As variáveis climáticas consideradas no presente estudo foram: precipitação, 
temperatura, balanço hídrico, umidade relativa do ar e circulação atmosférica. 
Aspectos referentes à insolação e direção dos ventos também foram abordados. 

Os dados de balanço hídrico ao longo da EFC foram extraídos das estações 
meteorológicas de São Luís, Imperatriz, Zé Doca e Marabá (INMET, 1992), 
conforme os cálculos gerados por Rolim et al (1998). 

Os sistemas de circulação atmosférica que influenciam o clima da região de 
interesse foram definidos a partir de dados obtidos em literatura especializada, 
que define a classificação climática da região (IBGE, 1979). Esta última foi 
corroborada com a análise das séries históricas das estações selecionadas 
(INMET, 1992). 

Para a caracterização da direção e intensidade dos ventos, foram utilizados 
dados secundários medidos na Plataforma Coletora de Dados (PCD) do Instituto 
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Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE em São Luís, bem como da estação 
meteorológica de Marabá-PA (INMET, 1992; Golder, 2006). 

O mapa com delimitação da área de influência definida para o clima é 
apresentado no item 5.1.2. 

5.1.1.2 Qualidade do Ar 

Para a caracterização da qualidade do ar, considerando que no contexto regional 
e na área de atuação local da EFC não existem estações de monitoramento de 
qualidade do ar operadas pelos órgãos ambientais que apresentem uma 
adequada série histórica de dados, optou-se pela realização de uma campanha 
de 30 dias de medições em 3 povoados interceptados pela ferrovia. 

Foram avaliados os parâmetros PTS, PI NO2 e SO2 com medições de 24 horas 
durante 30 dias em Marabá, Açailândia e Alto Alegre do Pindaré (Auzilândia). 

As metodologias empregadas nas coletas e análises estão descrita sob o seguinte 
número e título: 

 ABNT NBR 9.547 Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente – 
Determinação da Concentração Total pelo Método do Amostrador de 
Grande Volume 

 ABNT NBR 13412 - Material Particulado em Suspensão na Atmosfera – 
Determinação da Concentração de Partículas inaláveis pelo Método do 
Amostrador de Grandes Volumes Acoplado a um Separador Inercial de 
Partículas 

 ABNT NBR – 9546 Dióxido De enxofre no ar ambiente – Determinação da 
concentração pelo método da Pararrosanilina. 

 US EPA SQN 1277-026 Sodium Arsenit method for determination of 
Nitrogen Dioxide in the atmosphere 

 Procedimentos Internos do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 17025 

 POP-MON-01-03 Manutenção e calibração de equipamentos 

 POP-MON-01-05 Amostragem de qualidade do ar trigas 

 POP-MON-01-06 Recepção de amostra 

 POP-MON-01-07 Cálculo de incerteza de medição 

 POP-MON-01-04 Amostragem de qualidade do ar Hi- vol 

Para a coleta das amostras foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 "High Volume Sampler" cujo princípio básico é a aspiração de um volume 
de ar através de um amostrador de grande volume acoplado a um 
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separador inercial de partículas, que retenha as partículas com mais de 
10 μm de diâmetro (aerodinâmico) antes que o ar amostrado atingir o 
filtro para a determinação da concentração de Partículas Inaláveis (PI). 

 A metodologia empregada na coleta de amostra e determinação de 
Partículas Inaláveis está descrita na norma NBR 13.412 da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 HI-VOL - Amostrador de grande volume (AGV), com registro contínuo de 
vazão, para a determinação da concentração de partículas totais em 
suspensão (PTS) no ar ambiente.  

 A metodologia empregada na coleta de amostra atende à Resolução n° 3 
do CONAMA e à NBR 9547. 

 TRIGÁS - Normalmente utilizado para medir Dióxido de Enxofre (SO2), 
seja pelo método da pararrosanilina (NBR 9546) ou pelo método do 
peróxido de hidrogênio (NBR 12979), ou para qualquer outro para os 
quais existam reagentes disponíveis para sua completa coleta mediante 
ab-sorção. Especificamente para medições de SO2 pelo método da 
pararrosanilina, em que a solução deve ser mantida abaixo de 20 ºC, o 
TRIGÁS é dotado de um poço de refrigeração para o frasco-borbulhador 
com a solução. 

O TRIGÁS atende à Resolução n° 3 do CONAMA para as medições SO2, NO2, e 
além das normas da ABNT para SO2 mencionadas acima, atende também a 
métodos pertinentes da CETESB, FEEMA, FEAM e US EPA. 

 
Foto 5.1-1: Equipamento utilizado para medição das 
concentrações de PTS, PI, NO2 e SO2 
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5.1.1.3 Geologia 

A caracterização da geologia regional foi elaborada com base nas informações 
contidas no mapeamento geológico da área de inserção do empreendimento 
contido nas Folhas SB-22 Araguaia, SA.23 São Luís e SB-23 Teresina, da Carta 
Geológica do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2004). O mapa da geologia regional 
apresenta a distribuição espacial das diferentes unidades geológicas inseridas 
na área de influência do empreendimento. 

Informações adicionais foram extraídas de mapas e relatórios disponíveis na 
literatura especializada, tendo como principais fontes as cartas e textos 
explicativos dos mapeamentos geológicos contidos nas folhas São Luís (SA.23-
X-Z-A), Curupuru (SA.23-X-Z-C), Santa Inês (SA.23-Y-D), Vitorino Freire 
(SB.23-V-B), Açailândia (SB.23-V-A),Imperatriz (SB.23-V-C), Marabá (SB.22-X-
D), Serra Pelada (SB.22-X-C) e Serra dos Carajás (SB.22-Z-A), do Programa de 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil (CPRM, 1994). Complementaram a 
base de dados, as informações contidas no estudo de impacto ambiental 
referente à Fase 1 de duplicação da EFC, bem como os levantamentos dos 
recursos naturais realizados pelo RADAMBRASIL (1973a, 1973b, e 1974). 

As informações apresentadas sobre a evolução tectônica da área de Influência 
da EFC basearam-se, em primeira instância, nas informações condensadas nos 
volumes “Bacias Sedimentares Paleozóicas e Meso-Cenozóicas Interiores” de 
autoria de Silva et al. (2003), “Bacias Sedimentares da Margem Continental 
Brasileira” de autoria de Mohriak(2003) “Geotectônica dos Escudos das Guianas 
e Brasil-Central” de autoria de Santos (2003). Este volume é parte integrante do 
trabalho “Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil”, produzido pelo 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2003), sob coordenação de Bizzi, 
Schobbenhaus, Vidotti e Gonçalves (Bizzi et al., 2003). 

As visitas de campo, percorrendo toda a ferrovia e o seu entorno, foram 
realizadas entre os dias 25/04/2011 e 06/05/2011, e 23/05/2011 e 
03/06/2011 com o objetivo de verificar aspectos a respeito das características 
geológicas na área de inserção da EFC. 

O mapa geológico da Área de Influência Direta (AID) na escala 1:50.000 foi 
elaborado com base nas unidades geológicas regionais, complementado com 
fotointerpretação da imagem de satélite IKONOS (2004) disponível para todo o 
traçado da EFC, e observação de campo. Foram identificados os lineamentos 
mais proeminentes que representam traços de falha e ou fraturas. Este mapa 
apresenta a delimitação das áreas de influência do empreendimento. 

Para um maior entendimento da estruturação geológica regional e local foram 
realizadas cinco seções geológicas ao longo do traçado EFC.  



 
 

 
 

________________________________________________________________________________
5 

5.1.1.3.1 Direitos minerários 

Os Direitos Minerários ao longo da Estrada de Ferro Carajás (EFC) foram 
levantados considerando-se todas as áreas que se encontram parcialmente ou 
integralmente dentro do limite da Área de Influência Direta (AID). O 
levantamento foi realizado com consulta à base de dados do sistema SIGMINE 
do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM, 2011) do Ministério das 
Minas e Energia, atualizado até a data de 22 de junho de 2011. Estas 
informações foram combinadas com aquelas obtidas nos levantamentos de 
campo realizados entre os dias 25/04/2011 e 06/05/2011, e 23/05/2011 e 
03/06/2011. Especial atenção foi dada às áreas com Regime de Licenciamento, 
e que se encontram em atividade, uma vez que não foram encontradas áreas 
com Concessão de Lavra. O mapa dos direitos minerários ao longo da EFC 
apresenta os limites das áreas de influência do empreendimento. 

5.1.1.3.2 Cavidades 

O levantamento da possível presença de cavidades naturais subterrâneas na 
Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) da Estrada de 
Ferro Carajás foi desenvolvido com pesquisa junto ao cadastro do Centro 
Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas em maio de 2011 (ICMBIO-
CECAV, 2011). Também foi utilizado o banco de dados da Vale (2011), resultado 
das prospecções realizadas em suas áreas operacionais, bem como em áreas 
alvo de pesquisa mineral no estado do Pará. O mapa de cavidades ao longo da 
EFC apresenta os limites das áreas de influência do empreendimento. 

5.1.1.4 Geomorfologia 

A elaboração do diagnóstico dos aspectos geomorfológicos envolveu a pesquisa 
de dados secundários, visita de campo e a consolidação das informações. O 
levantamento de dados secundários incluiu a compilação bibliográfica de 
trabalhos sobre a região de estudo, mapeamentos existentes e bases 
cartográficas disponíveis para a elaboração dos mapas. Dados disponibilizados 
pela Vale também foram utilizados como base para aprofundamento do estudo. 
Foram consultados os levantamentos do Projeto RADAMBRASIL (1981), Folha 
SB. 22 - Araguaia e parte da Folha SC.22 - Tocantins; Folha SA.23 - São Luís e 
parte da Folha SA.24 - Fortaleza; Folha SB.23 - Teresina e Parte da Folha SB.24 
– Jaguaribe e dos mapas de Unidades de Relevo do Brasil elaborado pelo IBGE 
(1993, 2006), escala 1:5.000.000. Ao mesmo tempo foi consultado o 
mapeamento do Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia, disponibilizado 
pelo site oficial do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

O mapa de unidades regionais de relevo do IBGE (2006) foi utilizado para a 
descrição e definição das unidades geomorfológicas presentes na área de 
estudo.  
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A visita de campo realizada entre os dias 25/04/2011 e 06/05/2011 foi 
desenvolvida percorrendo-se todo o traçado da ferrovia e seu entorno, 
identificando os contextos geomorfológicos e morfodinâmicos atravessados. As 
Áreas Diretamente Afetada e de Influência Indireta foram vistoriadas com a 
finalidade de reconhecer as diferentes paisagens e seus aspectos ambientais 
estruturadores. A partir deles observou-se a dinâmica hidrogeomorfológica a de 
modo a definir se a influência predominante da dinâmica decorre do contexto 
natural, de interferências antrópicas ou de ambas.  

Os dados de campo permitiram o detalhamento das características específicas 
de cada unidade geomorfológica regional. 

A partir dos dados secundários e primários consolidadou-se a descrição das 
unidades geomorfológicas e realizou-se o mapeamento focando os aspectos 
morfodinâmicos das formas de dissecação e dos riscos naturais os quais podem 
afetar a ferrovia ou serem desencadeados pelas obras de duplicação.  

A produção do mapeamento abordou dois aspectos geomorfológicos: (i) as 
formas de relevo baseadas no tipo de dissecação; (ii) e o risco natural dos 
agentes hidrogeomorfológicos no desencadeamento de processos 
morfodinâmicos. Com identificação espacial destas duas variáveis delimitou-se 
as unidades integradas de ambas. 

Os mapas de processos e riscos morfodinâmicos e planialtimétrico apresentam-
se circunscritos às áreas de influência do empreendimento. 

5.1.1.5 Solos 

5.1.1.5.1  CLASSES DE SOLO EM NÍVEL REGIONAL 

A distribuição dos solos na Área de Influência Indireta mostra-se fortemente 
associada aos domínios das unidades litológicas, bem como aos grandes 
compartimentos geomorfológicos presentes na região. 

As principais classes de solos identificadas, segundo o mapa pedológico da 
EMBRAPA (1986) são argissolos, cambissolos, gleissolos tiomórficos, gleissolos 
sálicos, latossolos, neossolos flúvicos, neossolos litólicos, neossolos 
quartzarênicos, nitossolos, planossolos, plintossolos, vertissolos e solos 
indiscriminados de mangues. Como trabalho inicial visando ao levantamento 
pedológico da Estrada de Ferro Carajás (EFC) em nível regional, a primeira 
etapa executada foi a pesquisa bibliográfica do que se refere ao existente 
publicado sobre o assunto. Foram utilizados os trabalhos atribuídos aos 
levantamentos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA 
1981), e ao Projeto RADAM Brasil (1973) o qual é representado pelas seguintes 
folhas: Folha SA. 23 São Luís e parte da folha SA. 24 Fortaleza; Folha SB. 23 
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Teresina e parte da folha SB.24 Jaguaribe; Folha SB. 22 Araguaia e parte da 
folha SC.22 Tocantins. 

As nomenclaturas das classes de solos descritas nos trabalhos citados acima 
foram transcritas para a nova classificação proposta pelo Sistema Brasileiro de 
Classificação dos Solos (EMBRAPA, 2006).  

5.1.1.5.2 CLASSES DE SOLO DA AID E ADA 

5.1.1.5.2.1 Metodologia de mapeamento 

Para um maior refinamento dos atributos pedológicos, foram levantadas dez 
classes, além das descritas regionalmente, as quais não foram representadas na 
base de solos Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de escala 
1:1.000.000. A partir dos dados coletados em campo, foi confeccionado um 
mapa de solos na escala de mapeamento de 1:50.000, as quais foram 
comparadas com as unidades geoambientais definidas pelo IBGE (1997). Neste 
mapa está representada a delimitação das áreas de influência do 
empreendimento. A metodologia utilizada ateve-se a vetorização das classes com 
base em curvas de nível extraídas em ambiente ARC-Gis 9.3, tendo como base 
de dados imagem SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e imagens de 
satélite. Estes dados foram apresentados em 14 folhas representando o 
mapeamento das classes de solo, os quais apresentam a delimitação das áreas 
de influência do empreendimento. 

Ao todo foram abertos 68 perfis de solo classificados em campo aplicando-se 
técnicas de análise das estruturas do solo e descrição dos seus horizontes para 
posterior confirmção em escritório.  

A descrição da morfologia dos perfis de solo em campo baseou-se nas 
características visíveis a olho nu e/ou perceptíveis por manipulação, 
métodoproposto pela Universidade Federal de Viçosa, (Manual de Descrição e 
Coleta de Solos no Campo, 2005), cuja metodologia é aplicada para descrição 
morfológica das feições que permite a sua inferência levando em consideração o 
manuseio, como por exemplo: cor, textura, estrutura, porosidade, consistência, 
cerosidade, transição entre horizontes e ou camadas. A atividade de saturação 
por base foi extraída de trabalhos realizados ao longo dos estados do Maranhão 
e Pará citados ao longo deste relatório e na bibliografia deste documento.  

5.1.1.5.2.2 Trabalhos de Campo 

Foram realizadas cinco campanhas de campo, cada uma com duração média de 
doze dias úteis. Inicialmente foram levantados e descritos, através de pesquisas 
bibliográficas, doze geoambientes, o que norteou a abertura de perfil para a 
análise das características dos solos encontrados e descritos pelos trabalhos 
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anteriormente realizados. Após a abertura dos perfis, foi realizada a leitura da 
paisagem e a descrição das classes de solos encontradas durante as campanhas 
de campo, as quais foram comparadas aos dados obtidos por pesquisas 
bibliográficas e compatibilizadas para a apresentação neste documento. Todos 
os pontos onde se procedeu a abertura de perfil foram georreferenciados por 
meio de GPS Garmin 60CSx. Também foram feitos registros fotográficos tanto 
do perfil quanto do seu ambiente de formação. 

5.1.1.5.3 SUSCEPTILIDADE À EROSÃO 

Os estudos utilizados para os fatores de erodibilidade levaram em consideração 
os atributos e características das rochas, do relevo, dos solos e os processos 
morfogenéticos. A intensidade erosiva teve como indicadores a capacidade de 
proteção da cobertura vegetal e as condições climáticas regionais. A metodologia 
empregada na avaliação da vulnerabilidade baseou-se na proposta de Tricart 
(1977) que classificou os meios em Estáveis a Fortemente Instáveis. Foram 
definidos três graus de vulnerabilidade: baixa (meios estáveis), Médio (meios 
instáveis) e Alto (fortemente instáveis). 

5.1.1.5.4 APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS 

Na avaliação da aptidão agrícola dos solos foi utilizado o sistema de BENNEMA 
et. AL, (1966), sistema este já amplamente empregado no Brasil e em vários 
países da America Latina, em levantamento ao nível exploratório e de 
reconhecimento. O sistema resulta de uma análise dos graus de limitações que 
condicionam o uso agrícola das terras, tais como: deficiência de fertilidade, 
susceptibilidade à erosão, deficiência ou excesso de água e impedimento à 
mecanização; limitações estas que são deduzidas em função das características 
pedológicas dos solos RADAMBrasil (1973). 

Na área do empreendimento foi utilizado o sistema admitindo-se duas 
possibilidades de manejo: um primitivo, bastante disseminado na região e 
utilizado por pessoas sem capital, de nível técnico baixo, com práticas 
tradicionais de manejo; e um desenvolvido com grandes possibilidades de 
utilização a curto e longo prazo. 

O levantamento da Aptidão Agrícola da Estrada de Ferro Carajás (EFC) foi 
apresentado em nível regional. Para suprir esta demanda, foi utilizado o 
trabalho atribuído ao levantamento do Projeto RADAM Brasil (1973) o qual é 
representado pelas seguintes folhas: Folha SA. 23 São Luis e parte da folha SA. 
24 Fortaleza; Folha SB. 23 Teresina e parte da folha SB. 24 Jaguaribe; Folha 
SB. 22 Araguaia e parte da folha SC. 22 Tocantins. 
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5.1.1.5.5 CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ESTABELECIMENTO DAS 
CLASSES DE SOLOS (Emprapa 2006) 

5.1.1.5.5.1 Horizontes diagnósticos 

HORIZONTE A DIAGNÓSTICOS SUPERFICIAIS 

Horizonte A fraco: é um horizonte mineral superficial que apresenta teores de 
carbono inferiores a 5,8 g/kg, cores muito claras na maior parte do horizonte, 
com valores quando úmido >4, e quando seco >6. 

Horizonte A moderado: é um horizonte mineral, superficial, com conteúdos de 
carbono variáveis e características que expressam um grau de desenvolvimento 
intermediário entre os outros tipos de horizonte A. Apresenta requisitos de cor 
ou espessura insuficientes para caracterizar horizonte A chernozêmico ou A 
proeminente, diferindo também do horizonte A fraco seja por sua estrutura, 
mais desenvolvida, ou pelos conteúdos de carbono superiores a 6 g/kg, ou 
ainda pela presença de cores mais escuras (valor < 4, quando úmido, ou croma 
< 6, quando seco). 

Horizonte A proeminente: constitui horizonte superficial relativamente 
espesso (com pelo menos 18 cm de espessura – a menos que a ele siga um 
contato lítico, quando deve ter pelo menos 10 cm – e com 1/3 da espessura do 
solum, ou 25 cm se este tiver mais de 75 cm); com estrutura suficientemente 
desenvolvida para não ser simultaneamente maciço e duro, ou mais coeso, 
quando seco, ou constituído por prismas maiores que 30 cm; escuro (croma 
úmido inferior a 3,5 e valores mais escuros que 3,5 quando úmido e que 5,5 
quando seco); com saturação por bases (V) inferior a 65%1 e conteúdo de 
carbono igual ou superior a 6,0 g/kg. 

HORIZONTE B/GLEI DIAGNÓSTICOS SUBSUPERFICIAIS 

Horizonte B incipiente: consiste em horizonte mineral cujas características 
evidenciam um estágio de alteração em grau não muito avançado, porém o 
suficiente para o desenvolvimento de cor ou estrutura. É um horizonte de 
caráter bastante variável em decorrência do seu grau de evolução ainda 
incipiente, mas com insuficiência de requisitos distintivos de outros horizontes 
diagnósticos. Apresenta textura franco-arenosa ou mais fina, podendo conter 
quantidades expressivas de materiais em decomposição ou com estrutura da 
rocha original, neste caso desde que não ultrapassem mais da metade de seu 
volume. Quando apresentar características morfológicas semelhantes ao B 
latossólico, distingue-se pela maior capacidade de troca da fração argila, ou 

                                         
1 Pelo sistema de classificação anteriormente adotado no Brasil, para caracterizar o horizonte A chernozêmico era exigida saturação por 

bases igual ou superior a 50%, valor considerado para distinção entre ele e o horizonte A proeminente (Embrapa, 1988b). 
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maior ocorrência de fragmentos de rocha, minerais alteráveis ou argilas 2:1, 
pelo Ki superior a 2,2, ou ainda pela espessura inferior a 50 cm. 

Horizonte B textural: é um horizonte mineral subsuperficial no qual há 
evidências de acumulação, por iluviação, de argila silicatada e, usualmente, 
apresenta cerosidade. O conteúdo de argila do horizonte B textural é maior que 
o do horizonte A e pode, ou não, ser maior que o do horizonte C. 

Horizonte B latossólico - é um horizonte mineral em avançado estágio de 
intemperização, evidenciado pela completa ou quase completa ausência de 
minerais primários facilmente intemperizáveis na fração areia (< 4%, referente à 
terra fina; ou < 6% de muscovita), assim como de fragmentos de rocha ou do 
saprolito (< 5%, em volume) e de argilo-minerais do grupo das esmectitas 
(argilo-minerais 2:1). Sua gênese é marcada por intensa lixiviação de bases, 
resultando em concentração residual de sesquióxidos e argilas do tipo 1:1. 
Apresenta espessura mínima de 50 cm; pouca diferenciação entre 
subhorizontes; estrutura forte muito pequena ou pequena granular, ou em 
blocos subangulares com grau de desenvolvimento não mais que moderado e 
cerosidade no máximo pouca e fraca; textura franco-arenosa ou mais fina e 
reduzidos teores de silte (relação silte/argila inferior a 0,6, ou 0,7 se de textura 
média); grau de floculação igual ou próximo a 100%, com teores de argila 
dispersa menores que 200g/kg, desde que o conteúdo de carbono não exceda 
4,0 g/kg e o pH em KCl seja inferior ao determinado em água; CTC da fração 
argila2 inferior a 17 cmolc/kg; e relação molecular SiO2/Al2O3 (índice Ki) menor 
do que 2,2.  

Horizonte glei - é um horizonte mineral, subsuperficial ou eventualmente 
superficial, com espessura mínima de 15 cm, cujas características de cor 
refletem a prevalência de processos de redução, com ou sem segregação de 
ferro, em decorrência de saturação por água durante algum período ou o ano 
todo. Quando úmido, apresenta 95% ou mais da matriz do horizonte, ou das 
faces dos elementos estruturais, cores neutras (N) ou mais azuis que 10Y, ou se 
os valores forem menores que 4 os cromas são menores ou iguais a 1, ou para 
valores maiores ou iguais a 4 os cromas são iguais ou inferiores a 2 (para matiz 
10YR ou mais amarelo é admitido croma 3, desde que diminua no horizonte 
seguinte); ou a presença de ferro reduzido seja evidenciada pela forte coloração 
azul-escura desenvolvida com o ferricianeto de potássio ou pela cor vermelha 
intensa desenvolvida pelo alfa, alfa dipiridil. O horizonte glei pode corresponder 
aos horizontes B, C, A, ou E. 

                                         
2 Pelo sistema anteriormente adotado no Brasil, grau de floculação e teor de argila dispersa em água não constituíam requisitos distintivos 

de B latossólico, assim como 13 cmolc/kg era o valor máximo admitido para a CTC da fração argila, descontada a contribuição da matéria 
orgânica, considerada como de 0,45 cmolc/kg de carbono. 
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5.1.1.5.5.2 Atributos utilizados na subdivisão das classes 

ATIVIDADE DAS ARGILAS (TA E TB) 

Refere-se à capacidade de troca de cátions (CTC) atribuída à fração argila, 
determinada pela divisão do Valor T pelo teor de argila. Baixa atividade (Tb) 
refere-se a capacidade de troca inferior a 27 cmolc/kg de argila1, e alta atividade 
(Ta) a valores maiores ou iguais a este. Este critério é considerado em 
pertinência ao horizonte B, ou ao C quando não existir B, não se aplicando a 
materiais de solo das classes texturais areia e areia franca. 

SATURAÇÃO DE BASES 

Refere-se à proporção de cátions básicos trocáveis em relação à CTC (Valor T) 
determinada a pH 7. Alta saturação especifica saturação por bases (Valor V) 
igual ou superior a 50% e baixa saturação indica valores inferiores a este. São 
designadas, respectivamente, pelos termos: eutrófico e distrófico. 

Este critério é considerado em relação ao horizonte B, ou ao C, quando não 
existir B, ou ao A, na ausência de B ou C; exceto no caso de solos ricos em sódio 
trocável, em que não é considerado. 

No caso de ocorrer diferença em profundidade quanto a esse caráter, o prefixo 
epi é acrescido às designações acima, para indicar o estado de saturação da(s) 
camada(s) superficial(is), empregado como elemento distintivo em sexto nível 
categórico. 

GRUPAMENTO DE CLASSES TEXTURAIS 

A textura empregada na distinção de classes em quinto nível categórico, refere-
se à composição granulométrica da fração terra fina, representada pelos 
grupamentos de classes texturais, conforme segue: 

 Textura arenosa - compreende composições granulométricas que 
correspondem às classes texturais areia e areia franca, ou seja, que 
satisfazem à equação: (teor de areia – teor de argila > 700 g/kg); 

 Textura média - compreende composições granulométricas com menos de 
350 g/kg de argila e mais de 150 g/kg de areia, excluídas as classes 
texturais areia e areia franca; 

 Textura argilosa - compreende composições granulométricas com 350 a 
600 g/kg de argila; 

 Textura muito argilosa - compreende composições granulométricas com 
mais de 600 g/kg de argila; 
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 Textura siltosa - compreende composições granulométricas com menos de 
350 g/kg de argila e menos de 150 g/kg de areia. 

Para indicar a variação de textura em profundidade no perfil a qualificação 
textural é expressa na forma de fração. No caso dos Latossolos, a qualificação 
textural refere-se exclusivamente ao horizonte B, exceto quando a variação em 
profundidade for devida à presença de cascalhos. 

Proporção de cascalhos em relação à terra fina - Quando em quantidades 
significativas, a presença de cascalhos (materiais endurecidos com 2 a 20 mm 
de diâmetro) é considerada modificadora da classe textural, sendo reconhecidas 
as distinções expressas pelas especificações a seguir: 

 Pouco cascalhenta - indica a ocorrência de cascalhos em quantidade igual 
ou superior a 80 e inferior a 150 g/kg; 

 Cascalhenta - indica a ocorrência de cascalhos em quantidade igual ou 
superior a 150 e inferior a 500 g/kg; 

 Muito cascalhenta - indica a ocorrência de cascalhos em quantidade igual 
ou superior a 500 g/kg. 

5.1.1.5.5.3 Critérios para estabelecimento de fases  

Fases de relevo: subdivididas segundo critérios de declividade, forma do 
terreno, altura relativa das elevações, tipo e comprimento das pendentes, com o 
objetivo principal de fornecer subsídios ao estabelecimento dos graus de 
limitações com relação ao emprego de implementos agrícolas e à 
susceptibilidade à erosão, em: 

 Plano: superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde os 
desnivelamentos são muito pequenos, com declividades variáveis de 0 a 
3%; 

 Suave ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída 
por conjuntos de colinas (elevações de altitudes relativas até 100m), 
apresentando declives suaves, predominantemente variáveis de 3 a 8%; 

 Ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por 
conjunto de colinas, apresentando declives moderados, 
predominantemente variáveis de 8 a 20%; 

 Forte ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, formada por 
morros (elevações de 100 a 200m de altitudes relativas) e, raramente, 
colinas, com declives fortes, predominantemente variáveis de 20 a 45%; 

 Montanhoso: superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas 
acidentadas, usualmente constituída por morros, montanhas e maciços 
montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes 
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(superiores a 200 metros) e declives fortes ou muito fortes, 
predominantemente variáveis de 45 a 75%; 

 Escarpado: Superfícies muito íngremes, com vertentes de declives muito 
fortes, que ultrapassam 75%. 

Fase de pedregosidade: utilizada para qualificar áreas em que a presença 
superficial ou subsuperficial de quantidades expressivas (3% ou mais) de 
calhaus (2-20cm) e/ou matacões (20-100cm) interfere no uso das terras, 
sobretudo no referente ao emprego de máquinas e implementos agrícolas. Tem 
como objetivo subsidiar a avaliação da aptidão agrícola dasterras no tocante às 
limitações à mecanização. 

É indicada pelas seguintes especificações: 

 Pedregosa: indica a ocorrência de calhaus ou matacões ao longo de todo o 
perfil, ou na parte superficial até profundidades superiores a  
40 cm; 

 Epipedregosa: indica a ocorrência de calhaus ou matacões na parte 
superficial ou dentro do solo até a profundidade máxima de 40 cm; 

 Endopedregosa: indica a ocorrência de calhaus ou matacões a partir de 
profundidades maiores que 40 cm. 

Fase de rochosidade: refere-se à exposição do substrato rochoso, lajes de 
rochas, parcelas de camadas delgadas de solos sobre rochas e/ou 
predominância de bolders com diâmetro médio maior que 100 cm, na superfície 
ou na massa do solo, em quantidades tais que tornam impraticável o uso de 
máquinas agrícolas. Os afloramentos rochosos e/ou matacões cobrem 25% ou 
mais da superfície do terreno. 

Fase de substrato: refere-se ao tipo de material subjacente ao solo, utilizado 
para qualificar solos de pequeno desenvolvimento pedogenético, com o objetivo 
de diferenciar características peculiares relacionadas ao material de origem. 
Devido à grande diversidade de tipos de rocha na área em estudo, como 
apresentado no mapeamento geológico da área (SILVA e MONTEIRO, 2005), a 
fase de substrato foi empregada apenas na classificação dos perfis e para 
distinção das unidades de mapeamento representadas por Neossolos Litólicos 
desenvolvidos de rochas ferríferas, face à impossibilidade de diferenciá-los 
conforme os critérios atuais previstos até o quarto nível categórico. 
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5.1.1.6 Recursos Hídricos 

5.1.1.6.1 HIDROLOGIA 

As informações básicas utilizadas para o desenvolvimento do diagnóstico são 
constituídas por mapas, referências bibliográficas e dados hidrometeorológicos, 
dentre os quais destacam-se: 

 Climatologia do Brasil, Edmon Nimer. Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, Rio de Janeiro, 1979; 

 Mapa georreferenciado de hidrografia ao longo do traçado da Estrada de 
Ferro Carajás, fornecido pela VALE, 2011; 

 Mapas georreferenciados de bacias hidrográficas federais e de sub-bacias 
ao longo do traçado da Estrada de Ferro Carajás, disponibilizados pela 
Agência Nacional de Águas - ANA, no endereço eletrônico 
http://www.ana.gov.br; 

 Inventário das Estações Fluviométricas, editado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, 2001; 

 Inventário das Estações Pluviométricas, editado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, 2001; 

 Projeto Atlas Pluviométrico do Brasil, Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais - CPRM, 2009; 

 Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos Principais Rios 
Brasileiros, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, 1998; 

 Manual de Instalações Prediais Hidráulico-Sanitárias, Borges, R. S.; 
Borges, W. L. Belo Horizonte, 1984; 

 Dados pluviométricos e fluviométricos registrados em estações de 
monitoramento operadas pela Agência Nacional de Águas - ANA, 
disponibilizados por meio do Sistema de Informações Hidrológicas 
HIDROWEB, no endereço eletrônico http://hidroweb.ana.gov.br – ANA, 
2011 

Foram analisados ainda estudos anteriores elaborados para o empreendimento, 
sintetizados nos seguintes documentos: 

 Estudo Ambiental realizado para subsidiar o processo de Licenciamento 
Ambiental do Projeto de Implantação da Duplicação da Estrada de Ferro 
Carajás – Linha Tronco – elaborado pela AMPLO em 2009; 

 Estrada de Ferro Carajás – Diagnóstico das Obras de Drenagem 
Transversal: Análise dos Critérios de Projeto e dos Impactos das Cheias 
do Ano 2009, elaborado pela POTAMOS em 2009; 
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 Estudo Ambiental e Plano Básico Ambiental (EA/PBA) – Estrada de Ferro 
Carajás, elaborado pela ARCADIS/TETRAPLAN em 2010. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, inicialmente foram utilizadas as bases de 
dados fornecidos pela VALE (2011) e disponibilizados pela ANA (2011) para o 
reconhecimento da hidrografia regional e a delimitação da área a ser estudada, 
abrangendo a área de drenagem dos principais cursos de água existentes na 
região de interesse. As bacias hidrográficas contidas na área de estudo foram 
divididas em sub-bacias e o traçado completo da Estrada de Ferro Carajás – 
EFC foi dividido em trechos, para efeito de análise local do regime hidrológico 
dos cursos de água. 

Para a caracterização do regime pluviométrico foi utilizado o “Projeto Atlas 
Pluviométrico do Brasil” (CPRM, 2009), que apresenta a distribuição espacial 
das precipitações na área de estudo, sendo complementado com os dados de 
monitoramento registrados nas estações pluviométricas operadas pela ANA ao 
longo da EFC. 

Para a caracterização do regime hidrológico dos cursos de água foram 
selecionadas nove estações fluviométricas operadas pela ANA ao longo da EFC, 
consideradas representativas do comportamento hidrológico das sub-bacias nas 
quais se insere a ferrovia. 

A caracterização do regime hidrológico das bacias hidrográficas da Área de 
Influência Indireta (AII) foi realizada através das variáveis consideradas mais 
representativas para efeito do presente diagnóstico ambiental: a vazão média de 
longo termo (QMLT), as vazões com 50% e 95% de permanência (Q50% e Q95%), 
além das vazões médias mensais máximas e mínimas e das curvas de 
permanência, que permitem uma avaliação da amplitude de variação das vazões 
entre os períodos de cheias e de estiagens. 

Pela análise dos registros históricos das estações fluviométricas selecionadas ao 
longo da EFC, além das percepções obtidas em campo, foi identificado o 
comportamento das sub-bacias nas quais se insere a ferrovia quanto ao regime 
de cheias, bem como sua relação com o empreendimento. Algumas das referidas 
estações fluviométricas possuem dados sedimentométricos, os quais, em 
conjunto com informações regionais presentes no “Diagnóstico das Condições 
Sedimentológicas dos Principais Rios Brasileiros” (ELETROBRÁS, 1998), 
permitiram avaliar as taxas de produção de sedimentos nas referidas sub-bacias 
e os eventuais impactos do empreendimento nos processos de erosão e 
assoreamento dos cursos de água. 

Um levantamento de campo foi realizado no período de 25/04/2011 a 
06/05/2011, e 23/05/2011 e 03/06/2011, quando foi percorrido todo o 
traçado da EFC com o intuito de identificar e caracterizar os principais usos da 
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água na Área de Influência Direta , em especial a localização e estimativa de 
demanda dos pontos de captação de água para abastecimento público. 

Os mapas de detalhe da rede hidrográfica apresentam a delimitação das áreas 
de influência do empreendimento. 

5.1.1.6.2 HIDROGEOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos adotados para a elaboração do diagnóstico 
hidrogeológico e ambiental compreenderam a seleção da documentação 
existente sobre a área de abrangência do traçado da Estrada de Ferro Carajás, o 
levantamento e análise das informações do meio físico disponibilizadas pela 
Vale, envolvendo os estudos de impacto ambiental realizados pela empresa Sete 
Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda (SETE, 2006) e a organização de uma 
base temática sobre a geologia regional, a partir do Projeto Levantamentos 
Geológicos Básicos – PLGB (CPRM, 2006), escala 1:250.000. 

A caracterização dos recursos hídricos subterrâneos foi elaborada com 
informações obtidas a partir do mapa hidrogeológico do Brasil, elaborado pelo 
Serviço Geológico do Brasil (CPRM) (Bomfim et. al 2002), bem como nos dados 
geológicos adquiridos nos trabalhos de campo da Área de Influência Direta.  

As visitas de campo, percorrendo toda a ferrovia e o seu entorno foram 
realizadas entre os dias 25/04/2011 e 06/05/2011, e 23/05/2011 e 
03/06/2011. 

A partir do reconhecimento da geologia, dos aspectos geomorfológicos 
(topografia) e da rede hidrográfica, na área de inserção da EFC, tornou-se 
possível a caracterização das unidades hidrogeológicas contendo as áreas de 
recarga e descarga dos aqüíferos e direções preferenciais de fluxos. 

De acordo com a Carta dos Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil 
(CPRM, 2006), no Contexto Regional da EFC ocorrem cinco domínios 
hidrogeológicos distintos: Formações Cenozóicas (Aqüífero Poroso), Bacias 
Sedimentares (Aqüífero Poroso), Poroso/Fissural (Aqüífero Misto), 
Metassedimentos/Metavulcânicas (Aqüífero Fissural) e Cristalino (Aqüífero 
Fissural). O conceito de domínio hidrogeológico foi definido por Bomfim (2002) 
como o “Grupo de unidades geológicas com afinidades hidrogeológicas, tendo 
como base principalmente as características litológicas das rochas”. 

A Vulnerabilidade natural dos aqüíferos à contaminação foi avaliada com base 
no método desenvolvido por Foster & Hirata (1987). Tal metodologia, 
denominada GOD, tem sido aplicada como subsídio à elaboração de 
diagnósticos ambientais. De acordo com a distribuição dos diferentes tipos de 
rocha que compõem uma determinada região e as condições hidrogeológicas que 
se configuram, podem ser identificados os domínios aqüíferos, cujas 
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características apontam para uma maior ou menor propensão do meio a se 
contaminar. Esta metodologia permite identificar cinco classes de 
vulnerabilidade natural: extrema, alta, moderada, baixa e negligenciável (e.g. 
Foster & Hirata, 1987; Foster et al., 2002). 

Quanto aos procedimentos de análise, os autores supra citados pontuam que os 
componentes adotados no esquema geral de classificação da vulnerabilidade dos 
aqüíferos não podem ser medidos diretamente, sendo obtidos através de 
combinações entre diversos fatores que, na realidade, nem sempre são definidos 
com rigor. Diversos dados relacionados a estes fatores não se encontram 
disponíveis, em geral, sendo necessariamente estimados. Assim, uma 
simplificação da lista de parâmetros a serem estimados torna-se inevitável, no 
sentido de promover uma coleção de dados mais realista, perseguindo-se as 
seguintes informações: 

 Tipo de ocorrência das águas subterrâneas. 

 Características gerais dos aqüíferos, em termos litológicos, e o grau de 
consolidação dos materiais que servem de cobertura à zona saturada do 
aqüífero (aquitardo ou zona aerada). 

 Profundidade do nível d’água ou a direção de fluxo subterrâneo (no caso 
de aqüíferos confinados). 

Os procedimentos metodológicos propostos por Foster (1987), para a avaliação 
da vulnerabilidade natural dos aqüíferos, envolvem alguns estágios 
fundamentais, apresentados na Figura 5.1-1, e descritos a seguir. 

 O primeiro, e mais importante, refere-se à identificação das formas de 
ocorrência das águas subterrâneas, com a subseqüente indexação desse 
parâmetro, entre os valores de uma escala que deve variar de 0,0 a 1,0. 

 O segundo é a especificação (a) do tipo de material que cobre a zona 
saturada do aqüífero, sendo aqui designada de zona aerada ou aquitardo, 
em termos de seu grau de consolidação e à presença ou ausência de 
porosidade secundária (fissuras/fraturas), e (b) as características 
litológicas no que se refere indiretamente à porosidade, permeabilidade, 
teor de umidade e retenção específica da zona aerada. 

 Como última etapa, o conhecimento da profundidade do nível d’água no 
caso de aqüíferos livres, e a direção do fluxo subterrâneo no caso de 
aqüíferos confinados, culminando numa indexação de valores desses 
parâmetros entre 0,4 e 1,0. 
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Figura 5.1-1: Esquema de identificação dos índices de vulnerabilidade dos aqüíferos, a 
partir da caracterização dos componentes hidrogeológicos. Fonte: Foster e Hirata, 1987 

Como propostas gerais para a avaliação dos distintos graus de vulnerabilidade 
dos aqüíferos, Foster & Hirata (1987) recomendam que: 

 A litologia predominante relacionada à cobertura correspondente à zona 
aerada ou aquitardo seja utilizada nas avaliações. 

 As condições das águas subterrâneas sejam consideradas como aqüíferos 
livres, no caso de haver alguma dúvida quanto à continuidade e às 
propriedades do suposto sistema confinado. 

 O aqüífero mais raso deve ser considerado, exceto no caso da presença de 
aqüíferos suspensos ou de aqüíferos constituídos em zonas de 
capeamentos do manto de intemperismo. 

Esse método consiste, inicialmente, no mapeamento dos tipos de rocha 
existentes, e o zoneamento referente às características litológicas intrínsecas 
dos materiais quanto às condições de acessibilidade hidráulica e de atenuação 
de contaminantes em potencial. 

A avaliação da disponibilidade hídrica subterrânea foi realizada com base no 
trabalho “Estudos Hidrogeológicos - Avaliação de Suporte de Aquífero dos Pátios 
ao longo da EFC – Relatório Final” realizado pela Golder (2007). Este documento 
apresenta o estudo de avaliação de suporte de aqüífero e balanço hídrico das 
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águas subterrâneas em pátios de serviços ao longo da Estrada de Ferro Carajás 
(EFC), em atendimento à solicitação da Vale. 

O objetivo principal do referido estudo consistiu em avaliar a situação dos 
recursos hídricos subterrâneos nos pátios de serviços da EFC, em termos de 
suas disponibilidades e demandas, e frente ao cenário atual e futuro de 
desenvolvimento e expansão das instalações da Vale nessa ferrovia. Essa é uma 
preocupação real que deve ser respondida, haja vista a importância logística 
desses pátios para o escoamento do minério produzido no Complexo de Carajás, 
além da importância estratégica dos recursos hídricos para a operação rotineira 
destas estruturas. 

A avaliação de suporte de aqüíferos refere-se ao cálculo das disponibilidades 
hídricas subterrâneas, considerando as reservas explotáveis das sub-bacias que 
abrangem os pátios e instalações da Vale ao longo da EFC. 

A determinação da disponibilidade hídrica subterrânea depende das 
propriedades hidráulicas do aqüífero, que ditam a capacidade de produção dos 
poços, e da definição das reservas explotáveis, que correspondem ao volume 
anual passível de ser explotado sem causar efeitos indesejáveis, tais como 
diminuição da vazão de rios, abandono de poços, etc. 

Esse conceito de reserva explotável é relativamente controvertido na literatura. 
Alguns autores consideram que os valores entendidos e adotados como reservas 
explotáveis não poderiam nunca exceder os valores efetivos das reservas 
renováveis (quantidade de água livre, armazenada no aqüífero, que é renovada a 
cada período anual, correspondendo à recarga do aqüífero). Outros consideram 
que as reservas explotáveis seriam constituídas pelas reservas renováveis e mais 
uma parcela das reservas permanentes. 

Nesse caso, haveria uma redução contínua das reservas permanentes, podendo 
chegar à sua depleção definitiva. Contudo, em termos médios de longo período e 
em condições não influenciadas, admite-se que as entradas de água nos 
sistemas igualam-se às descargas ou saídas, que em geral são responsáveis pelo 
fluxo de base dos cursos de água. Teoricamente, uma explotação cujo volume se 
iguala à recarga total do sistema acabaria por influenciar o regime de vazões 
mínimas do escoamento superficial. 

Por este motivo, normalmente admite-se que as reservas explotáveis de um 
determinado aqüífero representam apenas uma parcela consensuada no meio 
hidrogeológico como sendo entre 20% e 40% das reservas renováveis 
(REBOUÇAS et al., 1994). Esta restrição de explotação da reserva renovável visa 
garantir a manutenção de uma vazão mínima dos cursos de água locais. Neste 
sentido, para o estudo ora em andamento foi considerada uma parcela média de 
30% do valor das reservas renováveis como sendo a reserva explotável das sub-
bacias que abrangem os pátios das ferrovias da Vale. 
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Em função da ausência de dados de monitoramento fluviométrico e de dados de 
monitoramento de nível da água nos locais a serem avaliados, o método para o 
cálculo das reservas renováveis será o método volumétrico, tomando-se por base 
uma estimativa da taxa de recarga. 

Para tanto, utilizou-se a expressão (Equação 1): 

Rr  = A × i 
 

Onde: 
Rr = Reserva renovável (L3/T); 
A = Área de ocorrência do aqüífero (L2); e, 
i = Taxa de infiltração ou recarga (L/T). 

As taxas de recarga, por sua vez, foram derivadas de estudos hidrogeológicos 
regionais já realizados nas áreas, levando-se em consideração também a 
unidade hidrogeológica aflorante em cada porção das áreas de contribuição. 
Assim, a taxa de infiltração corresponde ao valor de precipitação vezes um 
percentual prontamente disponível para a infiltração (potencial de infiltração), 
vezes a porosidade efetiva adotada para cada domínio (Equação 2). Para o caso 
dos domínios sob influência de aqüíferos porosos foi adotado um potencial de 
infiltração de 20%. Já para o caso de domínios correspondentes a aqüíferos 
fraturados foi adotado um potencial de infiltração de 10%. 

Dessa maneira, a taxa de infiltração pode ser expressa pela Equação 2: 

i = P × pi  ×ηe 
 

Onde: 
 

i = Taxa de infiltração ou recarga (L/T); 
P = precipitação média anual (L/T); 
pi = Potencial de infiltração (adimensional); e, 
ηe = porosidade efetiva do meio (adimensional). 

Substituindo-se a Equação 2 na Equação 1 tem-se então a Equação 3, onde a 
reserva renovável Rr será dada por: 

Rr  =A × P × pi ×ηe 
 

Onde: 
Rr = Reserva renovável (L3/T); 
A = Área de ocorrência do aqüífero (L2); 
P = precipitação média anual (L/T); 
pi = Potencial de infiltração (adimensional); e, 
ηe = porosidade efetiva do meio (adimensional). 
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Conforme descrito acima, considerando a parcela de 30% da reserva renovável 
como sendo a reserva passível de explotação das sub-bacias, tem-se, portanto, 
que a reserva explotável será dada pela seguinte expressão: 

Re  = Rr  × 0,3 
 

Onde: 
Re = Reserva explotável (L3/T); e, 
Rr = Reserva renovável (L3/T). 

Como demonstrado pelas equações acima, para a determinação das reservas 
explotáveis torna-se necessário o cálculo das reservas renováveis das sub-
bacias envolvidas. Por sua vez, o cálculo das reservas renováveis envolve a 
determinação das áreas das respectivas sub-bacias, além da determinação de 
suas taxas de infiltração (Equação 1). 

Assim, para a determinação das áreas das sub-bacias utilizou-se uma 
ferramenta computacional de delineamento automático de bacias. Essa 
ferramenta cria uma rede de drenagem baseada em um Modelo Digital de 
Terreno (MDT) e um limiar para o qual se traçam talvegues e se delimita a bacia 
para cada entidade de fluxo. O modelo de dados usado para se delimitar as 
bacias dos pátios ao longo das ferrovias foi o SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission). Esse modelo apresenta resolução espacial de aproximadamente 90 m x 
90 m e o limiar usado para o traçado de talvegue e conseqüente delimitação de 
bacia foi de 1000 células drenantes. Em outras palavras, uma determinada 
célula do MDT somente será considerada um talvegue se outras 1.000 células 
tiverem seu fluxo superficial convergindo para si. Conseqüência disto é que 
cada bacia delimitada terá uma área de pelo menos 8,1 km2 (1000 células de 90 
m x 90 m). Essa resolução é considerada suficiente para o estudo em questão. 

Já para a determinação das respectivas taxas de infiltração nas sub-bacias 
envolvidas no estudo torna-se necessário definir a precipitação média anual, o 
potencial de infiltração e a porosidade efetiva do meio hidrogeológico (Equação 
2). 

5.1.1.6.3 QUALIDADE DA ÁGUA 

Para o estabelecimento da rede de monitoramento, foram selecionados pontos a 
montante e a jusante de 42 corpos hídricos que são transpostos pela ferrovia 
por meio de pontes ferroviárias a serem duplicadas. 

Entre agosto e setembro de 2011, foram realizadas amostragens e análises das 
águas de 32 destes corpos hídricos. Essa redução na rede de monitoramento 
programada se deve ao fato de que os corpos hídricos denominados Bacia 420, 
Bacia 466, Várzea do Mearim I, Várzea do Mearim II, Rio Praqueú, Lago do Lírio,  
Igarapé Mineirão encontravam-se secos durante a campanha, e, não havia, na 
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ocasião, acesso para coletas de amostras nos corpos hídricos denominados rio 
Cajuapara (Pequiá), Bacia 814 / 815 - Igarapé Fundo, rio Flecheiras. 

A campanha realizada abrangeu amostragens nos corpos hídricos inseridos nas 
sub-bacias do Pindaré-Mearim (19 pontos), Tocantins (8 pontos) e Itacaiunas (5 
pontos). A partir das coletas realizadas, as amostras foram submetidas à análise 
laboratorial para que fossem avaliadas as qualidades física, química e biológica 
das águas, e tendo por subsídio as Resoluções CONAMA 357/05 e 274/00.  

A rede de monitoramento assim definida, deverá ser a base do monitoramento 
que acompanhará a etapa de implantação da duplicação da ferrovia, somando-
se, quando em local e finalidade diferentes, à rede de monitoramento do PLAMA.  

Foram adotados os parâmetros sugeridos pelo Termo de Referência emitido pelo 
IBAMA para este estudo. A Tabela 5.1-1 lista os referidos parâmetros. 

Para avaliação dos resultados foram utilizadas as condições e padrões 
estabelecidos na resolução CONAMA nº 357 para água doce de classe 2 quando 
a salinidade da água mostrou-se < 0,5 %0 (águas doce) e, para água salobra de 
classe 1, quando a salinidade da água mostrou-se > 0,5 %0. A consideração  
dessas classes foi feita a partir do disposto nos Artigos 20 e 42 desta resolução. 

Tabela 5.1-1: Parâmetros analisados para a qualidade de água. 

Parâmetro Unidade LQ  Método de análise 

Cloreto mg/L 1,0 SM-4110 B 

Clorofila-a µg/L 0,1 SM-10200H 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1 SM-9222 D 

Fósforo Total mg/L P 0,01 SM-4500-P B,E 

MBAS mg/L 0,05 SM-5540 C 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N 0,12 SM-4500-NH3 B,D 

Nitrato mg/L N 0,02 SM-4110 B 

Nitrito mg/L N 0,04 SM-4110 B 

Nitrogênio total mg/L N 0,12 SM-4500-N C 

Ortofosfato mg/L P 0,01 SM-4110 B 

Salinidade %o - SM-2520 

Sílica total (óxido de silício) mg/L 0,5 SM-3030 F/3111 D 

Turbidez NTU 0,9 SM-2130 

Condutividade µS/cm --- --- 

pH  --- --- 

Temperatura  ºC --- --- 

Oxigênio dissolvido mg/L O2 --- --- 

SM – Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

LQ - Limite de quantificação 
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5.1.1.7 Ruído e Vibração 

O Diagnóstico de ruído e vibração foi realizado a partir da consolidação dos dados 
de 02 (duas) campanhas de monitoramento, realizadas em 2008 pela empresa 
Arcadis-Tetraplan e em 2010, pela empresa ERM. As medições foram realizadas em 
24 pontos localizados ao longo da Ferrovia, próximos a áreas com ocupação 
humana. Os mapas com a localização dos pontos de medição apresentam a 
delimitação das áreas de influência do empreendimento. 

5.1.1.7.1 Ruído 

Para avaliar o incômodo gerado pelo ruído proveniente de passagens de 
composições ferroviárias, na Estrada de Ferro Carajás, as Métricas (ou Descritores) 
de ruído ambiental gerados pelo empreendimento devem ser comparadas aos 
Indicadores de incômodo gerados pelo ruído (ou, níveis de referência de incômodo) 
estabelecidos por normas, legislações ou outro critério tecnicamente aceitável 
utilizado em literatura técnica especializada. Nesse contexto, a análise dos 
resultados das medições sonoras e a definição dos limitantes superiores para as 
emissões de ruído devem estar em consonância com os limites preconizados pela 
Resolução CONAMA 01 de 19903. 

Por sua vez, a Resolução CONAMA 01 de 1990 estabelece em seu Item IV que a 
emissão de ruídos produzidos por veículos automotores deve obedecer a normas 
expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Considerando que as emissões 
sonoras no empreendimento em questão são geradas por veículos automotores, 
constituídos por composições ferroviárias (fontes móveis), e que estas não possuem 
órgão regulamentador específico, foi utilizado como Métrica de avaliação o Nível 
Sonoro Dia e Noite (LAdn), conforme recomendações da Environmental Protection 
Agency - EUA (EPA)4,5 e da Federal Interagency Committee on Urban Noise – EUA 
(FICON)6. De acordo com a FICON, o LAdn (ou DNL) é a métrica sonora que deve ser 
utilizada na presença de fontes de ruído de naturezas diversas, podendo ser ela de 
origem aeronáutica, de trânsito urbano e de ferrovias, dentre outras. Em 1990 a 
ANSI (American National Standards Institute) reviu sua norma de 1980 “Sound 
Level Descriptors for Determination of Compatible Land Use” estabelecendo, em sua 
versão de 1990 (ANSI S12.40-1990), o LAdn (ou DNL) como a Métrica acústica 
adequada, e com fundamento de cunho científico apropriado, a ser utilizada para 
avaliar a compatibilização entre o ruído ambiente externo e os diferentes usos e 
ocupações do solo. Seguindo estas diretrizes, este descritor acústico será utilizado, 
neste texto, como métrica para avaliar o incômodo gerado pelo ruído proveniente de 

                                         
3 CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, “Resolução CONAMA 01 de 1990”. 
4 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, “Protective Noise Levels: Condensed Version of EPA Levels Document”. 
United States Environmental Protection Agency, Washington, D.C., 1978. 
5 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, “Information on Levels of Environmental Noise Requisite to Protect 
Public Health and Welfare with an Adequate Margin of Safety”, Report No 550/9-74-004, EPA (1980). 
6 FEDERAL INTERAGENCY COMMITTEE ON URBAN NOISE, “Guidelines for Considering Noise in Land Use 
Planning and Control”, FICON Document 1981-338-006/8071 (1980). 
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operações ferroviárias na Estrada de Ferro Carajás, uma vez que estabelece uma 
boa relação entre a reação da comunidade e o ruído oriundo de fontes móveis ou 
não estacionárias. 

O Nível Sonoro Dia e Noite7 é definido como sendo o nível de pressão sonora 
equivalente contínuo nas 24 (vinte e quatro) horas considerando uma penalização 
de 10dB(A) nos valores dos níveis sonoros médios do período noturno. Nesse caso, o 
período noturno é constituído do intervalo entre 22:00hs e 06:59hs e o período 
diurno correspondente ao intervalo entre 07:00hs e 21:59hs. 

Conforme recomendado pelo Federal Interagency Committee on Urban Noise – EUA, 
no documento já citado “Guidelines for Considering Noise in Land Use Planning and 
Control, FICON Document 1981-338-006/8071 (1980)”, o valor de LAdn ≤ 65 dB(A) é, 
em geral, compatível com o desenvolvimento urbano e residencial e, portanto, será 
considerado como o indicador ambiental de incômodo gerado pelo ruído de 
referência nas avaliações desenvolvidas neste documento. 

No relatório da campanha de medição de 2010 foi utilizado o critério de LAeq 24 
horas, proposto pela CETESB (SP) através da “REGULAMENTAÇÃO de Níveis de 
ruído em Sistemas Lineares de Transportes”. Cabe mencionar que o procedimento 
proposto pela CETESB (SP) não considera valores de ruído ambiente no período 
noturno. Portanto, para avaliar o incômodo gerado pelo ruído no entorno da EFC, 
os dados da campanha de medição de 2010, apresentados no Relatório Técnico da 
ERM, foram transformados para a Métrica Nível Sonoro Dia Noite, LAdn, e 
comparados aos valores de LAdn da campanha de monitoramento de 2008, 
apresentados no relatório da Arcadis-Tetraplan, considerando 24 Passagens de 
Composição ferroviária por dia. 

5.1.1.7.2 Vibração 

Devido à inexistência de normas brasileiras que possam ser utilizados como 
referência na avaliação de efeitos de vibrações contínuas e/ou intermitentes, em 
pessoas e em edificações, serão adotados os valores de velocidade de partícula (pico) 
recomendados na referencia “WHIFFIN, A.C. & LEONARD, D.R., A Survey of Traffic 
– Induced Vibrations, Design Division, Department of the Environment, 
Transportation Road Research Laboratory, Report LR 418, UK, 1971”. Sendo assim, 
as velocidades de partícula (pico) medidas, deverão ser comparadas aos valores de 
referência apresentados na Tabela 5.1-2, na qual estão apresentadas faixas de 
valores de velocidade de partícula (pico) com as elações entre estas e as reações dos 
seres humanos, bem como os efeitos dessas velocidades sobre as construções. 

Tabela 5.1-2: Vibrações: percepção dos humanos e seus efeitos sobre as edificações. 

                                         
7 VECCI, M. A. M., Notas de Aula da Disciplina Ruído Ambiental do Curso de Especialização em Engenharia 
Sanitária e Meio Ambiente, Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte, 2004, 201p. 
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Velocidade pico [mm/s] Percepção Humana Efeitos sobre as edificações 

0,00 – 0,15 Imperceptível Sem danos 

0,15 – 0,30 Limiar de percepção Sem danos 

2,00 Vibração perceptível Vibrações máximas para ruínas e 
monumentos antigos 

2,50 Início de incômodo p/ 
vibrações contínuas 

Virtualmente não causa dano 
arquitetônico a construções normais 

5,00 Vibrações incomodativas Limiar, no qual existe risco de dano às 
construções 

10,00 – 15,00 Vibrações desagradáveis Podem gerar danos arquitetônicos 

Adaptado de: WHIFFIN, A. C. e LEONARD, D. R., A survey of traffic-induced vibrations, Report LR 418, Design 
Division, Transport and Road Research Laboratory, UK, 1971.  

Sendo assim, é recomendável que a resultante das três direções da velocidade de 
partícula (pico), medida em cada local de suposto incômodo, permaneça inferior a 
2,50mm/s. 
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5.1.2 CLIMA 

5.1.2.1 Classificação Climática 

O clima e as condições meteorológicas da AII são fortemente condicionados pela 
localização geográfica (latitude) e relevo, que em ação conjunta com os grandes 
sistemas atmosféricos (massas de ar), controlam a distribuição pluviométrica, 
evaporação, temperatura, umidade do ar e regime de ventos.  

A região que abrange a EFC é caracterizada por relevos predominantemente 
aplainados na porção leste, de São Luís a Santa Inês, relevos suavemente 
ondulados na porção intermediária entre Santa Inês e Marabá, e relevos mais 
elevados, com desenvolvimento de cristas, platôs e ravinas que dominam o 
extremo oeste, entre Marabá e Carajás. Embora o relevo se diferencie ao longo 
do empreendimento, somente a presença da Serra dos Carajás, no extremo 
oeste da EFC, é capaz de induzir alteração no micro-clima local, provocando 
precipitações mais elevadas. 

O clima da região onde se insere a EFC é regulado pela oscilação sazonal da 
Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Este sistema de circulação 
atmosférica, juntamente com a constância da insolação anual (devido à 
proximidade da linha do Equador), proporciona um comportamento estável da 
temperatura média anual, que oscila entre 24 e 27°C. 

De acordo com IBGE (1979), levando-se em conta o regime de temperatura, o 
clima da área de interesse é classificado como quente. Levando-se em conta o 
regime de umidade, é um clima considerado semi-úmido com 4 a 5 meses secos 
na região de São Luís, e úmido com 3 meses secos no restante da área de 
interesse. Este último subdomínio climático é caracteristicamente equatorial, 
com caráter transicional para tropical, tornando-se efetivamente tropical na 
área do clima semi-úmido. 

5.1.2.2 Caracterização das Condições climáticas 

A Tabela 5.1-3 apresenta a localização das Estações Meteorológicas do Instituto 
Nacional de Meteorologia, selecionadas para a caracterização das condições 
climáticas, indicando o período de dados disponíveis. 

O Mapa Climatológico (Figura 5.1-2) mostra a localização das estações 
meteorológicas em relação à EFC. 
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Figura 5.1-2: Mapa Climatológico. Fonte: IBGE, 2006 
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Tabela 5.1-3: Estações Meteorológicas Selecionadas 

Estado Localidade 
Altitude 

(m) 
Dados 

Utilizados 
Coordenadas 

Latitude Longitude 

Maranhão 

São Luís 51 1961 a 1990 02°32' 044°18' 

Zé Doca 46 1961 a 1990 03°43' 045°32' 

Imperatriz 123 1961 a 1990 05°32' 047°30' 

Pará Marabá 95 1961 a 1990 05°21' 049°09' 

Fonte: INMET, 1992 

A seguir apresenta-se a descrição dos aspectos precipitação, temperatura, 
balanço hídrico, umidade do ar, circulação atmosférica, insolação e direção dos 
ventos. 

5.1.2.2.1 Precipitação 

De acordo com os dados das estações meteorológicas do Instituto Nacional de 
Meteorologia selecionadas (Tabela 5.1-3), a precipitação total anual é mais 
acentuada nas proximidades da cidade de São Luís, onde o total anual atinge o 
valor de 2.326 mm. Em Marabá, a precipitação anual registrada foi 2.081 mm, 
em Zé Doca, 1.734 mm e em Imperatriz, 1.461 mm. 

A Figura 5.1-3 e a Figura 5.1-4 mostram que a ocorrência de chuvas regulares 
nas regiões das estações adotadas é, geralmente, durante o verão e outono. A 
seguir são apresentadas as figuras com os índices de precipitação das estações 
meteorológicas utilizadas. 

 
Fonte: Arcadis tetraplan, 2009 

Figura 5.1-3: Precipitação Total Anual (mm) – Estações Meteorológicas de Marabá (PA) e 
Imperatriz (MA) 
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Na figura acima é possível notar uma queda no registro dos índices de 
precipitação, sobretudo a partir do mês de junho e que permanece até o mês de 
setembro, quando os índices de pluviosidade começam a crescer novamente. 
Neste período, os valores máximos registrados chegam a 20.6 mm em Marabá e 
6,4 mm em Imperatriz, sendo que as mesmas cidades apresentam índices 
pluviométricos de, respectivamente, 386,9 mm e 279,0 mm durante o mês de 
março, no outono. 

Esta baixa pluviosidade ocorre durante o inverno e parte da primavera, estações 
relativamente secas. A altura máxima de precipitação coletada em 24 horas pela 
estação de Marabá ocorreu em primeiro de fevereiro de 1974, com registro de 
157,5 mm. Para o caso da estação de Imperatriz, a coleta registrou 142,6 mm 
em 4 janeiro de 1970. 

 
Fonte: Arcadis tetraplan, 2009 

Figura 5.1-4: Precipitação Total Anual (mm) – Estações Meteorológicas de São Luís e Zé 
Doca (MA) 

Através da análise do gráfico acima, pode-se concluir que a partir de agosto as 
medições de precipitação indicam uma queda na ocorrência de episódios 
chuvosos. No mês de novembro os índices registrados foram de 10,5 mm em 
São Luís e em setembro, de 23,5 mm na estação de Zé Doca. 

As mesmas estações registraram valores de precipitação de 472,5 mm no mês 
de abril e de 332,4 mm no mês de março, no caso de São Luís e Zé Doca, 
respectivamente. Nesta região, a estação seca tem maior duração e se expressa 
desde o inverno até o começo do verão. 

A altura máxima de precipitação coletada em 24 horas na estação de São Luís foi de 
210 mm em 6 de fevereiro de 1980, e na estação de Zé Doca foi de 198,3 mm em 28 
de dezembro de 1989. A ocorrência de maior altura máxima na estação de São Luís 
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frente às demais estações pode ser justificada devido à atuação da maritimidade e 
dos ventos marítimos. 

A Tabela 5.1-4 apresenta os dias de máxima precipitação para cada uma das 
quatro estações meteorológicas. 

Tabela 5.1-4: Precipitação Máxima em 24 Horas Observada nas Estações Meteorológicas 
Selecionadas 

MÊS 

ESTAÇÃO 

SÃO LUÍS ZÉ DOCA IMPERATRIZ MARABÁ 

P (mm) DATA P (mm) DATA P (mm) DATA P (mm) DATA 

Jan 139 19-jan-85 93,6 2-jan-88 142,6 4-jan-70 140,7 16-jan-78 

Fev 210 6-fev-80 102,6 7-fev-83 94 19-fev-79 157,5 1-fev-74 

Mar 150,9 28-mar-85 98,4 29-mar-76 133,9 30-mar-87 140,6 8-mar-75 

Abr 177,2 19-abr-74 124,9 25-abr-79 122,4 5-abr-89 102 24-abr-77 

Maio 109,7 4-mai-88 129,8 16-mai-84 74,9 6-mai-89 82,4 4-mai-76 

Jun 96,2 1-jun-89 55,6 1-jun-86 50 1-jun-86 49,2 1-jun-86 

Jul 85,1 1-jul-90 46,6 9-jul-90 22,3 22-jul-78 33 18-jul-77 

Ago 45,2 25-ago-87 57,8 17-ago-78 39,8 14-ago-68 115,3 28-ago-79 

Set 62,8 15-set-75 30,4 9-set-87 78,3 26-set-90 67 16-set-82 

Out 40 12-out-73 75,1 10-out-86 106 19-out-79 124,5 25-out-76 

Nov 56,2 8-nov-89 63 8-nov-89 84,4 11-nov-80 127,8 11-nov-81 

Dez 130,3 21-dez-89 198,3 28-dez-89 104,6 21-dez-87 150,8 7-dez-90 

Fonte: INMET, 1992 

5.1.2.2.2 Temperatura 

No que tange à temperatura, a Estrada de Ferro Carajás atravessa uma zona de 
baixa variabilidade, implicada pela regularidade característica das zonas 
equatoriais. Sendo assim, a temperatura média anual varia pouco na região 
estudada, oscilando em torno de 26°C em todas as estações analisadas. 

Verifica-se uma pequena variação sazonal em toda a região. Os meses mais 
quentes correspondem àqueles com poucas chuvas, de julho a novembro, e os 
menos quentes são aqueles com maiores índices pluviométricos. A temperatura 
média mínima registrada nas estações varia de 24,3°C em Marabá a 26°C em 
Imperatriz e as médias máximas oscilam entre 26,7°C em Marabá a 28,8°C em 
São Luís. Fevereiro é o mês que registra a menor temperatura média em todos 
os municípios, com exceção de Zé Doca que tem março como o mês de 
temperatura mais amena (25,8°C de média).  
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Nos gráficos apresentados nas Figura 5.1-5, Figura 5.1-6, Figura 5.1-7 e Figura 
5.1-8 apresentam-se as normais climatológicas de temperatura média, máxima 
e mínima anual para as quatro estações selecionadas. 

 
 

Figura 5.1-5: Temperaturas média, máxima e mínima na estação São Luís. Fonte: INMET, 
1992 

 
 

Figura 5.1-6: Temperaturas média, máxima e mínima na estação Imperatriz. Fonte: INMET, 
1992 
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Figura 5.1-7: Temperaturas média, máxima e mínima na estação Zé Doca. Fonte: INMET, 

1992 

 
 

Figura 5.1-8: Temperaturas média, máxima e mínima na estação Marabá. Fonte: INMET, 
1992 

5.1.2.2.3 Balanço Hídrico 

Os dados de balanço hídrico ao longo da EFC foram extraídos das estações 
meteorológicas de São Luís, Imperatriz, Zé Doca e Marabá (INMET, 1992). 
Conforme os cálculos gerados por Rolim et al (1998) são apresentados a seguir 
os gráficos de balanço hídrico normal mensal e de excedente e deficiência 
hídrica (Figura 5.1-9 a Figura 5.1-16). 

O balanço hídrico obtido para a estação de São Luis (Figura 5.1-9 e Figura 
5.1-10) mostra que apesar do significativo índice anual de precipitação, sua 
irregularidade impõe a manifestação de dois períodos onde a disponibilidade de 
água mostra-se oposta. 
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O período que se estende entre os meses de agosto e novembro é onde ocorre a 
retirada da água armazenada no solo, havendo início de deficiência hídrica nos 
meses de agosto, com ápice em novembro, a dezembro. 

O mês de janeiro marca o período de reposição de água no solo, e início do 
escoamento superficial, onde o excedente hídrico garante a elevação das vazões 
nas drenagens da região até julho. 

 
Figura 5.1-9: Gráfico de Balanço Hídrico Normal Mensal da Estação Meteorológica de São 

Luis. Fonte: Rolim et al, 1998 

 

 
Figura 5.1-10: Gráfico de Balanço Hídrico Anual da Estação Meteorológica de São Luis. 

Fonte: Rolim et al, 1998 

Na estação de Imperatriz (Figura 5.1-11 e Figura 5.1-12), o período que se 
estende entre os meses de maio e agosto representa os meses de retirada da 
água armazenada no solo, havendo início de deficiência hídrica já em maio, com 
ápice em agosto, até o mês de novembro. 
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Os meses de dezembro e janeiro marcam o período de reposição de água no 
solo, para, posteriormente, ter-se o início do escoamento superficial ainda em 
janeiro, onde o excedente hídrico garante a elevação das vazões nas drenagens 
da região. 

 
Figura 5.1-11: Gráfico de Balanço Hídrico Normal Mensal da Estação Meteorológica de 

Imperatriz. Fonte: Rolim et al, 1998 

 

 
Figura 5.1-12: Gráfico de Balanço Hídrico Anual da Estação Meteorológica de Imperatriz. 

Fonte: Rolim et al, 1998 

Na estação de Zé Doca (Figura 5.1-13 e Figura 5.1-14), o período que se estende 
entre os meses de junho e outubro representa os meses de retirada da água 
armazenada no solo, havendo início de deficiência hídrica em julho, com ápice 
em setembro, até o mês de dezembro. 
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O mês de janeiro marca o período de reposição de água no solo, e início do 
escoamento superficial, onde o excedente hídrico garante a elevação das vazões 
nas drenagens da região até o mês de abril. 

 
Figura 5.1-13: Gráfico de Balanço Hídrico Normal Mensal da Estação Meteorológica de Zé 

Doca. Fonte: Rolim et al, 1998 

 

 
Figura 5.1-14: Gráfico de Balanço Hídrico Anual da Estação Meteorológica de Zé Doca. 

Fonte: Rolim et al, 1998 

Na estação de Marabá, o período que se estende entre os meses de maio e 
agosto representa os meses de retirada da água armazenada no solo, havendo 
início de deficiência hídrica já em maio, com ápice em agosto, até o mês de 
outubro. 

Os meses de novembro e dezembro marcam o período de reposição de água no 
solo, para, posteriormente, ter-se o início do escoamento superficial já em 
novembro onde o excedente hídrico garante a elevação das vazões nas 
drenagens da região até o mês de abril. 
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Figura 5.1-15: Gráfico de Balanço Hídrico Normal Mensal da Estação Meteorológica de 

Marabá. Fonte: Rolim et al, 1998 

 

 
Figura 5.1-16: Gráfico de Balanço Hídrico Anual da Estação Meteorológica de Marabá. 

Fonte: Rolim et al, 1998 

5.1.2.2.4 Umidade Relativa do Ar 

Os dados de umidade relativa do ar, obtidos das normais climatológicas das 
estações selecionadas, indicam que, diferentemente das demais localidades, São 
Luís é uma cidade muito úmida, pois possui média mensal sempre superior a 
79%. A média anual fica abaixo deste índice em Zé Doca e Imperatriz, enquanto 
em São Luís e em Marabá ela passa de 82%.  

O trimestre mais úmido corresponde aos meses de março, abril e maio em São 
Luís e fevereiro, março e abril nos demais municípios. Já o período mais seco 
incorpora os meses de setembro a novembro para São Luís e Zé Doca, enquanto 
para Marabá e Imperatriz o trimestre mais seco compreende os meses de junho 
a agosto. 
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Devido à relativa proximidade do semi-árido brasileiro, a cidade de Imperatriz é 
a que apresenta menores médias de umidade relativa, porém nunca abaixo de 
61%, que é o valor registrado em agosto, mês mais seco do ano. 

A Figura 5.1-17 apresenta a variação sazonal da umidade relativa do ar nas 
estações selecionadas na área de interesse. 
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Figura 5.1-17: Umidade Relativa Do Ar Representativa Da Área De Interesse. Fonte: INMET, 

1992 

5.1.2.2.5 Circulação Atmosférica 

Os sistemas de circulação atmosférica da área de estudo são formados pelas 
massas de ar Equatorial atlântica (mEa), Equatorial continental (mEc) e a 
Convergência Intertropical (CIT). 

A massa de ar Equatorial atlântica (mEa) é constituída pelos alísios de SE do 
Atlântico e compõe-se de duas correntes: uma inferior fresca e carregada de 
umidade oriunda da evaporação do oceano e outra superior quente e seca, de 
direção idêntica. No entanto, elas são separadas por uma inversão de 
temperatura, que bloqueia o fluxo vertical de vapor, assegurando-lhe 
estabilidade. 

A massa de ar forma-se sobre o continente aquecido, onde dominam as calmas 
e ventos fracos de regime depressionário, sobretudo no verão, época na qual o 
continente comporta-se como um centro quente para o qual afluem de norte e 
leste os ventos oceânicos. A depressão térmica produz acentuada ascensão, que, 
dada a falta de subsidência, lhe confere um caráter de instabilidade convectiva. 
Por se tratar de uma massa constituída de ventos oceânicos, sujeita a freqüente 
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condensação, a umidade relativa é elevada, o que explica a característica 
precipitação abundante. 

A zona equatorial é considerada uma região frontogenética, onde da 
convergência dos alísios dos dois hemisférios resulta uma descontinuidade 
térmica denominada Convergência Intertropical (CIT). A posição desta 
convergência varia de acordo com o movimento geral do sol na eclítica. 

Segundo IBGE (1979), durante o verão, entre os meses de janeiro a março, 
praticamente em toda a área do empreendimento atua a massa Equatorial 
Continental (mEc), exceto em seu trecho inicial, mais especificamente sobre o 
estuário de São Luís, onde atua a Convergência Intertropical (CIT), provocando 
aí chuvas mais acentuadas nesta época do ano. Durante os meses de outono, 
entre o verão e o inverno, a CIT atinge a área da EFC em sua totalidade, 
condicionando o regime de chuvas mais intensas. Nos meses de inverno, entre 
os meses de junho a agosto, a massa de ar atuante é a massa de ar Equatorial 
atlântica (mEa), conferindo estabilidade climática a toda a região de interesse. 
Na primavera, na parte leste do empreendimento, atua a mEa, enquanto a parte 
oeste é palco de atuação da mEc. 

5.1.2.2.6 Insolação 

Dos parâmetros climatológicos analisados, a insolação média anual é o que 
apresenta maior variação regional. O número de horas de brilho solar por ano 
tem um acréscimo de cerca de 25% em São Luís com relação a Marabá. 

A Figura 5.1-18 apresenta as normais climatológicas de insolação nas estações 
selecionadas da área de interesse. 
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Figura 5.1-18: Insolação Representativa Da Área De Interesse. Fonte: INMET, 1992 
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A alta insolação em São Luís associada à alta pluviosidade, pode ser explicada 
pela maior dispersão das nuvens pelos ventos marítimos, já que a pequena 
variação latitudinal entre as duas cidades (cerca de 3,5°) não altera a incidência 
de radiação solar. 

Na estação chuvosa tem-se maior predomínio de luz difusa (60%), enquanto, na 
estação seca, há apenas 20 a 30% de luz difusa. A quantidade média anual de 
radiação solar global é de, aproximadamente, 400 cal/(cm².dia), variando entre 
380 a 390 cal/(cm².dia) na estação chuvosa, e entre 450 a 490 cal/(cm².dia) na 
estação seca. (AMPLO, 2009) 

O índice de turbidez atmosférica da região é da ordem de 47% e a nebulosidade 
média anual gira em torno de 6,3 décimos de cobertura, apresentando um pico 
no período de fevereiro a maio (7,3 a 8,0 décimos) e decrescendo para 4,9 a 5,0 
décimos de cobertura de nuvens no período mais seco. (AMPLO 2009) 

5.1.2.2.7 Direção e Intensidade dos Ventos 

Na ilha de São Luís, representando o trecho inicial da ferrovia, de acordo com os 
dados medidos na Plataforma Coletora de Dados (PCD) do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais – INPE, a intensidade média mensal dos ventos (todas as 
direções e períodos diurnos e noturnos) atinge o máximo de 9,0m/s, no mês de 
outubro (período seco). A velocidade mínima pode ser verificada em abril 
(período chuvoso), da ordem de 4,6m/s. A velocidade média anual é de 6,5m/s. 
Esta medida está de acordo com os dados da Comprehensive Ocean-
Atmosphere Data – COADS, medidos a bordo de navios, na área oceânica da 
costa da ilha de São Luís, que registram a velocidade média de 6,8m/s sobre o 
mar. 

Tanto na costa, quanto sobre o mar, as velocidades diminuem nas estações das 
chuvas e crescem a partir de agosto, durante o período seco, conforme 
apresentado na Figura 5.1-19. 
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Figura 5.1-19: Velocidade do Vento Característica do Trecho Inicial da Ferrovia. Fonte: 

Golder 2008 

Os ventos predominantes, durante o ano todo, em São Luís sopram de E e NE. 
No entanto, durante o período chuvoso (dezembro a maio), a atmosfera fica mais 
turbulenta, os ventos tornam-se mais variáveis e mais fracos e, em 
conseqüência, criam-se condições para atuação de ventos a partir dos setores 
menos freqüentes de SE a NW. A Figura 5.1-20 apresenta a freqüência das 
direções dos ventos, tanto no período chuvoso, quanto no período seco. 

 
Figura 5.1-20: Variação da direção dos ventos em São Luís. Fonte Golder, 2008 
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A extremidade oposta da ferrovia, situada em contexto continental equatorial 
não é submetida a ventos intensos. Os dados de direção e velocidade do vento, 
da estação Marabá, foram resumidos graficamente, na Figura 5.1-21 e Figura 
5.1-22, as quais apresentam os resultados de uma análise descritiva para 16 
direções do vento padronizadas pela Organização Mundial de Meteorologia, 
através da estatística descritiva por direção do vento e as médias horárias 
típicas dos valores da velocidade do vento para essa estação. 

  
Figura 5.1-21: Resumo estatístico da direção e velocidade do vento – Estação Marabá. 

Fonte: Golder,2006  

  
Figura 5.1-22: Médias horárias de velocidade do vento – Estação Marabá. Fonte: Golder 

2006 

Nessa estação verificou-se calmaria em 14,6% do tempo monitorado, com 
dominância de ventos fracos e considerável predominância de ventos oriundos 
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das direções norte (N), norte-noroeste (NNW) e noroeste (NW). A velocidade 
média foi de 1,2m/s, sendo as máximas médias horárias da ordem de 3,0m/s, 
com picos de até 12,0m/s. 

5.1.2.3 Avaliação da necessidade de implantação de novas Estações  

Ao longo de toda a Estrada de Ferro Carajás existem apenas quatro estações 
meteorológicas com aquisição sistemática de dados. Entendendo que essa rede 
de estação existente não é suficiente para o fornecimento de uma base dados 
consistente sobre os parâmetros meteorológicos ao longo da ferrovia, a Vale 
iniciou em 2011 a implantação de quatro novas estações meteorológicas em 
entrepostos de Rosário, Santa Inês, Açailândia e Marabá. 

Essas localidades foram definidas levando em consideração a infraestrutura 
técnica, de pessoal e de segurança adequada para a instalação de uma estação 
com a tecnologia empregada. As localidades ao longo da EFC muitas vezes não 
apresentam condições mínimas de segurança, disponibilidade de energia 
elétrica estável e de suprimento constante, acesso à rede de comunicação para 
transmissão de dados monitorados e sítio de medição representativo.  O critério 
utilizado para a locação das estações foi o de ser instalada nas proximidades da 
área administrativa de cada entreposto, tendo assim a infraestrutura mínima 
para operação dos equipamentos. 

Outro aspecto levado em consideração foi a localização geográfica dos 
entrepostos ao longo da EFC (latitude), e por estarem locados em unidades de 
relevo representativas do clima na região. 

As estações do entreposto de Rosário e Santa Inês estão inseridas na interface 
da planície fluvais e fluvio marinha com os tabuleiros maranhenses. A estação 
do entreposto de Açailândia está inserida na unidade dos tabuleiros dos rios 
Gurupí-Grajaú, e a estação do entreposto de Marabá está inserida na interface 
entre a Depressão do Médio Tocantins e a Depressão da Amazônia Meridonal. 

Com o objetivo de realizar um eficiente monitoramento ao longo da EFC, as 
estações operarão 24 horas por dia, e todos os parâmetros serão enviados 
automaticamente, com um intervalo de cinco minutos, para o Centro de 
Climatologia Vale, localizado em Belo Horizonte. Os parâmetros meteorológicos 
a serem monitorados em cada uma das estações são temperatura do ar, 
umidade relativa do ar, pluviometria, radiação solar, pressão atmosférica, e 
direção e velocidade do vento. 

Assim, esses equipamentos serão instalados em cada um dos quatro 
entrepostos existentes ao longo da EFC (Rosário, Santa Inês, Açailândia e 
Marabá). Inicialmente foram instalados, no ano corrente, os equipamentos em 
Açailândia e Marabá, com previsão de instalação em Santa Inês ainda esse ano. 
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A distância das estações propostas em relação a EFC é de 24 metros em 
Rosário, 58 metros em Santa Inês, 327 metros em Açailândia e de 31 metros em 
Marabá. 

Diante da situação exposta, é apresentada a seguir a localização de cada uma 
das novas estação proposta. 

5.1.2.3.1 Entreposto de Rosário 

A instalação da estação será na região próxima ao almoxarifado e ao escritório 
do entreposto de Rosário, uma vez que este tipo de analisador exige a dedicação 
de uma equipe especialista, devido à necessidade de constantes intervenções 
para a manutenção e calibração dos equipamentos. Instalados neste local, os 
monitores proporcionarão a adequada cobertura de monitoramento e condições 
de manutenção. 

A Figura 5.1-23 apresenta a localização proposta para a instalação da nova 
estação de monitoramento no entreposto de Rosário. 

5.1.2.3.2 Entreposto de Santa Inês 

Assim como no entreposto de Rosário, optou-se por escolher, em Santa Inês, a 
região do escritório do entreposto para abrigar a estação meteorológica, já que 
possui infraestrutura adequada para receber os novos equipamentos, 
proporcionando a adequada cobertura de monitoramento e condições de 
manutenção. 

A Figura 5.1-24 apresenta a localização proposta para a instalação da nova 
estação de monitoramento meteorológico no entreposto de Santa Inês. 

5.1.2.3.3 Entreposto de Açailândia 

A instalação da estação na região, será no mesmo local onde hoje se encontra 
desativada a estação com os monitores beta de qualidade do ar. Instalados 
neste local, os monitores proporcionarão a adequada cobertura de 
monitoramento e condições de manutenção. 

A Figura 5.1-25 apresenta a localização proposta para a instalação da nova 
estação de monitoramento meteorológico no entreposto de Açailândia. 

5.1.2.3.4 Entreposto de Marabá 

Assim como no entreposto de Rosário e Santa Inês, optou-se por escolher, em 
Marabá, área administrativa do entreposto para abrigar a estação 
meteorológica, já que possui infraestrutura adequada para receber os novos 
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equipamentos, proporcionando a adequada cobertura de monitoramento e 
condições de manutenção. 

A Figura 5.1-26 apresenta a localização proposta para a instalação da nova 
estação de monitoramento meteorológico no entreposto de Marabá. 
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Figura 5.1-23: Localização proposta para a instalação da nova estação de monitoramento no 
entreposto de Rosário. 
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Figura 5.1-24: Localização proposta para a instalação da nova estação de monitoramento 
meteorológico no entreposto de Santa Inês. 
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Figura 5.1-25: Localização proposta para a instalação da nova estação de monitoramento 
meteorológico no entreposto de Açailândia. 
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Figura 5.1-26: Localização proposta para a instalação da nova estação de monitoramento 
meteorológico no entreposto de Marabá. 
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5.1.3 QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar de uma região é resultado de diversos componentes, muitos 
deles de difícil previsão e controle, tais como as fontes de emissão existentes no 
local e as condições climáticas, particularmente regime de ventos e 
pluviosidade. 

As fontes de emissão com potencial de influir nos índices de qualidade do ar vão 
desde áreas industriais, rodovias, centros urbanos, até queimadas, um 
problema crônico no estado do Pará, e mesmo partículas suspensas por ação de 
ventos em áreas sem cobertura vegetal (Vale/Arcadis Tetraplan, 2010). 

Durante as atividades de implantação do empreendimento irão ocorrer emissões 
de material particulado principalmente decorrente da movimentação de veículos 
e equipamentos nas estradas de serviço não pavimentadas adjacentes à linha 
férrea e das atividades de terraplanagem e emissões de gases de combustão 
proveniente principalmente dos motores de combustão interna dos veículos e 
equipamentos operados a diesel. 

Na operação do empreendimento, as emissões de gases de combustão pelas 
locomotivas, segundo diversos estudos já realizados, não apresentam o 
potencial de elevar de forma mensurável as concentrações de poluentes gasosos. 
Em um trem de minérios a principal fonte potencial de emissão de poluentes 
atmosféricos consiste nas partículas suspensas por ação de vento nos vagões 
abertos, que se tornam significativas caso não sejam tomados os devidos 
cuidados no acondicionamento e proteção da carga. 

Segundo a Resolução CONAMA 03/90, são padrões de qualidade do ar as 
concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à 
flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia 
com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em 
desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: 
impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem-estar público; 
danoso aos materiais, à fauna e flora; prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 
propriedade e às atividades normais da comunidade. 

A Figura 5.1-27 e a Tabela 5.1-5 apresentam a localização dos pontos onde 
foram instaladas as estações de monitoramento da qualidade do ar nas cidades 
de Marabá, Açailândia e Alto Alegre do Pindaré (Auzilândia). Para a escolha 
desses locais, conforme indicado no TR do IBAMA, foram priorizados os pontos 
onde há a presença de concentrações urbanas localizadas próximas à ferrovia. 
Estas três localidades apresentam elevada concentração de edificações próximas 
à ferrovia. 
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Figura 5.1-27: Localização dos pontos de monitoramento 
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Tabela 5.1-5: Estações de Medição da Qualidade do Ar 

Estado Localidade 

Coordenadas - Utm 

Zona LATITUDE LONGITUDE 

Maranhão 
Açailândia 23 M 0227324 9450828 

Alto Alegre do Pindaré 23M 0378790 9588139 

Pará Marabá 22M 0712948 9408965 

5.1.3.1 Resultados 

A caracterização da qualidade do ar na área de influência do empreendimento 

tem como objetivo conhecer a situação atual (background), o que permitirá 

prognosticar a qualidade do ar a partir da contribuição das emissões 

atmosféricas geradas pelo empreendimento, bem como subsidiar a avaliação dos 

potenciais impactos a serem gerados. 

O diagnóstico da Qualidade do Ar na área de estudo foi consolidado a partir de 

dados de monitoramento de Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partículas 

Inaláveis (PI), Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Dióxido de Enxofre (SO2) medidos 

entre junho e julho de 2011 em três estações instaladas em Auzilândia (Alto 

Alegre do Pindaré), Açailândia e Marabá. 

A região em estudo não apresenta enquadramento de Classe segundo a 

Resolução/CONAMA nº 005/89, sendo adotado portanto, o padrão Primário de 

Qualidade do Ar estabelecido na Resolução CONAMA 03/90. 

“Art. 7º - Enquanto cada Estado não deferir as áreas de Classe I, II e III 

mencionadas no item 2, sub-item 2.3, da Resolução/CONAMA nº 005/89, 

serão adotados os padrões primários de qualidade do ar estabelecidos nesta 

Resolução. (Resolução CONAMA 03/90).” 

Ainda segundo a Resolução/CONAMA 03/90 em seu Artigo 3º, ficam 
estabelecidos os seguintes padrões primários de qualidade do ar: 

 Partículas Totais em Suspensão: concentração média de 24 (vinte e 

quatro) horas de 240 (duzentos e quarenta) microgramas por metro 

cúbico de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano.  

 Partículas Inaláveis: concentração média de 24 (vinte e quatro) horas de 

150 (cento e cinqüenta) microgramas por metro cúbico de ar, que não 

deve ser excedida mais de uma vez por ano. 

 Dióxido de Enxofre: concentração média de 24 (vinte e quatro) horas de 

365 (trezentos e sessenta e cinco) microgramas por metro cúbico de ar, 

que não deve ser excedida mas de uma vez por ano. 

 Dióxido de Nitrogênio: concentração média de 1 (uma) hora de 320 

(trezentos e vinte) microgramas por metro cúbico de ar. 
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5.1.3.1.1 Alto Alegre do Pindaré (Auzilândia) – MA 

A estação de monitoramento foi montada na rua do mercado velho, Distrito Iris, 

a aproximadamente 50 metros da ferrovia (Foto 5.1-2 a Foto 5.1-5 ), e operou no 

intervalo do dia 20/06/2011 ao dia 30/07/11 (período seco), com um total de 

30 amostragens de 24 horas. 

As vias de acesso próximas ao local das medições não são pavimentadas e não 

há proximidade a nenhuma rodovia com fluxo intenso de veículos. 

  

Foto 5.1-2: Local de monitoramento no 
contexto da EFC 

Foto 5.1-3: Rua do mercado velho, 
Auzilândia 

  

Foto 5.1-4: Local de instalação do 
equipamento de monitoramento 

Foto 5.1-5: Equipamentos de monitoramento 
da Qualidade do Ar 

Partículas Totais em Suspensão - PTS 

A Figura 5.1-28 apresenta os resultados das concentrações de PTS no período 

monitorado. 

Observa-se que o limite estabelecido pela CONAMA 3/90 da concentração média 

de 24 horas foi excedido apenas uma vez, no dia 29/07/11, estando de acordo 
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O aumento nas concentrações de PTS está associado principalmente à 
movimentação de veículos em vias não pavimentadas no entorno do local de 
medição visto que o povoado de Auzilândia não possui estradas não 
pavimentadas.  
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Figura 5.1-28: Resultados das Concentrações de PTS na Estação de Auzilândia 

Partículas Inaláveis - PI 

Os resultados encontrados para PI estão todos dentro dos limites legais 
estabelecidos, conforme gráfico da Figura 5.1-29. 
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Figura 5.1-29: Resultados das Concentrações de PI na Estação de Auzilândia 

Dióxido de Nitrogênio - NO2 

A Figura 5.1-30 apresenta os resultados das concentrações de NO2 no período 
monitorado. 
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Figura 5.1-30: Resultados das Concentrações de NO2 na Estação de Auzilândia 

Observa-se que a concentração média de 24 horas excedeu o limite legal no dia 
03/07/11, apresentando não conformidade com a legislação pertinente, que 
não permite que esse valor seja ultrapassado.  

Esse poluente está associado principalmente ao escape de veículos motorizados 
e às queimadas. É importante considerar que as medições foram realizadas 
durante o período seco, quando há maior propensão à ocorrência de queimadas 
e ao fato de nesse povoado ser comum a queima de lixo nas portas das casas. 

Dióxido de Enxofre - SO2 

Os resultados encontrados para SO2 estão todos dentro dos limites legais 
estabelecidos, conforme gráfico da Figura 5.1-31. 
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Figura 5.1-31: Resultados das Concentrações de SO2 na Estação de Auzilândia 
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Figura 5.1-31: Resultados das Concentrações de SO2 na Estação de Auzilândia 

5.1.3.1.2 Açailândia - MA 

A estação de monitoramento foi montada, quadra 162 lote 417, a 

aproximadamente 60 metros da ferrovia (Foto 5.1-6, Foto 5.1-7), e operou no 

intervalo do dia 18/06/2011 ao dia 23/07/11 (período seco), com um total de 

30 amostragens de 24 horas. 

  
Foto 5.1-6: Local de instalação do 

equipamento de monitoramento 

Foto 5.1-7: Equipamentos de monitoramento 

da Qualidade do Ar 

As vias de acesso próximas ao local de medição não são pavimentadas e a 

rodovia BR 222, onde ocorre um fluxo maior de veículos, encontra-se a 

aproximadamente 2,5 km do local. 

Partículas Totais em Suspensão - PTS 

Os resultados encontrados para PTS estão todos dentro dos limites legais 

estabelecidos, conforme gráfico da Figura 5.1-32. 
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Figura 5.1-32: Resultados das Concentrações de PTS na Estação de Açailândia 

Partículas Inaláveis - PI 

Os resultados encontrados para PTS estão todos dentro dos limites legais 

estabelecidos, conforme gráfico da Figura 5.1-33. 
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Figura 5.1-33: Resultados das Concentrações de PI na Estação de Açailândia 

Dióxido de Nitrogênio - NO2 

Os resultados encontrados para NO2 estão todos dentro dos limites legais 

estabelecidos, conforme gráfico da Figura 5.1-34. 
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Figura 5.1-35: Resultados das Concentrações de SO2 na Estação de Açailândia 

5.1.3.1.3 Marabá 

A estação de monitoramento foi montada na Rua E, Quadra 16 lote 488 norte 

km7, a aproximadamente 50 metros da ferrovia (Foto 5.1-8, Foto 5.1-9) e 

operou no intervalo do dia 17/06/2011 ao dia 16/07/11 (período seco), com um 

total de 30 amostragens de 24 horas. 

  

Foto 5.1-8: Local de instalação do 

equipamento de monitoramento 

Foto 5.1-9: Equipamentos de monitoramento 

da Qualidade do Ar 

Algumas vias de acesso próximas ao local de medição são pavimentadas, outras 

não e a rodovia PA 150, onde ocorre um fluxo intenso de veículos, encontra-se a 

apenas 280 metros do local. 
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Partículas Totais em Suspensão - PTS 

Os resultados encontrados para PTS estão todos dentro dos limites legais 

estabelecidos, conforme gráfico da Figura 5.1-36. 
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Figura 5.1-36: Resultados das Concentrações de PTS na Estação de Açailândia 

Partículas Inaláveis - PI 

Os resultados encontrados para PI estão todos dentro dos limites legais 

estabelecidos, conforme gráfico da Figura 5.1-37. 
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Figura 5.1-37: Resultados das Concentrações de PI na Estação de Açailândia 

Dióxido de Nitrogênio - NO2 

A Figura 5.1-38 apresenta os resultados das concentrações de NO2 no período 

monitorado. 
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Figura 5.1-38: Resultados das Concentrações de NO2 na Estação de Açailândia 

A concentração média de 24 horas excedeu o limite legal por 13 vezes, estando 
em desacordo com a legislação pertinente. Segundo o artigo 3° da Resolução 
CONAMA 3/90, o limite de 320 µg/m³ não deve ser excedido nem uma vez.  

Esse poluente está associado principalmente ao escape de veículos motorizados 
e às queimadas.É importante considerar que as medições foram realizadas a 
apenas 280 metros da rodovia PA 150, onde há um intenso fluxo de veículos e 
durante o período seco, quando há maior propensão à ocorrência de queimadas. 

Dióxido de Enxofre - SO2 

Os resultados encontrados para SO2 estão todos dentro dos limites legais 
estabelecidos, conforme gráfico da Figura 5.1-39. 
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Figura 5.1-39: Resultados das Concentrações de SO2 na Estação de Açailândia 
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5.1.3.2 Considerações 

As medições realizadas em Auzilândia, município de Alto Alegre do Pindaré 
obtiveram resultados dentro das exigências da Resolução CONAMA 03/90, 
tendo ultrapassado apenas uma vez o limite de concentração de PTS e NO2.  

Tais resultados podem estar relacionados principalmente ao período seco, pelo 
fato de ocasionar maior emissão de particulados e aumentar a propensão à 
ocorrência de queimadas. 

No município de Açailândia, todos os parâmetros monitorados apresentaram 
concentrações dentro dos limites legais. 

Nas medições realizadas em Marabá, as concentrações de PTS, PI e SO2 
medidas estavam dentro dos limites legais, entretando as concentrações de NO2 
ultrapassaram 13 vezes o limite estabelecido pela CONAMA 03/90, estando em 
desacordo com essa legislação. Das 30 médias diárias geradas, 43% 
ultrapassaram o limite legal. 

Tal resultado está relacionado principalmente às emissões provenientes do 
escape de veículos motorizados devido a proximidade do local das coletas à 
rodovia (280 metros). 

5.1.3.3 Avaliação da possibilidade de modificação do padrão da 
qualidade do ar com a implantação e operação do projeto 

Conforme solicitado pelo TR, deverá ser realizada uma simulação do aumento 
de concentração de poluentes e seu grau de dispersão ao longo da ferrovia e nas 
unidades de apoio caso exista a possibilidade de modificação do padrão da 
qualidade do ar com a implantação e operação do projeto. 

A principal emissão associada ao empreendimento passível de alterar a 
qualidade do ar na área de inserção da EFC são os materiais particulados, os 
quais serão controlados a partir das ações propostas no PBA (umectação das 
vias, dentre outras) e monitoradas através de medições nas frentes de obras e 
canteiros avançados (implantação) e nas estações de monitoramento da 
qualidade do ar previstas (operação). 

Para a elaboração da modelagem de dispersão de poluentes, será necessária a 
obtenção de dados locais consistentes de meteorologia e concentração de 
poluentes, os quais serão obtidos através das estações que estão sendo 
implantadas ao longo da ferrovia em unidades de apoio (Marabá, Açailândia, 
Santa Inês e Rosário). O programa de monitoramento da Qualidade do Ar prevê 
a realização dessa modelagem periodicamente, conforme apresentado no PBA. 
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5.1.4 GEOLOGIA 

5.1.4.1 Contexto Regional 

O contexto geológico regional da EFC abrange as regiões oeste e norte do Estado 
do Maranhão e a porção oriental do Estado do Pará, e atravessa três grandes 
domínios geológicos: a Província Parnaíba, a Província Tocantins e Província 
Carajás (Figura 5.1-40). 

 
Figura 5.1-40: Contexto geológico da EFC. Fonte: Almeida et al., 1977. 

O mapa geológico regional (Figura 5.1-41) apresenta a distribuição das unidades 
geológicas de cada uma das províncias geológicas atravessadas pela EFC, que 
são descritas a seguir.  

A Província Parnaíba forma uma ampla região sedimentar que abrange o estado 
do Maranhão e o nordeste do estado do Pará. 

EFC 
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Figura 5.1-41: Mapa geológico Regional. Fonte; CPRM, 2004 
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As unidades presentes incluem a Suíte Intrusiva Granitóide Tromaí, do 
Paleoproterozóico; a Formação Itapecuru, do Mesozóico, composta de arenitos, 
argilitos e siltitos; o Grupo Barreiras, do Cenozóico, constituído por arenitos, 
conglomerados lateríticos; siltitos argilosos, argilas maciças e argilas caulínicas 
(Figura 5.1-41). 

A Província Tocantins engloba a porção norte da Faixa Araguaia, sendo 
representada pelas rochas supracrustais de baixo grau metamórfico da 
Formação Couto Magalhães, do Neoproterozóico, constituída por ardósias, filitos 
e xistos de granulação fina; da Formação Pequizeiro, do Neoproterozóico, 
formada por filitos e xistos; das intrusivas máfico-ultramáficas tipo Quatipuru, 
do Proterozóico; das Formações Poti e Pedra de Fogo, do Paleozóico, compostas 
de arenitos; do Diabásio Cururu, do Mesozóico, da Formação Pastos Bons, do 
Mesozóico, composta por conglomerados e arenitos e a Formação Codó, também 
do Mesozóico, constituída por folhelhos e calcários, do Mesozóico (Figura 
5.1-41). 

O trecho final da EFC está inserido na Província Carajás, localizada no SE do 
Cráton Amazônico, no estado do Pará. Estratigraficamente esta região é engloba 
o Enderbito Cajazeiras, o Complexo Xingu, a Suíte Granulítica Direita e o 
Piriclasito Rio Preto, do Mesoarqueano; os grupos Tapirapé, Alto Bonito, 
Buritirama, Rio Novo, Grão-Pará (formações Parauapebas e Carajás), Igarapé 
Pojuca, os complexos básico-ultrabásicos Luanga e Lago Grande, os granitos 
Estrela, Plaquê, e Geladinho, a Formação Águas Claras, do Neoarqueano; os 
granitos Cigano e Serra dos Carajás e o Grupo Paredão, do Paleoproterozóico 
(Figura 5.1-41).  

As coberturas cenozóicas terciárias e quaternárias, que ocorrem em toda a área 
recobrindo parcialmente as unidades litológicas mais antigas, são 
individualizadas pelos lateritos e gossans, depósitos detríticos e/ou lateríticos, 
coberturas detrito-lateríticas ferruginosas, do Terciário; e pelos sedimentos 
quaternários inconsolidados correspondidos pelos depósitos aluvionares, flúvio-
lagunares, flúvio-marinhos, pântanos e mangues (Figura 5.1-41). Os lateritos e 
gossans, os depósitos detríticas e/ou lateríticos e as coberturas detrito-
lateríticas ferruginosas são compostos por “cangas” ou solos lateríticos 
ferruginosos, argilitos e lateritas argilo-arenosas. Os depósitos aluvionares são 
constituídos de modo geral por areias quartzosas bem selecionadas, lentes 
pelíticas e de cascalhos e argilas contendo matéria orgânica. Os depósitos 
flúvio-lagunares compõem-se de areias finas a médias intercaladas com pelitos. 
Os depósitos flúvio-marinhos são constituídos principalmente por areias finas. 
Os depósitos de pântanos e mangues localizados próximos ao litoral são 
constituídos por lamas arenosas, maciças e bioturbadas.  
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5.1.4.1.1 Evolução tectônica 

Segundo Pinheiro (1997), a evolução tectônica da área de abrangência da EFC 
iniciou-se no domínio da Província Carajás com o estabelecimento do Cinturão 
de Cisalhamento Itacaiúnas de direção E-W, com caráter dúctil e idade 
arqueana (Tabela 5.1-6). Funcionando em regime de transpressão sinistral, por 
volta de 3.000 Ma e 2.800 Ma, o desenvolvimento do cinturão foi responsável 
pelo aparecimento nas rochas do embasamento (Complexo Xingu), de uma 
fábrica milonítica de alta temperatura (fácies anfibolito médio a alto).  

Tabela 5.1-6: Descriçao dos principais eventos tectônicos da área de inserção da EFC 

IDADE (MA) EVENTO CINEMÁTICA 

 
Reativação dos sistemas de falhas marcados por 
microssísmos recentes 

Desconhecida 

240 – 150 Reativação durante a separação da América do Sul no 
Mesozóico. Desenvolvimento de grabens. Extensional 

 Provincia Parnaíba  

500-450 Deposição Bacia Intracratônica do Parnaíba (Siluro-
Ordovinciano). Extensional 

 Provincia Tocantins  

1000-500 Formação do cinturão Araguaia – Orogênese Brasiliana compressional 

 Provincia Carajás  

1900 Intrusão de plutons graníticos e diques  Extensional ou 
transtensional 

 Inversão tectônica fraca por reativação de falhas.  Transpressão sinistral 

2600 

Desenvolvimento dos sistemas transcorrentes. 
Unidades anteriormente depositadas subsidiram em 
blocos controlados por falhamentos ao longo dos 
sistemas transcorrentes. Intrusão de sills e diques. 

Transtensão dextral 

 Deposição da Formação Águas Claras e intrusão de 
granitos arqueanos. Extensional 

2700 
Deposição, extrusão e intrusão do Grupo Grão Pará, 
posteriormente afetado por hidrotermalismo. 

Extensional (ampla bacia 
intracratônica) 

3000-2800 
Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas – deformação 
dúctil de temperatura alta, afetando rochas do 
embasamento. 

Transpressão sinistral 

Fonte: Pinheiro, 1997, modificado 

Por volta de 2.700 Ma ocorreu a deposição, extrusão e intrusão do Grupo Grão 
Pará, posteriormente afetado por hidrotermalismo. 

Os sedimentos da Formação Águas Claras foram depositados em discordância 
sobre o Grupo Grão Pará, para serem, posteriormente, posicionados no interior 
da Bacia de Carajás por subsidência causada por evento tectônico de caráter 
transtensional destral. Disto resultou uma geometria sigmoidal alongada com 
trend E-W, fortemente controlada pela geometria das zonas de cisalhamento.  
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Na sequência (2600 Ma) houve o desenvolvimento dos sistemas transcorrentes. 

Unidades anteriormente depositadas subsidiram em blocos controlados por 

falhamentos ao longo dos sistemas transcorrentes. Verifica-se também a 

Inversão tectônica fraca por reativação de falhas. 

Durante o Paleoproterozóico e o início do Mesoproterozóico (1.900 Ma), uma 

extensão E-W a NE-SW ocorrida no Cráton Amazônico deu origem a fraturas e 

falhas regionais, de direção N-S e permitiu a intrusão de plútons graníticos 

(Granitos Carajás, Cigano) e, possivelmente, novos diques máficos. 

O Cinturão Araguaia de direção N-S, composto por rochas do Grupo Tocantins 

(Formação Couto de Magalhães e Codó), desenvolveu-se durante o evento 

Brasiliano (1000-500 Ma), cavalgando o Cinturão Itacaiúnas de direção 

aproximada E-W.  

A orogenia Brasiliana é seguida por uma fase de sedimentação intracratônica da 
bacia sedimentar paleozóica do Parnaíba (500-450 Ma), com diversos ciclos 
deposicionais (Milani e Zalán, 1999; Milani e Thomaz Filho, 2000). No Mesozóico 

(240-150 Ma) essa bacia foi afetada pela ruptura continental (quebra do 
Gondwana), resultando em feições extensionais de riftes superpostos aos 
sedimentos anteriormente depositados. A reativação dos sistemas de falhas 
marcados por microssísmos recentes de cinemática desconhecida é o último 

registro de formação/deformação de estruturas na área de inserção da EFC. 

5.1.4.2 Geologia da Área de Influência Direta (AID) 

A geologia da área influência direta é composta por rochas pré-cambrianas e 

fanerozóicas, como caracterizado na geologia regional.  

Na AID, grande parte da cobertura litológica, entre o km 0, em São Luís -MA e o 

km 751, no Estado do Pará, corresponde à Formação Itapecuru, 

pertencentecente à Bacia Sedimentar do Parnaíba. Neste trecho ocorrem 

também litologias da Suíte Intrusiva Granitóide Tromaí, do Grupo Barreiras, 

das coberturas detrito-lateríticas e depósitos cenozóicos do quaternário 

(aluvionares, flúvio-marinhos, flúvio-lagunares, pântanos e mangues). 

A partir do km 751 até o km 890, ocorrem rochas pré-cambrianas constituídas, 

principalmente, por granitos, rochas máficas e ultramáficas (dunitos, 

ortopiroxenitos e gabros), xistos, formações ferríferas, rochas metavulcânicas, 

gnaisses, migmatitos, quartzitos, granulitos e filitos pertencentes às seguintes 

unidades geológicas: Enderbito Cajazeiras, Complexo Xingu, Grupo Tapirapé, 

Grupo Buritirama, Grupo Rio Novo, Formação Carajás, Formação Parauapebas, 

Granitóide Tromaí, Granito Cigano, Grupo Paredão, Formação Couto Magalhães 

e Formação Codó. A Figura 5.1-42 apresenta o gráfico com as porcentagens de 

área de ocorrências das unidades geológicas na AID.  
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Figura 5.1-42: Porcentagens das Unidades Geológicas da AID EFC. 

Detalhes da caracterização das unidades geológicas que ocorrem na AID, 

incluindo tipos litológicos, idade, distribuição e relações de contato, estão 

apresentados na Tabela 5.1-7. O mapa Geológico da AII-AID (Figura 5.1-43) 

apresenta a distribuição espacial das diferentes unidades geológicas e as 

principais estruturas identificadas.  

A Figura 5.1-44 apresenta cinco seções geológicas ao longo do traçado EFC. 

Para a Província Parnaíba foram elaboradas 2 (duas) seções geológicas nos km 

82+180 e km 339. Nestas seções pode-se observar a relação da Formação 

Itapecuru, Grupo Barreiras e os Depósitos cenozóicos. Na Província Tocantins 

foi realizada uma seção geológica no km 596, onde pode ser observada a relação 

entre as unidades da Província Parnaíba e a Formação Codó. Para a Província 

Carajás foram elaboradas duas (2) seções geológicas que mostram as diversas 

unidades geológicas presentes, e a interpretação dos contatos estratigráficos e 

do contexto estrutural com a representação de falhas reversas e de 

calvagamento.  
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Tabela 5.1-7: Unidades Geológicas da Área de Influência Direta da EFC. 

EON ERA PERÍODO LITOLOGIA 
IDADES Ma 

SIGLA DESCRIÇÃO 
Max. Min. 

Fa
n

er
oz

ói
co

 

C
en

oz
ói

co
 

Q
u

at
er

n
ár

io
 Depósitos Aluvionares 0,88 0 Q2a Areis e Argilas Aluvionares 

Depósitos flúvio-lagunares 1,75 0 Qfl Areias e pelitos 

Depósito de pântanos e 
mangues 

1,75 0 Qpm Areias e argilas 

Depósitos flúvio-marinhos 1,75 0 Qfm Areias, argilas e siltes 

Te
rc

iá
ri

o Depósito detríticos e ou 
laterita 

23,5 1 Nd Coberturas semi-consolidadas e arenito e argilito com 
capeamento de laterito 

Grupo Barreiras 65 1,75 Enb Arenitos mal selecionados, argilitos, siltitos e 
conglomerados 

M
es

oz
ói

co
 

C
re

tá
ce

o Formação Itapecuru 96 66 K12it Arenitos variados, com intercalação de siltitos e 
argilitos, conglomerados e, subordinadamente, folhetos 

Formação Codó 96 66 K1c 
Folhelhos, folhelhos betuminosos, intercalados com 
finas camadas de calcário. Evaporitos e arenitos de 
granulação grossa 

Pr
é-

C
am

br
ia

n
o 

Pr
ot

er
oz

ói
co

 
N

eo
 

– pr
o

te
ro

zó
i-

co
 

 

Formação Couto de 
Magalhães 

1000 541 NPct Filitos, ardósias, xistos (de granulação fina), quartzitos 
e calcários com baixo grau de metamorfismo 

Pa
le

op
ro

te
ro

-z
ói

co
 

Grupo Paredão 1050 1801 PP3pd  Arenitos ortoquartzíticos e subordinadamente, arenitos 
conglomeráticos, grauvacas e conglomerados 

Granito Cigano 1883 1801 PP3yci Grabitóides intrusicos com composição 
dominantementemonzogranítica 

Granitóide Tromaí 2132 2051 PP2yt Tonalitos, trndhjemitos e rochas graníticas 
peraluminosas e calcialcalinas 

Granito Geladinho 2688 2500 A4 gamma Monzogranito 

Gripo Rio Novo 2747 2501 A4ro Quartzitos, metarenitos, filitos ferruginosos, 
manganesíferos e grafitosos, talco-clorita xistos, 

Grupo Buritirama 2800 2501 A4bu Metassedimentos de natureza clástica e química 

Grupo Tapirapé 2800 2501 A4ta Metabasitos ortoderivados com 
marcanteinvariabilidade textural e composicional. 

M
es

o-
ar

qu
ea

n
o Complexo Xingu 2974 2501 A3PP2xi Tonalitos e granodioritos, e subordinadamente 

monzagranitos. 

Enderbito Cajazeiras 3200 2501 A3PP2ca 
Granulitos enderbíticos, charnoenderbíticos, 
granoblastitos monzograníticos e sienograníticos e 
kinzigitos  

Fonte CPRM (2005)
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Figura 5.1-43: Mapa Geológico da AID. Fonte CPRM, 2005 (14 folhas) 

 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
69 

Folha 2 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
70 

Folha 3 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
71 

Folha 4 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
72 

Folha 5 
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Folha 6 
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Folha 7 
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Folha 8 
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Folha 9 
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Folha 10  
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Folha 11 
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Folha 12 
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Folha 13 
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Folha 14 
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Figura 5.1-44: Seções Geológicas ao longo da EFC. Fonte CPRM, 2005 e Amplo, 2011  

 

 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
83 

5.1.4.2.1 Estratigrafia da AID 

Província Parnaíba  

A Bacia do Parnaíba é conhecida como uma das três grandes bacias 
intracratônicas brasileiras nucleadas durante o Paleozóico. No entanto, ela 
continuou a evoluir tanto no Paleozóico quanto no Mesozóico. Possui traços 
estruturais que controlam a sua arquitetura, gerados por fluxo cataclástico que 
mostra orientação geral NNW-SSE a NW-SE e NE-SW. Sua sedimentação é 
marcada por vários ciclos transgressivo-regressivos, terminando com uma 
rápida transgressão marinha que culminou em uma sedimentação continental. 
A coluna sedimentar da bacia apresenta uma espessura de 3.400 metros. Na 
área de influência do empreendimento, está presente a Formação Itapecuru, 
como litótipo específico da província, além dos sedimentos terciários do Grupo 
Barreiras. 

FORMAÇÃO ITAPECURU 

Trata-se de uma sequência de arenitos variados, com intercalações de siltitos e 
argilitos, conglomerados e, subordinadamente, folhelhos (Foto 5.1-10, Foto 
5.1-11). Seu conteúdo fossilífero permitiu definir uma idade cretácea. A 
Formação Itapecuru ocupa 44,3% da AID e aflora em toda a porção central da 
área. 

 
Foto 5.1-10: Formação Itapecuru Foto 5.1-11: Formação Itapecuru  

O paleoambiente deposicional relaciona-se, predominantemente, a um sistema 
fluvial de rios entrelaçados com variação de energia, depósitos de lagos na 
planície de inundação e depósitos eólicos provenientes do retrabalhamento dos 
depósitos fluviais. Subordinadamente registram-se depósitos de leques aluviais 
em porção proximal a mediana. 

De acordo com estudos anteriores da EFC (SETE, 2007) e com o mapa geológico 
da região (CPRM, 2005), no trecho entre a ilha de São Luís e o município de 
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Rosário, embora a Formação Itapecuru constitua o substrato rochoso entre a 
margem oeste do rio Mearim e a baía de São Marcos, ocorrem somente 
afloramentos restritos desta unidade, estando o restante recoberto por 
sedimentos terciários do Grupo Barreiras, por coberturas detrítico-lateríticas e 
pelos depósitos aluvionares dos rios Mearim, Itapecuru, Munim e Perizes.  

Em parte do trecho entre Vitória do Mearim (km 146) e Santa Inês (km 264), a 
Formação Itapecuru está recoberta por coberturas detrítico-lateríticas 
(derivadas de alterações in situ da própria unidade) e por depósitos aluvionares 
dos rios Pindaré e Mearim (Figura 5.1-43). 

De Alto Alegre do Pindaré (km 264) até Açailândia (km 513), essa unidade 
encontra-se exposta continuamente, aflorando principalmente ao longo de 
cortes da rodovia BR-222 e das estradas vicinais e nos taludes da EFC. Em 
alguns pontos, nesse trecho, a unidade está parcialmente recoberta pelas 
coberturas aluvionares dos rios Pindaré e Mearim, Gentil (ou Zutiua), Grajaú e 
dos lagos da baixada do Pindaré (Viana, Cajari, do Castelo, do Jacareí, do Apéu 
e do Aquiri).  

No trecho entre Açailândia (km 513) e Marabá (km 728) a Formação Itapecuru 
continua aflorando, apresentando boas exposições nos cortes das principais 
vias de acesso local e da ferrovia. Apresenta recobrimento constituído por 
depósitos aluvionares do rio Tocantins no trecho entre o km 640 até o km 680. 
A partir desse ponto (km 680) a ferrovia se afasta novamente do leito do rio 
Tocantins e o recobrimento aluvionar passa a ser inexpressivo (Figura 5.1-43). 

GRUPO BARREIRAS 

O Grupo Barreiras é formado por um conjunto de rochas de idade terciária que 
ocupa 2,6% da AID, com ocorrência na região de São Luís (km 0 a km 17). 
Litologicamente é constituído por arenitos mal selecionados, argilitos, siltitos, e 
conglomerados (Foto 5.1-12, Foto 5.1-13).  

  
Foto 5.1-12: Afloramento do Grupo Foto 5.1-13: Detalhe de níveis cauliníticos do 
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Barreiras, próximo a São Luís Grupo Barreiras 

Os sedimentos desse grupo podem ser relacionados como sendo de ambientes 
ligados a planície de maré/estuário/plataforma interna. 

Província Tocantins 

A província Tocantins, compreende a denominada Faixa Araguaia, com idade 
paleo a neoproterozóica. A faixa foi formada no contexto de um regime 
compressivo oblíquo com transporte preferencial de SE para NW e é 
caracterizada por dois domínios. O primeiro foi formado por frentes de 
cavalgamento com orientações submeridianas e o segundo por sistemas 
transcorrentes com orientação WNW-ESE que foram gerados durante a 
progressão da deformação e interpretados como rampas laterais. A Área de 
Influência do empreendimento inclui a Formação Couto de Magalhães e 
Formação Codó. 

FORMAÇÃO COUTO DE MAGALHÃES 

Em termos regionais, esta unidade do Neoproterozóico, compreende litotipos 
tais como filitos, ardósias, xistos de granulação fina, quartzitos e calcários com 
baixo grau de metamorfismo. A fácies metamórfica situa-se do xisto-verde baixo 
a médio, alcançando o grau anquimetamórfico. Esta unidade aflora na porção 
central da área entre o km 692 e o km 785, ocupando 6,1 % da AID (Figura 
5.1-43) 

FORMAÇÃO CODÓ  

Esta Formação de idade mesozóia ocupa 1,8% AID e aflora nas proximidades do 
rio Tocantins, na porção central da área entre os km 655 e 680 (Figura 5.1-43). 
É constituída por folhelhos, folhelhos betuminosos, intercalados com finas 
camadas de calcário. Ocorrem também evaporitos e arenitos de granulação 
grossa.  

Província Carajás 

A Província Carajás, conforme proposto por Araújo et al. (1988), pode ser 
subdividida nos Domínios sul e norte, denominados de Terrenos Granito-
Greenstone de Rio Maria (Huhn et al. 1988) e Cinturão Itacaiúnas (Araújo et al. 
1988), respectivamente. Na AID da EFC ocorrem apenas as unidades do 
Cinturão Itacaiúnas sendo compostas da base para o topo, pelo Enderbito 
Cajazeiras, pelo Complexo Xingu, pelos Grupos Tapirapé, Buritirama, Rio Novo, 
pelo Granito Geladinho, Granitóide Tromaí, Granito Cigano e pelo Grupo 
Paredão (Figura 5.1-43). As relações de contato entre essas unidades são 
geralmente por falhas de empurrão ou inversas. Para as rochas graníticas 
observa-se também um contato intrusivo direto 
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ENDERBITO CAJAZEIRAS 

Esta unidade litológica, de idade mesoarqueana, pertence à Suíte Metamórfica 
Bacajaí que representa um conjunto orto e paraderivado de origem crustal 
inferior, submetido a condições retrometamórficas e exibindo feições 
deformacionais superimpostas, variando dos estágios protomiloníticos a 
miloníticos. O Enderbito Cajazeiras é composto de rochas ácidas de alto grau 
metamórfico representadas por granolitos enderbíticos, charno-enderbíticos, 
granoblastitos monzograníticos e sienograníticos, e kinzigitos. Esses litótipos 
são encontrados nessa unidade, em ordem decrescente de abundância. De um 
modo geral são rochas leucrocráticas a mesotipo, faneríticas de granulação 
média a grossa, comumente equigranulares, exibindo variados graus de 
anisotropia estrutural.  

Ocupa 1,7% da AID e ocorre no estado do Pará, na porção noroeste da área, à 
direita da EFC (sentido São Luís -Carajás) do km 783 até o km 811 da ferrovia. 

COMPLEXO XINGU 

O Complexo Xingu ocupa 1,6% da AID e ocorre na porção sudoeste da área 
entre o km 840 e km 843 (Foto 5.1-14). Trata-se de uma unidade litológica 
mesoarqueana composta por uma sequência de rochas granitóidicas, cuja 
paragênese é compatível com as condições físico-químicas inerentes a fácies 
anfibolito. É dominada por tonalitos e granodioritos e, subordinadamente, 
monzogranitos, em que os estágios deformacionais variam de proto a 
miloníticos. Em conseqüência, o arranjo textural é extremamente variado, com 
padrões granoblásticos equidimensionais, equigranulares a miloníticos, 
exibindo porfiroclastos rotacionados, contrastando com a matriz cominuída.  

 
Foto 5.1-14: Vista do Domínio das rochas do Complexo Xingu 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
87 

GRUPO TAPIRAPÉ 

O Grupo Tapirapé tem idade neoarqueana, ocupa 2,5 % da AID e ocorre na 
porção sudoeste da área entre os km 820 e 846. É representadao por um 
conjunto de metabasitos ortoderivados, que exibem uma marcante 
invariabilidade textural e composicional. Tem como peculiaridade estrutural 
uma moderada a forte anisotropia, marcada por uma pronunciada foliação. 
Trata-se de rochas ortoanfibolíticas, cuja paragênese é dominada pela 
associação hornblenda-plagioclásio em quantidades aproximadamente iguais 
entre si e dispostas segundo um arranjo mútuo, nematoblástico 
equidimensional. A associação mineral é diagnóstica de metamorfismo, sob 
condições físico-químicas reinantes na fácies anfibolito. 

GRUPO BURITIRAMA 

Este grupo é representado por uma sequência neoarqueana supracrustal 
dominada por litotipos metassedimentares de natureza clástica e química. Em 
intima associação, depósitos de manganês e camadas de mármore 
calcissilicático ocorrem como parte componente da sequência. O grupo ocupa 
0,6% da AID e ocorre na porção noroeste da área entre o km 811 e o km 816. 

GRUPO RIO NOVO 

O Grupo Rio Novo, de idade neoarqueana, ocupa 0,69% da AID e ocorre na 
porção sudoeste da área entre os Km 861+754 e 862+480. É constituído por 
abundantes quartzitos, metarenitos, filitos ferruginosos, manganesíferos e 
grafitosos, talco-clorita xistos, quartzo-clorita xistos, anfibolitos, formações 
ferríferas, metabasaltos, gabros, noritos e basaltos. A granulação varia desde 
termos bastante finos até grosseiros, estando ou não deformados, mostrando 
diferentes graus de anisotropia estrutural. Acredita-se que as porções rochosas 
preservadas, ou seja, isentas de deformação e metamorfismo, façam parte de 
um conjunto de lentes intercaladas ao conjunto metamorfizado e deformado, 
constituindo-se em pods, representados, principalmente, por litótipos básico-
ultrabásicos.  

Este grupo constitui uma sequência supracrustal metavulcano-sedimentar, 
exibindo características de um seguimento tipo greenstone belt e compondo 
uma larga variedade de tipos litológicos. Estes tipos mostram uma acentuada 
deformação polifásica e metamorfismo de baixo grau, com paragênese 
compatível com a fácies xisto-verde.  

GRANITO GELADINHO 

O Granito Geladinho ocupa 1,75% da AID e ocorre numa faixa de 1600 metros 
na porção final da trecho em licenciamento da EFC próximo ao Km 863. 
Constitui um corpo de monzogranito calcialcalino do paleoproterozóico. As 
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observações petrográficas e os aspectos mineralógicos e texturais, indicam uma 
formação relacionada a uma granitogênese sintectônica. 

GRANITÓIDE TROMAÍ 

A Suíte Tromaí tem idade paleoproterozóica sendo constituída pelo Tonalito 
Cândido Mendes e o Granito Areal. O Tonalito Cândido Mendes constitui-se de 
granitóides, com predominância de tonalitos e trondhjemitos e o Granito Areal é 
constituído por rochas graníticas peraluminosas, calcialcalinas de alto potássio, 
formadas provavelmente a partir da fusão parcial das rochas tonalíticas. Esta 
unidade ocupa 0,1% AID e aflora na porção norte da área no início da EFC entre 
os km 35 e km 37. 

GRANITO CIGANO 

O Granito Cigano ocupa 1,8% da AID e ocorre na porção sudoeste da área entre 
o km 846 e o km 862. É um complexo paleoproterozóico, marcado por forte 
invariabilidade composicional, com dominância de tipos monzograníticos, os 
quais se associam de forma subordinada a variedades de natureza 
sienograníticas. Os aspectos texturais variam de tipos equigranulares a 
inequigranulares e o complexo, como um todo, caracteriza-se por fases minerais 
varietais do tipo anfibólio-biotita em associação a uma paragênese majoritária e 
essencial dominada por quartzo, plagioclásio e feldspato potássico. 

As observações petrográficas, fundamentadas nos aspectos mineralógicos e 
texturais, indicam um maciço intrusivo com cristalização-consolidação em 
ambiente magmático-tectônico pós-orogênico a anorogênico, como conseqüência 
do regime tectono distensivo do no Mesoproterozóico. 

GRUPO PAREDÃO 

Os principais litótipos deste grupo são representados por arenitos 
ortoquartzíticos e, subordinadamente, arenitos arcosianos e conglomeráticos, 
grauvacas e conglomerados relacionados a uma sedimentação geneticamente 
associada ao regime distensivo do Proterozóico. Localmente observam-se 
arranjos texturais indicativos de uma forte diagênese. O Grupo ocupa 1,78% da 
AID e aflora na porção noroeste da área entre os km 785 e 820, do lado 
esquerdo da EFC. 
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Foto 5.1-15: Vista de Afloramentos do Grupo Paredão 

Coberturas Cenozóicas 

Em toda a área de influência do empreendimento, ocorrem litotipos cenozóicos 
sobrepostas às unidades litológicas mais antigas. Algumas de caráter 
predominantemente, eluvial como as lateritas, e outras de caráter nitidamente 
deposicional como os aluviões dos fundos de vales, os depósitos de pântanos e 
Mangues, fluvio-lagunares e flúvio- Marinhos. 

DEPÓSITOS DETRÍTICOS E OU LATERITAS 

Geralmente de idade terciária, ocupam 15,7% da AID. Representam produtos de 
intemperismo laterítico, que atuou sobre todas as rochas mais antigas em 
afloramento durante o Cenozóico. O recobrimento laterítico tem atingido os 
litótipos mais antigos de modo diferenciado, sendo mais desenvolvido sobre os 
sedimentos da Formação Itapecuru presentes entre os km 482 e 575 (Foto 
5.1-16) (Foto 5.1-17)(Arcadis Tetraplan, 2010). 

Foto 5.1-16: Coberturas lateríticas Foto 5.1-17: Depósitos detríticos 
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DEPÓSITOS FLÚVIO-MARINHOS  

Os depósitos flúvio-marinhos ocupam 2,2% AID e são depósitos que sofrem 
influência dos rios e das marés. São constituídos de areias finas, 
esbranquiçadas, quartzosas, texturalmente maturas (Arcadis Tetraplan, 2010). 
Estes depósitos ocorrem entre os km 20 e 54, dentro dos limites do município 
de Bacabeira. 

DEPÓSITOS DE PÂNTANOS E MANGUES  

Esses depósitos ocupam 1,4% da AID e estão localizados próximos ao litoral km 
0, geralmente submetidos à ação das marés, associados aos depósitos de 
cordões litorâneos, à depósitos de argilas adensadas com areias, à depósitos 
marinhos litorâneos e à depósitos flúvio-marinhos.  

Ocorrem na porção norte do empreendimento, próximos à região de São Luís, e 
são constituídos por lamas arenosas, plásticas, não adensadas, maciças e 
bioturbadas, recobertas por vegetação arbustiva característica, desenvolvendo 
manguezais. São originados por processos de tração/suspensão subaquosa, 
pela ação das marés; representando fácies de intermaré/submaré rasa (Arcadis 
Tetraplan, 2010). 

DEPÓSITOS FLÚVIO-LAGUNARES  

Os depósitos flúvio-lagunares ocupam 12,7% da AID. As litologias mais comuns 
compreendem depósitos de barra de pontal, originários do regime meandrante 
dos rios locais, com areias finas a médias intercaladas com pelitos; depósitos de 
transbordamento constituídos por planície de inundação, ocorrendo localmente 
entre o km 226 e 415, associados ao rio Pindaré e seus tributários, estes 
depósitos são formados durante as cheias, com grande aporte de material 
síltico-argiloso e depósitos lacustres, com deposição sob baixa energia, 
resultando em fácies mais argilosas (Arcadis Tetraplan, 2010).  

DEPÓSITOS ALUVIONARES  

Esta unidade ocupa 2,6% AID e representam os sedimentos clásticos 
inconsolidados relacionados às planícies aluvionares atuais dos principais 
cursos d’água, que constituem basicamente depósitos de canais (barras em 
pontal e barras de canais)(Foto 5.1-18) e de planícies de inundação (Foto 
5.1-19). 

Em função da escala adotada neste projeto, esta unidade foi cartografada 
apenas nos principais rios presentes no contexto local do empreendimento. 
Estes depósitos destacam-se por sua morfologia típica de planícies sedimentares 
associadas ao sistema fluvial, e são, de modo geral, constituídos por sedimentos 
arenosos a argilosos, com níveis de cascalho e matéria orgânica, inconsolidados 
a semi-consolidados (Arcadis Tetraplan, 2010). Os principais depósitos 
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aluvionareas atravessados pela ferrovia encontram se na planície fluvial do rio 
Pindaré, na confluência com o rio do Sonho (km 399), rio Tocantis (km 725) e 
rio Vermelho (entre os km 751 e 765). 

Foto 5.1-18: Depósitos aluvionares Foto 5.1-19: Depósitos aluvionares 

5.1.4.3 Características geotécnicas dos terrenos da AID atingidos pelas 
obras 

5.1.4.3.1 Trecho Km 0 a KM 282 (Locação 01 a 18)  

O trecho do km 0 ao km 280 compreende unidades litológicas da Província 
Parnaíba, às quais associam-se -as planícies marinhas, de maré e manguezais, 
as planícies flúvio-marinhas e as planícies fluviais e alagadiças. Nestes terrenos 
predominam Gleissolos, Neossolos, Plintossolos e Argissolos associados a 
sedimentos inconsolidados constituídos, predominantemente, por argila, silte, 
areia e matéria orgânica. Devido à constituição argilo-arenosa ou argilosa, à 
baixa declividade e à pouca profundidade do lençol freático, as planícies fluviais 
e flúvio-marinhas apresentam terrenos alagados, planos, mal drenados, 
ocorrendo extensas áreas alagadas, tornando esses terrenos vulneráveis a 
eventos de inundação, contaminação e assoreamento. Esses terrenos 
apresentam solos moles com estabilidade precária. 

Entre São Luís (Km 0) até a transposição do rio Mearim (km 142+500), a EFC 
atravessa, em geral, terrenos aplainados ou baixadas alagadiças associados às 
unidades de relevo planícies fluviais e flúvio-marinhas e sedimentos 
quaternários marinhos e fluviais (Foto 5.1-20). Os poucos taludes de corte 
existentes neste trecho não apresentam problemas de desenvolvimento de 
processos erosivos e de instabilidade. A Foto 5.1-21 a seguir mostra solos da 
formação Itapecuru expostos no corte esquerdo no km 75 da ferrovia. 
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Foto 5.1-20: Vista dos terrenos aplainados da EFC próximo ao município de Arari-MA. 

 
Foto 5.1-21: Solos da formação Itapecuru no km 75 da ferrovia. 

Após a travessia do rio Mearim, km 142+500, até Alto Alegre do Pindaré, Km 
282, domínio das rochas da Formação Itapecuru, verifica-se em taludes de corte 
problemas pontuais de erosão e escorregamentos (Foto 5.1-22).  
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Do ponto de vista geológico a área é estruturalmente estável. A região apresenta 
uma topografia suave, de colinas isoladas que nunca atingem cotas expressivas. 
Desta maneira, feições geomorfológicas notáveis não ocorrem na região, sendo 
que as principais estão correlacionadas com a ação antrópica, 
consubstanciados em deslizamentos de taludes escavados. Entretanto, alguns 
taludes apresentam camadas argilosas da Formação Barreiras fornecendo - lhes 
boas estabilidades. 

De maneira geral, os taludes mais susceptíveis à instabilidade ocorrem nos 
trechos onde os solos aparecem com características plenas da Formação 
Itapecuru. Nesses pontos os ensaios geotécnicos realizados pela Vale (2010) 
para subsidiar o detalhamento dos projetos construtivos indicam que eles são 
argilo-siltosos. Dentro do enfoque geotécnico, esses solos apresentam índice de 
plasticidade (IP) em torno de 15% e limite de liquidez (LL) > 40 %. Uma pequena 
percentagem de areia fina compõe a granulometria desses solos, que possuem 
mais de 80% passando na peneira nº 200. Finalmente, eles são de suporte 
mecânico ISC menor que 4% e expansão maior que 2%. Já, nos segmentos onde 
a Formação Itapecuru é recoberta por sedimentos da Formação Barreiras, os 
solos apresentam características mais estáveis e com melhores parâmetros 
geotécnicos. 

 

Foto 5.1-22: Terrenos colinosos (colinas pequenas e médias), com Plintossolos e Argissolos 
Vermelho-Amarelos, associados aos sedimentos do Grupo Barreiras e da Formação 
Itapecuru, susceptíveis à ocorrência de erosão e escorregamentos 

Quanto à estabilidade dos taludes os parâmetros geomecânicos para uma seção 
tipo deste trecho, resistência ao cisalhamento (coesão (c’) e ângulo de atrito (φ’)), 
assim como os pesos específicos (γ) dos materiais de fundação, foram 
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embasados nos ensaios de laboratório de materiais similares e representativos 
da realidade local (Vale, 2010), estão apresentados na Tabela 5.1-8. 

Tabela 5.1-8: Parâmetros geotécnicos 

Material 

*C
la

ss
e Peso 

Específico 
Parâmetros de Resistência 

ao Cisalhamento Origem dos 
Dados 

�nat (kN/m3) c´ (kN/m2) �´��� 

Colúvio 
VI 

20,00 18,00 28,00 
Material 

Representativo 
do Local 

Solo Residual de Argilito 
(Rochas Sedimentares 
Detríticas) 

VI 
18,00 20,00 30,00 

Material 
Representativo 

do Local 

Fonte: Vale, 2010  
 * Classe de maciço: equivalente: VI = rocha extremamente alterada (comportamento de solo) 

5.1.4.3.2 Trecho Km 282 a KM 630 (Locação 19 a 41)  

O trecho do km 282 ao km 630, Domínio do rios Grajaú e Gurupi, compreende 
unidades litológicas da Província Parnaíba, mostrando terrenos colinosos 
tabulares com pequenas colinas e morrotes de topos aplainados, associados aos 
depósitos detrítico-lateríticos e à Formação Itapecuru; terrenos aplainados com 
laterita, associados aos depósitos detrítico-lateríticos; e terrenos escarpados e 
dissecados em morrotes e morrotes residuais, associados à Formação Itapecuru. 
Nesses terrenos predominam Latossolos Amarelos, Argissolos Vermelho-
Amarelos e Plintossolos. A Foto 5.1-23 a seguir apresenta um corte mostrando 
as características dos solos da região. 

Devido à constituição dos solos e das rochas, são terrenos susceptíveis à 
ocorrência de erosão laminar e em sulcos. As áreas com maior declividade são 
susceptíveis à escorregamentos. 
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Foto 5.1-23: Solos predominantes entre Km 282 a km 588. Notar material escorregado ao 
longo do talude.  

Nos terrenos associados à depressão do médio Tocantins ocorrem relevos 
colinosos, terraços e planícies fluviais e alagadiças. Predominam Latossolos 
Amarelos, Latossolos Vermelho-Amarelos e Plintossolos, associados à Formação 
Itapecuru e a sedimentos inconsolidados. São terrenos susceptíveis à ocorrência 
de processos erosivos e à assoreamentos. 

Os trechos entre os km 297 a 334 e km 407 a 490 correspondem aos trechos de 
maior concentração de processos erosivos verificados nos taludes de corte da 
ferrovia (SETE, 2007), favorecendo para essa incidência a presença de rochas 
areníticas intemperizadas, friáveis e isentas de fertilidade em um relevo de 
altitudes mais elevadas, onde o traçado da ferrovia resultou na execução de 
taludes de corte muito altos e íngremes. Ocorrem, com freqüência, nesses 
trechos, erosões generalizadas nas faces dos taludes e áreas expostas (sulcos 
profundos e ravinas) e/ou escorregamentos de solo de grandes proporções, com 
acúmulo de material na base dos taludes e, em alguns casos, ocorrência de 
corpos hídricos assoreados a jusante. 

Todo o trecho entre Alto Alegre do Pindaré e Açailândia é caracterizado pelo 
desenvolvimento de processos erosivos (sulcos rasos nos taludes e nas áreas 
expostas) e instabilidades geotécnicas (escorregamentos e deslizamentos) nos 
taludes de corte da ferrovia, da BR-222 e das estradas de acesso local. 

Em decorrência da litologia sobredita, a pedologia da região apresenta solos 
arenosos que se enquadram predominantemente, dentro da classificação A-2-4 
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segundo a classificação HTB. São solos Não Plásticos e apresentam Massa 
Específica Aparente Seca Máxima no entorno de 1,750 g/ cm³ quando 
compactados na umidade ótima 10% que é a umidade média encontrada. Os 
solos do segmento apresentam ISC, em média, entre 9% e 11% (Vale, 2010). 

Os parâmetros geomecânicos de resistência ao cisalhamento (coesão (c’) e 
ângulo de atrito (φ’)), assim como os pesos específicos (γ) dos materiais de 
fundação, para uma seção tipo deste trecho, foram embasados nos ensaios de 
laboratório de materiais similares representativos dos litotipos apresentados na 
Tabela 5.1-9 (Vale, 2010). 

Tabela 5.1-9: Parâmetros Geotécnicos 

Material 

C
la

ss
e 

* Peso 
Específico 

Parâmetros de Resistência 
ao Cisalhamento 

Origem dos Dados 
γnat 

(kN/m3) 
c´ (kN/m2) φ´(°) 

Aluvião VI 16,80 14,20 25,80 Ensaio Material 
Representativo Similar 

Solo Residual – Argilito  VI 18,70 18,60 28,60 Ensaio Material 
Representativo Similar 

RAM de Argilito  VI 20,00 19,80 31,00 Ensaio Material 
Representativo Similar 

RAM/RAD d-e Argilito  VI 20,00 20,00 32,00 Ensaio Material 
Representativo Similar 

RAD de Argilito  III 22,00 22,00 35,00 Ensaio Material 
Representativo Similar 

Solo Residual – Arenito  VI 19,70 17,00 29,00 Ensaio Material 
Representativo Similar 

RAM de Arenito  VI 20,00 19,80 32,00 Ensaio Material 
Representativo Similar 

RAM/RAD de Arenito  VI 21,00 20,00 33,00 Ensaio Material 
Representativo Similar 

RAD de Arenito  III 22,00 21,00 35,00 Ensaio Material 
Representativo Similar 

Fonte: Vale, 2010  
* Classe de Maciço equivalente: VI= rocha extremamente alterada (comportamento de solo); III= rocha 

medianamente alterada (comportamento de rocha) 

5.1.4.3.3 Trecho Km 630 a KM 863 (Locação 42 a 56) 

O trecho do km 630 ao km 863 engloba unidades litológicas das províncias 
Parnaíba, Tocantins e Carajás. Nos terrenos associados ao Domínio do rio 
Tocantins (km 630 a Km 750) ocorrem relevos colinosos, terraços e planícies 
fluviais e alagadiças (Foto 5.1-24). Predominam Latossolos Amarelos, Latossolos 
Vermelho-Amarelos e Plintossolos, associados à Formação Itapecuru e a 
sedimentos inconsolidados. São terrenos susceptíveis à ocorrência de processos 
erosivos e à assoreamentos. 
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O trecho entre os Km 750 a Km 863 compreende terrenos colinosos (colinas 
médias e pequenas, colinas e morrotes)(Foto 5.1-25), onde predominam 
Argissolos Vermelho-Amarelos associados às rochas pertencentes à Formação 
Couto Magalhães, Grupo Paredão, Granito Cigano, Enderbito Cajazeiras, 
Complexo Xingu, Grupo Buritirama, Grupo Tapirapé. Além disso, ocorrem no 
trecho coberturas detríticas lateríticas e os sedimentos aluvionares do 
Quaternário. São terrenos susceptíveis à ocorrência de processos erosivos 
devido à constituição dos solos. 

 

Foto 5.1-24: Planície aluvial do rio Tocantins. Fonte: Amplo, 2010 

EFC 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
98 

 
Foto 5.1-25: Terrenos colinosos entre Marabá e Parauapebas, Domínio da Formação Couto 
de Magalhães. Fonte: Amplo, 2010 

Dentro desse contexto, a pedologia da região apresenta solos areno-argilosos e 
argilo-arenosos com alguma percentagem de silte. De maneira geral, são solos 
que apresentam boa estabilidade, exceto nos locais onde predominam 
grauvacas com frações pelíticas e psamíticas do Grupo Paredão. Nesses pontos 
há um grande favorecimento à percolação da água que aparece quase sempre 
aflorando e intumescendo as camadas superficiais do solo de característica 
arenosa. É comum também a saturação das porções basais dos taludes, 
apresentando tendência a rupturas e escorregamentos ao longo dos planos de 
xistosidade, zonas de contato solo/saprolito ou contato de zonas saturadas e 
susceptibilidade ao desenvolvimento de processos erosivos rasos (em geral 
sulcos). 

Os parâmetros geomecânicos de resistência ao cisalhamento (coesão (c’) e 
ângulo de atrito (φ’)), assim como os pesos específicos (γ) dos materiais de 
fundação, para uma seção tipo deste trecho, foram embasados nos ensaios de 
laboratório de materiais similares representativos dos litotipos apresentados na 
Tabela 5.1-10 (Vale, 2010). 
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Tabela 5.1-10: Parâmetros geotécnicos 

Material 

C
la

ss
e 

* Peso 
Específico 

Parâmetros de 
Resistência ao 
Cisalhamento Origem dos Dados 

γnat (kN/m3) c´ 
(kN/m2) φ´(°) 

Colúvio VI 20,00 18,00 28,00 Ensaio Material 
Representativo Similar 

Solo Residual – 
Argilito  VI 18,00 19,00 29,00 Ensaio Material 

Representativo Similar 

RAM/RAD de 
Argilito  IV/VI 20,00 19,80 31,00 Ensaio Material 

Representativo Similar 

Solo Residual – 
Siltito Fofo  VI 16,00 16,00 26,00 Ensaio Material 

Representativo Similar 

Solo Residual – 
Siltito Compacto  V 18,00 19,00 29,00 Ensaio Material 

Representativo Similar 

Fonte: Vale, 2010  
*Classe de Maciço equivalente: VI = rocha extremamente alterada (comportamento de solo); IV = rocha alterada 

5.1.4.4 ÁREAS DE RISCO 

Tendo em vista que a EFC representa um empreendimento consolidado, em 
operação desde 1986, onde as atividades de terraplanagem necessárias à sua 
implantação geraram taludes de corte e aterro, os quais promoveram uma 
alteração a paisagem, bem como uma mudança da evolução morfodinâmica 
natural, potencializando o desenvolvimento de processos erosivos em taludes 
expostos à erosão laminar e erosão em sulco e de movimentos de massa através 
de escorregamentos em taludes de material terroso e abatimentos/ 
desmoronamentos em taludes de material coeso ou rochoso, a identificação 
destes processos se confunde com aquela referente ao cadastro destes processos 
observados nos taludes existentes.  

A análise da recorrência destes processos permite definir os trechos de maior 
propensão ao aparecimento/propagação de áreas de instabildade. 

Assim, a identificação das áreas de risco associadas a escorregamentos, 
abatimentos e/ou desmoronamentos, ou outros processos erosivos ao longo da 
EFC, está tratada como um subitem do capítulo 5.4 Passivos Ambientais. 

Ademais a análise do grau de risco discutido tem como premissa a manutenção 
da integridade física da ferrovia, de estruturas de apoio da mesma, bem como de 
edificações de comunidades lindeiras. 

A Tabela 5.1-11 apresenta a localização e descrição de todos os Passivos de 
Áreas Degradadas ao longo da EFC, e respectiva análise risco. 
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Tabela 5.1-11: Localização e Descrição dos Passivos de Áreas Degradadas ao longo da EFC. 
Vale, 2011 

Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

1 1 000+680 000+980 
talude de corte recentemente 
retaludado, faltando apenas a 

revegetação, drenagem 
estável desprezível muito 

baixo 

2 1 002+430 002+650 

talude de corte, atingido por 
incêndio mas em regeneração, 

pontos com queda de blocos em 
pequenas dimensões. 

estável desprezível muito 
baixo 

3 1 003+400 004+000 

talude está em bom estado de 
estabilidade, existem dois pontos 

com voçorocas, um aparentemente 
estável com vegetação no interior e 
outro ativo, porém foi colocado solo 
em seu interior sem compactação, 

muito material solto junto ao 
lastro. 

estável baixa muito 
baixo 

4 2 010+000 010+600 
talude de corte com pontos erosivos 

tipo ravinas com carreamento de 
sedimentos de baixa relevância. 

estável desprezível muito 
baixo 

5 2 010+350 011+250 
talude estável com pequenos 
pontos com sulcamentos e 
carreamento de sedimentos 

estável desprezível muito 
baixo 

6 2 011+570 011+670 

após retaludamento não houve a 
conclusão da obra, logo formaram-
se vários processos erosivos tipo 

ravinas e voçorocas. muito material 
solto junto ao acesso lateral. 

grave baixa médio 

7 2 017+800 018+100 talude de corte com pequenos 
processos erosivos grave moderada médio 

8 4 038+130 039+130 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

9 4 048+800 049+000 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

10 4 050+120 050+300 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

11 4 050+300 051+000 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada baixa baixo 

12 4 050+550 051+150 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

13 4 052+100 052+300 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

14 4 052+150 052+400 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

15 4 052+970 053+170 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

16 4 053+500 053+700 talude de corte apenas com solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
101 

Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

17 5 062+800 063+200 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

18 5 064+030 064+500 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

19 5 064+150 064+250 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

20 5 064+960 065+960 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

21 5 067+350 067+650 
talude de corte com pequenos 
processos erosivos. faltando 

revegetação 
moderada baixa baixo 

22 5 068+400 069+200 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

23 6 071+800 072+070 talude de corte com pequenos 
escorregamento. moderada baixa baixo 

24 6 075+650 075+850 talude de corte processos erosivos 
de média relevância, sedimentação. grave moderada médio 

25 6 078+580 079+780 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

26 8 108+100 108+600 

talude de corte com pequenos 
processos erosivos, falta de 

drenagem junto ao acesso, área 
antropizada com muito lixo. 

moderada baixa baixo 

27 8 109+300 109+400 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

28 8 118+600 118+970 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

29 8 109+300 109+470 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

30 8 118+700 119+100 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

31 8 119+500 119+700 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada baixa baixo 

32 9 126+600 127+680 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

33 9 129+900 130+270 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

34 10 147+070 147+320 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

35 10 147+470 147+530 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. grave moderada médio 

36 10 147+570 147+970 
talude de corte com 

escorregamento, com obstruçao de 
drenagem de base. 

grave moderada médio 

37 10 152+040 152+440 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

38 10 152+170 152+250 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 
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Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

39 10 152+580 152+800 
talude de corte com processos 

erosivos e. carreamento de 
sedimentos. 

grave baixa baixo 

40 10 152+600 152+750 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

41 10 154+340 154+540 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

42 10 157+060 157+260 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

43 10 157+070 157+280 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

44 10 158+100 158+230 área plana e semiplana com solo 
exposto. estável baixa muito 

baixo 

45 10 158+190 158+390 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

46 11 160+370 160+760 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

47 11 161+220 161+640 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

48 11 161+300 161+625 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

49 11 161+860 161+920 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

50 11 172+110 172+420 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

51 11 173+290 174+560 talude de corte somente com solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 

52 11 174+760 174+810 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

53 11 174+900 175+160 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

54 11 174+950 175+100 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

55 11 175+710 175+860 
talude de corte recentemente com 

terraplenagem faltando 
revegetação. 

estável baixa baixo 

56 11 175+760 175+950 talude de corte com processos 
erosivos. moderada baixa baixo 

57 11 176+040 176+300 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada baixa baixo 

58 11 176+090 176+300 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa baixo 

59 11 176+420 176+620 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

60 11 176+700 176+900 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

61 11 176+730 176+860 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada desprezível baixo 
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Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

62 11 178+050 178+300 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

63 12 179+490 179+790 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada baixa baixo 

64 12 183+770 183+920 talude de corte terraplenado sem 
revegetação. estável moderada baixo 

65 12 190+960 191+500 
talude de corte com pequenos 

processos erosivos, após serviços 
de terraplenagem. 

moderada baixa baixo 

66 12 191+000 191+470 
talude de corte com pequenos 

processos erosivos, após 
terraplenagem 

moderada baixa baixo 

67 13 195+210 195+410 
talude de corte com pequenos 

processos erosivos, após 
terraplenagem. 

moderada baixa baixo 

68 13 197+400 197+560 

talude de corte com pequenos 
processos erosivos, após 

terraplenagem, vegetação se 
desenvolve. 

estável baixa baixo 

69 13 206+180 206+340 
talude de corte com pequenos 

processos erosivos. muito pisoteado 
por gado. 

moderada baixa baixo 

70 13 211+720 211+810 
talude de corte com pequenos 

processos erosivos no entorno de 
acesso a viaduto rodoviário. 

estável desprezível muito 
baixo 

71 14 216+450 216+850 
talude de corte com pequenos 
processos erosivos tipo erosão 

laminar. 
moderada baixa baixo 

72 14 220+100 220+300 
talude de aterro com pequenos 
processos erosivos, tipo erosão  

laminar. 
grave moderada médio 

73 14 220+850 221+100 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada baixa baixo 

74 14 226+370 226+500 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada baixa baixo 

75 14 222+830 223+330 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável baixa muito 

baixo 

76 14 222+900 222+950 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

77 14 224+800 224+850 
problema no bueiro de greide do 

acesso lateral, não interfere com a 
ferrovia, mas na APP local. 

estável moderada baixo 

78 14 224+880 224+980 

área aparentemente com disposição 
de material de bota-fora, formou 
um talude de 2,0 m com diversos 
focos erosivos. envolve áreas além 

da faixa de domínio. 

moderada baixa baixo 

79 14 225+000 225+500 talude de corte com processos 
erosivos tipo ravinas. estável moderada baixo 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
104 

Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

80 14 225+360 225+560 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

81 14 225+750 225+950 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

82 14 226+430 226+530 

área de baixada. aparentemente a 
degradação se originou após 

retirada de material de empréstimo. 
envolve além da faixa de domínio. 

muita sedimentação para APP. 

moderada alta médio 

83 14 226+540 226+630 
área de baixada, com solo exposto 

ao lado do acesso da ponte 
ferroviária. 

estável desprezível muito 
baixo 

84 14 226+820 227+600 

talude de aterro, com erosão 
laminar na face, pontos com 

voçorocas, sedimentação alta, 
próxima de APP. 

grave moderada médio 

85 14 228+600 228+800 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. estável desprezível muito 

baixo 

86 14 228+600 228+800 talude de corte faltando apenas 
revegetação. estável desprezível muito 

baixo 

87 14 229+010 229+150 talude de corte estável faltando 
revegetação. estável desprezível muito 

baixo 

88 14 229+030 229+160 
talude de corte, vários pontos com 

ravinas após serviços de 
terraplenagem. 

moderada baixa baixo 

89 15 229+250 229+580 

talude de corte estável, com erosões 
antigas, vegetação regenera no 
interior, envolve áreas além da 

faixa de domínio. 

moderada baixa baixo 

90 15 229+300 229+630 
talude de corte com cavidades no 
terço médio devido a solo friável, 

falta revegetação. 
moderada baixa baixo 

91 15 231+500 231+680 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada baixa baixo 

92 15 231+500 231+700 talude de corte estável , falta 
revegetação. estável desprezível muito 

baixo 

93 15 231+720 232+000 
talude de corte com processos 

erosivos ativos porém de pequenas 
dimensões. 

moderada baixa baixo 

94 15 232+645 232+750 talude de corte estável, falta 
revegetação. estável desprezível muito 

baixo 

95 15 232+660 232+760 talude de corte estável , falta 
revegetação. estável baixa muito 

baixo 

96 15 233+500 233+600 
ponto novo, talude de aterro, ao 
lado do acesso, focos erosivos na 

base do aterro. 
moderada moderada baixo 

97 15 234+420 234+450 
talude de corte com processos 

erosivos ativos, mas de pequenas 
dimensões. 

moderada baixa baixo 
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Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

98 15 234+500 234+550 talude de corte estável, falta 
revegetação. estável desprezível muito 

baixo 

99 15 235+120 235+180 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada desprezível muito 

baixo 

100 15 235+610 235+940 

talude de corte com pequenos 
processos erosivos, sedimentação 
no trecho é oriunda da estrada de 

acesso, cujos taludes se encontram 
bastante degradados. 

moderada moderada baixo 

101 15 235+620 235+680 talude de corte estável, falta 
revegetação. estável desprezível muito 

baixo 

102 15 235+760 235+970 talude de corte estável, falta 
revegetação. moderada desprezível muito 

baixo 

103 15 236+870 236+940 talude de corte estável, falta 
revegetação. moderada desprezível muito 

baixo 

104 15 237+760 238+060 

talude de corte com terraplenagem 
recente, falta drenagem e 

revegetação, sedimentação alta no 
trecho é proveniente também da 

estrada de acesso lateral, além da 
faixa de domínio. 

grave moderada médio 

105 15 237+813 237+870 talude de corte estável, falta 
revegetação. moderada desprezível muito 

baixo 

106 15 238+170 238+300 

talude de corte estável junto à 
ferrovia, mas no segundo talude 
que pertence ao acesso lateral se 
encontra com processos erosivos 
ativos, está inserido na faixa de 

domínio. 

moderada baixa baixo 

107 15 238+220 238+320 talude de corte estável, falta 
revegetação. moderada desprezível muito 

baixo 

108 15 239+200 239+290 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada baixa baixo 

109 15 239+550 239+630 talude de corte estável, falta 
revegetação. moderada baixa baixo 

110 15 239+570 239+720 talude de corte com diversos 
processos erosivos, vegetação rala. grave moderada médio 

111 15 239+700 239+820 talude de corte com processos 
erosivos ativos. moderada baixa baixo 

112 15 240+060 240+340 talude de corte estável, falta 
revegetação. estável desprezível muito 

baixo 

113 15 243+300 243+400 talude de corte com pequenos 
processos erosivos moderada desprezível muito 

baixo 

114 15 243+500 243+600 talude de corte com pequenos 
processos erosivos moderada desprezível muito 

baixo 

115 15 243+500 243+600 
talude de corte com processos 

erosivos antigos, estabilizados, há 
regeneração natural. 

moderada baixa baixo 
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Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

116 15 244+000 244+150 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada desprezível muito 

baixo 

117 16 250+380 250+740 
talude de corte com pequenos 
processos erosivos, drenagem 

existente, porém toda assoreada. 
moderada baixa baixo 

118 16 251+420 251+840 talude de corte com pequenos 
processos erosivos moderada moderada baixo 

119 16 253+120 253+350 
talude de corte com pequenos 
processos erosivos, tipo erosão 

laminar. 
moderada baixa baixo 

120 16 253+830 254+190 talude de corte com pequenos 
processos erosivos estável desprezível muito 

baixo 

121 16 254+700 254+860 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada baixa baixo 

122 16 258+900 259+030 talude de corte com pequenos 
processos erosivos moderada baixa baixo 

123 16 259+110 259+330 talude de corte com pequenos 
processos erosivos moderada baixa baixo 

124 16 259+150 259+280 talude de corte com pequenos 
processos erosivos moderada baixa baixo 

125 16 259+500 259+920 talude de corte com pequenos 
processos erosivos moderada baixa baixo 

126 17 264+160 264+310 

talude de corte com processos 
erosivos graves, mas 

aparentemente paralisados devido 
ao solo ser coeso. está situado em 

área urbana. 

grave moderada médio 

127 17 264+320 264+530 

talude de corte recuperado, mas 
falta completar a obra de drenagem 

e existe um ponto com queda de 
bloco na extremidade esquerda. 

moderada baixa baixo 

128 17 264+400 264+600 
talude de corte com processos 

erosivos, moradores retiram areia 
da base do talude. 

grave moderada médio 

129 17 264+690 264+800 

talude de corte com processos 
erosivos antigos, estão paralisados 

devido a solo coeso, tem muita 
vegetação se regenerando na base e 

berma. 

estável desprezível muito 
baixo 

130 17 264+710 264+800 talude de corte com pequenos 
processos erosivos moderada desprezível muito 

baixo 

131 17 264+880 264+980 
talude de corte com pequenos 

processos erosivos aparentemente 
paralisados. 

estável desprezível muito 
baixo 

132 17 265+000 265+170 

talude de corte com pequenos 
processos erosivos, moradores 

retiram areia da base e terço médio 
do talude. 

moderada baixa baixo 

133 17 265+150 265+240 
talude de corte com pequenos 

processos erosivos antigos, está 
paralisado. 

estável desprezível muito 
baixo 
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Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

134 17 265+250 265+360 
talude de corte com pequenos 
processos erosivos, moradores 

retiram argila da base do talude. 
moderada baixa baixo 

135 17 265+300 265+400 
talude de corte com processos 

erosivos antigos, aparentemente 
paralisados. 

moderada baixa baixo 

136 17 266+380 266+540 talude de corte com pequenos 
processos erosivos moderada desprezível muito 

baixo 

137 17 266+500 266+550 
ponto novo, talude de aterro com 

pequenos processos erosivos, 
erosão laminar. 

moderada baixa baixo 

138 17 267+310 272+410 
talude de corte com pequenos 

processos erosivos antigos, pouco 
desprendimento de solo. 

moderada desprezível muito 
baixo 

139 17 268+900 269+310 talude de corte com pequenos 
processos erosivos moderada baixa baixo 

140 17 269+090 269+140 talude de corte estável, somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

141 17 270+150 275+570 

talude de corte estável, somente 
solo exposto em sua maioria, 

apenas um ponto com pequeno 
escorregamento no 2 talude. 

moderada baixa baixo 

142 17 270+820 270+980 talude de corte estável, somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

143 17 272+020 272+300 talude de corte estável, somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

144 17 273+000 273+100 

ponto novo, externo a faixa de 
domínio, área de empréstimo, 
próximo da cabeceira da ponte 

ferroviária, muito carreamento de 
sedimento para APP. 

grave moderada médio 

145 17 274+600 275+340 
talude de corte estável, somente 
solo exposto. existe um ponto 
pequeno de erosão laminar. 

moderada desprezível muito 
baixo 

146 17 275+930 276+005 

talude de corte estável, somente 
solo exposto. existe um ponto de 

escorregamento pequeno na 
extremidade esquerda ao alto do 

acesso. 

moderada baixa baixo 

147 17 277+700 277+800 

talude de corte com processos 
erosivos significativos, utilizaram o 
talude argiloso como empréstimo, 

deixando o solo exposto numa 
grande área, com muito material 

solto. 

grave moderada médio 

148 18 278+880 279+025 
talude de corte estável, somente 
solo exposto devido a moradores 

que depositam lixo junto a ferrovia. 
estável desprezível muito 

baixo 

149 18 279+075 279+175 
talude de corte estável, mas 

moradores retiram argila da base 
do talude. 

estável baixa baixo 
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Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

150 18 280+060 269+140 

talude de corte estável, somente 
solo exposto. existe erosão laminar 

antiga, vegetação regenera no 
interior. 

estável desprezível muito 
baixo 

151 18 280+640 280+720 talude de corte estável, somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

152 18 285+910 286+100 
talude de corte estável, existe um 
ponto com escorregamento antigo, 

solo exposto em pequena área. 
moderada desprezível muito 

baixo 

153 18 291+000 291+225 
talude de corte estável, 3 pequenos 
pontos de escorregamento antigo 

sem relevância. 
moderada desprezível muito 

baixo 

154 18 291+250 291+300 

talude de corte estável, moradores 
retiram seixos da base do talude, 
mas o talude é baixo, cerca de 2,0 

metros. 

moderada desprezível baixo 

155 18 292+010 292+580 
talude de corte estável, com 

pequenos pontos de sulcos erosivos 
sem relevância. 

estável desprezível muito 
baixo 

156 18 293+450 293+530 
talude de corte estável, somente 

solo exposto, muito lixo depositado 
por moradores. 

estável desprezível muito 
baixo 

157 18 293+600 293+920 
talude de corte estável, somente 

solo exposto, muito lixo depositado 
por moradores. 

estável desprezível muito 
baixo 

158 18 294+100 294+200 

talude de corte estável. neste local 
existe construção de viaduto 

rodoviário, cujos taludes ainda se 
encontram sem vegetação 

estável desprezível muito 
baixo 

159 18 295+000 295+490 talude de corte estável, pequeno 
escorregamento sem relevância. estável desprezível muito 

baixo 

160 18 295+100 295+260 
talude de corte estável, somente 
solo exposto em um trecho de 50 

metros. 
estável desprezível muito 

baixo 

161 18 295+890 295+940 talude de corte estável, somente 
pontos com escorregamentos leves. moderada baixa baixo 

162 17 269+090 269+140 talude de corte estável, somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

163 19 296+160 296+210 talude de corte com pequeno 
processo erosivo moderada baixa baixo 

164 19 296+300 296+500 

talude de corte com 
escorregamento e grande 

sedimentação ao lado da via. existe 
drenagem na base, mas está 

assoreada. 

grave alta alto 
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165 19 296+580 296+630 

talude de corte com 
escorregamento generalizado, 

grande deposição de sedimento 
junto à via, existe drenagem 
somente na base, mas está 

assoreada. houve tentativa de 
recuperação sem sucesso. 

grave alta alto 

166 19 297+450 297+550 ponto novo, talude de aterro com 
diversos sulcos e ravinas. moderada alta médio 

167 19 297+700 298+000 

talude de corte com diversos 
processos erosivos, tentativa de 

reter escorregamento com 
paliçadas, mas estão ruindo. o 

problema é só num trecho de 100 
metros. 

grave alta médio 

168 19 298+130 298+230 

talude de corte estável, com 
processos erosivos antigos, 

aparentemente, paralisados, solo 
exposto. 

moderada desprezível muito 
baixo 

169 19 298+140 298+240 talude de corte estável, somente 
solo exposto. moderada desprezível muito 

baixo 

170 19 299+000 299+300 talude de corte estável, somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

171 19 299+440 299+490 
talude de corte estável, somente 

solo exposto. escorregamento 
antigo, aparentemente paralisado. 

moderada desprezível muito 
baixo 

172 19 300+220 300+500 

talude de corte estável, somente 
solo exposto. erosão tipo queda de 

blocos antiga, sem relevância, 
aparentemente, paralisado. 

moderada baixa baixo 

173 19 303+240 303+440 talude de corte com processos 
erosivos ativos. moderada baixa baixo 

174 19 303+700 303+900 

talude de corte com processos 
erosivos devido a retirada de areia 
pelos moradores, local é junto ao 

acesso e no limite da faixa de 
domínio. 

moderada baixa baixo 

175 19 304+410 304+730 
talude de corte estável, somente 2 

pontos com erosão laminar de 
pouca relevância. 

moderada baixa baixo 

176 19 305+900 306+495 talude de corte estável, somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

177 19 306+580 306+630 
talude de corte estável, somente 3 
pontos com escorregamentos de 

pequena monta. 
moderada baixa baixo 

178 19 306+600 306+900 talude de corte estável, somente 
solo exposto. moderada desprezível muito 

baixo 

179 19 307+170 307+320 
talude de corte estável, erosão 
laminar antiga, aparentemente 

paralisada. 
moderada baixa baixo 
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180 19 308+625 308+890 

talude de corte estável, somente 
solo exposto. erosão laminar 
paralisada com vegetação em 

regeneração. 

estável desprezível muito 
baixo 

181 19 308+900 309+100 
talude de corte estável, somente 

solo exposto. existe um ponto com 
erosão laminar de sem relevância. 

moderada baixa baixo 

182 19 308+950 309+100 

talude de corte com 
escorregamento em solo friável; 
vegetação em boas condições no 

entorno. 

grave moderada médio 

183 19 309+160 309+280 talude de corte estável, somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

184 19 309+180 309+330 

talude de corte com processos 
erosivos em avançado estágio. 

moradores retiram areia da base do 
talude. 

grave moderada médio 

185 19 309+680 309+880 

talude de corte em solo friável, 
arenoso, moradores retiram areia 

na base causando dirversos 
escorregamentos, com possibilidade 

de ruir a estrada marginal de 
acesso. 

grave moderada médio 

186 19 309+800 309+830 

ponto novo. talude de aterro com 
problema grave na ala do bueiro de 

greide, que está rompida. erosão 
próxima do lastro. curso d’água 

perene. 

crítica extrema alto 

187 19 310+050 310+140 
talude de corte ao lado do acesso 

lateral, solo arenoso utilizado como 
empréstimo, muito material solto. 

grave moderada médio 

188 19 310+420 310+510 
talude de corte solo friável com 

pontos de escorregamentos ao lado 
do acesso lateral. 

grave baixa médio 

189 20 314+090 314+150 talude de corte com processos 
erosivos ativos moderada desprezível muito 

baixo 

190 20 315+510 315+560 talude de corte com pequenos 
processos erosivos. moderada baixa baixo 

191 20 315+900 316+100 

talude de corte com processos 
erosivos ativos principalmente nas 

bermas. na face existem várias 
cavidades. grande volume de 

sedimentação. 

grave moderada médio 

192 20 316+200 316+360 

talude de corte com processos 
erosivos ativos principalmente nas 

bermas. na face existem várias 
cavidades. grande volume de 

sedimentação. 

grave moderada médio 

193 20 316+420 316+720 

talude de corte com processos 
erosivos ativos principalmente nas 

bermas. na face existem várias 
cavidades. grande volume de 

sedimentação. 

grave moderada médio 
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194 20 316+540 316+640 talude de corte estável, somente 
com solo exposto. moderada desprezível muito 

baixo 

195 20 319+350 319+490 

talude de corte com processos 
erosivos antigos, aparentemente 
paralisados devido a solo coeso, 

drenagem de base está ok e limpa. 

estável desprezível muito 
baixo 

196 20 320+000 320+200 

talude de corte com cavidades 
erosivas antigas com vegetação em 
regeneração no interior, somente 

apresenta solo exposto 

estável desprezível muito 
baixo 

197 20 320+200 320+300 

área semiplana utilizada como área 
de empréstimo, apresenta material 

solto sendo carreado. local é ao 
lado do acesso marginal. 

moderada moderada médio 

198 20 320+250 320+450 

talude de corte com processos 
erosivos ativos porém de evolução 
lenta. solo argiloso com manchas 

de silte mais friável. 

moderada moderada baixo 

199 20 320+540 320+700 

talude de corte com processos 
erosivos ativos. na face existem 

várias cavidades. grande volume de 
sedimentação. 

grave moderada médio 

200 20 320+750 320+960 
talude de corte com processos 

erosivos ativos. grande volume de 
sedimentação. solo silte arenoso. 

grave moderada médio 

201 20 321+350 321+500 

talude de corte com processos 
erosivos antigos, aparentemente 
paralisados, diversas cavidades 
com vegetação regenerando no 

interior. 

grave moderada médio 

202 20 325+450 325+500 

area de baixada, local de 
escoamento de agua de chuva do 

acesso lateral. com pequenos 
processos erosivos. 

moderada desprezível muito 
baixo 

203 20 326+300 326+700 
talude proveniente de deposição de 
material, bota fora, vegetação ral, 

pequenos sulcos. 
moderada baixa baixo 

204 20 327+150 327+260 

área plana com taludes pequenos 
no entorno de um campinho de 

futebol, ao lado do acesso marginal. 
baixa sedimentação. 

estável desprezível muito 
baixo 

205 20 327+400 327+700 

talude de corte estável, possui 3 
cavidades erodidas na face, 

aparentemente paralisadas, local 
ao lado do acesso. 

moderada desprezível muito 
baixo 

206 20 327+900 328+100 talude de corte estável, somente 
com solo exposto. moderada desprezível muito 

baixo 
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207 20 328+450 328+790 
talude de corte com alguns pontos 
de erosão laminar, maior parte do 

talude estável. 
moderada baixa baixo 

208 20 329+000 329+300 talude de corte estável, somente 
com solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

209 20 329+390 329+600 

talude de corte com voçorocamento 
generalizado, porém localizado, 

concentração de águas de chuva. 
restante do trecho ok. 

grave alta médio 

210 20 329+700 329+840 talude de corte estável, somente 
com solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

211 20 331+300 331+810 
talude de corte estável, somente 
com solo exposto em parte do 

talude. 
estável desprezível muito 

baixo 

212 20 332+150 332+450 

talude de corte estável, somente 
com solo exposto. na extremidade 

esquerda onde inicia trecho de 
aterro existem diversas ravinas com 
carreamento de sedimentos no km 

332+150. 

moderada baixa baixo 

213 20 332+770 332+950 
talude de corte estável, somente 
com solo exposto junto ao acesso 

marginal. 
moderada desprezível muito 

baixo 

214 21 333+100 333+600 

talude de corte estável, somente 
com solo exposto. existe erosão 
laminar na base em um ponto 
localizado no km 333+550. o 

restante do trecho está íntegro. 

moderada baixa baixo 

215 21 333+900 334+200 talude de corte com processos 
erosivos ativos. grave moderada médio 

216 21 334+500 334+900 

talude de com processos erosivos 
ativos, ravinas e voçorocas, 
drenagem existente, porém 

deficiente. 

grave moderada médio 

217 21 335+050 335+650 
talude de corte estável, focos 

erosivos antigos aparentemente 
paralisados. 

estável desprezível muito 
baixo 

218 21 339+050 339+100 talude de corte estável, somente 
com solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

219 21 339+400 339+860 talude de corte estável, somente 
com solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

220 21 340+700 341+000 talude de corte estável, somente 
com solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

221 21 342+150 342+330 talude de corte estável, somente 
com solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 
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222 21 346+350 346+900 

talude de corte onde utilizaram 
parte do mesmo como material de 

empréstimo deixando o solo 
exposto com carreamento de 

sedimento. formação de sulcos e 
ravinas. no final do trecho km 
346+900 tem queda de blocos. 

moderada moderada baixo 

223 21 346+500 346+570 
talude de corte estável, com solo 
exposto. um ponto com erosão 

laminar. 
moderada baixa baixo 

224 21 346+500 346+550 

ponto novo - talude de aterro com 
ruína do bueiro de greide sob 

ferrovia. erosão se aproxima do 
lastro da via. existe início de obra 

com enrocamento mas estava 
paralisada. 

muito 
crítica extrema muito 

alto 

225 21 347+000 347+500 

talude de corte estável, somente 
com solo exposto. apenas no final 
do trecho tem erosão laminar + 

voçoroca. 

moderada baixa baixo 

226 21 347+800 348+300 

talude de corte com diversos 
processos erosivos na parte 

inferior. parte superior em bom 
estado.grande volume de 

sedimentação. 

grave moderada médio 

227 22 349+700 350+310 
talude de corte estável, com solo 

exposto. pequenos processos 
erosivos. 

estável baixa baixo 

228 22 351+450 351+830 talude de corte estável, somente 
com solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

229 22 352+050 352+250 talude de corte com processos 
erosivos ativos. moderada baixa baixo 

230 22 352+300 352+600 

talude de corte com pequenos 
processos erosivos. a maioria é 

antigo com vegetação regenerando 
no interior. 

moderada baixa baixo 

231 22 353+800 354+100 

talude de corte estável, com solo 
exposto em sua maioria, apenas 

um ponto na extremidade esquerda 
com erosão laminar e carreamento 

de sedimentos para a APP. 

moderada moderada médio 

232 22 356+500 357+100 
talude de corte com processos 

erosivos ativos e carreamento de 
sedimentos. 

grave moderada médio 

233 22 357+500 357+650 talude de corte com processos 
erosivos ativos moderada baixa baixo 

234 22 357+700 358+250 talude de corte com processos 
erosivos ativos. grave moderada médio 

235 22 359+900 360+310 talude de corte com processos 
erosivos ativos moderada baixa baixo 

236 22 361+000 361+800 talude de corte com processos 
erosivos ativos e solo exposto. moderada baixa baixo 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
114 

Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

237 22 362+000 362+080 
área de baixada com sedimentos 
acumulados e pequenos taludes 

com solo exposto. 
estável desprezível muito 

baixo 

238 22 362+600 363+200 talude de corte aparentemente 
estável com solo exposto. estável baixa muito 

baixo 

239 22 363+600 363+700 talude de corte com solo exposto, 
aparentemente estável. moderada baixa baixo 

240 22 363+950 364+500 
talude de corte aparentemente 

estável com solo exposto em locais 
pontuais. 

estável desprezível muito 
baixo 

241 22 364+600 365+250 
talude de corte com pequenos 

processos erosivos ativos e solo 
exposto em sua maioria. 

moderada baixa baixo 

242 23 366+600 367+200 
talude de corte com processos 

erosivos ativos. diversas ravinas e 
sulcos. pontos com voçorocamento. 

grave moderada médio 

243 23 367+550 367+650 
talude de corte com processos 

erosivos ativos e carreamento de 
sedimentos. 

moderada moderada baixo 

244 23 367+900 368+200 

talude de corte com processos 
erosivos ativos e carreamento de 
sedimentos. local adjacente ao 

acesso marginal. 

grave moderada médio 

245 23 356+500 357+100 

talude de corte com processos 
erosivos ativos e carreamento de 

sedimentos. pontos com 
voçorocamentos. envolve além da 

faixa de domínio. 

grave moderada médio 

246 23 369+500 369+800 

talude de corte recuperado 
recentemente, apresenta apenas 
solo exposto. apenas no final do 

trecho km 369+800 existe 
escorregamento pontual. 

moderada baixa baixo 

247 23 370+600 371+100 

talude de corte com processos 
erosivos ativos e carreamento de 

sedimentos pontuais, estado geral é 
bom. existe drenagem e descidas 

dáguas. 

moderada moderada baixo 

248 23 371+200 371+600 

talude de corte com processos 
erosivos ativos e carreamento de 

sedimentos. solo friável com 
escorregamentos e voçorocamentos. 

crítica moderada médio 

249 23 372+800 373+120 
talude de corte estável somente 

solo exposto. focos erosivos antigos 
e já estabilizados. 

estável desprezível muito 
baixo 

250 23 373+250 373+650 talude de corte com focos erosivos 
pontuais. moderada baixa baixo 

251 23 374+200 374+600 

talude de corte com focos erosivos 
pontuais. foi retirado material de 
empréstimo do talude de base, 

deixando o solo exposto. 

moderada baixa baixo 
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252 23 374+700 375+200 
talude de corte com pontos de 

erosão laminar e sedimentação e. m 
grande volume. 

grave moderada médio 

253 23 375+650 375+950 
talude de corte com focos erosivos 

ativos e grande volume de 
sedimentação. 

grave moderada médio 

254 23 377+700 378+200 

talude de corte estável com 
escorregamento pontual. existe 
surgência de água na base. solo 
exposto no restante do trecho. 

grave moderada médio 

255 23 378+400 378+550 
talude de corte estável com solo 
exposto. focos erosivos antigos, 

aparentemente estáveis. 
moderada baixa baixo 

256 23 378+900 379+030 

talude de corte com pequenos 
processos erosivos com 

carreamento de sedimentos, um 
ponto com escorregamento no km 

379+000 

grave moderada médio 

257 24 387+780 388+000 

talude de corte com 
escorregamento localizado, 

aparentemente estabilizado com 
vegetação regenerando. 

moderada desprezível baixo 

258 24 388+130 388+500 

talude de corte de grande altura, 
houve retaludamento na parte 

superior além da faixa de domínio 
que faz divisa com eucaliptal, mas 
nos primeiros taludes há voçoroca 
com grande sedimentação. área é 

APP do rio pindaré. 

crítica extrema alto 

259 24 389+100 389+580 
talude de corte estável, 

recentemente retaludado, faltando 
revegetação. 

moderada desprezível muito 
baixo 

260 24 389+400 389+800 

talude de corte com obra de 
recuperação recentemente 

realizada; falta manutenção com 
ajustes técnicos. pontos com sulcos 
se formando e drenagem assoreada. 

pontos sem revegetação. 

estável baixa baixo 

261 24 390+800 391+080 
talude de corte estável somente 

solo exposto. focos erosivos antigos 
e aparentemente estáveis. 

estável desprezível muito 
baixo 

262 24 391+000 391+500 

talude de corte com diversos 
processos erosivos ativos tipo 

ravinas e voçorocas, com 
carreamento de sedimento para 

curso d’água. 

grave alta alto 

263 24 392+140 392+190 
talude de corte estável somente 

solo exposto. focos erosivos antigos 
e já estabilizados. 

moderada baixa baixo 
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264 24 392+440 392+650 
talude de corte com processos 

erosivos ativos e grande 
sedimentação depositada na base. 

grave moderada médio 

265 24 392+730 392+890 
talude de corte com processos 

erosivos ativos com carreamento de 
sedimentos. 

grave baixa baixo 

266 24 395+650 395+950 
talude de corte com processos 

erosivos ativos mas de evolução 
lenta. 

moderada baixa baixo 

267 24 397+350 397+600 
talude de corte estável.  focos 

erosivos antigos e já estabilizados. 
apresenta solo exposto. 

estável desprezível muito 
baixo 

268 24 401+740 401+990 
talude de corte estável com solo 

exposto. focos erosivos antigos e já 
estabilizados. 

estável desprezível muito 
baixo 

269 24 402+800 403+120 
talude de corte estável somente 

solo exposto. focos erosivos antigos 
e já estabilizados. 

estável desprezível muito 
baixo 

270 24 403+540 403+980 

talude de corte grandes processos 
erosivos. talude da base com solo 
friável e com diversas voçorocas e 
grande deposição de sedimentos. 

grave alta alto 

271 25 406+930 407+180 

talude de corte com processos 
erosivos ativos e grande deposição 

de sedimentos. envolve além da 
faixa de domínio. 

grave moderada médio 

272 25 408+400 408+650 

talude de corte com grande 
processo erosivo no segundo 

talude. queda de blocos de grandes 
dimensões associado a 

escorregamentos e grande 
deposição de sedimentos. envolve 
áreas além da faixa de domínio. 

crítica alta alto 

273 25 409+630 410+090 

talude de corte com processos 
erosivos do terço médio para baixo, 

com ravinas e pequenos 
escorregamentos. 

grave baixa médio 

274 25 412+140 412+250 talude de corte com diversos focos 
erosivos tipo ravinas e voçorocas. moderada baixa baixo 

275 25 413+550 413+680 
talude de corte estável somente 

solo exposto. focos erosivos antigos 
e já estabilizados. 

estável desprezível muito 
baixo 

276 25 413+800 414+060 talude de corte com processos 
erosivos ativos de evolução lenta. moderada baixa baixo 

277 25 416+100 416+480 talude de corte  focos erosivos 
ativos e deposição de sedimentos. grave baixa médio 

278 25 417+400 417+660 
talude de corte com processos 

erosivos do terço médio para baixo 
com deposição de sedimentos. 

moderada baixa baixo 
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279 25 417+850 418+020 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

280 25 419+100 419+500 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

281 26 425+050 425+450 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

282 26 425+100 425+400 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

283 26 426+100 426+860 
talude de corte estável somente 
solo exposto. processos erosivos 

antigos, já estabilizados. 
estável desprezível muito 

baixo 

284 26 426+160 426+680 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

285 26 430+810 431+180 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

286 26 430+810 431+130 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

287 26 431+240 431+640 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

288 26 431+260 431+860 

talude de corte estável somente 
solo exposto. 6 taludes com 5 

bermas com drenagem em bom 
estado. 

estável baixa muito 
baixo 

289 26 432+750 432+880 

talude de corte estável somente 
solo exposto. há regeneração 

natural de vegetação arbórea tanto 
nas faces quanto nas bermas. 

estável desprezível muito 
baixo 

290 26 432+900 433+050 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

291 26 432+900 433+050 
talude de corte estável somente 
solo exposto. erosões antigas e 

estabilizadas. 
estável desprezível muito 

baixo 

292 26 433+300 434+060 
talude de corte estável somente 
solo exposto. processos erosivos 
tipo sulcos com evolução lenta. 

estável baixa baixo 

293 26 433+320 434+090 

talude de corte estável somente 
solo exposto. erosões antigas e 

estabilizadas, vegetação regenera 
no interior dos sulcos. drenagem de 

base íntegra e limpa. 

estável baixa muito 
baixo 

294 26 434+400 434+530 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

295 27 439+700 440+250 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

296 27 439+700 440+320 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

297 27 442+440 443+200 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 
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298 27 444+130 444+170 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

299 27 446+470 446+510 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

300 27 447+200 447+370 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

301 27 447+660 447+780 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

302 29 472+000 472+700 
talude de corte estável somente 

solo exposto. há regeneração 
natural na base e na berma. 

estável desprezível muito 
baixo 

303 30 484+640 485+320 
talude de corte estável somente 

solo exposto. há regeneração 
natural na base e berma. 

estável desprezível muito 
baixo 

304 30 484+640 485+320 
talude de corte estável somente 

solo exposto. há regeneração 
natural. 

estável desprezível muito 
baixo 

305 30 485+450 485+550 

talude de corte estável, solo 
exposto, um ponto com 
escorregamento antigo, 

aparentemente estabilizado. há 
regeneração natural em todo 

entorno da área. 

estável desprezível muito 
baixo 

306 30 485+780 485+590 
talude de corte estável com solo 
exposto. pontos com sulcos e 

ravinas de evolução lenta. 
moderada baixa baixo 

307 30 485+780 486+090 

talude de corte estável com solo 
exposto. pontos com 

desprendimentos de partículas, 
erosão laminar de evolução lenta. 

moderada baixa baixo 

308 30 486+300 486+800 

talude de corte com solo exposto e 
erosão laminar com tentativa de 

contenção com rip-rap e paliçadas. 
algumas paliçadas ruíram. existe 

drenagem na base mas está 
assoreada. trecho vai até o km 

486+800 onde se inicia a 
terraplenagem, descrita no próximo 

pont 

grave moderada médio 

309 30 486+800 487+400 

talude de corte com solo exposto e 
processos erosivos na berma além 
da faixa de domínio. grande aporte 
de sedimentos. obra de recuperação 

parada com restos de canteiro de 
obras. 

grave moderada médio 

310 30 487+100 487+400 
talude de corte estável somente 

solo exposto. terraplenagem 
realizada recentemente. 

moderada baixa baixo 

311 30 487+500 487+550 
talude de corte estável com solo 

exposto. presença de sulcos. área 
envolve além da faixa de domínio. 

moderada baixa baixo 
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312 30 487+500 487+550 
talude de corte com solo exposto. 

diversos focos erosivos com 
deposição de sedimentos. 

moderada baixa baixo 

313 30 488+100 488+290 talude de corte estável com solo 
exposto. com pequenos sulcos. estável baixa baixo 

314 30 488+100 488+210 
talude de corte com solo exposto. 
presença de cavidades na face do 

talude e erosão laminar. 
grave baixa baixo 

315 30 488+900 489+150 

talude de corte com solo exposto. 
processos erosivos ativos com 
contenção de sedimentos com 

paliçada na base. existe drenagem 
porém está assoreada. 

moderada alta médio 

316 31 488+950 489+150 

talude de corte estável com solo 
exposto. presença de sulcos no 

primeiro talude, o talude superior 
está em bom estado. 

grave baixa médio 

317 31 489+420 489+550 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

318 31 489+500 489+570 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

319 31 490+100 490+450 

talude de corte estável. obra de 
recuperação recentemente 

concluída, porém com dois pontos 
de escorregamento de pequena 

monta, mas pode piorar. 

estável baixa muito 
baixo 

320 31 490+630 490+790 

talude de corte com solo exposto. 
erosões antigas e estabilizadas e 
focos erosivos ativos de evolução 
em médio prazo. sedimentação é 

baixa. 

moderada moderada baixo 

321 31 491+050 491+250 
talude de corte com solo exposto. 

presença de ravinas e voçoroca em 
um ponto. 

grave moderada médio 

322 31 491+100 491+220 
talude de corte estável com solo 

exposto. erosões antigas e 
estabilizadas. 

moderada baixa baixo 

323 31 491+300 491+650 
talude de aterro com voçoroca na 
saída do bueiro de greide. sendo 
executada obra de recuperação. 

moderada moderada baixo 

324 31 491+850 492+000 

talude de corte com diversos focos 
erosivos, alguns antigos e outros 

ativos com deposição de 
sedimentos na base. 

grave baixa médio 

325 31 491+850 492+000 
talude de corte com solo exposto, 
alguns pontos com erosão laminar 

aparentemente estáveis. 
moderada baixa baixo 
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326 31 492+100 492+300 
talude de corte com erosões antigas 
estabilizadas. outros focos erosivos 

ativos. 
moderada baixa baixo 

327 31 492+100 492+300 

talude de corte com processos 
erosivos antigos e estáveis e focos 
erosivos ativos com deposição de 

sedimentos junto a base. 

grave moderada médio 

328 31 492+340 492+470 
talude de corte estável com solo 

exposto. erosões antigas e 
estabilizadas. 

moderada baixa baixo 

329 31 492+600 492+720 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

330 31 492+600 492+700 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

331 31 492+900 493+010 
talude de corte estável somente 
solo exposto. erosões antigas e 

estabilizadas. 
estável desprezível muito 

baixo 

332 31 492+900 493+030 

talude de corte estável somente 
solo exposto. erosões antigas e 
estabilizadas e pequenos focos 

erosivos ativos. baixa 
sedimentação. 

estável desprezível muito 
baixo 

333 31 493+800 493+850 

talude de corte estável. na 
extremidade esquerda tem uma 

área de empréstimo apresentando 
solo exposto e sedimentação com 

volume médio. 

moderada baixa baixo 

334 31 493+950 494+150 talude de corte estável somente 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

335 31 493+950 494+150 
talude de corte estável com solo 

exposto. parte do talude com 
erosão laminar. 

moderada baixa baixo 

336 31 494+500 494+850 talude de corte com obra de 
terraplenagem sendo realizada. estável desprezível muito 

baixo 

337 31 494+500 494+850 

talude de corte com solo exposto. 
bastante íngreme com queda de 

blocos e grande volume de 
deposição de sedimentos na base, 
mesmo com paliçada instalada. 

grave alta alto 

338 31 495+050 495+150 

ponto novo. área utilizada para 
bota-fora debaixo da ponte 

ferroviária. diversas ravinas já se 
formaram e existe grande 

sedimentação para o curso dágua. 

grave alta alto 

339 31 495+800 495+875 
talude de corte estável somente 
solo exposto. erosões antigas e 

estabilizadas. 
estável desprezível muito 

baixo 

340 31 496+000 496+080 
talude de corte estável somente 
solo exposto. erosões antigas e 

estabilizadas. 
estável desprezível muito 

baixo 
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341 31 496+200 496+500 talude de corte com solo exposto. 
presença de sulcos e ravinas. moderada baixa baixo 

342 31 496+200 496+500 talude de corte com solo exposto. 
presença de sulcos e ravinas. moderada baixa baixo 

343 31 496+600 496+700 

talude de corte com solo exposto. 
presença de sulcos e ravinas 

antigas, aparentemente 
estabilizadas. 

moderada desprezível baixo 

344 31 497+300 497+720 talude de corte com solo exposto 
em parte. moderada desprezível muito 

baixo 

345 31 497+340 497+700 
talude de corte com solo exposto. 

presença de sulcos e ravinas 
antigas de evolução lenta. 

moderada baixa baixo 

346 31 497+500 497+920 
talude de corte com solo exposto. 
presença de sulcos e ravinas de 

evolução lenta. 
moderada baixa baixo 

347 31 497+800 497+910 
talude de corte com solo exposto. 

presença de sulcos e ravinas 
aparentemente estáveis. 

moderada baixa baixo 

348 31 497+840 497+940 
talude de corte com solo exposto. 

presença de sulcos e ravinas 
antigas, aparentemente estáveis. 

estável desprezível muito 
baixo 

349 31 498+160 498+480 

talude de corte com solo exposto. 
presença de um ponto com 

cavidade em negativo, mas está 
aparentemente estável, pois o solo 

o local é bastante coeso. 

moderada moderada baixo 

350 32 499+300 500+230 

talude de corte com solo exposto. 
presença de focos erosivos diversos, 
principalmente nas faces de taludes 

intermediários. 

grave moderada médio 

351 32 499+400 500+270 

talude de corte com solo exposto. 
presença de sulcos e ravinas em 

pequenas dimensões. sedimentação 
em pequeno volume junto a base. 

moderada moderada baixo 

352 32 500+300 501+100 talude de corte somente com solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 

353 32 500+300 501+100 talude de corte somente com solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 

354 32 502+930 503+100 talude de corte somente com solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 

355 32 502+930 503+090 talude de corte somente com solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 

356 32 505+100 506+600 
talude de corte somente com solo 
exposto. apenas um ponto com 

erosão laminar de pequena monta. 
estável desprezível muito 

baixo 

357 32 505+100 506+600 talude de corte somente com solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 
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358 32 507+400 508+200 
talude de corte somente com solo 

exposto. muita resiliência de 
vegetação arbórea no trecho. 

estável desprezível muito 
baixo 

359 32 508+740 508+930 talude de corte somente com solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 

360 32 509+500 509+550 
talude de corte somente com solo 
exposto. diversos sulcos antigos já 

estabilizados. 
estável desprezível muito 

baixo 

361 32 509+530 509+830 
talude de corte somente com solo 

exposto. sulcos antigos, 
aparentemente estáveis. 

estável desprezível muito 
baixo 

362 32 509+800 510+250 
talude de corte somente com solo 

exposto; há regeneração natural no 
topo e base. 

estável desprezível muito 
baixo 

363 32 511+700 511+820 

área de baixada, iniciando na base 
do aterro na saída da ponte 

ferroviária. apresenta ravinas e 
voçorocas com carreamento de 

sedimentos para APP. 

grave alta médio 

364 33 515+800 516+500 
talude de corte somente com solo 

exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea. 

estável desprezível muito 
baixo 

365 33 518+600 519+600 talude de corte somente com solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 

366 33 518+750 519+400 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea no 

topo e base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

367 33 520+800 521+230 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea no 

topo e base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

368 33 520+800 521+230 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea no 

topo e base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

369 33 521+650 522+020 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea no topo e base 

do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

370 33 522+100 522+280 

área plana que faz parte de acesso 
de uma comunidade lindeira. o 

local encontra-se todo antropizado. 
deposição de lixo. 

estável baixa muito 
baixo 

371 33 522+430 522+730 
talude de corte somente com solo 

exposto. houve retirada de material 
argiloso em parte do talude 

moderada baixa baixo 
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372 33 522+440 522+960 

área plana que faz parte de acesso 
de uma comunidade lindeira. o 

local encontra-se todo antropizado. 
deposição de lixo. 

moderada baixa baixo 

373 33 522+780 523+250 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea no topo e base 

do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

374 33 523+000 523+450 talude de corte somente com solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 

375 33 523+000 523+450 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea no topo e base 

do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

376 33 525+380 525+880 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea no topo e base 

do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

377 33 525+400 525+640 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea no topo e base 

do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

378 33 526+240 526+900 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea no 

topo e base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

379 33 526+280 526+900 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea no 

topo e base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

380 33 527+510 527+630 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

381 34 528+800 529+160 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea no 

topo e base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

382 34 528+800 529+050 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea no 

topo do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

383 34 530+550 531+170 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea no topo e base 

do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 
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384 34 530+560 530+920 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea no 

topo e base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

385 34 531+720 532+220 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea no 

topo e base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

386 34 533+870 534+030 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. presença de alguns 

pontos com sulcamento e erosão 
laminar. 

moderada desprezível baixo 

387 34 533+880 534+030 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. presença de erosões 

antigas e focos erosivos ativos. solo 
misto com partes friáveis. 

moderada baixa baixo 

388 34 533+880 534+030 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea e arbórea no 
topo e base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

389 34 534+160 534+560 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. presença de erosões 
antigas. solo misto com partes 

friáveis. aparentemente as erosões 
estão estabilizadas. 

moderada baixa baixo 

390 34 535+190 535+800 

talude de corte somente com solo 
exposto. há regeneração natural de 
vegetação herbácea e arbórea no 

topo e base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

391 34 536+440 536+540 

talude de corte com solo exposto. 
local utilizado como empréstimo de 
material com cascalho localizado ao 

lado do acesso marginal. 

moderada moderada baixo 

392 34 538+230 538+850 

talude de corte com solo exposto. 
presença de erosões antigas e focos 

erosivos ativos. solo misto com 
partes friáveis. 

moderada baixa baixo 

393 34 538+230 538+930 

talude de corte com solo exposto. 
presença de erosões antigas e focos 

erosivos ativos. solo misto com 
partes friáveis. existe vegetação 

regenerando no interior dos focos 
erosivos antigos. presença de 

deposição de sedimentos na base. 

grave baixa médio 
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394 34 540+790 542+290 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. existe drenagem em boa 

parte do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

395 35 541+220 541+370 

talude de corte. presença de erosão 
laminar tipo escorregamento 

pontual. drenagem do local em bom 
estado. 

moderada baixa baixo 

396 35 542+530 542+680 

talude de corte com vegetação 
densa, porém numa parte de solo 

mais friável houve um 
escorregamento tipo queda de bloco 

pontual. 

grave baixa baixo 

397 35 542+790 543+040 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude. presença de erosões 

antigas. 

estável desprezível muito 
baixo 

398 35 542+800 542+970 

talude de corte. presença de 
erosões tipo ravinamento na berma 
de grande largura. sulcos na face 

do talude. 

moderada baixa baixo 

399 35 543+260 543+400 

talude de corte. presença de focos 
erosivos ativos no último talude - 

topo. existe uma voçoroca instalada 
na extremidade esquerda. 

moderada baixa baixo 

400 35 543+280 543+450 

talude de corte associado a encosta 
natural. presença de 

escorregamento tipo queda de bloco 
na encosta, mas é de pequena 

intensidade. presença de sulcos na 
face do talude. 

moderada baixa baixo 

401 35 543+500 543+600 

talude de corte com 
escorregamento pequeno na 

extremidade direita. localizado ao 
lado do acesso marginal. 

moderada baixa baixo 

402 35 543+900 544+100 
aterro com 4 pontos de 

escorregamentos em partes friáveis 
do maciço. 

moderada baixa baixo 

403 35 544+220 544+620 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. presença de erosões 

antigas e focos erosivos ativos. solo 
misto com partes friáveis. 

moderada baixa baixo 

404 35 544+240 544+540 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. presença de erosões 

antigas e estabilizadas. 

estável desprezível muito 
baixo 
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405 35 544+670 545+290 

talude de corte com solo exposto. 
presença de voçoroca na 

extremidade esquerda instalada na 
berma devido a concentração de 

água. 

grave moderada médio 

406 35 545+070 545+270 

talude de corte com solo exposto. 
presença de focos erosivos ativos. 

solo misto com partes friáveis. 
existência de drenagem na base 

mas não na crista. 

moderada baixa baixo 

407 35 545+830 546+050 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. presença de erosões 

antigas estabilizadas. 

estável desprezível muito 
baixo 

408 35 545+840 546+060 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

409 35 546+630 546+930 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude. presença de pequenos 

sulcos na face do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

410 35 546+630 546+970 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude. presença de erosões antigas 
e estabilizadas e pequenos sulcos 

na face do talude. 

moderada baixa baixo 

411 35 547+280 547+480 

talude de corte com solo exposto. 
presença de escorregamento devido 
a retirada de material da base. local 

é ao lado do acesso marginal. 

moderada baixa baixo 

412 35 547+650 547+850 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

413 35 548+230 548+780 talude de corte com solo exposto. 
pequenos sulcos estável desprezível muito 

baixo 

414 35 548+490 548+690 
talude de corte com solo exposto. 

presença de erosões antigas 
estabilizadas. 

estável desprezível muito 
baixo 

415 35 550+170 550+480 talude de corte com solo exposto. 
presença de sulcos pequenos. moderada baixa baixo 

416 35 550+490 550+690 

talude de corte com solo exposto. 
presença de sulcos e deposição de 
sedimentos na base. local ao lado 

do acesso marginal. 

moderada baixa baixo 

417 35 550+900 550+950 

ponto novo - aterro com erosão 
laminar na face e abaixo da berma, 
que serve de acesso, voçoroca com 
carreamento de sedimentos para 

APP. 

grave moderada médio 
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418 35 551+220 551+270 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

419 35 551+670 551+700 

ponto novo - aterro com voçoroca 
surgindo por escoamento 

desordenado, junto ao acesso 
marginal. 

grave moderada médio 

420 35 551+700 551+750 

talude de corte com solo exposto 
inclusive numa área plana junto a 
base do talude e paralela ao acesso 

marginal. 

estável desprezível muito 
baixo 

421 35 552+220 552+700 
talude de corte com solo exposto 

em parte e pontos com 
escorregamento. 

moderada baixa baixo 

422 35 552+230 552+630 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. pequenos sulcos na face 
mas aparentemente estabilizados. 

estável desprezível muito 
baixo 

423 35 553+210 553+320 

talude de corte estável com 
vegetação densa. presença de um 

ponto com escorregamento devido a 
solo friável. 

moderada baixa baixo 

424 36 554+380 554+730 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude. alguns sulcos na face mas 

aparentemente estabilizados. 

estável desprezível muito 
baixo 

425 36 554+990 555+100 

talude de corte com vegetação 
arbórea densa, porém com pontos 
de escorregamentos devido a solo 

friável. 

grave baixa baixo 

426 36 555+310 555+430 

talude de corte com vegetação 
arbórea densa, porém com pontos 
de escorregamentos devido a solo 

friável. 

grave baixa baixo 

427 36 556+120 556+290 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

428 36 556+140 557+140 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude. presença de um trecho de 
100 metros com solo mais friável e 

sulcos erosivos. 

moderada baixa baixo 

429 36 557+820 557+970 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude. pequenos sulcos 

aparentemente estabilizados. 

estável desprezível muito 
baixo 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
128 

Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

430 36 557+840 557+970 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude. pequenos sulcos 

aparentemente estabilizados. 

moderada baixa baixo 

431 36 558+270 558+380 

área semiplana com grande 
exposição e carreamento de 

sedimentos, paralela ao acesso 
marginal. talude junto a ferrovia 

está ok. 

grave baixa baixo 

432 36 558+330 558+470 

talude de corte com solo exposto. 
existe voçoroca a montante, na 

parte da encosta natural junto a 
faixa de domínio, com carreamento 
de sedimentos. diversos sulcos na 

face por entre a vegetação 
existente. 

grave moderada médio 

433 36 559+200 559+500 

talude de corte com parte do solo 
exposto. utilizaram a área como 
empréstimo de material argiloso. 

face do talude com processos 
erosivos e grande deposição de 

sedimentos. 

grave baixa médio 

434 36 559+600 560+200 

talude de corte com 
escorregamentos e ravinas, solo 
friável com volume razoável de 

sedimentação. 

grave moderada médio 

435 36 559+200 560+300 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude. presença de sulcos na face 
do talude. existe drenagem na base 

do talude, mas está assoreada. 

moderada baixa baixo 

436 36 560+420 560+730 talude de corte com erosão laminar 
em pequena área. moderada baixa baixo 

437 36 560+790 560+890 

talude de corte com um ponto de 
escorregamento, mas 

aparentemente estabilizado. talude 
possui boa cobertura vegetal. 

moderada desprezível baixo 

438 36 561+470 561+700 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude. presença de trecho com solo 
mais friável com escorregamentos 

pontuais. 

grave baixa baixo 

439 36 561+480 561+590 
talude de corte com 

escorregamento localizado de 
pequena monta. 

grave baixa baixo 

440 36 561+940 562+090 

talude de corte apresentando 
erosão laminar antiga, 

aparentemente estabilizada com 
vegetação regenerando no interior. 

estável desprezível muito 
baixo 
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441 36 561+940 562+010 talude de corte com erosão laminar 
de pequenas dimensões. moderada baixa baixo 

442 36 562+190 562+690 

talude de corte com solo bastante 
friável com processos erosivos 

avançados e grande deposição de 
sedimentos junto a via. 

grave alta alto 

443 36 562+330 562+360 talude de corte com erosão laminar 
localizada e pequenas dimensões. moderada baixa baixo 

444 36 562+370 562+450 talude de corte com erosão laminar 
localizada e pequenas dimensões. moderada baixa baixo 

445 36 562+490 562+630 

área utilizada como empréstimo de 
material com grande volume solo 
solto. talude ao lado do acesso 
marginal estável com pequenos 

sulcos antigos. 

moderada baixa baixo 

446 36 562+930 562+980 

ponto novo - talude de aterro entre 
ferrovia e acesso lateral, 

apresentando escorregamento com 
início a 1,5 m do lastro, com 

tendêndia de evolução rápida a 
depender das condições climáticas. 

grave alta alto 

447 36 562+960 563+100 

talude de corte com erosão laminar 
tipo escorregamento em tres 
pontos, grande volume de 

sedimentação. 

grave baixa médio 

448 36 563+100 563+250 

no final do corte e início do aterro 
existe uma voçoroca com início na 
drenagem de base, prosseguindo 

por cerca de 200,0 m abaixo junto 
ao acesso marginal, tendo ruído 

parte deste acesso. grande volume 
de sedimentação para partes baixas 

crítica alta alto 

449 36 562+980 563+200 talude de corte com erosão laminar 
localizada e pequenas dimensões. moderada baixa baixo 

450 36 563+270 563+350 
talude de corte com erosão laminar 
localizada e pequenas dimensões, 

aparentemente estabilizada. 
estável desprezível muito 

baixo 

451 36 563+940 564+100 

talude de corte com solo exposto 
em sua maioria, apresenta 
escorregamentos antigos, 

aparentemente estabilizados e 
outros pequenos mas ativos. 

estável baixa baixo 

452 36 563+850 564+100 

talude de corte com solo exposto na 
sua maioria. existem voçorocas e 
ravinas antigas, aparentemente 

estbilizadas. 

grave baixa baixo 

453 36 564+370 564+580 talude de corte com erosão laminar 
localizada e pequenas dimensões. moderada baixa baixo 

454 36 564+320 564+420 talude de corte com sulcos e 
ravinas ativos na face moderada baixa baixo 
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455 36 564+570 564+640 

talude de corte com erosão laminar 
localizada e pequenas dimensões. 

grande parte é somente solo 
exposto. 

moderada baixa baixo 

456 36 565+250 565+350 

ponto novo - talude de aterro em 
cuja base ao lado do acesso existe 

ravinamento com grande 
carreamento de sedimento para 

partes baixas, possíveis de serem 
APP. 

grave moderada médio 

457 36 565+500 565+600 

ponto novo - talude de aterro com 
dois pontos com voçorocas 

instaladas devido a escoamento 
concentrado, já está próxima da 

sub base da via. início de 
contenção com paliçada de 

dormente. 

grave alta alto 

458 36 565+520 565+670 

talude de corte com erosão laminar 
em dois pontos com deposição de 

sedimentos junto ao acesso 
marginal. 

grave baixa médio 

459 37 565+890 566+260 
talude de corte com solo exposto. 

sulcos antigos aparentemente 
estabilizados. 

estável desprezível muito 
baixo 

460 37 565+930 566+230 talude de corte com solo exposto e 
sulcos e ravinas ativas. moderada baixa baixo 

461 37 566+720 566+980 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

462 37 568+090 568+510 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

463 37 568+630 568+930 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

464 37 568+770 568+920 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

465 37 569+050 569+800 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

466 37 569+120 569+900 
talude de corte com solo exposto. 

sulcos antigos na face 
aparentemente estabilizados. 

moderada desprezível muito 
baixo 

467 37 570+000 570+100 talude de corte com solo exposto e 
sulcos erosivos ativos na face. moderada baixa baixo 

468 37 570+010 570+500 

talude de corte com solo exposto. 
terraplenagem executada 

recentemente, apresentando 
diversas ravinas na face, com 

sedimentação com grande volume. 

grave moderada médio 

469 37 571+410 571+750 
talude de corte com 4 pontos com 

escorregamento e grande volume de 
deposição de sedimentos. 

grave moderada médio 
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470 37 571+480 571+750 
talude de corte com 

escorregamento e grande aporte de 
sedimentos. 

grave moderada médio 

471 38 572+720 572+890 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

472 38 572+750 572+810 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

473 38 572+960 573+280 
talude de corte com solo exposto. 
apresenta um ponto com erosão 

laminar. 
moderada baixa baixo 

474 38 572+980 573+030 talude de corte com erosão laminar 
pontual. moderada baixa baixo 

475 38 573+050 573+250 

talude de corte com solo exposto e 
pontos com sulcos e ravinas 

antigos, aparentemente 
estabilizados. 

estável desprezível muito 
baixo 

476 38 573+460 574+140 

talude de corte com sulcos e 
ravinas antigos e atualmente se 

apresenta com pontos de 
escorregamento tipo queda de 

bloco. 

grave moderada médio 

477 38 573+480 574+230 
talude de corte com solo exposto e 
sulcos antigos e estabilizados. um 

ponto com escorregamento pontual. 
moderada baixa baixo 

478 38 574+450 574+950 talude de corte com sulcos e pontos 
com escorregamentos. moderada baixa baixo 

479 38 575+890 576+150 
talude de corte com pequenos 

sulcos. talude de baixa altura, sem 
grande problemas. 

moderada desprezível muito 
baixo 

480 38 576+190 576+350 
talude de corte com solo exposto e 
diversos pontos com ravinamento e 

grande aporte de sedimentos. 
moderada baixa baixo 

481 38 576+570 576+600 
talude de corte com sulcos e 

ravinas, aparentemente 
estabilizados. 

moderada desprezível muito 
baixo 

482 38 577+900 578+780 

talude de corte com solo exposto, 
com terraplenagem executada 

recentemente, porém já existem 
diversas voçorocas com muita 

deposição de sedimentos junto à 
via. falta drenagem. 

grave alta alto 

483 38 577+930 578+680 

talude de corte com solo exposto. 
presença de sulcos e ravinas ativas 

com tentativa de contenção com 
paliçadas de dormentes. 

moderada moderada médio 

484 38 579+180 579+400 talude de corte com dois pontos 
pequenos de escorregamento. moderada baixa baixo 

485 38 579+200 579+350 
talude de corte com sulcos e 

escorregamentos antigos, 
aparentemente, estabilizados. 

estável desprezível muito 
baixo 
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486 38 579+660 579+800 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

487 38 579+660 579+760 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

488 38 579+700 579+800 

ponto novo - talude de aterro. 
provável uso da área como bota-

fora. processos erosivos múltiplos e 
grande volume de carreamento de 

sedimentos para APP. 

grave moderada médio 

489 38 583+970 584+250 

talude de corte com solo exposto e 
diversos processos erosivos 

múltiplos. a face do talude possui 
várias cavidades, algumas antigas e 

estabilizadas. 

grave moderada médio 

490 38 584+050 584+200 

talude de corte com solo exposto e 
escorregamentos tipo queda de 
blocos e diversos sulcos, mas a 

evolução é lenta. 

grave baixa médio 

491 38 585+400 585+610 
talude de corte com solo exposto e 

diversos pontos com ravinas e 
escorregamentos. 

moderada baixa baixo 

492 38 585+420 585+560 
talude de corte com solo exposto e 

pequenos escorregamentos e sulcos 
erosivos. 

moderada baixa baixo 

493 38 585+990 586+150 
talude de corte com solo exposto e 
queda de blocos e diversos sulcos 

erosivos. 
moderada baixa baixo 

494 38 586+040 586+570 
talude de corte com solo exposto e 
processos erosivos multiplos em 
avançado estágio de degradação. 

grave moderada médio 

495 38 586+610 586+950 

talude de corte com processos 
erosivos múltiplos, queda de blocos 
e ravinamentos. envolve áreas além 

da faixa de domínio. 

grave baixa baixo 

496 38 586+960 587+180 

talude de corte com processos 
erosivos diversos, queda de blocos e 

ravinas. em alguns pontos estão 
estabilizadas. 

grave baixa baixo 

497 38 587+400 587+450 

ponto novo - saia do aterro com 
ponto de voçoroca devido a 

escoamento concentrado causando 
carreamento de sedimento para 

APP. 

grave moderada médio 

498 38 588+660 589+030 
talude de corte com solo exposto. 

pequenos escorregamentos em dois 
pontos. 

moderada baixa baixo 

499 38 588+830 589+190 
talude de corte com solo exposto. 
presença de foco erosivo antigo, já 

estabilizado. 
estável desprezível muito 

baixo 

500 38 589+250 589+480 talude de corte com solo exposto. 
processos erosivos múltiplos. queda 

grave moderada médio 
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de blocos, ravinas e voçorocas, 

grande volume de sedimentação. 

501 39 590+690 591+500 
talude de corte com 4 pontos com 

escorregamentos pequenos de 
baixa relevância. 

moderada desprezível baixo 

502 39 590+720 591+200 
talude de corte com focos erosivos 
antigos, cuja maioria se encontra 

estabilizada. 
estável baixa baixo 

503 39 592+150 592+530 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

504 39 593+940 594+650 
talude de corte com solo exposto 

em parte. erosões antigas e 
estabilizadas. 

estável desprezível muito 
baixo 

505 39 593+650 594+650 talude de corte com solo exposto. 
erosões antigas já estabilizadas. estável desprezível muito 

baixo 

506 39 596+650 597+280 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

507 39 597+420 597+750 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

508 39 597+450 597+680 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

509 39 598+730 599+500 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

510 39 598+750 599+170 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

511 40 599+420 599+730 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

512 40 599+570 599+940 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. presença de erosões 

antigas de evolução muito lenta. 

estável desprezível muito 
baixo 

513 40 599+600 600+010 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

514 40 602+070 603+150 

talude de corte recentemente 
adaptado para receber viaduto 
rodoviário, porém com ravinas 

junto a estrutura de concreto, com 
volume alto de aporte de 

sedimentos ao lado da via. no 
restante do talude considerar 

somente solo exposto em alguns 
pontos 

moderada baixa baixo 
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515 40 607+600 608+320 talude de corte com solo exposto; 
pequenos escorregamentos. estável desprezível muito 

baixo 

516 40 608+680 609+750 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

517 40 609+050 610+050 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

518 40 612+210 612+410 

depósito de lixo próximo da 
ferrovia, aparentemente dentro da 
faixa de domínio, numa área plana 

ao lado do acesso marginal. 
chorume produzido pode percolar 
até partes baixas e daí para APP. 

estável moderada muito 
baixo 

519 42 643+960 644+120 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

520 43 654+200 654+460 

talude de corte apresentando uma 
área de empréstimo de cascalho a 
montante junto a crista, entre a 

ferrovia e o acesso. aporte de 
sedimentos finos de médio volume. 

moderada baixa baixo 

521 43 661+270 661+310 
talude de corte com solo exposto. 

trata-se de uma área de 
empréstimo ao lado do acesso. 

moderada baixa baixo 

522 43 663+600 663+940 talude de corte com solo exposto 
em parte. estável baixa baixo 

523 43 663+630 663+830 talude de corte com solo exposto 
em parte. estável desprezível muito 

baixo 

524 43 665+780 665+980 área de empréstimo plana ao lado 
do acesso. somente solo exposto. moderada baixa baixo 

525 44 666+600 666+800 
talude de corte com solo exposto 

devido a área incendiada com 
tendência de regeneração. 

estável desprezível muito 
baixo 

526 44 666+900 667+400 
talude de corte com solo exposto 

devido a área incendiada com 
tendência de regenerar. 

estável baixa muito 
baixo 

527 44 668+840 669+280 talude de corte com um ponto com 
ravinas. moderada baixa baixo 

528 44 669+550 669+830 talude de corte com solo exposto, 
recentemente terraplenado. moderada baixa baixo 

529 44 670+210 670+440 

talude de corte com solo exposto 
após incêndio, mas a vegetação já 
se regenera. pontos com algumas 

ravinas, aparentemente 
estabilizadas. 

estável desprezível muito 
baixo 
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530 44 670+800 671+080 talude de corte com solo exposto. moderada desprezível muito 
baixo 

531 44 671+260 671+460 

talude de corte com solo exposto. 
área recentemente terraplenada, 

porém com talude bastante 
íngreme, já apresentando erosão 

laminar em solo misto friável, 
podendo prejudicar o acesso a uma 

fazenda. 

grave moderada médio 

532 44 671+920 672+080 
talude de corte com 

escorregamento recente no meio da 
vegetação do talude. 

moderada moderada médio 

533 44 671+950 672+050 

ponto novo - deposição de bota-fora 
em área plana, porém sem 

drenagens ou leiras. o sedimento já 
está sendo carreado para partes 

baixas e próximas de APP. 

grave moderada médio 

534 44 676+010 677+710 

talude de corte com solo exposto, 
local recentemente terraplenado, 
porém com obra inacabada, falta 

drenagem, já surgem diversos 
sulcos e ravinas com carreamento 

de sedimentos para APP. muito 
resto de canteiro de obras 

abandonado no local. 

grave alta alto 

535 44 676+770 676+840 
saída do bueiro de greide com 

formação de voçoroca, avançando 
para além da faixa de domínio. 

grave moderada médio 

536 44 676+860 677+080 talude de corte com solo exposto. 
formação de sulcos e ravinas. moderada baixa baixo 

537 44 677+580 678+310 

talude de corte com solo exposto 
após serviços de terraplenagem. 
falta drenagem com formação de 

sulcos e ravinas. 

grave baixa médio 

538 44 677+750 678+750 
talude de corte com solo exposto 
em parte. pontos com sulcos e 

ravinas. 
moderada baixa baixo 

539 44 679+300 679+600 

talude de corte com solo exposto 
em parte, foi revegetado fora da 
época, existem muitas falhas, e 

início de sulcamento. 

moderada baixa baixo 

540 44 680+800 681+360 
talude de corte com solo exposto 

devido a obra que está sendo 
executada de retaludamento. 

moderada baixa baixo 

541 45 686+140 686+380 
talude de corte com solo exposto 

após incêndio recente com 
tendência de regeneração. 

estável desprezível muito 
baixo 

542 45 687+000 687+100 
talude de corte com solo exposto. 
presença de um escorregamento 

localizado. 
moderada desprezível baixo 
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543 45 690+260 690+490 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

544 45 691+750 692+100 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

545 45 693+800 694+160 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo e base 
do talude. presença de pequenos 

escorregamentos. 

estável desprezível muito 
baixo 

546 46 715+360 715+410 área de baixada semiplana com 
solo exposto. estável desprezível muito 

baixo 

547 47 728+600 728+750 
talude de corte com solo exposto e 
pontos com ravinas com aporte de 

sedimentos. 
moderada baixa baixo 

548 47 732+910 733+030 
talude de corte com um ponto com 

escorregamento tipo queda de 
blocos. 

moderada baixa baixo 

549 47 733+060 733+230 
talude de corte com pontos com 
escorregamento tipo queda de 

blocos. 
moderada baixa baixo 

550 47 734+380 735+180 
talude de corte com apresentando 

pontos com escorregamentos 
pontuais sem relevância. 

moderada baixa baixo 

551 48 740+700 740+850 

grande área plana com um talude 
adjacente à ferrovia de 1,0 m. 

existe regeneração natural no platô 
e no talude pequenos processos 

erosivos. 

estável desprezível muito 
baixo 

552 48 743+750 744+050 

talude de corte com processos 
erosivos variados. drenagem 

existente com rompimentos em 
dversos pontos. 

grave moderada médio 

553 48 743+780 744+120 
talude de corte com solo exposto. 
existência de sulcos na face dos 

taludes. 
moderada baixa baixo 

554 48 744+250 744+350 

talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural de 

vegetação herbácea no topo do 
talude; 

estável desprezível muito 
baixo 

555 48 744+460 744+600 talude de corte com solo exposto. 
área com solo misto de cascalho. estável desprezível muito 

baixo 

556 48 744+670 745+070 

talude de corte com solo exposto. 
área com muito cascalho. no final 
do trecho, junto a ferrovia existe 

retirada de material de empréstimo, 
deixando o solo exposto, cerca de 

2.000 m2. 

moderada moderada baixo 
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557 48 745+350 746+250 
talude de corte com sulcamento na 
face com deposição de sedimentos 

junto a via. 
moderada baixa baixo 

558 48 745+120 745+300 
talude de corte com processos 

erosivos múltiplos. grande volume 
de sedimentação. 

grave moderada médio 

559 48 745+460 746+000 
talude de corte com processos 
erosivos múltiplos. presença de 

cavidades na face do talude. 
grave moderada médio 

560 48 747+560 747+860 

talude de corte com solo exposto. 
houve um escorregamento com 

grande deposição de material junto 
a via. parte do material foi retirado 
e o resto foi espalhado. o talude foi 

reconformado. 

grave moderada médio 

561 48 749+880 750+180 

talude de corte com solo exposto 
em parte. presença de foco erosivo 
no topo do talude, aparentemente 

estabilizado com vegetação em 
revegetação. 

moderada baixa baixo 

562 48 749+900 750+200 
talude de corte com solo exposto 

em parte na base do talude. 
vegetação densa no topo. 

estável desprezível muito 
baixo 

563 48 751+000 751+280 

área de depósito de bota fora ao 
lado da via junto a um talude de 

aterro. presença de vários sulcos e 
ravinas com carreamento de 

sedimento para partes baixas, 
provável APP. 

grave moderada médio 

564 48 751+300 752+000 

talude de corte com diversos 
escorregamentos. material 
depositado junto a via foi 

espalhado. existe surgência de 
água na base. 

crítica alta alto 

565 49 753+340 753+460 talude de corte com solo exposto. 
pequenos sulcos na face do talude. estável desprezível muito 

baixo 

566 49 757+200 758+050 talude de corte com solo exposto. 
sulcos na face do talude. moderada baixa baixo 

567 49 757+200 757+700 

talude de corte com solo exposto. 
foi retaludado em parte. existe 
surgência na base e no final do 

trecho processo de voçorocamento 
por escoamento concentrado. 

grande volume de carreamento de 
sedimento. 

grave moderada médio 

568 49 758+770 759+010 talude de corte com solo exposto e 
escorregamentos. grave moderada médio 

569 49 758+770 759+100 talude de corte com solo exposto. moderada desprezível baixo 

570 49 759+520 759+600 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 
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571 49 761+250 761+300 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

572 49 761+450 761+570 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

573 50 766+660 766+860 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

574 50 769+320 769+460 talude de corte com solo exposto. 
pequenos sulcos na face do talude. estável desprezível muito 

baixo 

575 50 770+000 770+200 
talude de corte com dois pontos 

com escorregamentos tipo queda de 
blocos. 

grave baixa baixo 

576 50 770+490 770+540 
talude de corte com solo exposto. 
pequeno escorregamento antigo, 

aparentemente estabilizado. 
moderada baixa baixo 

577 50 771+050 771+200 talude de corte com solo exposto. 
sulcos na face do talude. moderada desprezível baixo 

578 50 772+420 772+580 
talude de corte com solo exposto. 
sulcos e formação de ravinas na 

face do talude. 
moderada baixa baixo 

579 50 774+570 774+620 talude de corte com solo exposto 
com pequeno escorregamento. estável baixa baixo 

580 50 774+880 775+010 
talude de corte com 

escorregamentos. a vegetação no 
local se mostra como densa. 

moderada baixa baixo 

581 50 776+580 776+680 talude de corte com solo exposto. 
pequenos sulcos na face do talude. moderada desprezível muito 

baixo 

582 50 776+720 776+900 talude de corte com solo exposto. 
pequenos escorregamentos. moderada baixa baixo 

583 50 777+850 777+980 talude de corte com solo exposto. 
pequenos escorregamentos. moderada baixa baixo 

584 50 779+150 779+200 
talude de corte com solo exposto. 

pequeno escorregamento tipo 
queda de bloco. 

moderada baixa baixo 

585 50 780+150 780+300 talude de corte com solo exposto; 
pequenos escorregamentos. moderada baixa baixo 

586 50 780+990 781+100 talude de corte com solo exposto; 
pequenos escorregamentos. moderada baixa baixo 

587 50 781+650 781+900 talude de corte com solo exposto; 
pequeno escorregamento pontual. moderada baixa baixo 

588 50 782+250 782+450 talude de corte com solo exposto; 
pequenos escorregamentos. moderada baixa baixo 

589 51 783+740 783+960 
talude de corte com solo exposto 

com escorregamentos tipo queda de 
blocos. 

moderada baixa baixo 

590 51 787+250 777+980 talude de corte com solo exposto; 
pequenos escorregamentos. moderada desprezível baixo 

591 51 788+050 788+200 talude de corte com solo exposto na 
berma. estável desprezível muito 

baixo 
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592 51 788+400 788+590 talude de corte com solo exposto. 
pequenos escorregamentos. estável desprezível muito 

baixo 

593 51 791+760 792+160 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

594 51 794+320 794+390 talude de corte com solo exposto; 
pequenos escorregamentos. estável desprezível muito 

baixo 

595 51 794+440 794+570 
talude de corte com solo exposto; 

pequenos escorregamentos antigos, 
aparentemente estabilizados. 

moderada desprezível baixo 

596 51 795+780 795+880 

talude de corte com solo exposto. 
presença de cavidades na face do 

talude, aparentemente 
estabilizadas, não há 

sedimentação. 

estável baixa baixo 

597 51 796+560 796+960 

talude de corte com solo exposto. 
escorregamentos tipo queda de 

blocos em diversos pontos; grande 
volume de deposição de 

sedimentos. 

grave moderada médio 

598 51 796+770 796+900 
talude de corte com solo exposto;  

diversos pontos com pequenos 
escorregamentos. 

moderada desprezível baixo 

599 51 797+660 797+820 

talude de corte com solo exposto; 
houve reconformação mecanizada 
no segundo talude. pontos com 

sulcos e ravinas no primeiro talude. 

moderada desprezível baixo 

600 51 798+320 798+370 
talude de corte com solo exposto; 

diversos pontos com grande volume 
de sedimentos oriundos de ravinas. 

grave baixa baixo 

601 51 799+690 799+760 
talude de corte com solo exposto; 
há regeneração natural no topo e 

base do talude. 
estável desprezível muito 

baixo 

602 51 800+250 800+350 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

603 51 800+800 800+900 área semiplana com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

604 52 802+550 802+770 

talude de corte com erosão antiga, 
aparentemente estabilizada; a 

montante na berma, junto à faixa 
de domínio existe voçorocamento 

por escoamento concentrado. 

grave moderada médio 

605 52 802+700 802+900 

talude de corte com grande 
escorregamento, incluindo parte da 
encosta natural. provável causa a 

saturação excessiva do solo. grande 
parte do material se encontra 

depositado próximo da via. existe 
vegetação densa no topo. 

muito 
crítica extrema muito 

alto 

606 52 803+900 804+220 talude de corte com solo exposto. grave moderada médio 
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607 52 804+470 804+820 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

608 52 804+560 804+860 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

609 52 805+000 805+400 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

610 52 806+200 806+300 

área de bota-fora com cerca de 
3000 m2, ravinas e voçorocas 

instaladas com carreamento de 
sedimentos para APP. 

grave extrema alto 

611 52 807+100 807+460 

talude de corte com solo exposto. 
após terraplenagem muitas ravinas 
se formaram com grande volume de 

deposição de sedimentos junto à 
base do talude. envolve áreas além 

da faixa de domínio. 

grave moderada médio 

612 52 807+170 807+460 

talude de corte com solo exposto. 
escorregamentos tipo queda de 
blocos bem próximo do acesso 

marginal. 

grave moderada médio 

613 52 807+970 808+200 

talude de corte com solo exposto 
em parte. escorregamento antigo, 

aparentemente estabilizado. não há 
indício de sedimentação. 

moderada desprezível baixo 

614 52 807+970 808+200 
talude de corte com solo exposto; 

há regeneração natural na base do 
talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

615 52 808+390 808+490 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

616 52 809+660 810+020 
área de baixada com diversos 

ravinamentos por escoamento. local 
ao lado do acesso marginal. 

moderada desprezível muito 
baixo 

617 52 809+900 809+990 
talude de corte com solo exposto. 
escorregamento antigo, já houve a 

retirada do material solto. 
moderada baixa baixo 

618 52 810+100 810+800 

talude de corte com solo exposto. o 
talude de solo com cascalho foi 

utilizado como empréstimo. existe 
sulcos e ravinas na face. 

moderada baixa baixo 

619 52 810+170 810+470 
talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural na base, 

berma e topo do talude. 
moderada desprezível muito 

baixo 

620 52 811+000 811+220 

talude de corte com diversos sulcos 
e ravinas com aporte de 

sedimentos, porém de evolução 
lenta. 

grave baixa baixo 

621 52 813+250 813+400 talude de corte com solo exposto. moderada desprezível muito 
baixo 
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622 53 814+640 814+900 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

623 53 818+060 818+760 

talude de corte com solo exposto. 
obra de recuperação inacabada. 
presença de vários pontos com 

ravinas e voçorocas. existe 
nascente a montante além da faixa 
de domínio; drenagem incompleta. 

canteiro de obras abandonado. 

grave alta médio 

624 53 820+190 820+450 

talude de corte com boa vegetação, 
porém com pontos de fragilidade 

estrutural, apresentando voçorocas 
e alguns pequenos 
escorregamentos. 

moderada baixa baixo 

625 53 820+450 820+510 

talude de corte com 
escorregamentos tipo queda de 

blocos com deposição de 
sedimentos. 

moderada baixa baixo 

626 53 820+540 820+600 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

627 53 820+950 821+140 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

628 53 820+800 820+900 
ponto novo talude de aterro com 

diversos pontos de ravinas e 
carreamento de sedimentos. 

grave moderada médio 

629 53 826+440 827+040 
talude de corte com solo exposto 
em parte. surgência de água na 

base com escorregamentos. 
grave baixa médio 

630 53 827+100 827+190 

talude de corte com solo exposto. 
escorregamentos tipo queda de 

blocos, aparentemente 
estabilizados. existência de muita 

resiliência no topo e base. 

moderada baixa baixo 

631 53 827+440 827+460 
talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural no topo e 

base do talude. 
estável desprezível muito 

baixo 

632 53 827+450 827+900 
talude de corte com solo exposto. 
há regeneração natural no topo e 

base do talude. 
estável desprezível muito 

baixo 

633 53 827+810 827+890 
talude de corte com solo exposto. 

há regeneração natural na base do 
talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

634 54 838+600 838+640 
talude de corte com solo exposto. 
área de empréstimo ativa ao lado 

do acesso marginal. 
moderada baixa baixo 

635 54 840+940 841+190 

talude de corte com solo exposto. 
houve um escorregamento e o 

material já foi retirado, entretanto 
já existe formação de sulcos e 
ravinas com carreamento de 

sedimentos. 

grave moderada médio 
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636 54 841+400 841+550 talude de corte com solo exposto. moderada desprezível muito 
baixo 

637 54 841+420 841+590 
talude de corte com solo exposto. 
existência de erosão laminar de 

evolução lenta. 
moderada baixa baixo 

638 54 841+600 841+770 talude de corte com solo exposto. 
erosão laminar de evolução lenta. moderada desprezível baixo 

639 54 841+630 841+770 talude de corte com solo exposto. 
erosão laminar de evolução lenta. moderada desprezível baixo 

640 54 842+240 842+320 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

641 54 845+150 845+450 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

642 54 845+150 845+250 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

643 54 845+570 845+740 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

644 54 845+570 845+730 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

645 54 847+700 847+930 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

646 55 848+380 849+060 talude de corte com solo exposto 
com  vegetação em regeneração. estável desprezível muito 

baixo 

647 55 850+220 850+550 talude de corte com solo exposto 
com  vegetação em regeneração. estável desprezível muito 

baixo 

648 55 851+990 852+990 talude de corte com solo exposto. estável desprezível muito 
baixo 

649 55 852+240 852+340 
talude de corte com solo exposto. 

presença de escorregamento antigo, 
aparentemente estabilizado. 

estável desprezível muito 
baixo 

650 55 853+050 853+130 talude de corte com solo exposto 
com vegetação em regeneração. estável desprezível muito 

baixo 

651 55 853+100 853+320 
talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 
regeneração na base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

652 55 854+150 854+280 

talude de corte com solo exposto 
apresentando processos erosivos 

antigos e aparentemente 
estabilizados. após incêndio já se 
verifica regeneração da vegetação. 

moderada desprezível baixo 

653 55 856+110 856+560 

talude de corte com solo exposto 
sendo solo misto com rocha. existe 
vegetação em regeneração em todo 

entorno da área. 

estável desprezível muito 
baixo 

654 55 856+200 856+600 
talude de corte com solo exposto 

com vegetação em regeneração na 
base do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
143 

Nº lo
c km 

inicial km final Descrição do passivo ambiental Situação 
atual Consequência 

Classe 
de 

risco 

655 55 857+650 857+800 
talude de corte com solo exposto 

com vegetação em regeneração na 
base e topo do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

656 55 857+880 858+140 
talude de corte com solo exposto 

com vegetação em regeneração na 
base e topo do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

657 55 857+890 858+210 talude de corte com parte do solo 
exposto. estável desprezível muito 

baixo 

658 55 858+160 858+460 
talude de corte com solo exposto 

com grande regeneração de 
vegetação. 

estável desprezível muito 
baixo 

659 55 859+220 859+390 

talude de corte com solo exposto 
com presença de sulcos erosivos. 

existe vegetação em regeneração no 
topo e base do talude. 

estável baixa baixo 

660 56 864+780 864+880 
talude de corte com solo exposto 

com grande regeneração de 
vegetação no topo do talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

661 56 864+880 865+030 
talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 

regeneração na base. 
estável desprezível muito 

baixo 

662 56 865+000 865+100 

talude de corte com solo exposto 
em parte e área semiplana com solo 

exposto e pequenos processos 
erosivos. 

moderada baixa baixo 

663 56 865+600 865+900 

talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 

regeneração na base e em parte do 
talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

664 56 865+650 866+550 
talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 

regeneração na base e nas bermas. 
estável desprezível muito 

baixo 

665 56 865+980 866+180 

talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 

regeneração na base. existe pontos 
com sulcos erosivos. 

moderada baixa baixo 

666 56 866+300 866+560 

talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 
regeneração na base e topo do 

talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

667 56 866+700 866+960 
talude de corte com solo exposto 

com presença de pequenos pontos 
com escorregamentos. 

moderada baixa baixo 

668 56 866+700 867+000 
talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 
regeneração em toda a área. 

estável desprezível muito 
baixo 

669 56 867+100 867+370 talude de corte com solo exposto 
somente no segundo talude. estável desprezível muito 

baixo 
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670 56 867+260 867+930 

talude de corte composto de 5 
partes, apresentando processos 

erosivos nas últimas bermas, além 
da faixa de domínio. os taludes 
próximos da via estão estáveis e 

com vegetação com bom 
desenvolvimento. 

moderada baixa baixo 

671 56 868+140 868+200 
talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 

regeneração na base e topo. 
estável desprezível muito 

baixo 

672 56 868+220 868+790 

talude de corte com solo exposto 
alguns pontos com 

escorregamentos tipo queda de 
blocos. área dos taludes vão além 

da faixa de domínio. 

moderada baixa baixo 

673 56 868+250 868+800 
talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 
regeneração em toda a área. 

estável desprezível muito 
baixo 

674 56 868+800 869+000 

talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 

regeneração na base. apenas um 
ponto com talude de 90 graus com 

escorregamento. 

moderada baixa baixo 

675 56 869+110 869+260 

talude de corte com solo exposto 
com presença de vegetação em 
regeneração na base e topo do 

talude. 

estável desprezível muito 
baixo 

Fonte: Vale, 2011 
Classes de Risco quanto a erosão: 
Muito Baixo: Área necessitando de revegetação, sem processos erosivos ativos. 
Baixo: Área necessitando de revegetação, com processos erosivos em estágio inicial de desenvolvimento. 
Médio: Área necessitando de revegetação, com processos erosivos em estágio médio/avançado de desenvolvimento. 
Alto: Área necessitando de revegetação, possível instabilidade geotécnica, processos erosivos de grande porte, 
possibilidade real de afetar a operação 
Muito Alto: Área necessitando de revegetação, possível instabilidade geotécnica, processos erosivos de grande porte, 
risco real de afetar a operação ferroviária e a comunidades lindeiras. 
 

5.1.4.5 DIREITOS MINERÁRIOS 

5.1.4.5.1 Processos minerários na AID 

Os pedidos de comissionamento de Pesquisa Mineral e Lavra concedidos pelo 
Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) do Ministério das Minas e 
Energia mostram que existem 78 processos na AID da Estrada de Ferro Carajás, 
sendo 35 processos para o estado do Maranhão, e 43 para o estado do Pará 
(DNPM, 2011). 

No estado do Maranhão, dos 35 processos, 32 mostram-se ativos e 3 em 
disponibilidade (Figura 5.1-45).  
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Figura 5.1-45: Processos Minerários no estado do Maranhão. Fonte: DNPM, 2011 

Dentre os processos ativos, um representa área na fase de Requerimento de 
Lavra para areia no município de São Luís. 10 processos representam áreas na 
fase de Autorização de Pesquisa Mineral para bauxita em Açailândia e Itinga do 
Maranhão; argila em São Luís; e ferro em Cidelândia, Açailândia e São 
Francisco do Brejão. 18 processos constituem áreas em fase de Requerimento 
de Pesquisa para bauxita em São Francisco do Brejão; cobre em Açailãndia, 
Bom Jesus das Selvas e Bom Jardim; ferro em Cidelândia; granito/gnaisse em 
Bacabeira; e argila em Bacabeira e São Luís.  

Três processos estão em fase de Requerimento em regime de Licenciamento 
(minerais de uso na construção), para areia em São Luís; e argila em Bacabeira 
e Anajatuba.  

As três áreas com disponibilidade foram requeridas para granito/gnaisse em 
Bacabeira, argila em Anajatuba e areia em São Pedro de água Branca. 

No estado do Pará, os pedidos mostram que existem 43 processos para a AID, 
dos quais 39 ativos e 4 em disponibilidade (Figura 5.1-46).  
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Figura 5.1-46: Processos Minerários no estado do Pará. Fonte: DNPM, 2011 

Dentre o processos ativos, 19 representam áreas em fase de Autorização de 
Pesquisa para alumínio em Bom Jesus do Tocantins, São Pedro da Água Branca 
e Marabá; Cassiterita em Marabá; cobre em Bom Jesus do Tocantins e Marabá; 
Diamante em Parauapebas; ferro, magnésio e níquel em Marabá; ouro em 
Marabá, Parauapebas e Curionópolis; e granito/gnaisse em Parauapebas. 15 
constituem área em regime de Requerimento de Pesquisa para cobre em Bom 
Jesus do Tocantins, Marabá e Curionópolis; granito/gnaisse em Parauapebas; 
manganês em Marabá e Curionópolis; e ouro em Marabá, Parauapebas e 
Curionópolis. 

Os cinco processsos em Requerimento de Licenciamento são para argila em 
Marabá e Bom Jesus do Tocantins, granito/gnaisse em Parauapebas e saibro 
em Marabá. 

As quatro áreas com disponibilidade foram requeridas para cobre e níquel em 
Marabá. 

A Tabela 5.1-12 e a Tabela 5.1-13 apresentam a lista de todos os processos 
minerários existentes na AID da Estrada de Ferro Carajás, indicando o número 
do processo, substância mineral, município, área em hectares, situação legal e 
requerente para os estado do Maranhão e Pará, respectivamente. 

A Figura 5.1-47 (Folhas 1 a 5) apresenta a localização dos processos minerários 
em relação a AID da EFC. 
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Tabela 5.1-12: Lista dos processos ativos da AID da Estrada de Ferro Carajás no estado do Maranhão. 

Processo Substância Município Área (ha) Situação Atual Requerente 

806081/2006 ARGILA São Luís 66,53 644 - AUT PESQ/MULTA  APLICADA-
RELATÓRIO PESQUISA EM 21/06/2010 MINERAÇÃO JM LTDA 

806060/2007 BAUXITA Açailândia, Itinga 
do Maranhão 9836,9 645 - AUT PESQ/PAGAMENTO MULTA 

EFETUADO-REL PESQ EM 22/07/2010 Mineração Ouro Vermelho Ltda. 

806061/2007 BAUXITA Açailândia, Itinga 
do Maranhão 8877,84 645 - AUT PESQ/PAGAMENTO MULTA 

EFETUADO-REL PESQ EM 22/07/2010 Mineração Ouro Vermelho Ltda. 

806047/2007 ARGILA São Luís 100 214 - AUT PESQ/COMUNICACAO OCORR 
OUTRA SUBSTANCI EM 27/01/2010 MINERAÇÃO JM LTDA 

806188/2007 ARGILA São Luís 61,08 264 - AUT PESQ/PAGAMENTO TAH 
EFETUADO EM 22/01/2010 

Ceramica Barro Duro Indústria e 
Comércio Ltda 

806063/2007 BAUXITA Açailândia 9935,54 645 - AUT PESQ/PAGAMENTO MULTA 
EFETUADO-REL PESQ EM 22/07/2010 Mineração Ouro Vermelho Ltda. 

806077/2007 FERRO 
Cidelândia, São 

Francisco do 
Brejão, Açailândia 

5500 1273 - AUT PESQ/REDUÇÃO DE ÁREA 
PROTOCOLIZADO EM 22/04/2010 União Mineração Ltda 

806059/2007 BAUXITA Açailândia, Itinga 
do Maranhão 9920,55 645 - AUT PESQ/PAGAMENTO MULTA 

EFETUADO-REL PESQ EM 22/07/2010 Mineração Ouro Vermelho Ltda. 

806062/2007 BAUXITA Açailândia, Itinga 
do Maranhão 6895,16 645 - AUT PESQ/PAGAMENTO MULTA 

EFETUADO-REL PESQ EM 22/07/2010 Mineração Ouro Vermelho Ltda. 

806118/2008 AREIA São Luís 49,87 808 - REQ LAV/DEFESA PROTOCOLIZADA 
EM 19/05/2011 Mineração Vale da Ribeira Ltda 

806002/2008 FERRO Cidelândia, 
Açailândia 2000 264 - AUT PESQ/PAGAMENTO TAH 

EFETUADO EM 26/01/2011 DANILO MELIM ABURJELI 

806303/2008 AREIA São Luís 49,87 
1158 - REQ LICEN/OPÇÃO REGIME 

AUTORIZAÇÃO PESQ AUTORIZADA EM 
23/03/2009 

Mineração Vale da Ribeira Ltda 

806156/2010 BAUXITA Açailândia 8895,27 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 02/07/2010 Luiz Carlos Ghizzi 
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Processo Substância Município Área (ha) Situação Atual Requerente 

806499/2010 BAUXITA Açailândia 4881,72 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 26/08/2010 Vicenza Mineração e Participações S A. 

806498/2010 BAUXITA Cidelândia, São 
Francisco do Brejão 5875,17 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 

PROTOCOLIZADO EM 26/08/2010 Vicenza Mineração e Participações S A. 

806551/2010 BAUXITA Açailândia 8065,4 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 26/08/2010 Vicenza Mineração e Participações S A. 

806577/2010 BAUXITA Cidelândia 9142,97 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 26/08/2010 Vicenza Mineração e Participações S A. 

806667/2010 ARGILA Bacabeira 45,15 
1167 - REQ LICEN/PROTOCOLO ÓRGÃO 

AMBIENTAL PROTOCOLIZADO EM 
29/09/2010 

Cerita Ceramica Ita Ltda 

806550/2010 BAUXITA Açailândia 8845,77 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 26/08/2010 Vicenza Mineração e Participações S A. 

806726/2010 ARGILA Bacabeira 19,31 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 23/11/2010 Lima e Cavalcanti Ltda 

806575/2010 COBRE 
Açailândia, Bom 

Jardim, Bom Jesus 
das Selvas 

5481,24 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 26/08/2010 Vicenza Mineração e Participações S A. 

806556/2010 BAUXITA Açailândia 6452,37 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 26/08/2010 Vicenza Mineração e Participações S A. 

806689/2010 FERRO Cidelândia 9721,42 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 21/10/2010 PPW PESQUISA E MINERAÇÃO LTDA 

806440/2010 FERRO Açailândia 8803,26 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 09/08/2010 Alessandro de Almeida Santos 

806063/2011 ARGILA Anajatuba 1,34 1155 - REQ LICEN/EXIGÊNCIA PUBLICADA 
EM 16/05/2011 M. de J. B. Costa 

806258/2011 ARGILA São Luís 22,06 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 12/05/2011 

Ceramica Barro Duro Indústria e 
Comércio Ltda 

806177/2011 GRANITO / 
GNAISSE Bacabeira 726,03 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 

PROTOCOLIZADO EM 17/03/2011 Cláudio Ramos Cardoso 
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Processo Substância Município Área (ha) Situação Atual Requerente 

806441/2010 FERRO 
Cidelândia, São 

Francisco do 
Brejão, Açailândia 

7123,32 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 09/08/2010 Alessandro de Almeida Santos 

806294/2011 ARGILA Bacabeira 600,78 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 08/06/2011 Transportadora e Mineradora Rama Ltda 

806307/2011 GRANITO / 
GNAISSE Bacabeira 718,52 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 

PROTOCOLIZADO EM 17/06/2011 Ejovel Veiculos e Serviços Ltda 

806676/2010 FERRO Açailândia 9128,84 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 04/10/2010 Guarany Siderurgia e Mineração S.a. 

806469/2010 COBRE Açailândia, Bom 
Jesus das Selvas 8766,19 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 

PROTOCOLIZADO EM 26/08/2010 Vicenza Mineração e Participações S A. 

806149/2007 AREIA São Pedro da Água 
Branca 10 328 - DISPONIB/ÁREA DISPONIVEL ART 26 

CM PUBLI EM 11/06/2008 ALIRIO DAVID DE SOUSA JUNIOR 

806170/2007 GRANITO / 
GNAISSE Bacabeira 718,51 303 - DISPONIB/CONSID PRIORITARIO-  

EDITAL PESQUISA PUB EM 03/06/2011 
BRITAFORT-EXTRAÇÃO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MINERIOS LTDA 

806025/2010 ARGILA Anajatuba 20,05 1342 - REQ LICEN/ÁREA DISPONIBILIDADE 
PARA PESQUISA - EDITAL EM 23/03/2011 M. de J. B. Costa 
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Tabela 5.1-13: Lista de todos os processos ativos da AID no estado do Pará. 

Processo Substância Município Área (ha) Situação Atual Requerente 

809439/1974 GRANITO / 
GNAISSE Parauapebas 49 2 - DOCUMENTO DIVERSO PROTOCOLIZADO 

EM 14/09/2007 MINERAÇÃO TACUMA LTDA 

850817/1980 CASSITERITA Marabá 8110,5 621 - AUT PESQ/LICENÇA AMBIENTAL 
OPERAÇÃO APRESENTADA EM 22/10/2010 JOSÉ CANDIDO DE ARAUJO E CIA 

855028/1994 OURO Curionópolis, 
Marabá 5008 255 - AUT PESQ/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA 

PROTOCOLI EM 14/10/2008 Vale S A 

850321/1995 OURO Curionópolis, 
Marabá 1000 180 - REQ PESQ/PEDIDO RECONSIDERAÇÃO 

PROTOCOLIZADO EM 12/02/1999 Mauro Tailor Gerhardt 

856291/1995 COBRE Bom Jesus do 
Tocantins 10000 619 - REQ PESQ/PROCESSO SITUADO EM 

ÁREA INDÍGENA EM 19/11/2002 
EMPRESA DE MINERAÇÃO 

MILTÔNIA LTDA. 

856294/1995 COBRE Bom Jesus do 
Tocantins 10000 619 - REQ PESQ/PROCESSO SITUADO EM 

ÁREA INDÍGENA EM 19/11/2002 
EMPRESA DE MINERAÇÃO 

MILTÔNIA LTDA. 

856383/1996 MANGANÊS Marabá 5000 136 - REQ PESQ/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO EM 14/09/2007 Vale S A 

850025/1996 OURO Parauapebas 2092,36 291 - AUT PESQ/RELATORIO PESQ APROV 
C/REDUC ÁREA PUB EM 01/06/2011 Vale S A 

859915/1996 DIAMANTE Parauapebas 5034,25 255 - AUT PESQ/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA 
PROTOCOLI EM 17/03/2011 Vale S A 

850049/2001 OURO Parauapebas 3816,3 236 - AUT PESQ/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO EM 09/06/2011 

Xstrata Brasil Exploração Mineral 
Ltda. 

850083/2001 COBRE Marabá 9529,61 1119 - DISPONIB/DESISTÊNCIA HABILIT 
EDITAL DISP PESQ PROTOC EM 26/05/2010 

Xstrata Brasil Exploração Mineral 
Ltda. 

850252/2003 OURO Marabá 3996,28 282 - AUT PESQ/TRANSF DIREITOS -CESSÃO 
TOTAL EFETIVADA EM 18/05/2011 Mineração Iraja S A. 

850254/2003 OURO Parauapebas 3816,66 236 - AUT PESQ/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO EM 23/03/2010 Aura Gold Mineração Ltda 



  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________
151 

Processo Substância Município Área (ha) Situação Atual Requerente 

850225/2003 NÍQUEL Marabá 9480,43 264 - AUT PESQ/PAGAMENTO TAH 
EFETUADO EM 22/12/2010 Vale S A 

850799/2004 MAGNÉSIO Marabá 900 236 - AUT PESQ/DOCUMENTO DIVERSO 
PROTOCOLIZADO EM 11/06/2010 CALBRAX CALCÁRIO LTDA 

850319/2005 COBRE Marabá 9209,27 264 - AUT PESQ/PAGAMENTO TAH 
EFETUADO EM 19/01/2011 

Xstrata Brasil Exploração Mineral 
Ltda. 

850175/2005 OURO Marabá 1352,39 645 - AUT PESQ/PAGAMENTO MULTA 
EFETUADO-REL PESQ EM 23/05/2011 Mineração Vale dos Reis Ltda 

850172/2005 OURO Parauapebas 53,82 662 - NOTIFICAÇÃO ADM PGTO DÉBITO 
MULTA EM 03/05/2010 Brasil Mineral Ltda. 

851002/2005 NÍQUEL 
Parauapebas, 
Curionópolis, 

Marabá 
328,81 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 

PROTOCOLIZADO EM 21/11/2005 Vale S A 

850678/2005 NÍQUEL Marabá 8710,34 303 - DISPONIB/CONSID PRIORITARIO-  
EDITAL PESQUISA PUB EM 16/01/2008 Vale S A 

850668/2006 NÍQUEL Marabá 8200,16 328 - DISPONIB/ÁREA DISPONIVEL ART 26 
CM PUBLI EM 29/08/2007 Vale S A 

850996/2005 NÍQUEL Marabá 3983,3 1341 - AUT PESQ/ÁREA DISPONIBILIDADE 
PARA PESQUISA - EDITAL EM 23/11/2009 Vale S A 

850990/2005 NÍQUEL Marabá 9849,24 99 - DISPONIB/ÁREA S/PRETEN PROC  ARQ 
ÁREA LIVRE EM 06/04/2010 Vale S A 

850781/2006 ARGILA Marabá 1,51 694 - PAGAMENTO VISTORIA FISCALIZAÇÃO 
EFETUADO EM 16/07/2010 Brandão & Brandão Ltda. 

850892/2007 GRANITO / 
GNAISSE Parauapebas 49,96 755 - LICEN/PRORROGAÇÃO REGISTRO 

LICENÇA PROTOCOLIZADO EM 27/04/2011 
Monte Granito Mineração e 

Comércio Ltda 

850878/2007 OURO 
Parauapebas, 
Curionópolis, 

Marabá 
6397,17 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 

PROTOCOLIZADO EM 16/10/2007 
JOSÉ RIBAMAR GOMES 

ABRANTES 
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Processo Substância Município Área (ha) Situação Atual Requerente 

850345/2007 GRANITO / 
GNAISSE Parauapebas 48,97 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 

PROTOCOLIZADO EM 25/05/2007 VANILDO CARVALHO DE SOUZA 

850931/2007 FERRO Marabá 5552,4 178 - AUT PESQ/NOTIFICAÇÃO ADM L PGTO 
DÉBITO TAH EM 10/05/2011 

PPW PESQUISA E MINERAÇÃO 
LTDA 

850985/2007 OURO Parauapebas 204,71 131 - REQ PESQ/EXIGÊNCIA PUBLICADA EM 
06/04/2011 

VALERIA D. LOURINHO 
NASCIMENTO 

850645/2008 ALUMÍNIO 

Bom Jesus do 
Tocantins, São 
Pedro da Água 

Branca 

9737,47 264 - AUT PESQ/PAGAMENTO TAH 
EFETUADO EM 31/01/2011 Afonso Agenor Albuquerque Oliveira 

850827/2008 COBRE 
Parauapebas, 
Curionópolis, 

Marabá 

1805,79 135 - REQ PESQ/CUMPRIMENTO EXIGÊNCIA 
PROTOCOLI EM 23/05/2011 Vale S A 

468,6 

851231/2008 MANGANÊS Marabá 
247,94 131 - REQ PESQ/EXIGÊNCIA PUBLICADA EM 

17/06/2011 Vale S A 
9727,91 

851232/2008 MANGANÊS 
Parauapebas, 
Curionópolis, 

Marabá 

2603,61 131 - REQ PESQ/EXIGÊNCIA PUBLICADA EM 
17/06/2011 Vale S A 

517,3 

850003/2008 OURO Marabá 
108,71 131 - REQ PESQ/EXIGÊNCIA PUBLICADA EM 

17/06/2011 Luíz Rafael Pereira da Silva Araújo 
689,08 

850133/2008 NÍQUEL Parauapebas 25,41 131 - REQ PESQ/EXIGÊNCIA PUBLICADA EM 
17/06/2011 Vale S A 

850645/2008 ALUMÍNIO 

Bom Jesus do 
Tocantins, São 
Pedro da Água 

Branca 

9737,47 264 - AUT PESQ/PAGAMENTO TAH 
EFETUADO EM 31/01/2011 Afonso Agenor Albuquerque Oliveira 

850446/2008 COBRE Bom Jesus do 
Tocantins 1758,15 1341 - AUT PESQ/ÁREA DISPONIBILIDADE 

PARA PESQUISA - EDITAL EM 01/06/2011 Vale S A 
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Processo Substância Município Área (ha) Situação Atual Requerente 

850256/2009 OURO Marabá 5004,62 264 - AUT PESQ/PAGAMENTO TAH 
EFETUADO EM 22/07/2010 Vale S A 

850054/2010 MANGANÊS Marabá 3983,17 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 
PROTOCOLIZADO EM 27/01/2010 

Araçatuba Participações Societárias 
e Mineração Ltda. 

850507/2010 ARGILA Bom Jesus do 
Tocantins 38,85 730 - LICEN/LICENCIAMENTO AUTORIZADO 

PUBLICADO EM 24/11/2010 Celio Braz Filho 

850677/2010 ARGILA Marabá 2,75 730 - LICEN/LICENCIAMENTO AUTORIZADO 
PUBLICADO EM 06/12/2010 Brandão & Brandão Ltda. 

850832/2010 SAIBRO Marabá 16,68 730 - LICEN/LICENCIAMENTO AUTORIZADO 
PUBLICADO EM 02/03/2011 Maria do Carmo Bertolo Azeredo 

850355/2010 COBRE Marabá 
5837,32 100 - REQ PESQ/REQUERIMENTO PESQUISA 

PROTOCOLIZADO EM 11/05/2010 Vale S A 
1628,23 

Fonte: DNPM, 2011 
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Figura 5.1-47: Mapa de localização dos Processos Minerários ao longo da AID da EFC 
(Folhas 1 a 4). Fonte: DNPM, 2011 

 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
155 

 

Folha 2 
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Folha 3 
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Folha 4 
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Tabela 5.1-14 Lista de processos ativos com Licenciamento na Área de Influência Direta 
(AID) da Estrada de Ferro Carajás. 

Processo Substância Município Área (há) Regime Requerente 

850892/2007 GRANITO / GNAISSE Parauapebas 49,96 Licenciamento 
Monte Granito 
Mineração e 

Comércio Ltda 

850781/2006 ARGILA Marabá 1,51 Licenciamento 
Brandão & 

Brandão Ltda. 

850507/2010 ARGILA 
Bom Jesus do 

Tocantins 
38,85 Licenciamento Celio Braz Filho 

850677/2010 ARGILA Marabá 2,75 Licenciamento 
Brandão & 

Brandão Ltda. 

850832/2010 SAIBRO Marabá 16,68 Licenciamento 
Maria do Carmo 
Bertolo Azeredo 

Fonte: DNPM, 2011. 

A Tabela 5.1-15 apresenta uma quantificação dos processos minerários ativos 
ao longo da Área de Influência Direta da Estrada de Ferro Carajás, nos estado 
do Maranhã e Pará, tendo como base de análise as substâncias minerais 
requeridas. A bauxita, a argila e o ouro são as substâncias com maior número 
de processos (12), seguido do cobre (9), ferro e níquel (7), granito/gnaisse (6), 
manganês (4), areia (3), alumínio (2), casiterita, diamante, magnésio e saibro (1). 

Tabela 5.1-15: Substâncias minerais requeridas ao longo da Área de Influência Direta (AID) 
da Estrada de Ferro Carajás, nos estados do Maranhão e Pará. 

Substâncias Requeridas Maranhão Pará 

Alumínio - 2 

Areia 3 - 

Argila 9 3 

Bauxita 12 - 

Cassiterita - 1 

Cobre 2 7 

Diamante - 1 

Ferro 6 1 

Granito/Gnaisse 3 3 

Magnésio - 1 

Manganês - 4 

Níquel - 7 

Ouro - 12 

Saibro - 1 

TOTAL 35 43 

Fonte: DNPM (2011) 
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5.1.4.5.2 Processos que podem ser explorados na AID 

Do total de processos identificados na AID, cinco estão legalmente autorizados 
pelo DNPM a explorar recursos minerais por regime de Licenciamento (minerais 
de uso na construção), todos no estado do Pará. 

Em Marabá, existem dois com autorização exploração de argila e um para 
saibro. Em Bom Jesus do Tocantins está autorizado uma área para argila e em 
Parauapebas, uma área para granito/gnaisse (Tabela 5.1-14).  

5.1.4.5.3 Processos existentes e demanda de jazidas de materiais para o 
empreendimento 

A análise do requerimento de jazidas de materiais necessários à execução das 
obras do empreendimento com base nos processos minerários da AID mostra 
que existem 15 áreas requeridas no Maranhão e 7 no Pará. As substâncias são 
areia, argila, granito/gnaisse e saibro (Tabela 5.1-16). 

Tabela 5.1-16: Substâncias minerais necessárias às obras do empreendimento requeridas 
junto ao DNPM nos estados do Maranhão e Pará 

Substâncias Requeridas Maranhão Pará 

Areia 3 - 

Argila 9 3 

Granito/Gnaisse 3 3 

Saibro - 1 

TOTAL 15 7 

Fonte: DNPM (2011) 

Devido ao reduzido número de jazidas legalizadas (5), observa-se a demanda de 
materiais necessários às obras, constituído por material terroso, areia, brita, 
não pode ser suprida por áreas existentes na AID no empreendimento. 

O material de construção necessário à realização das obras, incluindo aqueles 
originados de jazidas de solos, areia, brita a serem utilizados com material de 
corpo de aterro, sublastro, revestimento primário, reforço de subleito e produção 
de concreto, serão adquiridos de jazidas comerciais, devidamente licenciadas, 
fora da AID da Estrada de Ferro Carajás.  

5.1.4.6 Cavidades naturais na área de inserção da EFC 

De acordo com levantamento realizado junto ao Centro Nacional de Estudo, 
Proteção e Manejo de Cavernas em maio de 2011 (ICMBIO-CECAV, 2011), 
existem nove cavidades naturais subterrâneas catalogadas no estado do 
Maranhão e 187 no Estado do Pará. Em relação ao Pará este número registrado 
no CECAV encontra-se defasado, pois, de acordo com o Cadastro de Cavidades 
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Vale (2011) existem 1.318 cavidades catalogadas na região da Província Mineral 
de Carajás, sendo 743 na Serra Norte, 420 na Serra Sul/Serra do Rabo, 100 na 
Serra Leste, e 55 no Níquel Vermelho/Cristalino. Estes estudos desenvolvidos 
pela Vale estão sendo realizados em acordo com o Decreto nº 6.640/2008 e a 
Instrução Normativa MMA nº02/2010, bem como com toda a legislação 
complementar que remete ao estudo de relevância de cavidades. Todas estas 
áreas correspondem a locais de ocorrência de depósitos de minério de ferro e 
podem ser consideradas com de sensibilidade espeleológica. 

Das nove cavidades catalogadas no ICMBIO-CECAV no estado do Maranhão, 
nenhuma se localiza nos municípios atravessados pela EFC. A cavidade mais 
próxima do eixo da ferrovia localiza-se no município de Tuntum e dista 270 Km 
(Figura 5.1-48). As cavidades estão associadas a rochas areníticas, argilíticas e 
siltosas (ICMBIO-CECAV, 2011). 

Das 187 cavidades naturais subterrâneas localizadas no Estado do Pará, todas 
situam-se nos municípios atravessados pela EFC (Parauapebas, Curionópolis e 
Marabá). Ressalta-se que nenhuma cavidade encontra-se na ADA e AID da EFC, 
ou seja, todas encontram-se a uma distância superior a 250 metros, distância 
definida com mínima para a manutenção da integridade das cavidades, 
conforme estabelecido pela Portaria IBAMA Nº 887/90 (Figura 5.1-48). A 
cavidade mais próxima da ferrovia no trecho objeto deste estudo (km 0 a km 
863) localiza-se em Parauapebas e dista 5 km do seu eixo (Figura 5.1-49). No 
Complexo Minerador ferro Carajás, município de Parauapebas onde a ferrovia 
situa-se dentro da FLONA Carajás, em trecho fora do objeto deste 
licenciamento, a cavidade mais próxima encontra-se a 2 km do eixo da EFC. 

As cavidades encontradas no Pará estão associadas a rochas anfibolíticas, 
quartzíticas, formações ferríferas bandadas, metamáficas, metaultramáficas, 
xistos pelíticos do Grupo Rio Novo,a rochas máficas e ultramáficas do Complexo 
Básico Ultramáfico Luanga; a metabasaltos, metarriolitos, metadacitos da 
Formação Parauapebas e a formações ferríferas bandadas e jaspelitos da 
Formação Carajás, ambas do Grupo Grão Pará; a rochas 
metavulcanossedimentares do Grupo Igarapé Pojuca; a arenitos, siltitos, 
argilitos e conglomerados da Formação Águas Claras; e a cangas das 
Coberturas Detrítico Lateríticas do Terciário/Quaternário(Figura 5.1-49). 

Conforme preconizado pelo TR IBAMA não haverá aquisição de material de 
jazidas comerciais de material de empréstimo nas áreas de sensibilidade 
ambiental/espeleológica identificadas. Para a garantia desta premissa todo o 
material de construção necessário à realização das obras será adquiridos de 
jazidas comerciais, devidamente licenciadas e com a respectiva sensibilidade 
ambiental/espeleológica também avaliadas previamente à aquisição. 
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Figura 5.1-48: Localização de cavidades naturais nos estados do Maranhão e Pará. . Fonte: 
ICMBIO-CECAV, 2011 e Vale, 2011 
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Figura 5.1-49: Contexto geológico e localização de cavidades naturais na área de inserção da 
EFC no estado do Pará. Fonte: ICMBIO-CECAV, 2011 e Vale, 2011 
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5.1.4.6.1 Contexto Geológico e Potencial Espeleológico 

Na porção maranhense do traçado da ferrovia, correspondente ao domínio 
geológico da Provícia Parnaíba, as principais unidades atravessadas 
correspondem à Formação Itapecuru, do Mesozóico, composta de arenitos, 
argilitos e siltitos e ao Grupo Barreiras, do Cenozóico, constituído por arenitos, 
conglomerados lateríticos; siltitos argilosos, argilas maciças e argilas caulínicas. 
Estão localizadas em porções de terreno de baixada do litoral com altitudes 
variando de 0 a 30 metros até o km 280, rampeando em direção ao interior 
atingindo as cotas de 350 m nas proximidades de Açailândia (km 520). 
Caracterizam-se por bacias sedimentares que sofreram lento arqueamento 
durante o cretáceo inferior (Góes, 1995), crescente aumento da umidade com 
incisão fluvial e intenso intemperismo generalizado descaracterizando as 
coberturas detrito-lateríticas terciárias e o saprolito homogeneamente desde o 
terciário (Horbe & Costa, 1999), conforme demonstra a Figura 5.1-50.  

 
Figura 5.1-50: Esquema evolutivo dos mantos de intemperismo concrecionados nos topos 

planálticos da Fm. Itapecuru (Horbe & Costa, 1999). 

Neste sentido, os processos cársticos não devem ter alcançado condições 
efetivas no desenvolvimento de cavidades. Ao mesmo tempo, esta porção não 
possui interferência de falhamentos associados a escarpas, muito comuns na 
geração de cavidades. De fato ao longo de toda EFC existem centenas de 
quilômetros de cortes em arenito e não foram identificadas feições que 
sugerissem o desenvolvimento de cavernas ou a existências de condições 
favoráveis ao desenvolvimento de cavernas na faixa de 300 metros a partir do 
eixo da ferrovia. 
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A Província Tocantins se encontra sobre contexto gomorfológico deprimido com 
predominância das rochas supracrustais de baixo grau metamórfico da 
Formação Couto Magalhães, do Neoproterozóico, constituída por ardósias, filitos 
e xistos de granulação fina. São rochas de baixo potencial espeleológico e o 
contexto geomorfológico induz um cenário não favorável à ocorrência de 
cavidades. 

Por fim, na Província Carajás no domínio das rochas cristalinas pré-cambrianas 
e proterozóicas mostra potencial espeleológico com ocorrência de cavidades em 
litologias dos grupos Rio Novo e Igarapé Pojuca, do Complexo Luanga, das 
formações Parauapebas, Carajás e Águas Claras e de depósitos de canga.  Estas 
unidades apresentam relevos de caráter residual comumente associados a 
escarpas de afloramentos de rocha, localmente com coberturas de crostas 
lateríticas e com cobertura de floresta ombrófila densa, as quais favorecem os 
processos cársticos e formação de cavidades em águas de percolação ácida 
(influência da matéria orgânica) e rupturas de declive. Destas unidades apenas 
o Grupo Rio Novo é atravessado pela EFC, no trecho final de licenciamento em 
área deprimida próxima à planície do rio Parauapebas. Em campo não foram 
observadas cavidades ou zonas com potencial espeleológico na faixa de 300 
metros do eixo da ferrovia, no trecho de ocorrência do Grupo Rio Novo. 

A Tabela 5.1-17 relação de Cavidades no Estado do Maranhão e Pará com base 
nas informações do ICMBIO-CECAV (2011) 
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Tabela 5.1-17: Relação de Cavidades no Estado do Maranhão e Pará 

ÍTEM NOME MUNICÍPIO UF CODEX LITOTIPO 

1  Curionópolis PA SLST-114 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

2  Curionópolis PA SLST-102 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

3  Curionópolis PA SLST-104 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

4  Curionópolis PA SLST-107 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

5  Curionópolis PA SLST-113 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

6  Curionópolis PA SLST-117 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

7  Curionópolis PA SLST-118 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

8  Curionópolis PA SLST-119 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

9  Curionópolis PA SLST-120 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

10  Curionópolis PA SLST-122 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

11  Curionópolis PA SLST-123 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

12  Curionópolis PA SLST-124 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

13  Curionópolis PA SLST-125 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

14  Curionópolis PA SLST-126 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

15  Curionópolis PA SLST-128 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

16  Curionópolis PA SLST-127 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

17  Curionópolis PA SLST-129 Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
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ÍTEM NOME MUNICÍPIO UF CODEX LITOTIPO 
Pelítico 

18  Curionópolis PA SLST-130 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

19  Curionópolis PA SLST-131 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

20  Curionópolis PA SLST-132 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

21  Curionópolis PA SLST-101 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

22  Curionópolis PA SLST-010 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

23  Marabá PA SLST-110 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

24  Marabá PA SLST-112 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

25  Marabá PA SLST-108 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

26  Marabá PA SLST-109 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

27  Marabá PA SLST-111 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

28  Marabá PA SLST-106 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

29  Marabá PA SLST-105 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

30  Marabá PA SLST-103 
Anfibolito, Quartzito, Formação Ferrífera 
Bandada, Metamáfica, Metaultramáfica, Xisto 
Pelítico 

31  Curionópolis PA SLST-116 Anortosito, Dunito, Gabro, Harzburgito, Norito, 
Peridotito, Cromitito 

32  Curionópolis PA SLST-115 Anortosito, Dunito, Gabro, Harzburgito, Norito, 
Peridotito, Cromitito 

33  Curionópolis PA SLST-121 Anortosito, Dunito, Gabro, Harzburgito, Norito, 
Peridotito, Cromitito 

34  Parauapebas PA Sup_L-
1866 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

35  Parauapebas PA PSE-001 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

36  Parauapebas PA PSE-002 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 
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ÍTEM NOME MUNICÍPIO UF CODEX LITOTIPO 

37  Parauapebas PA PSE-003 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

38  Parauapebas PA PSE-004 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

39  Parauapebas PA PSE-005 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

40  Parauapebas PA PSE-006 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

41  Parauapebas PA N5M1-001 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

42  Parauapebas PA N5M1-002 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

43  Parauapebas PA N5M1-003 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

44  Parauapebas PA N5M1-004 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

45  Parauapebas PA N5M1-005 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

46  Parauapebas PA N5M1-006 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

47  Parauapebas PA N5M1-007 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

48  Parauapebas PA N5M1-008 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

49  Parauapebas PA N5M1-027 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

50  Parauapebas PA N5M1-022 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

51  Parauapebas PA N5M1-024 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

52  Parauapebas PA N5M1-025 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

53  Parauapebas PA N5M1-028 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

54  Parauapebas PA N5M2-096 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

55  Parauapebas PA N5M2-067 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

56  Parauapebas PA N5M2-063 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

57  Parauapebas PA N5M2-064 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

58  Parauapebas PA N5M2-062 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

59  Parauapebas PA N5M2-012 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

60  Parauapebas PA N5M2-027 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

61  Parauapebas PA N5M2-097 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

62  Parauapebas PA N5M2-010 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

63  Parauapebas PA N5M2-013 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

64  Parauapebas PA N5M2-011 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

65  Parauapebas PA N5M2-009 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

66  Parauapebas PA N5M2-006 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

67  Parauapebas PA N5M2-007 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

68  Parauapebas PA N5M2-008 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

69  Parauapebas PA N5M2-093 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

70  Parauapebas PA N5M2-020 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

71  Parauapebas PA N5M2-022 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

72  Parauapebas PA N5M2-023 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

73  Parauapebas PA N5M2-024 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

74  Parauapebas PA N5M2-021 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

75  Parauapebas PA N5M2-014 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 
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ÍTEM NOME MUNICÍPIO UF CODEX LITOTIPO 

76  Parauapebas PA N5M2-095 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

77  Parauapebas PA N5M2-094 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

78  Parauapebas PA N5M2-031 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

79  Parauapebas PA N5M2-016 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

80  Parauapebas PA N5M2-015 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

81  Parauapebas PA N5M2-071 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

82  Parauapebas PA N5M2-072 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

83  Parauapebas PA N5M2-073 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

84  Parauapebas PA N5M2-070 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

85  Parauapebas PA N5M2-074 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

86  Parauapebas PA N5M2-075 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

87  Parauapebas PA N5M2-076 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

88  Parauapebas PA N5M2-077 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

89  Parauapebas PA N5M2-080 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

90  Parauapebas PA N5M2-081 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

91  Parauapebas PA N5M2-095 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

92  Parauapebas PA N5M2-092 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

93  Parauapebas PA N5M2-082 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

94  Parauapebas PA N5M2-090 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

95  Parauapebas PA N5M2-066 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

96  Parauapebas PA N5M2-040 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

97  Parauapebas PA N5M2-083 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

98  Parauapebas PA N5M2-084 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

99  Parauapebas PA N5M2-088 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

100  Parauapebas PA N5M2-089 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

101  Parauapebas PA N5M2-079 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

102  Parauapebas PA N5M2-078 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

103  Parauapebas PA N5M2-087 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

104  Parauapebas PA N5M2-025 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

105  Parauapebas PA N5M2-086 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

106  Parauapebas PA N5M2-085 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

107  Parauapebas PA N5M2-026 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

108  Parauapebas PA N5M2-017 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

109  Parauapebas PA N5M2-018 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

110  Parauapebas PA N5M2-101 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

111  Parauapebas PA N5M2-102 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

112  Parauapebas PA N5M2-103 Metabasalto, Metarriolito, Metadacito 

113  Parauapebas PA N4WS-043 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

114  Parauapebas PA Sup_L- Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 
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ÍTEM NOME MUNICÍPIO UF CODEX LITOTIPO 
1869 

115  Parauapebas PA Sup_L-
1870 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

116  Parauapebas PA N5M1-009 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

117  Parauapebas PA N5M1-010 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

118  Parauapebas PA N5M1-011 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

119  Parauapebas PA N5M1-012 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

120  Parauapebas PA N5M1-013 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

121  Parauapebas PA N5M1-014 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

122  Parauapebas PA N5M1-015 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

123  Parauapebas PA N5M1-016 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

124  Parauapebas PA N5M1-017 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

125  Parauapebas PA N5M1-018 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

126  Parauapebas PA N5M1-019 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

127  Parauapebas PA N5M1-020 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

128  Parauapebas PA N5M1-021 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

129  Parauapebas PA N5M1-023 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

130  Parauapebas PA N5M1-026 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

131  Parauapebas PA N5M1-029 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

132  Parauapebas PA N5M1-030 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

133  Parauapebas PA N5M1-031 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

134  Parauapebas PA N5M1-032 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

135  Parauapebas PA N5M1-033 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

136  Parauapebas PA N5M1-034 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

137  Parauapebas PA N5M1-035 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

138  Parauapebas PA N5M1-036 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

139  Parauapebas PA N5M1-037 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

140  Parauapebas PA N5M1-038 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

141  Parauapebas PA N5M1-039 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

142  Parauapebas PA N5M1-040 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

143  Parauapebas PA N5M1-041 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

144  Parauapebas PA N5M1-042 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

145  Parauapebas PA N5M1-043 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

146  Parauapebas PA N5M1-044 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

147  Parauapebas PA N5M2-061 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

148  Parauapebas PA N5M2-065 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

149  Parauapebas PA N5M2-057 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

150  Parauapebas PA N5M2-056 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

151  Parauapebas PA N5M2-068 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 
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ÍTEM NOME MUNICÍPIO UF CODEX LITOTIPO 

152  Parauapebas PA N5M2-049 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

153  Parauapebas PA N5M2-050 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

154  Parauapebas PA N5M2-052 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

155  Parauapebas PA N5M2-053 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

156  Parauapebas PA N5M2-059 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

157  Parauapebas PA N5M2-060 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

158  Parauapebas PA N5M2-034 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

159  Parauapebas PA N5M2-058 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

160  Parauapebas PA N5M2-054 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

161  Parauapebas PA N5M2-055 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

162  Parauapebas PA N5M2-051 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

163  Parauapebas PA N5M2-029 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

164  Parauapebas PA N5M2-037 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

165  Parauapebas PA N5M2-038 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

166  Parauapebas PA N5M2-039 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

167  Parauapebas PA N5M2-045 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

168  Parauapebas PA N5M2-046 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

169  Parauapebas PA N5M2-047 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

170  Parauapebas PA N5M2-036 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

171  Parauapebas PA N5M2-035 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

172  Parauapebas PA N5M2-032 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

173  Parauapebas PA N5M2-030 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

174  Parauapebas PA N5M2-031 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

175  Parauapebas PA N5M2-098 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

176  Parauapebas PA N5M2-041 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

177  Parauapebas PA N5M2-044 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

178  Parauapebas PA N5M2-042 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

179  Parauapebas PA N5M2-048 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

180  Parauapebas PA N5M2-043 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

181  Parauapebas PA N5M2-069 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

182  Parauapebas PA N5M2-002 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

183  Parauapebas PA N5M2-003 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

184  Parauapebas PA N5M2-005 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

185  Parauapebas PA N5M2-004 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

186  Parauapebas PA N5M2-001 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

187  Parauapebas PA N5M2-099 Formação Ferrífera Bandada, Jaspelito 

188 Casa de 
Pedra 1 

São 
Domingos do 

Maranhão 
MA MA-0007 Arenito 
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ÍTEM NOME MUNICÍPIO UF CODEX LITOTIPO 

189 Casa de 
Pedra 2 

São 
Domingos do 

Maranhão 
MA MA-0008 Arenito 

190 Casa de 
Pedra 3 

São 
Domingos do 

Maranhão 
MA MA-0009 Arenito 

191 Furna dos 
Morcegos Tuntum MA MA-0006 Arenito 

192 
Casa de 
Pedra de 
Garapa 

Pastos Bons MA MA-0005 Areia, Argila, Cascalho 

193 Toca do 
Inferno 

Barão de 
Grajaú MA MA-0004 Arenito, Folhelho, Siltito 

194 
Gruta da 
Passagem 

Funda 
Carolina MA MA-0001 Arenito, Argilito, Siltito 

195 Gruta do 
Amor Carolina MA MA-0002 Arenito, Argilito, Siltito 

196 
Gruta 
Pedra 
Caída 

Carolina MA MA-0003 Arenito, Argilito, Siltito 

Fonte: CECAV, 2011 

5.1.5 GEOMORFOLOGIA 

5.1.5.1 Considerações Iniciais 

O relevo atravessado pela Estrada de Ferro Carajás possui comportamento 
homogêneo por extensas faixas de terreno, o que permite uma grande correlação 
das unidades geomorfológicas regionais com os processos e feições reconhecidas 
localmente. 

Considerando as unidades morfoestruturais do Projeto RADAMBRASIL (1981), 
existem ao longo do traçado da EFC cerca de cinco unidades morfoestruturais, 
listadas no sentido do litoral para o interior, a saber: 

 Planície Flúvio-marinha do Golfão Maranhense; 

 Superfície Sublitorânea de Bacabal; 

 Planalto Setentrional Pará-Maranhão; 

 Depressão Periférica do Sul do Pará; 

 Planalto Dissecado do Sul do Pará. 

A Figura 5.1-51 apresenta os blocos de relevo das três Folhas utilizadas do 
Projeto RADAMBRASIL (1981) adaptados para a análise do empreendimento.  
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O Mapa de Unidades de Relevo do Brasil elaborado pelo IBGE (1993, 2006), 
escala 1:5.000.000, considerou para a EFC seis unidades geomorfológicas 
regionais ao todo, listadas a seguir e a Figura 5.1-52 mostra sua distribuição: 

 Planície Flúvio-Marinha; 

 Tabuleiros Maranhenses; 

 Tabuleiros dos Rios Gurupi-Grajaú; 

 Depressão do Médio Tocantins; 

 Depressão da Amazônia Meridional; 

 Planalto Residual do Sul da Amazônia. 

Para este diagnóstico a nomenclatura adotada para as unidades regionais foi a 
do IBGE (2006). 
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Figura 5.1-51: Blocos de relevo conforme as Folhas SA 23, SB 23 e SB 22 indicando a EFC nos contextos das unidades morfoestruturais (em 
laranja). Fonte: Adaptado do Projeto RADAMBRASIL, 1981. 
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Conforme a descrição geral da Arcadis-Tetraplan (2010), do km 0 ao km 35, a 
ferrovia insere-se na unidade de relevo correspondente às Planícies Fluviais e 
Flúvio-Marinhas, que compreendem planícies de maré com manguezais, 
planícies flúvio-marinhas e planícies fluviais e alagadiças. 

Do km 35 ao km 140, a ferrovia segue em linha reta no sentido NE-SW, em 
terrenos aplainados, situados em cotas inferiores a 50 m em relação ao nível 
do mar, na margem direita do rio Mearim. Nesse trecho a ferrovia transpõe 
várias drenagens afluentes da margem esquerda do rio Itapecuru. A unidade 
de relevo que ocorre nesse trecho corresponde aos Tabuleiros Maranhenses, 
que compreende terrenos colinosos. Entre os Km 135 e 195 voltam a ocorrer 
as Planícies Fluviais e Flúvio-Marinhas e do Km 195 ao 280 predominam os 
Tabuleiros Maranhenses. 

Entre os km 280 e 590 ocorrem os Tabuleiros dos Rios Gurupi-Grajaú 
(Depressão do Meio Norte e Chapada do Meio Norte), onde predominam 
relevos colinosos tabulares com morrotes e relevos aplanados com laterita. Do 
km 590 a 620 a EFC atravessa a Depressão do Médio Tocantins, constituída 
por terrenos colinosos, terraços e planícieis fluviais. Entre os km 620 e 730 
predominam as Planícies Fluviais associadas à bacia hidrográfica do rio 
Tocantins. 

Neste trecho (km 590 a 725), a ferrovia situa-se na margem direita do rio 
Tocantins e transpõe pequenos cursos d’água, tais como o igarapé Andirobal, 
os córregos Bom Jesus, da Lontra, Jatobá, do Martírio, bem como outras 
drenagens de maior porte, tais como os rios Papagaio, Grapiá, Jacundã, Mãe-
Maria e Frecheiras, todos afluentes da margem direita do rio Tocantins. A 
ferrovia atravessa esse trecho às margens do Tocantins sobre elevação do 
platô, fora de sua planície de inundação. 

A partir de Marabá (km 730) até o km 880 a EFC atravessa terrenos colinosos 
da Depressão do Amazônia Meridional. Em parte deste trecho a EFC 
acompanha a margem direita do rio Itacaiúnas, afastando-se do mesmo na 
altura do km 800, quando então se aproxima da Serra do Paredão. Do km 
880 até Carajás, a unidade de relevo corresponde aos Planaltos Residuais do 
Sul da Amazônia, com terrenos amorreados, escarpados e colinosos. 
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Figura 5.1-52: Unidades geomorfológicas regionais. Fonte: Adaptado de IBGE (2006). 
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No trecho entre Marabá e Carajás deixam de predominar as formações 
sedimentares areníticas que se associam ao relevo de platôs pediplanizados e 
intensamente ravinados nas bordas pela drenagem dendrítica, bem como as 
extensas planícies aluvionares, e passam a dominar relevos de colinas e 
serras alinhadas com declividade em torno de 300 m. As áreas de maior 
movimentação tectônica (ocidentais) apresentam vertentes retilíneas, 
drenagem com nítido controle estrutural e planícies aluvionares restritas, 
formando faixas pouco expressivas e estreitas nas margens dos principais 
cursos d’água (rios Itacaiúnas, Vermelho e Parauapebas). Nesse trecho 
ocorrem serras alinhadas segundo ENE-WSW e WNW-ESSE com declividades 
mais elevadas (300-700m), tais como as serras do Sereno, Paredão e dos 
Carajás. 

A partir da análise das descrições do Projeto RADAMBRASIL (1981) e da 
Arcadis Tetraplan (2010) foi sintetizado o quadro da Tabela 5.1-18 a seguir 
para a caracterização das unidades geomorfológicas regionais. 

Tabela 5.1-18: Síntese das unidades geomorfológicas e sua distribuição ao longo da EFC. 

Unidades de Terreno 
(IBGE, 2006) 

Terrenos Km da EFC 

Planícies Fluviais e Flúvio-
Marinhas (Baixada Maranhense) 

Planície marinha com cordões 
e dunas 

0-35; 
135-195 

Planície de maré com 
manguezais 

Planície flúvio-marinha 

Planície fluvial e alagadiça 

Tabuleiros Maranhenses Colinosos aplanados com 
Plintossolos Concrecionários 

35-140; 
195-280 

Tabuleiros dos Rios Gurupi-
Grajaú 

Morrotes 

280-590 Aplanados com laterita 

Escarpados e dissecados em 
morrotes 

Depressão do Médio-Tocantins 

Colinosos com Latossolos 
areno-argilosos 590-620; 

620-730 Terraços 

Planície fluvial e alagadiça 

Depressão da Amazônia 
Meridional 

Colinosos com Argissolos e 
afloramentos de rocha 730-880 

Planalto Residual do Sul da 
Amazônia 

Amorreados e escarpados 800; 
>880 Aplanados residuais 

Fonte: Modificado de Arcadis-Tetraplan, 2010. 
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5.1.5.2 Unidades Geomorfológicas Regionais 

5.1.5.2.1 Planícies Flúviais e Flúvio-Marinhas (Baixada Maranhense) 

Corresponde à região rebaixada e alagadiça dos estuários afogados dos rios 
Pindaré, Mearim, Itapecuru e Munim. Acompanha o recorte do litoral de 
direção NE-SW, englobando a pequena superfície flúvio-marinha de Perizes. A 
ilha de São Luís ocupa o centro do “Golfão”, deixando ao norte a Baía de São 
Marcos e ao sul a Baía de São José. 

A planície apresenta altitudes de 5 a 30 metros, numerosas lagoas fluviais, 
extensas várzeas inundáveis, áreas colmatadas e um sistema hidrográfico 
divagante e “labiríntico”. Nas embocaduras, nos fundos das baías e nas ilhas 
aparecem manguezais (Foto 5.1-26). Na superfície de Perizes, inundável 
durante as chuvas de inverno, afloram relevos residuais do Pré-Cambriano. A 
ilha de São Luís, separada do continente pelo canal de Mosquito, é 
constituída em sua maior parte por terras baixas. Apenas a leste, onde se 
localiza a cidade de São Luís, as terras se alteiam de alguns metros 
(RADAMBRASIL, 1981). 

 

Foto 5.1-26: Vista para a Baía de São Marcos ao fundo com a zona de influência flúvio-
marinha e de manguezais da ilha de São Luís em primeiro plano. 

Essa unidade de relevo tem sua origem associada à colmatagem dos estuários 
afogados dos rios Pindaré, Mearim, Itapecuru e Munim. Ocorrem modelados 
de acumulação do tipo: planície flúvio-marinha inundável e com lagoas e 



 
 

 
 

____________________________________________________________________________
178 

planície flúvio-marinha com rias (porções de foz e baixos cursos fluviais 
afogados pelo nível d’água marinho) e mangues, que se associam a depósitos 
flúvio-lagunares e marinhos e de planícies de maré, constituídos por areia 
fina a muito fina, argilas e matéria orgânica (Arcadis-Tetraplan, 2010). 

5.1.5.2.1.1 Aspectos morfodinâmicos locais  

As condições naturais desta unidade decorrem da influência direta da 
estabilidade da baixa declividade e do relevo plano da extensa baixada 
litorânea. As coberturas sedimentares correspondem às da Formação 
Barreiras, composta por siltitos amarelados a ocre, maciços e homogêneos; 
areias esbranquiçadas, finas, quartzosas; argilitos avermelhados e 
amarelados, siltitos e arenitos finos, avermelhados, arenitos finos a médios, 
avermelhados e amarelados, imaturos; conglomerados desorganizados, com 
seixos e matacões de canga ferruginosa. 

As texturas e resistências à erosão diferenciadas de materiais 
predominantemente finos acamados horizontalmente ou sub-horizontalmente 
formam um gradiente que em áreas de escavação e abertura de cortes e 
aterros formam áreas com propensão a processos erosivos. Em áreas com 
concentração do escoamento superficial em sulcos e ravinas o terreno oferece 
pouca resistência com erosão entre acamamentos e quedas de pequenos 
blocos por solapamento (Foto 5.1-27, Foto 5.1-28, Foto 5.1-29 e Foto 5.1-30). 

 

 

 
Foto 5.1-27: Padrão erosivo em corte próximo à EFC, mostrando o intenso carreamento 
de finos provenientes das litologias da Formação Barreiras. 
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Foto 5.1-28: Exemplo do padrão de erosão ocorrentes nas rochas da Formação. Barreiras 
com solapamento da base em corte próximo a construções. 

Foto 5.1-29: Formação Barreiras - Erosão 
por carreamento de materiais 
condicionados pelas resistências texturais 
das camadas litológicas sedimentares. 

Foto 5.1-30: Formação Barreiras - 
Solapamento decorrente do escoamento 
subsuperficial entre as camadas das 
rochas desagregando os blocos. 

A região do campo de Perizes, localizado logo na saída da ilha de São Luís em 
direção ao interior corresponde a uma baixada alagada com forte influência 
das chuvas na variação do nível d’água. O traçado da ferrovia existente 
atravessa esta região com aterro elevado sobre o terreno permanentemente 
alagado (Foto 5.1-31, Foto 5.1-32). 
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Foto 5.1-31: Vista aérea do campo alagado 
de Perizes em direção à Baía de São 
Marcos ao fundo. 

Foto 5.1-32: Vista da baixada alagada de 
Perizes a partir da EFC mostrando o padrão 
de vegetação herbácea alagadiça. 

5.1.5.2.2 Tabuleiros Maranhenses 

É formada por um conjunto de colinas suaves, modeladas em rochas 
sedimentares das formações Barreiras e Itapecuru. Representa uma faixa de 
transição entre a Planície Flúvio-marinha da Baixada Maranhense e os níveis 
mais elevados dos Tabuleiros dos Rios Gurupi-Grajaú. A partir de Perizes em 
direção ao sul, essa superfície se alteia em direção ao interior, acompanhando 
o eixo central do divisor Mearim-Itapecuru; circunda o Golfão Maranhense a 
sul e a oeste, integrando-se à área de colinas do vale do Gurupi, modeladas 
em rochas pré-devonianas. Em Perizes há uma área de dispersos 
afloramentos pré-cambrianos recobertos por sedimentos da Formação 
Barreiras fortemente removidos. As colinas estão recobertas por uma 
superfície de crostas ferruginosas que acompanham sensivelmente o relevo 
em direção ao interior.  

Apresenta altitudes de 130 a 20 metros com colinas e vales pouco 
encaixados, modelados em mesa e grupos de mesas, formados a partir da 
dissecação pelos rios Gurupi, Turiaçu, Pindaré, Mearim e Itapecuru 
(RADAMBRASIL, 1981). A dissecação é incipiente e desenvolveu-se sobre 
extensa superfície de aplanamento (superfície estrutural pediplanada), que se 
eleva para sul e cai em direção ao litoral (Figura 5.1-53). 

Esses relevos são sustentados em sua maior parte por arenitos, arenitos 
arcoseanos, argilitos, folhelho e siltito da Formação Itapecuru, e de modo 
restrito por granitos, granodioritos e tonalitos da suíte intrusiva Granitóide 
Tromaí, sendo comum a presença de crostas de laterita (Arcadis-Tetraplan, 
2010). 
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Figura 5.1-53: Perfil da região dos Tabuleiros Maranhenses até o litoral. Fonte: Adaptado 

do Projeto RADAMBRASIL, 1981. 

A cobertura vegetal é de matas de Babaçu e Floresta mista latifoliada (Foto 
5.1-33). Esta unidade de relevo difere da Planície Flúvio-marinha por estar 
isenta das influências diretas das marés pelas altitudes mais elevadas e 
ligeiro encaixamento da rede de drenagem esculpindo relevo colinoso suave. 
Apesar disto, o represamento de alguns de seus rios pelo nível marinho é 
notado até áreas localizadas muito distantes do litoral (RADAMBRASIL, 
1981). 

 

Foto 5.1-33: Vista aérea da superfície sublitorânea colinosa, ligeiramente ondulada até 
remanescentes dos Tabuleiros dos Rios Gurupi-Grajaú. 

5.1.5.2.2.1 Aspectos morfodinâmicos locais 

Os Tabuleiros Maranhenses correspondem a grosso modo a uma ligeira 
rampa de onde se iniciam o aparecimento de pequenas “lombas” e morrotes 
os quais gradativamente se disseminam nas proximidades dos Tabuleiros dos 
Rios Gurupi-Grajaú. Em outras palavras, representa o avanço da dissecação 
a montante vinda das superfícies planas do litoral até as cabeceiras 
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interplanálticas das principais bacias que drenam o interior do Maranhão. A 
litologia é homogênea, representada pelos arenitos cauliníticos finos e 
localmente siltitos e argilitos vermelhos com acamamentos horizontais a sub-
horizontais da Formação Itapecuru. O início das variações morfológicas e de 
declividade não chega a afetar as condições de estabilidade das vertentes, 
devido principalmente a homogeneidade do substrato litológico (Foto 5.1-34).  

 

Foto 5.1-34: Área de empréstimo próximo à ferrovia existente com os afloramentos da 
Formação Itapecuru com estabilidade do corte. 

Somente em áreas de contato podem ocorrer processos erosivos pelo 
gradiente textural entre diferentes camadas de rocha ou mesmo pela 
dinâmica de inundações e sedimentação fluvial na base das vertentes que 
ocorrem nos baixos cursos dos principais rios, como no rio Pindaré (Foto 
5.1-35, Foto 5.1-36). 

 

Foto 5.1-35: Área de extração de areia decorrente da deposição do rio Pindaré. 
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Foto 5.1-36: Vista aérea do contexto da planície do rio Pindaré próximo às colinas e 
morrotes (“lombas”) predominantes nesta unidade. 

5.1.5.2.3 Tabuleiros dos Rios Gurupi-Grajaú 

Constitui um conjunto de relevos tabulares, muito fragmentados e separados 
por uma densa rede de drenagem, com altitudes próximas a 250 metros. O 
conjunto está fracamente inclinado para leste. A cobertura é da floresta 
ombrófila, presente nos leitos dos grandes rios que recortam o planalto, como 
o Gurupi, o Pindaré e o Grajaú. Seus vales apresentam ainda evidências de 
morfogênese menos úmida, com processos de pedimentação muito extensos. 
A gradação da densidade de drenagem aumenta para oeste, com maior 
número de afluentes de regime permanente, sob bioclima 
termoxeroquimênico atenuado.  

É uma área de relevo fortemente dissecado nas formações sedimentares 
(Itapecuru e Barreiras), apresentando superfícies com rebordos erosivos. 
Encontra-se entalhada pelos vales e rios que seguem a direção NE e N-NW. 
As diversas alterações das direções dos cursos dos grandes rios; 
reencaixamento da rede de drenagem; retomada da erosão nos vales e nos 
rebordos erosivos, bem como afloramentos do Pré-Cambriano indicam 
movimentações por soerguimento epirogenético sucessivos do nordeste do 
Pará. A dissecação da área segue duas orientações distintas: de leste para 
oeste, a partir do “Golfão Maranhense”, e de norte para sul, sob controle de 
drenagem que deságua no litoral paraense. Esta dissecação intensa é 
propiciada por litologia sedimentar que se comporta como pouco resistente 
ante uma morfogênese úmida, criada pela cobertura de floresta ombrófila 
(RADAMBRASIL, 1981). 

A intensa dissecação deste planalto criou pequenas mesas e elevação sob 
forma de morros cônicos isolados na parte oriental, enquanto os conjuntos 
mais compactos de mesas são mais nítidos a ocidente (Figura 5.1-54) (Foto 
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5.1-37). O Planalto é representado pelas serras de Tiracambu e Gurupi 
(RADAMBRASIL, 1981). 

 
Figura 5.1-54: Perfil do contexto dos Tabuleiros dos Rios Gurupi-Grajaú com relevos 
residuais escavados em formas tabulares de bordos escarpados. Fonte: Adaptado do 

Projeto RADAMBRASIL. 

 

Foto 5.1-37: Vista aérea dos Tabuleiros dos Rios Gurupi-Grajaú em topos planos 
recortados pelas incisões fluviais. 

Essa unidade constitui o divisor de águas da Bacia do rio Tocantins, 
abrigando as nascentes de seus afluentes da margem direita na região do 
Bico do Papagaio e as nascentes dos rios Cajuapera, Pindaré e Grajaú, que 
drenam para o Golfão Maranhense. Na área interceptada pela ferrovia esses 
relevos são sustentados por rochas sedimentares da Formação Itapecuru e 
depósitos detrito-lateríticos, que predominam no topo das chapadas (Arcadis-
Tetraplan, 2010). 

5.1.5.2.3.1 Aspectos morfodinâmicos locais 

Está região possui as maiores amplitudes altiméticas, com relevos de topos 
planos truncados por vertentes escarpadas até os vales de fundo chato (Foto 
5.1-38). Os topos geralmente possuem revestimento de camadas lateríticas 
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em formas tabulares. A expansão da silvicultura é visível nestas porções de 
terreno (Foto 5.1-39). 

  

Foto 5.1-38: Travessia da ferrovia existente 
no sopé das vertentes escarpadas onde se 
observa várias cicatrizes de deslizamentos. 

Foto 5.1-39: Topo de chapada coberta por 
silvicultura e atravessada pela ferrovia 
existente. 

As vertentes, normalmente vegetadas, possuem altas declividades e cicatrizes 
de escorregamentos e outros movimentos de massa. Os vales trapezoidais 
acabam por serem alagados e dependentes da dinâmica fluvial de cheias 
sazonais. Conseqüentemente, esta unidade é a mais propensa à ocorrência de 
processos erosivos e instabilidade das vertentes (Foto 5.1-40, Foto 5.1-41, 
Foto 5.1-42). 
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Foto 5.1-40: Padrão do relevo regional com as elevações em topos planos e vertentes 
aguçadas até os vales de fundo chato alagadiços. 

Foto 5.1-41: Cicatriz de escorregamento e 
vertente escarpada em acesso próximo à 
EFC. O peso da vegetação de porte pode 
desencadear o rompimento do solo e seu 
escorregamento. 

Foto 5.1-42: Talude da EFC com ocorrência 
de ravinamentos desagregando a 
composição das bermas entre as camadas 
horizontais dos arenitos da Fm. Itapecuru. 

5.1.5.2.4 Depressão do Médio Tocantins e Depressão da Amazônia 
Meridional 

Essa extensa faixa deprimida é o resultado da atuação de processos erosivos 
pós-pliocênicos que orientados pela conformação estrutural e diferenças 
litológicas de grandes massas de relevo, elaboraram uma grande faixa de 
circundesnudação na periferia das bacias paleozóicas do Piauí-Maranhão e 
do Amazonas. 

A unidade de relevo Depressão do Médio Tocantins (IBGE, 1993) tem 
modelados tipos: superfícies estruturais pedimentadas, também 
denominadas de superfície pediplanada de entalhe incipiente, relevos 
dissecados em mesas e agrupamento de mesas ou em tabuleiros, relevos 
dissecados em ravinas e dissecados em colinas e ravinas. Nessa unidade 
diferenciam-se amplas áreas de relevo de deposição representadas por 
planícies fluviais e por terraços com lagoas, que ocorrem ao longo do rio 
Tocantins, em cujo canal ocorrem barras arenosas, ilhas, travessões e 
corredeiras. 

Essa unidade de relevo é descrita como amplos patamares estruturais 
pediplanados em direção ao rio Tocantins, levemente dissecados com 
altitudes de 150 a 300 m, que se estende do reverso do Planalto do Rio 
Tocantins (Serra do Lajeado) e a partir dele até a região do Bico do Papagaio, 
na confluência dos rios Tocantins e Araguaia, onde é interceptada pela EFC. 

No trecho interceptado pela ferrovia predominam relevos do tipo patamares 
estruturais, que se encontram dissecados em modelados colinosos e 
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tabulares, que são também sustentados por rochas do embasamento 
cristalino da Formação Couto Magalhães e rochas sedimentares da Formação 
Itapecuru (Arcadis-Tetraplan, 2010). 

A Depressão da Amazônia Meridional (IBGE, 1993 e 2006) é uma unidade de 
relevo de grande extensão, que constitui uma antiga superfície de 
aplanamento, que na área de estudo apresenta altitudes de 220 a 110 m. Na 
Depressão da Amazônia Meridional foram mapeados relevos com diferentes 
graus de dissecação, ocorrendo nas áreas menos dissecadas o predomínio 
das unidades de mapeamento: colinas com vales pouco aprofundados, 
colinas com topo aplanado e inselbergs, formas tabulares com dissecação 
incipiente (Foto 5.1-43). 

 
Foto 5.1-43: Encontro do rio Vermelho com o rio Itacaiúnas e os terraços pedimentados 
em extensas superfícies aplainadas truncadas pelas elevações do Planalto Residual do 
Sul da Amazônia ao fundo. 

Nas áreas mais dissecadas as unidades diferenciadas foram: colinas com 
vales encaixados e ravinas; colinas, cristas e ravinas; e ainda dissecados em 
ravinas com vales encaixados. Esses relevos na área interceptada pela EFC 
são sustentados por rochas do Complexo Xingu, Grupo Rio Novo, Grupo 
Paredão, Grupo Tapirapé, Grupo Buritirana e Formação Couto Magalhães 
(Arcadis-Tetraplan, 2010). 
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5.1.5.2.4.1 Aspectos morfodinâmicos locais 

Como uma extensa depressão aplainada, os cursos fluviais possuem vastas 
planícies e canais meandrantes com variações marcantes nos períodos de 
cheias. Sua litologia é complexa, sendo constituída pelas rochas 
metamórficas e vulcânicas do Cinturão Itacaiúnas com recorrentes 
coberturas por carapaças lateríticas. A topografia plana a suave ondulada 
com coberturas resistentes garantem estabilidade (Foto 5.1-44, Foto 5.1-45), 
sendo somente os fenômenos de cheia agravantes da estabilidade de suas 
margens (Foto 5.1-46). 

 
Foto 5.1-44: Camada laterítica superficial espessa 
resistente recobrindo a superfície. 

Foto 5.1-45: Textura nodular da 
camada de canga com mais de 
um metro de espessura. 



 
 

 
 

____________________________________________________________________________
189 

 
Foto 5.1-46: Vista de área inundada da ferrovia pelo rio Vermelho em área de inversão do 
curso do rio, favorecendo o rápido alagamento a montante da área, pouco antes de sua 
foz no rio Itacaiúnas. Fonte: Vale, 2009. 

5.1.5.2.5 Planalto Residual do Sul da Amazônia 

O Planalto Residual do Sul da Amazônia (IBGE, 1993) é constituído por 
relevos residuais de diferentes dimensões, com altitudes variáveis de 500 a 
750 m, e por amplitudes de 80 a 300 m em relação aos terrenos adjacentes 
(Figura 5.1-55). 

 
Figura 5.1-55: Perfil do contexto de transição da Depressão da Amazônia Meridional com 
o Planalto Residual do Sul da Amazônia, de extensas superfícies rebaixados em planícies 

fluviais colmatadas e relevos residuais escavados em formas tabulares de bordos 
escarpados. Fonte: Adaptado do Projeto RADAMBRASIL. 

Esses relevos residuais foram mapeados como relevos dissecados em: 
ravinas, cristas e vales encaixados; cristas com ravinamentos, colinas e 
ravinas, colinas com ravinas e vales encaixados, colinas com vales encaixados 
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e inselbergs, e ainda superfície tabular erosiva, que corresponde à 
remanescente de antiga superfície de aplanamento preservada no topo dos 
relevos residuais. 

Por se tratar de relevos residuais, nesse compartimento predominam 
nascentes de rios e canais de baixa hierarquia, que se caracterizam por 
canais erosivos em rocha, por um escoamento torrencial e pela presença de 
rupturas de declive abruptas com encachoeiramentos. 

Essa unidade é constituída por rochas ígneas e metamórficas representadas 
na área da EFC pelas unidades: Formação Carajás, Formação Parauapebas, 
Grupo Rio Novo, Complexo Xingu, Granito Paredão e ainda por depósitos 
detrito-lateríticos (Arcadis-Tetraplan, 2010). 

5.1.5.2.5.1 Aspectos morfodinâmicos locais 

Assim como os Tabuleiros dos Rios Gurupi-Grajaú, esta unidade possui 
maior grau instabilidade pelas altas declividades de suas vertentes. As 
principais serras são a dos Carajás e a Serra Leste (Foto 5.1-47). A base de 
suas vertentes possui ligação direta com a Depressão da Amazônia 
Meridional, tendo os cursos fluviais neste ponto maior energia de 
escoamento, ao mesmo tempo em que a ruptura de declive formam vários 
pontos de acumulação e formação de áreas alagadiças. 

 

Foto 5.1-47: Vista em direção a Serra Leste ao lado da ferrovia existente mostrando o 
contraste topográfico ondulado da Depressão da Amazônia Meridional com a Superfície 

cimeira do Planalto Residual do Sul da Amazônia. 
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Foto 5.1-48: Vista da estrada de servidão da ferrovia em direção à Serra Leste, 
demonstrando a ruptura de declive e a formação de áreas alagadiças. 

5.1.5.3 Unidades de processos e riscos morfodinâmicos na AII/AID 

Com base nas informações de campo e análise de imagens de detalhe com 
modelos digitais de terreno e mapa planialtimétrico foram mapeados os 
compartimentos de formas de relevo homogêneas da Área de Influência 
Indireta (AII) e de Influência Direta (AID)(Figura 5.1-56). A partir dos 
compartimentos, em cada forma identificada foram reconhecidos os processos 
morfodinâmicos predominantes (Tabela 5.1-19). 
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Tabela 5.1-19: Dinâmica do relevo e as formas decorrentes 

Dinâmica do Relevo Forma 

Acumulação flúvio-marinha Planícies costeiras e sublitorâneas 

Acumulação fluvial Planícies fluviais 

Dissecação flúvio-marinha de 
topo 

Colinas suaves costeiras 

Dissecação flúvio-marinha 
rampeada 

Superfície costeira ligeiramente inclinada entre as colinas 
costeiras 

Dissecação fluvial Vales e baixadas proeminentes bem delimitados 

Dissecação convexa Porções colinosas e de morrotes (lombas) esparsos 

Dissecação tabular Topos aplainados e de chapadas 

Dissecação de rebordo de 
chapada 

Borda de chapadas rampeadas com predomínio de 
ravinamentos e avanço das cabeceiras de drenagem 

Dissecação por recuo escarpado 
das vertentes 

Vertentes bem delimitadas e íngremes associadas aos limites de 
chapadas 

Dissecação aguçada Serras proeminentes associadas à erosão diferencial e influência 
morfoestrutural na resistência das rochas 

 Os riscos geomorfológicos foram identificados considerando o potencial 
de geração de impactos em escalas de maior abrangência, excepcionais, 
apresentados na Tabela 5.1-20. 

Tabela 5.1-20: Riscos geomorfológicos identificados 

Risco Geomorfológico Descrição 

Estável Regiões onde as condições naturais não favorecem algum tipo de risco 
em potencial 

Inundação Regiões onde a dinâmica de cheias dos cursos fluviais pode invadir ou 
alagar a superestrutura ferroviária 

Substrato pouco 
resistente 

Regiões em que a litologia possui pouca coesão e pode ocasionar 
instabilidade da superestrutura ferroviária, processos erosivos e 
assoreamento de cursos fluviais 

Erosão de encosta 

Regiões de altas declividades, litologia e solos que formam condições 
favoráveis à ocorrência de processos erosivos as quais podem ser 
potencializadas pelos cortes e aterros da ferrovia e ocasionar sua 
instabilidade e assoreamento de cursos fluviais 

Com as duas variáveis de dinâmica do relevo e riscos morfodinâmicos 
identificadas foram cruzadas suas ocorrências, estabelecendo 15 unidades de 
terreno integradas de processos e riscos morfodinâmicos, listadas na Tabela 
5.1-21. 
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Tabela 5.1-21: Unidades de terreno integradas de processos e riscos morfdinâmicos 

Processo Morfodinâmico Risco Morfodinâmico 

Acumulação flúvio-marinha 

Estável 

Acumulação fluvial 

Dissecação tabular 

Dissecação aguçada 

Dissecação convexa 

Dissecação de rebordo de chapada 

Dissecação fluvial 

Dissecação flúvio-marinha de topo 

Dissecação flúvio-marinha rampeada 

Acumulação fluvial 
Risco de Inundação 

Acumulação flúvio-marinha 

Dissecação flúvio-marinha de topo 

Substrato pouco resistente Acumulação flúvio-marinha 

Dissecação flúvio-marinha rampeada 

Dissecação por recuo escarpado das vertentes Erosão de encosta 

As unidades de “Acumulação flúvio-marinha” e “Dissecação flúvio-marinha 
rampeada e de topo” possuem estabilidade condicionadas pelas baixas 
declividades de ligeiras ondulações topográficas e riscos relacionados ao 
substrato pouco resistente dos sedimentos da Fm. Barreiras e inundação 
associadas às planícies alagadiças e aos baixos cursos dos rios Mearim, 
Pindaré e Grajaú. Ocorrem nas proximidades de São Luis e do Campo de 
Perizes até a cidade de Santa Inês na unidade regional de Planície Flúvio-
Marinha e Tabuleiros Maranhenses. 

As unidades de “Acumulação fluvial” e “Dissecação convexa” possuem 
estabilidade sustentadadas por baixas declividades e extensas e suaves 
ondulações topográficas colinosas nas extensas superfícies dos Tabuleiros 
Maranhenses, da Depressão da Amazônia Meridional e Depressão do Médio 
Tocantins. Os riscos de inundação se referem ao regime pronunciado e de 
condições locais dos médios rios Tocantins e Pindaré e baixos rios Itacaiúnas 
e Vermelho. No caso do médio Pindaré, como o fundo de vale é chato e 
confinado por bordas de chapada escarpadas e o rio possui elevado porte, 
estas condições conferem alto risco de inundações que podem afetar a 
ferrovia e seu entorno além de instabilizar o substrato de sedimentos fluviais. 

As unidades de “Dissecação de rebordo de chapada, Dissecação tabular” e 
“Dissecação por recuo escarpado das vertentes”, estão relacionadas às 
elevações dos Tabuleiros dos Rios Gurupi-Grajaú, entre as cidades de 
Buriticupu e Cidelândia. As duas primeiras unidades possuem estabilidade 



 
 

 
 

____________________________________________________________________________
194 

porque relacionam-se a fases de relevos planos de topo e cabeceiras 
incipientes em chapadas. Já a última unidade representa a transição 
declivosa a qual expõe o manto de intemperismo e o substrato litológico às 
condições favoráveis de erosão em encostas. 

A unidade de “Dissecação aguçada” está relacionada aos remanescentes do 
Planalto Residual do Sul da Amazônia na porção final da ferrovia que apesar 
de apresentarem altas declividades, são constituídas por rochas resistentes e 
cuja quebra de declive forma rapidamente vales preenchidos, não gerando 
risco à ferrovia ou seu entorno. A unidade “Dissecação fluvial” representa o 
entalhamento de alguns vales chatos de altos cursos de rios de menor porte 
nas proximidades das formações planálticas do Planalto Residual do Sul da 
Amazônia, além das bordas externas dos Tabuleiros dos Rios Gurupi-Grajaú 
que truncam o nível das extensas superfícies lindeiras, mas não conferem 
condições risco morfodinâmico. 

A seguir são apresentados os mapas de “Unidades de processos e riscos 
morfodinâmicos” e o “Planialtimétrico” da Área de Influência Indireta. 
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Figura 5.1-56: Mapa de Unidades de processos e riscos morfodinâmicos. 
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Figura 5.1-57: Mapa planialtimétrico da EFC. 
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5.1.6 SOLOS 

As características geoambientais do traçado da Estrada de Ferro Carajás 
condicionam a formação de diferentes tipologias de solo, que por sua vez 
sustentam diferentes formações vegetais as quais guardam estreita relação 
com características específicas de cada tipo de solo. 

5.1.6.1 CLASSES DE SOLOS EM NÍVEL REGIONAL 

As classes de solo em nível regional foram definidas pelo mapeamento do 
Projeto RADAMBrasil (1973) (Figura 5.1-58). Em sua maioria a uniformidade 
topográfica característica da região, com terrenos com declividades suaves, 
limita grandes unidades de solos, com Latossolos e Plintossolos Pétricos 
ocupando as áreas de topo, Plintossolos Háplicos se desenvolvendo nas áreas 
adjacentes às colinas e topos tabulares com cotas inferiores, onde a 
dissecação é mais intensa. Os Argissolos ocupam os terrenos mais confinados 
onde a sua formação está totalmente associada a áreas pediplanadas e em 
geral planas. Também é marcante a influência do material de origem nas 
características dos solos, com destaque para o conjunto de solos relacionados 
aos ciclos de rebaixamento e soerguimento do lençol freático e a conseqüente 
evolução do perfil. Em áreas de deposição quaternária, desenvolve-se solos 
hidromórficos, Neossolos e Gleissolos ocupando regiões constantemente 
alagadas ou sujeita a alagamentos, formando extensas áreas planas com 
campos higrófitos e mangues.  

A seguir apresenta-se uma descrição destas classes de solo. 

5.1.6.1.1 Latossolos 

Esta classe compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B 
latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte A. 
São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, 
resultante de enérgicas transformações no material constitutivo. 

São normalmente muito profundos, com espessura do solum em geral 
superior a dois metros, de elevada permeabilidade e comumente bem a 
acentuadamente drenados. Apresentam seqüência de horizontes do tipo A, 
Bw, C, com reduzido incremento de argila em profundidade. 

São solos com elevada porosidade e dada a relação direta da capacidade do 
solo de armazenar e transmitir líquido com a geometria do sistema poroso, os 
Latossolos apresentam excelente permeabilidade interna, excessiva ou muito 
rápida, garantindo a maior resistência aos processos erosivos entre as classes 
de solos. Nos relevos mais suavizados podem ser classificados como de baixa 
susceptibilidade a erosão. 
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Diferenciam-se em segundo nível categórico em função de características de 
cor e, no nível subsequente, quanto à saturação por bases e teor de óxidos de 
ferro pelo ataque sulfúrico. 

5.1.6.1.2 Neossolos  

Nesta classe estão compreendidos solos minerais pouco desenvolvidos, 
caracterizados pela ausência de horizonte B diagnóstico. Devido a pouca 
espessura, é comum possuírem elevados teores de minerais primários, assim 
como cascalhos e calhaus de rocha semi-intemperizada na massa do solo. 
São dominantemente distróficos, com saturação de bases inferior a 50%. A 
pequena profundidade efetiva do solo limita o desenvolvimento radicular da 
maioria das plantas cultivadas. O horizonte A é, normalmente, de textura 
média ou argilosa, porém é freqüente a ocorrência de pedregosidade e 
rochosidade nestes solos. São muito susceptíveis à erosão em virtude da 
espessura reduzida e do relevo onde se localizam. Compreendem terras de 
pequena aptidão agrícola e são solos mais indicados para preservação da 
flora e da fauna. São bastante comuns nas áreas de relevo mais dissecado, 
em geral, associados com Cambissolos, hora sob vegetação de campo higrófilo 
e floresta ombrófila densa, e também em associação com afloramentos de 
rocha. 

5.1.6.1.3 Plintossolo 

Correspondem a solos minerais formados sobre o contexto de variação do 
nível freático, sofrendo influência temporária do excesso de umidade. 
Normalmente são imperfeitamente ou mal drenados. É caracterizado 
principalmente pela presença de grande quantidade de plintização, com ou 
sem petroplintita ou de horizonte plintico. Quando a presença destes 
horizontes, os mesmos ocorrendo iniciando dentro de 40 cm da superfície, ou 
dentro de 200 cm da superfície caso sejam antecedidos de horizonte glei, ou 
logo abaixo dos horizontes A ou E, ou de horizontes que demonstrem 
coloração pálida, variegada, ou com grande quantidade de mosqueados. 
Condições específicas de cores devem ser atendidas para a classificação deste 
solo.  

Apresentam horizonte B com caráter argilúvico sobre ou coincidente com 
horizonte plintico, podendo ocorrer em solos com a presença de horizonte B 
incipiente, B latossolico, horizonte glei juntamente com solos sem horizonte. 
O horizonte plintico assim como o litoplintico pode ocorrer em diferentes 
profundidades.  

Normalmente são considerados em sua maior parte como solos ácidos a 
fortemente ácidos apresentando saturação por base baixa e argilas de 
atividades baixas. Podem também apresentar media a alta saturação de base, 
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assim como caráter solódico ou sódico. Plintossolos com argila de atividade 
alta são mais raros na natureza. 

5.1.6.1.4 Gleissolo 

Esta classe compreende solos minerais hidromórficos que apresentam 
horizonte glei em intervalo de 50 cm de profundidade quando subjacente a 
horizonte A de qualquer tipo ou a horizonte hístico com menos de 40 cm de 
espessura, ou entre 50 e 125 cm de profundidade se imediatamente abaixo 
de horizonte A ou E, ou de horizonte B incipiente, B textural ou horizonte C 
que apresentem cores de redução e mosqueamento abundante – excluídos 
solos com textura arenosa até 150 cm de profundidade ou mais. 

São solos em geral mal ou muito mal drenados, com lençol freático elevado na 
maior parte do ano. Na área estudada desenvolvem-se sobre sedimentos de 
idade quaternária depositados em áreas constantemente alagadas. São solos 
relativamente recentes, pouco evoluídos, portanto com grande variabilidade 
espacial. Apresentam seqüências de horizontes do tipo A-Cg, em geral 
marcados por forte descontinuidade entre subhorizontes. Diferenciam-se em 
decorrência da expressão do horizonte superficial. 

5.1.6.1.5 Argissolo 

Esta classe compreende solos constituídos por material mineral, que tem 
como características diferenciais a presença de horizonte B textural 
constituído por argila de atividade baixa, ou alta conjugada com saturação 
por bases baixa ou caráter alítico. O horizonte B textural (Bt) encontra-se 
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o 
hístico, sem apresentar, contudo, os requisitos estabelecidos para serem 
enquadrados nas classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou 
Gleissolos. 

Grande parte dos solos desta classe apresenta um evidente incremento no 
teor de argila do horizonte superficial para o horizonte B, com ou sem 
decréscimo nos horizontes subjacentes. A transição entre os horizontes A e Bt 
é usualmente clara, abrupta ou gradual. 

São de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de 
cores avermelhadas, e mais raramente, brunadas ou acinzentadas. A textura 
varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a argilosa no horizonte 
Bt, sempre havendo aumento de argila daquele para este. São forte a 
moderadamente ácidos, com saturação por base alta ou baixa, 
predominantemente cauliníticos e com relação molecular Ki, em geral, 
variando de 1,0 a 3,3. 
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5.1.6.1.6 Luvissolo 

Esta classe compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B 
textural com argila de atividade alta e saturação por bases alta, 
imediatamente abaixo de horizonte A ou horizonte E. 

Estes solos variam  de bem a imperfeitamente drenados, sendo normalmente 
pouco profundos (60 120cm), com seqüência de horizontes A, Bt e C, e nítida 
diferenciação entre os horizontes A e Bt, devido ao contraste de textura, cor 
e/ou estrutura entre eles. A transição do horizonte Bt é clara ou abrupta, e 
grande parte dessa classe possui transição abrupta. Podem ou não 
apresentar pedregosidade na parte superficial e o caráter solódico ou sódico, 
na parte subsuperficial. 
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Figura 5.1-58: Mapa Pedológico da Área de Inserção da EFC. 
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5.1.6.2 Classes de Solo da AID e ADA 

O levantamento das classes de solos que ocorrem na Área de Influência 
Direta (AID) e na Área Diretamente Afetada (ADA) foi realizado em função da 
poligonal da AII do projeto, uma vez que a continuidade das classes de solo e 
as relações espaciais entre elas extrapolam os limites físicos destas duas 
unidades de estudo. 

A AID/ADA afetada pelo Projeto apresenta uma cobertura edáfica superficial 
que reflete o resultado da ação do clima sobre as litologia diferenciadas pela 
tectônica que se processou na região amazônica. Para compatibilizar os dados 
levantados ao longo  das áreas de influência do projeto, foram abertos perfis 
fora dos limites da AII, sendo estes utilizados para amarrar e confirmar a 
distribuição das classes de solos mapeadas ao longo da Estrada de ferro 
Carajás. 

Para compreender de forma mais integrada à interação entre os diferentes 
fatores geoambientais, foram levantados os atributos físicos das diversas 
classes de solo na área do Projeto EFC (Tabela 5.1-22). 

A localização dos perfis de solo abertos é apresentada na Figura 5.1-59 e na 
Tabela 5.1-23. 

Tabela 5.1-22: Classes de solos e suas associações geoambientais  

Classes de Solo e Associações Geoambiente e Geoformas associadas 

LVAd - Latossolo Vermelho-Amarelo 
distrófico+Plintossolo Pétrico Concrecionário 

distrófico 

Serras dos Carajás - relevo forte ondulado com topos 
tabulares e vertentes dissecadas - processos de 

dissecação com desnível de até 300 m 

LAd 1 - Latossolo Amarelo 
distrófico+Plintossolo Pétrico Concrecionário 

distrófico 

Depressão do Médio Xingu - relevo suave ondulado 
com vales pouco profundos apresentando vertentes 

com topos convexos e declividade media à suave 

LAd 2 - Latossolo Amarelo 
distrófico+Plintossolo Pétrico Concrecionário 

distrófico 

Depressão do Médio e Baixo Araguaia - relevo suave 
ondulado com vales pouco profundos apresentando 
vertentes com topos convexos e declividade mediana 

a suave 

LAd 3 - Latossolo Amarelo distrófico+Argissolo 
Vermelho-Amarelo distrófico 

Depressão de Imperatriz / Bom Jesus - relevo plano 
rampeado em direção a drenagem 

LAd 4 - Latossolo Amarelo 
distrófico+Plintossolo Pétrico Concrecionário 

distrófico 

Planalto Dissecado Pindaré / Grajaú - relevo 
ondulados com vertentes grosseiras e declividade 

moderada 

LAd 5 - Latossolo Amarelo distrófico+Argissolo 
Vermelho-Amarelo distrófico 

Planalto Dissecado Pindaré / Grajaú - relevo suave 
com dissecação incipiente inumados por coberturas 

detríticas, geralmente limitado por escarpas 

LAd 6 - Latossolo Amarelo 
distrófico+Plintossolo Pétrico Concrecionário 

distrófico 

Tabuleiros Costeiros Maranhenses - relevo ondulado 
suave ondulado com colinas e lombas com densidade 

de drenagem média grosseira 

PVAd 1 - Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Serra dos Carajás - relevo ondulado suave ondulado 
com vales pouco profundos apresentando vertentes 
com topos convexos e declividade mediana a suave 

PVAd 2 - Argissolo Vermelho-Amarelo Depressão do Médio Xingu - relevo suave ondulado 
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Classes de Solo e Associações Geoambiente e Geoformas associadas 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico com vales pouco profundos apresentando vertentes 

com topos convexos e declividade mediana a suave 

PVAd 3 - Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Tabuleiros Paraenses - relevo suave ondulado com 
ampla superfície elaborada por processos de 

pediplanção 

PVAd 4 - Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Depressão do Médio e Baixo Araguaia - relevo suave 
ondulado com superfície elaborada por processos de 

pediplanção 

PVAd 5 - Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Planície Fluvial - relevo plano com terraços formados 
pelo rio Tocantins 

PVAd 6 - Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico+Plintossolo Pétrico Concrecionério 

distrófico 

Planalto Dissecado Pindaré / Grajaú - relevo suave 
ondulado em direção as drenagens 

PVAd 7 - Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Superfície do Gurupi - ambos em relevo suave 
ondulado localmente com topos tabulares e drenagem 

média <30m 

PVAd 8 - Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Superfície Litorânea de Bacabal - relevo suave 
ondulado com planos rampeados localmente 

dissecado em lombas suaves 

PVAd 9 - Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico+Plintossolo Pétrico Concrecionário 

distrófico 

Baixada maranhense - relevo suave ondulado com 
interflúvios planos eventualmente inundáveis 

PVAd 10 - Argissolo Vermelho-Amarelo 
distrófico+Plintossolo Pétrico concrecionério 

distrófico 

Tabuleiro Costeiro Maranhense - relevo suave 
ondulado em planos rampeados dissecados na 

direção da drenagem 

CXd 1 - Cambissolo Háplico 
distrófico+Plintossolo Pétrico concrecionário 

distrófico 
Serra dos Carajás - relevo ondulado 

FFcd 1 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Latossolo Vermelho-Amarelo 

distrófico 

Serras dos Carajás - relevo forte ondulado com topos 
tabulares e vertentes dissecadas 

FFcd 2 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Depressão do Médio Xingu - relevo ondulado suave 
ondulado com vales pouco profundos apresentando 
vertentes com topos convexos e declividade mediana 

a suave 

FFcd 3 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Depressão do Médio e Baixo Araguaia - relevo suave 
ondulado com vales pouco profundos apresentando 
vertentes com topos convexos e declividade mediana 

a suave 

FFcd 4 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Tabuleiros paraenses - relevo suave ondulado com 
ampla superfície elaborada por processos de 

pediplanção 

FFcd 5 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Argissolo Vermelho-Amarelo 

distrófico 

Planície Fluvial - relevo plano com terraços formados 
pelo recuo do Rio Tocantins 

FFcd 6 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Depressão de imperatriz / Bom Jesus -relevo plano 
com dissecação incipiente 

FFcd 7 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Latossolo Amarelo distrófico 

Planalto Dissecado Pindaré / Grajaú -relevo  
ondulados a suave ondulados com dissecação <30m 

de aprofundamento 

FFcd 8 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Argissolo Vermelho-Amarelo 

Planalto Dissecado Pindaré / Grajaú -relevo ondulado 
suave ondulado com nível de dissecação médio e 
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Classes de Solo e Associações Geoambiente e Geoformas associadas 

distrófico encostas moderadas 

FFcd 9 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Planalto Dissecado Pindaré / Grajaú - relevo 
ondulado apresentando dissecação grosseira com 

aprofundamento <30 e 60m 

FFcd 10 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Argissolo Vermelho-Amarelo 

distrófico 

Superfície do Gurupi - relevo suave ondulado com 
colinas suaves e densidade de drenagem média <30m 

FFcd 11 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Superfície Litorânea de Bacabal - relevo suave 
ondulado com planos rampeados localmente 

dissecado em lombas suaves 

FFcd 12 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Plintossolo Háplico distrófico 

Baixada Maranhense - relevo plano interfluvial 

FFcd 13 - Plintossolo Pétrico Concrecionário 
distrófico+Latossolo Amarelo distrófico 

Tabuleiros Costeiros Maranhenses -relevo suave 
ondulados com pequenas colinas com densidade de 

drenagem fina a média 

Fxd 1 - Plintossolo Háplico distrófico+Argissolo 
Vermelho-Amarelo distrófico 

Serras dos Carajás - relevo suave ondulado com vales 
pouco profundos apresentando vertentes com topos 

convexos e declividade mediana a suave 

FXd 2 - Plintossolo Háplico 
distrófico+Plintossolo Pétrico Concrecionário 

distrófico 

Depressão do Médio e Baixo Araguaia -relevo suave 
ondulado com ampla superfície elaborada por 

processos de pediplanção 

FXd 3 - Plintossolo Háplico 
distrófico+Argissolo Vermelho-Amarelo 

distrófico 

Depressão do Médio Xingu - relevo suave ondulado 
com vales pouco profundos apresentando vertentes 
com topos convexos e declividade mediana a suave 

FXd 4 - Plintossolo Háplico 
distrófico+Argissolo Vermelho-Amarelo 

distrófico 

Planície Fluvial - relevo plano com terraços formados 
pelo Rio Tocantins 

FXd 5 - Plintossolo Háplico 
distrófico+Argissolo Vermelho-Amarelo 

distrófico 

Depressão de imperatriz / Bom Jesus -relevo suave 
ondulado com dissecação incipiente 

FXd 6 - Plintossolo Háplico 
distrófico+Argissolo Vermelho-Amarelo 

distrófico 

Superfície do Gurupi - relevo ondulado suave 
ondulado com nível de dissecação <30 e 60 m 

FXd 7 - Plintossolo Háplico 
distrófico+Argissolo Vermelho-Amarelo 

distrófico 

Superfície Litorânea de Bacabal - relevo suave 
ondulado com planos rampeados localmente 

dissecado em lombas suaves 

FXd 8 - Plintossolo Háplico 
distrófico+Argissolo Vermelho-Amarelo 

distrófico 
Baixada Maranhense - relevo plano interfluvial 

GJn - Gleissolo Tiomórfico Sódico+Neossolo 
Quartzarênico distrófico 

Baixada Maranhense - relevo plano com área sujeita 
a inundação 

GZn - Gleissolo Sálico Sódico 
Planície Litorânea - relevo plano com área sujeita a 

inundação 

RLd - Neossolo Litólico distrófico+Cambissolo 
Háplico distrófico 

Serra dos Carajás - relevo escarpado a forte ondulado 

Neossolo Quartzarênico distrófico+Gleissolo 
Tiomórfico Sódico 

Baixada Maranhense - relevo plano com áreas 
inundáveis e/ou sujeita a inundação ao longo dos 

canais fluviais 

Neossolo Flúvico Ta eutrófico+Gleissolos 
Háplicos distróficos 

Planície Fluvial - relevo plano com terraços formados 
pelo recuo dos cursos d'água 

Fonte: Classes de solo (Amplo, 2011), Geoambiente e Geoformas (IBGE, 1997) 
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Figura 5.1-59: Distribuição dos pontos de perfis de solos abertos ao longo da EFC 
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Tabela 5.1-23: Coordenadas dos perfis e suas respectivas altitudes  

Perfil 
Classe de 

Solo 
Altitude 

Latitude Longitude 

Perfil 1 FXd 47,7 -3,46101 -44,52968 

Perfil 2 FFcd 27,0 -3,82232 -45,48639 

Perfil 3 PVAd 121 -5,25173 -48,74607 

Perfil 4 PVAd 93,6 -5,25674 -48,98590 

Perfil 5 FFcd 104,2 -4,36029 -46,35771 

Perfil 6 PVAd 16,5 -3,25465 -44,43096 

Perfil 7 FFcd 117,6 -5,65630 -49,33967 

Perfil 8 FFcd 171,0 -5,74074 -49,66493 

Perfil 9 LAd 286,1 -5,08551 -47,64536 

Perfil 10 LAd 325,8 -5,08306 -47,64634 

Perfil 11 LAd 215,0 -4,90585 -47,39780 

Perfil 12 FFcd 63,1 -4,06493 -45,81851 

Perfil 13 RUe 39,5 -3,54690 -44,88726 

Perfil 14 RUe 31,6 -3,54859 -44,88955 

Perfil 15 LVAd 160,4 -5,75041 -49,68270 

Perfil 16 FXd 47,5 -3,98614 -45,38958 

Perfil 17 FFcd 114,3 -5,56244 -49,18932 

Perfil 18 RUe 28,5 -3,54538 -44,88697 

Perfil 19 FFcd 132,1 -5,19548 -48,80842 

Perfil 20 LAd 250,3 -5,00109 -47,48714 

Perfil 21 LAd 205,8 -5,12842 -47,75908 

Perfil 22 LAd 227,2 -5,12838 -47,76501 

Perfil 23 LAd 275,5 -5,09210 -47,64519 

Perfil 24 FFcd 191,4 -5,84756 -49,80195 

Perfil 25 FFcd 172,7 -5,59453 -49,17697 

Perfil 26 FFcd 135,7 -5,37503 -49,16292 

Perfil 27 FFcd 300,5 -5,07549 -47,52653 

Perfil 28 FFcd 300,8 -5,07360 -47,52290 

Perfil 29 FFcd 144,6 -5,07960 -48,43843 

Perfil 30 FFxd 128,0 -5,25156 -48,79451 

Perfil 31 FFcd 113,8 -5,20227 -48,79674 

Perfil 32 LAd 206,1 -5,16613 -47,76646 

Perfil 33 FFcd 143,6 -5,76756 -49,70098 

Perfil 34 PVAd 145,0 -5,82700 -49,78238 

Perfil 35 PVAd 170,0 -5,21395 -47,79180 

Perfil 36 FXd 28,0 -3,32992 -44,46201 

Perfil 37 FFcd 154,9 -5,89731 -49,84289 

Perfil 38 LAd 370,7 -5,07711 -47,64704 

Perfil 39 FFcd 234,0 -5,91458 -49,77845 

Perfil 40 FXd 48,2 -3,23261 -44,40591 

Perfil 41 RUe 17,2 -3,69201 -45,91619 
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Perfil 
Classe de 
Solo 

Altitude 
Latitude Longitude 

Perfil 42 RUe 31,4 -3,68937 -45,91089 

Perfil 43 LVAd 143,8 -5,68859 -49,52880 

Perfil 44 FFcd 17,2 -3,72266 -45,48778 

Perfil 45 FFcd 46,5 -3,73386 -46,10466 

Perfil 46 FFcd 112,8 -5,61623 -49,12678 

Perfil 47 FFcd 123,9 -5,61255 -49,13159 

Perfil 48 FFcd 148,4 -5,61816 -49,20297 

Perfil 49 FXd 34,0 -3,70854 -45,94155 

Perfil 50 FFcd 25,1 -3,67237 -45,84920 

Perfil 51 FXd 20,1 -3,60716 -45,38543 

Perfil 52 PVAd 47,0 -3,78649 -46,15413 

Perfil 53 FFcd 21,8 -3,82829 -45,56934 

Perfil 54 FFcd 32,1 -3,84402 -45,54751 

Perfil 55 PVAd 0,0 -3,70845 -45,93952 

Perfil 56 RUe 34,7 -3,79162 -46,16270 

Perfil 57 FFcd 43,4 -3,72764 -46,09575 

Perfil 58 FXd 23,0 -3,69747 -45,41428 

Perfil 59 PVAd 44,3 -3,84896 -46,18181 

Perfil 60 FFcd 227,2 -5,97851 -50,02836 

Perfil 61 FFcd 206,5 -5,76233 -49,53836 

Perfil 62 FFcd 162,0 -5,11020 -48,26652 

Perfil 63 LAd 240,6 -4,61300 -46,98748 

Perfil 64 FFcd 53,8 -3,78792 -46,02910 

Perfil 65 PVad 29,3 -3,67263 -45,73005 

Perfil 66 LAd 35,0 -2,59175 -44,20961 

Perfil 67 PVAd 18,0 -4,02711 -44,55060 

Perfil 68 LAd 48,0 -2,85263 -44,07422 

5.1.6.2.1 Descrição das Classes de solos ao longo do da EFC 

A descrição das classes de solos presentes ao longo da Estrada de Ferro 

Carajás, será vinculada às locações para a melhor compatibilização dos 

dados.  

Quando as características geoambientais atribuídas ao mapeamento de solos 

ultrapassarem duas ou mais locações, estas serão descritas em conjunto 

para evitar a duplicidade de informações. 

A Figura 5.1-60 apresenta o mapeamento de solos ao longo da EFC. 



 
 

 
 

____________________________________________________________________________
234 

 

Figura 5.1-60: Mapeamento de solos ao longo da EFC 
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Folha 2 
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Folha 3 
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Folha 4 
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Folha 5 
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Folha 6 
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Folha 7 
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Folha 8 
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Folha 9 
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Folha 10  
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Folha 11 
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Folha 12 
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Folha 13 
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Folha 14 
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5.1.6.2.1.1 Acesso ao TFPM e Locação 02 

As intervenções necessárias para o Projeto de Expansão da EFC se iniciam a 
partir do Acesso ao TFPM (Terminal Ferroviário Ponta da Madeira), no Km 0 
da ferrovia, município de São Luís. A característica climatológica da região 
enquadra-se em um ambiente atmosférico úmido com pluviosidade anual 
variando de 1.800 a 2.000 mm. As condições climáticas associadas às 
características topográficas e geológicas estão inteiramente interligadas no 
que se diz respeito à formação dos solos (IBGE 1997). 

Na ilha de São Luís por onde o traçado da ferrovia passa, ocorre um relevo 
plano e ou dissecado em colinas e lombas suaves com densidade de 
drenagem e declives entre 3 a 8%, talhados sobre coberturas Detríticas-
Lateríticas que dão suporte a formação dos Latossolos Amarelos associados à 
Plintossolos Pétricos concrecionários, ambos distróficos e com 
vulnerabilidade baixa e moderada, apresentando cotas altimétricas que 
variam em torno de 10 a 40m (Foto 5.1-49 e Foto 5.1-50). 

Foto 5.1-49 e Foto 5.1-50: Detalhe da distribuição pedológica no Tabuleiro Costeiro 
Maranhense – ilha de São Luis 

Onde a cobertura Detrítica-Laterítica foi retirada, afloram os siltitos e argilitos 
da Formação Itapecuru, em um relevo com colinas representadas por 
Argissolos Vermelho-Amarelos associados à Plintossolos Pétricos 
concrecionários, ambos com vulnerabilidade alta a ocorrência de processos 
erosivos (Foto 5.1-51). 
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Foto 5.1-51: Detalhe da distribuição pedológica no Tabuleiro Costeiro 
Maranhense – ilha de São Luis 

Nas proximidades do litoral, mais precisamente na zona periférica da Baía de São 
Marcos, afloram sedimentos flúvio-marinhos (Foto 5.1-52), com solos indiscriminados de 

mangue, caracterizados por Gleissolos Sálicos sódicos (Foto 5.1-53) e nos planos 
interfluviais por Neossolos Quartzarênicos distróficos ( 

 

Foto 5.1-54), ambos associados à cobertura vegetal secundária de floresta 
mais formações pioneiras aluviais. O clima regional é úmido com 
pluviosidade anual variando de 1.700 a 1.900 mm. Dominam os ambientes 
instáveis com vulnerabilidade muito alta.  
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Foto 5.1-52: Detalhe dos sedimentos fluvio-marinhos 

aflorantes nas partes mais baixas – Estreito do Mosquito 
 

 

Foto 5.1-53: a esquerda, detalhe do Gleissolo Sálico sódico encontrado na área 
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Foto 5.1-54: a direita,  distribuição dos solos próximo do fim da locação 2 – Estreito do 

Mosquito 

5.1.6.2.1.2 Locação 03 

As características pedológicas encontradas no trecho atravessado pela 
locação 03 estão diretamente ligadas à Formação Itapecuru. A região 
apresenta clima úmido com pluviosidade anual entre 1.700 e 1.900mm, 
sendo que, a concentração das chuvas ocorre entre os meses de janeiro a 
junho (IBGE 1997). 

A pedogênese associada está relacionada à proximidade com o litoral, mais precisamente 
na zona periférica da Baia de São Marcos. Nesta porção da paisagem por onde a EFC 

passa, ocorrem os solos indiscriminados de mangue, caracterizados por Gleissolos 
Sálicos sódicos (Foto 5.1-53) e nos planos interfluviais por Neossolos Quartzarênicos 

distróficos ( 

 

Foto 5.1-54), ambos associados à cobertura vegetal secundária de floresta 
mais formações pioneiras aluviais. 
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5.1.6.2.1.3 Locação 04 

A área referente à locação 04 caracteriza-se por uma superfície rampeada em 
direção as drenagens, com níveis altimétricos entre 70 e 100m, 
correspondendo a um relevo plano com dissecação incipiente em lombas e 
colinas, onde em alguns trechos, destacam-se morros residuais (IBGE 1997). 
Estas formas foram modeladas nos siltitos, argilitos e por vezes arenitos 
argilosos da Formação Itapecuru, o qual origina Plintossolos Pétricos 
concrecionários, Plintossolos Háplicos e Neossolos Quartzarênicos (Foto 
5.1-55 e Foto 5.1-56), ambos distróficos e com vulnerabilidade baixa quando 
o escoamento superficial se faz de forma difusa ou laminar, e alta quando os 
processos de sedimentação e erosão relacionados aos ciclos de soerguimento 
e rebaixamento do nível fluvial em áreas com drenagem incipiente. O clima 
regional é caracterizado como úmido com pluviosidade anual de 1.700 a 
1.900 mm. 

Foto 5.1-55: Plintossolos Háplico 
distrófico 

Foto 5.1-56: Plintossolo Pétrico 
concrecionário distrófico 

A formação florestal está diretamente ligada à característica da região. Em 
áreas periodicamente atingidas por alagamentos, há o domínio de formações 
pioneiras fluviais marinhas com presença de Plintossolos Háplicos com 
restrita associação de solos hidromórficos. Em áreas onde o relevo apresenta 
mais movimentado, a cobertura florestal deu lugar a implantação de grandes 
pastagens, no entanto, a formação de pequenas ilhas de florestas de babaçu, 
encontram-se em bom estado de conservação (Foto 5.1-57). 
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Foto 5.1-57: Formação vegetal encontrada no ambiente 
relacionado à locação 04 – Detalhe para a formação de 
florestas confinadas em pequenas ilhas com ocorrência de 
Plintossolos Pétricos concrecionários   

5.1.6.2.1.4 Locações 05, 06, 07 e 08 

O trecho correspondente às locações 05, 06, 07 e 08 apresenta relevo suave 
ondulado e dissecação incipiente em lombas e colinas atingindo 
aprofundamento <30m e declividade moderada entre 3 e 20% (Foto 5.1-58) 
(IBGE 1997). Em alguns trechos, destacam-se morros residuais com 
formação de Plintossolos Pétricos.  

Estas formas foram modeladas sobre siltitos, argilitos e por vezes arenitos 
argilosos da Formação Itapecuru, originando em sua maioria Plintossolos 
Háplicos e Argissolos Vermelho-Amarelos (Foto 5.1-59 e Foto 5.1-60), ambos 
distróficos apresentando um clima regional úmido com pluviosidade anual de 
1.700 a 1.900 mm. A vulnerabilidade ao surgimento de processos erosivos é 
considerada moderada, tendo como padrão um escoamento superficial difuso 
e laminar. 

A cobertura vegetal associada à área é representada por formações florestais 
secundárias e ocorrência, em sua maioria, de pastagens e agricultura 
localizada. 
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Foto 5.1-58: Detalhe do relevo relacionado à locação 05 e a 
cobertura vegetal associada 

 

  
Foto 5.1-59 e Foto 5.1-60: Da esquerda para a direita – Argissolo Vermelho-Amarelo 

encontrado em áreas dissecadas, e a direita, Plintossolo Háplico distrófico encontrado na 
porção mais alta das colinas 

5.1.6.2.1.5 Locação 09 

A região correspondente à locação 09 abrange dois ambientes bem distintos. 
Grande parte de seu traçado abrange áreas inundadas e/ou sujeitas a 
inundações, com predomínio de solos hidromórficos, caracterizados por 
Gleissolo Tiomórfico sódico associados à Neossolos Quartzarênicos distróficos 
(Foto 5.1-61), além de Neossolos Flúvicos distróficos distribuídos ao longo da 
planície de inundação do rio Mearim (Foto 5.1-62). 
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Em áreas onde o ciclo de soerguimento e rebaixamento do lençol freático é 
freqüente (IBGE 1997), há a ocorrência de Plintossolos Háplicos distróficos ( 
Foto 5.1-63). Os processos pedogenéticos correlacionados a esta classe 
ocorrem em ambiente com drenagem imperfeita, acumulações localizadas de 
óxidos de Fe são visíveis na forma de mosqueados e nódulos macios de cor 
avermelhada, capazes de endurecer e cimentar irreversivelmente através de 
ciclos de umedecimento e secagem. 

  

Foto 5.1-61: Ambiente de ocorrência dos Gleissolos 
Tiomórficos sódico – Baixada Maranhense - próximo ao 

município de Pindaré Mirim - MA 

Foto 5.1-62: Neossolo Flúvico 
distrófico com expessa camada 
de top-soil - borda da planície 

fluvial do rio Mearim 
 

 

 Foto 5.1-63: Ambiente de formação dos Neossolos Flúvicos e 
Plintossolos Háplicos, ambos distróficos 

No segundo ambiente, com um relevo caracterizado por lombas com 
densidade de drenagem grosseira e níveis de dissecação < 30m (IBGE 1997), 
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a pedogênese guarda as antigas características de formação da área onde 
ocorreu a conformação das plintitas em períodos mais úmidos, para posterior 
drenagem completa da área, formando os Plintossolos Pétricos distróficos em 
áreas de topo associados à Argissolos Vermelho-Anarelos localizados nas 
porções mais baixas do terreno (Foto 5.1-64 e Foto 5.1-65). 

 

Foto 5.1-64: Ambiente de formação dos Plintossolos Pétricos  

 

Foto 5.1-65: Plintossolo Pétrico 
distrófico encontrado no topo das 

colinas 

5.1.6.2.1.6 Locações 10 e 11 

Os solos que intercedem ao traçado referente às locações 10 e 11 estão 
diretamente associados aos geoambientes da Baixada Maranhense e 
Tabuleiros Maranhenses.  

Os solos que estão dispostos na superfície, correspondem a áreas inundadas 
e ou sujeitas a inundações, em cotas altimétricas variando de 20 a 55 m, 
constituídas por depósitos flúvio-marinhos holocênicos correspondem ao 
ambiente da Baixada Maranhense, onde dominam solos de baixa fertilidade 
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como Plintossolos Pétricos nos interflúvios (Foto 5.1-66 e Foto 5.1-67), 
Plintossolos Háplicos na porção mediana das vertentes, os Argissolos 
Vermelho-Amarelos ocupam as baixas vertentes (Foto 5.1-68). Ambas as 
classes possuem caráter distróficos e possuem recobertura florestal com 
predomínio de mata de babaçu, localmente com formações pioneiras aluviais 
ocupando áreas periodicamente alagadas. 

Os solos formados sobre a Formação Itapecuru apresentam-se dispostos 
sobre colinas com densidade de drenagem com aprofundamento <30m, sendo 
que sobre este ambiente os Plintossolos Háplicos, associados à Argissolos 
Vermelho- Amarelos, ocupam toda a paisagem. 

Foto 5.1-66: Pequeno talude de corte em 
área de Plintossolos Pétricos 

concrecionários 

Foto 5.1-67: Ambiente de formação dos 
Plintossolos Pétricos, apresentando planos 

rampeados localmente dissecados em 
lombas suaves 

 

 

Foto 5.1-68: Ambiente de formação dos Argissolos 
Vermelho-Amarelos, apresentando um relevo plano 

retocado por dissecação incipiente – Baixada 
Maranhense 
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5.1.6.2.1.7 Locações 12, 13, 14 e 15 

A fisionomia ambiental referente às locações 12, 13, 14 e 15 apresenta 
uniformidade no que se diz respeito às feições do relevo. Sobre este ambiente 
formam-se Plintossolos Háplicos em meia encosta (Foto 5.1-69, Foto 5.1-70, 
Foto 5.1-71 e Foto 5.1-72), Plintossolos Pétrico concrecionários nas porções 
mais altas das vertentes e Argissolos Vermelho-Amarelos dispostos em baixas 
vertentes onde os níveis de dissecação excedem valores <30m de 
aprofundamento (Foto 5.1-70), ambos distróficos formados sobre planos 
rampeados localmente dissecados em lombas, correlacionados a um clima 
úmido com pluviosidade média de 1.700 a 1.900mm. 

  

Foto 5.1-69: Ambiente de formação dos 
Plintossolos Háplicos distróficos 

Foto 5.1-70: Ambiente de formação dos 
Argissolo Vermelho-Amarelo – Área 

temporariamente alagada  

 
 

Foto 5.1-71 e Foto 5.1-72: Detalhe dos diferentes estágios de formação dos Plintossolos 
Háplicos distróficos ocorrentes na área 



 
 

 

 

____________________________________________________________________________
259 

5.1.6.2.1.8 Locações 16, 17 e 18 

A área referente às locações 16, 17 e 18, compreende uma superfície 
rampeada em direção ao rio Gurupi talhada em siltitos e argilitos com 
intercalações de arenitos argilosos da Formação Itapecuru (Foto 5.1-76) onde 
dominam os Plintossolos Pétricos isolados na porção mais alta da paisagem, 
além de Plintossolos Háplicos distróficos, posicionados em áreas de meia 
encosta próximos as calhas das drenagens (Foto 5.1-73). Na parte sul por 
onde o traçado da ferrovia passa, a superfície está dissecada em colinas e 
localmente morros com Argissolos Vermelho-Amarelos (Foto 5.1-74). A norte 
do traçado, onde a ferrovia atinge a bacia do rio Pindaré, são encontrados os 
Neossolos Flúvicos distróficos, confinados em uma área pediplanada pelo rio 
(Foto 5.1-75). O clima regional é considerado úmido com pluviosidade anual 
variando de 1.600 a 2.200mm. 

As cotas altimétricas deste trecho decaem de sul para norte e de leste para 
oeste, em direção ao rio Gurupi e variam de 80m até 300 m no limite com o 
Planalto do Pindaré/Grajaú, onde domínio dos ambientes em transição 
apresenta vulnerabilidade moderada para a ocorrência de processos erosivos, 
devido à mudança no gradiente textural dos solos ali encontrados. 

O domínio vegetal deste trecho abrangido pelas locações é composto por 
floresta ombrófila, conservada a norte e se mantendo em função da Reserva 
Florestal do Gurupi. Em vários trechos a floresta foi devastada dando lugar à 
vegetação secundária, a agropecuária e a agricultura de subsistência.  

 

Foto 5.1-73: Paisagem de ocorrência dos 
Plintossolos – relevo com colinas suaves 
localmente dissecadas com processos de 

podzolização na porção mais baixa da 
paisagem 

Foto 5.1-74: Paisagem de ocorrência dos 
Argissolos Vermelho-Amarelos 
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Foto 5.1-75: Neossolo Flúvico com, 
expressa camada de material orgânico 

Foto 5.1-76: Afloramento da Formação 
Itapecuru - Material de origem para a 

formação dos solos da região 

5.1.6.2.1.9 Locações 19 e 20 

As características do relevo no traçado em que as locações 19 e 20 abrangem 
ambientes com vertentes dissecadas em morros e colinas com densidade de 
drenagem média, localmente fina e aprofundamento entre 30 e 60 m, 
apresentando declividade das encostas moderada com valores de 8 a 20%, e 
forte com valores de 20 a 48% (IBGE 1997). 

Nas áreas em que a dissecação é moderada ocorrem os Plintossolos Pétricos 
concrecionários (Foto 5.1-77) associados à Plintossolos Háplicos quando 
dispostos próximo as drenagens, ambos distróficos e com vulnerabilidade a 
processos erosivos alta, apresentando escoamento superficial concentrado. 

Onde o relevo é mais movimentado e a densidade das drenagens atinge 
valores de 48%, os Latossolos Amarelos distróficos (Foto 5.1-78) associado 
aos Argissolos Vermelho-Amarelos (Foto 5.1-79) dominam a paisagem. A 
noroeste do traçado da Estrada de Ferro Carajás, os Neossolos Flúvicos 
distróficos ocupam a planície colmatada do rio Pindaré (Foto 5.1-80). 
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Foto 5.1-77: Talude de corte em ambiente 
de formação dos Plintossolos Pétricos. 

Foto 5.1-78: Talude de corte em Latossolo 
Amarelo 

 

Foto 5.1-79: Ambiente de formação dos 
Argissolos 

Foto 5.1-80: Planície do rio Pindaré – 
ambiente de formação dos Neossolos 

Flúvicos. 

5.1.6.2.1.10 Locações 21, 22, 23, 24 e 25 

No trecho correspondente as locações 21, 22, 23, 24 e 25, nas áreas onde os 
planaltos estão conservados e a dissecação é incipiente, ocorrem os 
Latossolos Amarelos distróficos, solos profundos com textura muito argilosa. 
Devido à alta coesão atribuída a esta classe, a vulnerabilidade ao surgimento 
de processos erosivos é baixa devido à concentração de argila e a baixa 
movimentação topográfica (Foto 5.1-81). 

Onde as vertentes dissecadas possuem valores entre 30 e 60m de 
profundidade, os solos associados a esta geoforma, apresentam alto teor de 
concreções herdado da evolução da cobertura detrítica terciária. Neste 
ambiente ocorre a formação de Plintossolos Pétricos concrecionários 
distróficos associado à Plintossolos Háplicos distróficos, este ultimo ocupando 
a encosta próxima as drenagens (Foto 5.1-82, Foto 5.1-83 e Foto 5.1-84). 
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Foto 5.1-81: Ambiente de formação dos 

Latossolos Amarelos distróficos – Município de 
Buriticupu MA 

Foto 5.1-82: Plintossolos Pétricos 
concrecionários distróficos, vertentes com 

dissecação <30m – Município de Bom 
Jesus das Selvas 

Os Neossolos Flúvicos distróficos ocorrem associados aos Gleissolos Háplicos 
distróficos, estes ocupam a planície colmatada do rio Pindaré. Os Gleissolos 
aqui associados estão inteiramente ligados aos meandros abandonados pela 
evolução do canal fluvial (Foto 5.1-83). 

  

Foto 5.1-83: Planície colmatada do rio 
Pindaré, ambiente de formação dos 

Neossolos Flúvico associados Gleissos 
Háplicos ocupando os meandros 

abandonados 

Foto 5.1-84: Distribuição dos solos no 
contexto geoambiental do Planalto 

Dissecado Pindaré/Grajaú 

5.1.6.2.1.11 Locações 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 

A formação dos solos entre as locações 26 e 37 é influenciadas pelos 
modelados do relevo, distribuídos sobre vertentes dissecadas em morros e 
colinas com densidade de drenagem média a localmente fina (IBGE 1997), 
onde formam-se os Latossolos Amarelos distróficos, solos com baixa 
fertilidade natural, textura muito argilosa com seus horizontes atingindo 
grandes profundidades (Foto 5.1-85). 
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Foto 5.1-85: Ambiente de formação dos Latossolos 

Amarelos em área de topo e Plintossolos Pétricos na parte 
dissecada do planalto 

Onde a dissecação é mais forte, e a densidade das drenagens é grosseira, 
atingindo profundidades <30 e 60m, desenvolvem-se os Plintossolos Pétricos 
concrecionários distróficos localmente associados à Argissolos Vermelho-
Amarelos distróficos. A formação desta classe localizada nesta porção da 
paisagem, mostra claramente como se deu a evolução da crosta laterítica na 
região amazônica. COSTA e HORBE (1999), avaliando a evolução dos 
Latossolos no município de Paragominas (PA), compararam o 
desenvolvimento de dois perfis, estudando as características estruturais e 
texturais, avaliando a individualização de fragmentos cada vez menores em 
direção ao topo do perfil, um processo de desagregação associado à 
concrecionamento de modo similar ao observado em outros perfis na 
Amazônia. Essas modificações na estrutura e textura dos horizontes 
inferiores para os superiores podem ser correlacionadas ao que se observa no 
intemperismo de rochas primárias, de modo que, a crosta representa a rocha-
mãe do perfil e o solo o produto de seu intemperismo. 

A partir da individualização das crostas lateríticas e com a alternância, em 
intervalos de tempo cada vez menores, entre o clima mais úmido e mais seco 
e quente, especialmente, nos períodos glaciais-interglaciais do Quaternário, é 
possível esquematizar a sequência de transformação das crostas em solos em 
seis estágios (Figura 5.1-61). A, C e E representam as etapas de clima mais 
seco com desenvolvimento de vegetação tipo caatinga/savana e B, D e F de 
clima mais úmido com cobertura de floresta. Nos estágios mais secos a fraca 
cobertura vegetal propicia o processo erosivo removendo a parte superior do 
perfil que se acumula nas encostas e porções rebaixadas do relevo expondo a 
crosta aluminosa e ao mesmo tempo, levando à maior ferruginização do perfil. 
Nos estágios B, D e F a crosta passa a sofrer influência da vegetação e da 
menor disponibilidade de água, pois está acima do lençol freático, de modo 
que a gibbsita é ressilicificada e a hematita se hidrata formando, 
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respectivamente, caulinita e goethita e originando o solo. Desse modo os solos 
sobrepostos a crostas e fragmentos lateríticos seriam resultantes do 
intemperismo em clima úmido, e as grandes espessuras de solo podem estar 
associados a movimentos de massa sucessivos nos períodos de clima mais 
seco, COSTA e HORBE (1999). 

 
Figura 5.1-61: Esquema evolutivo do solo a partir da crosta laterítica segundo tempo 

geológico. (Adaptado de HORBE & COSTA 1999) 

5.1.6.2.1.12 Locações 38, 39, 40 e 41 

A área referente às locações 38, 39, 40 e 41 está posicionada entre um 
planalto e um patamar, na parte oeste da área, na margem direita do rio 
Tocantins. Caracteriza-se por relevos planos rampeados em direção à 
drenagem com o predomínio de Plintossolos Pétricos concrecionários (Foto 
5.1-86), associados à Argissolos Vermelho-Amarelos (Foto 5.1-87). Nas áreas 
dissecadas próximo as drenagens tributárias do rio Tocantins, dominam os 
Argissolos Vermelho-Amarelos (Foto 5.1-88). A vulnerabilidade é baixa nos 
topos, e alta nos dissecados e áreas inundadas. O substrato rochoso dessa 
área é composto por arenitos argilosos, siltitos, folhelhos, margas e calcários 
das Formações Itapecuru e Codó. O clima regional é úmido com pluviosidade 
anual entre 1.300 e 1.800 mm. Há uma dominância da agropecuária mais a 
vegetação secundária da floresta e agricultura de subsistência e alguns 
trechos ocorrem contato do cerrado com a Floresta. 
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Foto 5.1-86: Perfil de Plintossolo Pétrico 
concrecionário distrófico - Município de 

São Pedro da Água Branca – MA. 

Foto 5.1-87: Paisagem de ocorrência dos 
Argissolos 

 

 
Foto 5.1-88: perfil de Argissolo próximo a 

drenagem tributária do rio Tocantins 

5.1.6.2.1.13 Locações 42, 43, 44, 45 e 46 

O trecho referente às locações 42, 43, 44, 45 e 46 engloba a área da Planície 
Fluvial do rio Tocantins.  

Os solos referentes à Planície Fluvial correspondem às várzeas e terraços 
fluviais, dispostos ao longo da margem esquerda do rio Tocantins, compostos 
por depósitos aluviões holocênicos sujeitos a inundações durante as 
enchentes. Nessas áreas dominam os Neossolos Flúvicos associados à 
Gleissolos Háplicos dispostos em meandros abandonados e áreas abaciadas, 
com cobertura vegetal dominante composta por formações pioneiras com 
influência fluvial (Foto 5.1-89).  

A área requerida para a formação dos Plintossolos Pétricos concrecionários 
possui o relevo com dissecação incipiente e planos rampeados em direção a 
drenagem (Foto 5.1-90). Está classe associa-se a Plintossolos Háplicos 
distróficos posicionados em meia encosta. A vulnerabilidade à formação de 
processos erosivos atribuídos a esta classe é considerada alta, apresentando 
erosão concentrada com formação de sulcos e ravinas.  
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Foto 5.1-89: Plintossolo Pétrico 
concrecionário distrófico com 

ocorrência no município de Bom 
Jesus do Tocantins 

Foto 5.1-90: Planície Fluvial do rio Tocantins 

5.1.6.2.1.14 Locações 47, 48 e 49 

As formações dos solos referentes às locações 47, 48 e 49 associam-se a três 
ambientes distintos. No primeiro ambiente, na margem direita do rio 
Tocantins, formam Plintossolos Pétricos concrecionários associados à 
Plintossolos Háplicos onde os níveis de dissecação são fracos (Foto 5.1-91, 
Foto 5.1-92), ocupando terraços formados pelo rio. Em áreas onde a 
dissecação é média, ocorrem os Argissolos Vermelho-Amarelos associados à 
Plintossolos Háplicos e localmente Neossolos Flúvicos (Foto 5.1-91), ambos 
distróficos ocupando trechos com alagamentos nos períodos de cheia.  

 
Foto 5.1-91: Margem direita com o domínio dos Neossolos Flúvicos associados à Planície 

Fluvial do rio Tocantins; Margem esquerda com o domínio dos Plintossolos Pétricos 
concrecionários associados, município de Marabá, PA. 
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Foto 5.1-92: Ambiente de formação dos Plintossolos Pétricos concrecionários 

No segundo ambiente, na margem direita do rio Tocantins (Foto 5.1-91), 
ocorre a formação de Plintossolos Pétricos concrecionários distróficos, com 
um padrão morfológico com topos convexos e vales pouco profundos, 
apresentando vertentes com declividade mediana a suave, entalhadas por 
sulcos e cabeceiras de drenagem de primeira ordem (Foto 5.1-93 e Foto 
5.1-94). 

 

 
Foto 5.1-93: padrão morfológico com topos 

convexos e vales pouco profundos, 
apresentando vertentes com declividade 

mediana a suave ambiente de formação dos 
Plintossolos Pétricos concrecionários município 

de Marabá 

Foto 5.1-94: perfil de Plintossolo Pétrico 
concrecionário – município de Marabá 

No terceiro ambiente associado à locação 49 e parte da locação 48, os solos 
associados a este trecho da paisagem são em sua maioria os Plintossolos 
Pétricos concrecionários, desenvolvidos sobre geoforma apresentando 
dissecação homogênea com topos convexos e vales pouco profundos, 
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conformados sobre vertentes com declividade mediana a suave (Foto 5.1-95). 
Em áreas onde a dissecação é média, ocorrem ambientes propícios pra a 
iluviação da argila, formando os Argissolos Vermelho-Amarelos (Foto 5.1-96). 

 

Foto 5.1-95: Foz do rio Sororó – Ambiente de 
formação dos Argissolos Vermelho-Amarelos 

associados às margens do rio Sororó. 

Foto 5.1-96: Plintossolo Pétrico 
concrecionário encontrados nas 

proximidades da locação 49 

5.1.6.2.1.15 Locações 50, 51, 52 e 53 

A formação dos solos encontrados dentro do trecho referente às locações 50, 
51, 52 e 53, apresenta as características herdadas do material de origem.  

Nas locações 50 e 51, os solos desenvolvidos são os Plintossolos Pétricos 
concrecionários (Foto 5.1-97) ocupando amplas superfícies elaboradas por 
processos de pediplanação pleistocênica. Ocupam geoformas associadas a 
amplas áreas com dissecação homogenia, e conjunto de formas de relevo com 
topos estreitos e alongados, esculpidos em rochas cristalinas de origem 
arqueana (PINHEIRO e HOLDSWORTH 2000), propiciando também o 
desenvolvimento de Latossolos Amarelos distróficos (Foto 5.1-98) com a 
presença de concreções abaixo dos primeiros 150 cm da superfície, 
localizados em colinas com níveis topográficos mais elevados (Foto 5.1-99, 
Foto 5.1-100). 
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Foto 5.1-97: Perfil de Plintossolo Pétrico 
concrecionário distrófico 

Foto 5.1-98: Perfil de Latossolo Amarelo 
com altos níveis de concreção 

 
 

Foto 5.1-99: Esquema de distribuição dos 
solos na região 

Foto 5.1-100: Ambiente de formação dos 
Plintossolos Pétricos concrecionários 

As locações 52 e 53 abrangem o trecho da Serra do Paredão, onde afloram os 
sedimentos fanerozóicos compostos por arenitos avermelhados e argilitos. 
Sobre este contexto a pedogênese é incipiente com predominância de 
Neossolos litólicos associados à cambissolos Háplicos também distróficos 
(Foto 5.1-101). A vulnerabilidade à ocorrência de processos erosivos é baixa 
onde há o predomínio de rocha sã, e média onde se formam os Cambissolos. 
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Foto 5.1-101: Serra do Paredão Foto 5.1-102: Detalhe do da cobertura 

superficial sobre a Serra do Paredão – 
Neossolos Litólicos 

5.1.6.2.1.16 Locações 54, 55 e 56 

No trecho referente às locações 54, 55 e 56, os solos associados apresentam 
altos níveis de concreções, sendo em sua maioria constituídos por 
Plintossolos Pétricos concrecionários distróficos, localizados em área com 
relevo ondulado, com o predomínio de colinas e morros de topos convexos, 
dissecados por entalhe fluvial e pluvial, recobertos originalmente por Floresta 
Ombrófila densa e ocupados atualmente por pastagens e alguns 
remanescentes com formações secundárias (Foto 5.1-103 e Foto 5.1-104). 

 
 

Foto 5.1-103: Plintossolo Pétrico 
Concrecionário. 

Foto 5.1-104: Ambiente de formação dos 
Plintossolos 

Próximo aos cursos d’água, os solos desenvolvem-se associados à iluviação da 
argila, ocasionada pelo soerguimento e rebaixamento do nível do lençol 
freático, dando suporte para a formação de Argissolos Vermelho-Amarelos 
(Foto 5.1-104). Cabe salientar que as áreas com Argissolos Vermelho-Amarelo 
apresentam sérios problemas relacionados à disponibilidade de nutrientes e à 
susceptibilidade à erosão, devido ao gradiente textural entre os horizontes A 
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(arenoso) e B (argiloso) (Foto 5.1-105 e Foto 5.1-106). A erosão é um problema 
recorrente em áreas de pastagem encontradas na região, que são 
constantemente pisoteadas pelo gado, intensificando-se processos naturais 
de desagregação do solo. 

 
 

Foto 5.1-105: Perfil de Argissolo Vermelho-
Amarelo – Município de Marabá 

Foto 5.1-106: Detalhe do material arenoso 
encontrado no horizonte A 

 

 

Foto 5.1-107: Detalhe do material argiloso 
encontrado no horizonte B, caracterizando o 

deslocamento de argila para os horizontes sub-
superficiais 

Em áreas mais elevadas, associados ao embasamento cristalino referente à 
litologias do complexo Xingu, encontram-se grandes manchas de Latossolos 
Vermelho-Amarelo a leste da ferrovia. É um solo vermelho escuro muito 
argiloso (Foto 5.1-108, Foto 5.1-109, Foto 5.1-110), com aproximadamente 
2m de profundidade dispostos em áreas com topos e colinas com cristas 
estreitas (Foto 5.1-111). 
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Foto 5.1-108: Latossolo Vermelho-Amarelo 
encontrado nas proximidades do município 

de Parauapebas - PA 

Foto 5.1-109: Detalhe do material argiloso 
encontrado no horizonte A 

  

Foto 5.1-110 Detalhe do material argiloso 
encontrado no horizonte B 

Foto 5.1-111: Modelados do relevo referente 
ao embasamento cristalino e ambiente de 
formação dos Latossolos – Município de 

Curionópolis 

5.1.6.3 Suscetibilidade a Ocorrência de processos erosivos 

As principais variáveis que influenciam no potencial de erosão de um tipo de 
solo são: textura, proporção de matéria orgânica em sua composição, posição 
topográfica do solo, material de origem, condição hídrica, cobertura vegetal e 
temperatura. As condições ambientais que afetam estas variáveis advém de 
elevada amplitude de variação do lençol freático, regime pluviométrico 
considerando quantidade e concentração das chuvas ao longo do ano. Além 
delas, incluem a amplitude de variação da temperatura entre o dia e a noite, 
a variação textural ao longo do perfil que condiciona o escoamento interno da 
água infiltrada, a proporção de matéria orgânica no perfil que possui efeito 
agregador das moléculas do solo. Acrescenta-se ainda a cobertura vegetal que 
possui tanto efeitos de proteção em relação ao ataque das gotas de chuva 
quanto de peso sobre o solo podendo induzir movimentos de massa sob 
condições de alta declividade, a qual também influência no escoamento, 
capacidade de infiltração, capacidade de sustentação da estrutura edáfica e 
de suporte à vegetação. Por fim, o material de origem (rocha) cuja resistência 
ao intemperismo e mergulho afetam na velocidade pedogenética e nas 
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condições topográficas de sustentação, estruturação e espessura na evolução 
do perfil. 

No entanto, sob condições ambientais específicas, tipos de solo com alto 
potencial à erosão podem se localizar em contextos estáveis de 
morfodinâmica. Solos com intensa variação textural podem se encontrar em 
contextos topográficos planos que anulam os processos indutores de erosão. 
Ao mesmo tempo, solos estáveis em eventos de chuvas, cheias e escoamentos 
excepcionais podem sofrer intensa erosão. Neste sentido, muitas das 
cicatrizes de erosão foram observadas em áreas de intervenção antrópica, não 
necessariamente representando a dinâmica natural. As intervenções 
antrópicas agem como indutoras de uma nova dinâmica erosiva que com 
diferentes velocidades são capazes de gerar áreas degradadas. 

Os solos da região de inserção do empreendimento contêm propriedades que 
explicam a maior ou menor suscetibilidade à erosão, quando despidos de 
vegetação, localizado em áreas declivosas e sob condições climáticas que lhe 
acentua o processo de escoamento superficial e subsuperficial. 

A erosão do solo compreende um conjunto de fenômenos naturais envolvendo 
a remoção e o transporte de sedimentos provenientes da decomposição e 
desagregação das rochas e dos solos, condicionada pela ação da gravidade, e 
tendo como agentes a ação dos ventos e da chuva. Além, ainda, da influência 
pelas características do terreno, tais como tipo de solo, declividade do 
terreno, e pela ação antrópica, que age continuamente na superfície do 
terreno em diversas escalas, e representa um dos principais agentes naturais 
de transformação fisiográfica da paisagem. 

O escoamento superficial provoca a chamada erosão laminar, quando a 
remoção de partículas do solo se dá de forma uniforme na superfície do 
terreno. Esse processo ganha maior magnitude quando a ausência de 
cobertura do terreno, podendo chegar a estágios bem mais acelerados como a 
erosão em sulcos, ravinas e voçorocas, essas ocorrem quando o processo 
erosivo é gerado pelo fluxo de água concentrado.  

Avaliação da vulnerabilidade ao surgimento de processos erosivos levará em 
consideração os modelados do relevo e a cobertura pedológica que em sua 
maioria apresenta baixo percentual de matéria orgânica, associada às 
características textural, cujo teor de areia, silte, argila e em alguns casos 
materiais lateríticos apresentam-se em alta discordância, prevalecendo o 
percentual de areia, que não exerce a propriedade de coesão e agregação do 
solo proporcionada pela argila, (M.S. Marçal & A. J. T. Guerra-2004). 

A descrição da erodibilidade dos solos presentes ao longo da Estrada de Ferro 
Carajás, será vinculada às locações para a melhor compatibilização dos 
dados.  

A Figura 5.1-62 apresenta o mapeamento da susceptibilidade a ocorrência de 
processos erosivos  
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Figura 5.1-62: Susceptibilidade a ocorrência de processos erosivos 
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5.1.6.3.1 Vulnerabilidade erosiva dos solos ao longo da EFC 

Na parte norte do Estado, o trecho abrangido pelo Acesso ao TFPM (Terminal 
Ferroviário Ponta da Madeira) e locação 2, ocorre Latossolos Amarelos, com 
vulnerabilidade baixa e moderada à ocorrência de processos erosivos. Onde a 
cobertura pedológica foi retirada, afloram os siltitos e argilitos da Formação 
Itapecuru caracterizado por Argissolos Vermelho-Amarelos com alta 
predisposição ao surgimento de processos erosivos (Foto 5.1-112). 

 

Foto 5.1-112: Processo erosivo conformado 
sobre Argissolos Vermelho-Amarelos – 
Locação 2 – Ilha de São Luis 

O trecho referente à locação 3 ocupa áreas planas, em cotas altimétricas que 
não ultrapassam os 10m. A área requerida para os Neossolos predominam 
ambientes instáveis com vulnerabilidade a ocorrência de processo erosivo 
muito alta, devido à variação do nível freático.  

 
Foto 5.1-113: Sulco erosivo sobre Neossolos 
Quartzarênico  

O traçado da ferrovia referente às locações 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15, 
corresponde a um relevo plano com dissecação incipiente, onde em alguns 
trechos destacam-se morros residuais com solos apresentando 
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vulnerabilidade baixa, devido à posição em que ocupam e a proximidade com 
o material de origem (Foto 5.1-114 e Foto 5.1-115). 

 

 

Foto 5.1-114: Detalhe da estabilidade de 
sulco erosivo em corte de estrada. 
Município de Tufilândia 

Foto 5.1-115: Feição geomorfológica e 
estabilidade dos solos da área em questão 

As locações 9, 10 e 11 estão dispostas sobre áreas inundadas e/ou sujeitas a 
inundações, em cotas altimétricas variando de 20 a 55 m, constituídas por 
ambientes instáveis com vulnerabilidade muito alta requerida para os 
Argissolos, devido à posição em que ocupam e a diferença do gradiente 
textural entre os horizontes A arenoso e B argiloso (Foto 5.1-116). 

As locações 16, 17 e 18 abrangem uma superfície dissecada em colinas e 
localmente morradas com Argissolos Vermelho-Amarelos apresentando 
vulnerabilidade moderada quando não afetados por ações antrópicas (Foto 
5.1-117). 

Foto 5.1-116: Deslizamentos em talude de 
corte 

Foto 5.1-117: Detalhe da estabilidade do 
solo em talude de corte originalmente 
aberto para a consolidação da Estrada de 
Ferro Carajás 
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O trecho compreendido entre as locações 19 e 35, abrange topos planos com 
altitudes de 100 a 300m, limitados por escarpas com predomínio dos 
Plintossolos Pétricos concrecionários e Argissolos Vermelho-Amarelos com 
vulnerabilidade alta devido à diferença de textura atribuída aos seus 
horizontes e aos ciclos de soerguimento e rebaixamento do lençol freático 
(Foto 5.1-118, Foto 5.1-119 e Foto 5.1-120). 

  
Foto 5.1-118: Processo erosivo posicionado no 
terço médio da vertente 

Foto 5.1-119: Sulco erosivo sobre 
Argissolos formado pelo fluxo 
concentrado de águas pluviais 

 

 
Foto 5.1-120: Processo erosivo crítico em 
talvegue de drenagem intermitente 
posicionado no terço médio da vertente – 
Município de Cidelândia 

A área requerida para as locações 36 e 41 estão posicionadas em níveis 
altimétricos de 95m, chegando a alguns trechos a 300 m. Na parte sudeste do 
traçado em questão ocorre áreas abaciadas periodicamente inundadas com 
ocorrência de Plintossolos Háplicos. A vulnerabilidade neste trecho é baixa 
nos topos com ocorrência de Plintossolos Pétricos (Foto 5.1-120), e alta nos 
dissecados e áreas inundadas com Argissolos e Plintossolos Háplicos (Foto 
5.1-121). 
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Foto 5.1-121: Detalhe da estabilidade dos 
solos e calmaria topográfica na região 

Foto 5.1-122: Desenvolvimento de 
processo erosivo sobre Argissolos – 
Município de Bom Jesus do Tocantins 

O Trecho compreendido entre as locações 42 e 47, corresponde às várzeas e 
terraços fluviais formados pelo rio Tocantins. Nesta porção da paisagem 
ocorre ambientes instáveis com vulnerabilidade alta e muito alta devido à 
constante alteração do N.A. (Nível da Água), o qual ocasiona o solapamento 
das margens e de terraços formados pelo rio Tocantins e seus cursos d’água 
tributários (Foto 5.1-123). 

 

Foto 5.1-123: Detalhe da formação de processos 
erosivo causado pela variação do nível da água – 
Curso d’água tributário do rio Tocantins – 
Município de Vila Nova dos Martírios  

O traçado referente às locações 48, 49 e 50, apresenta vertentes com 
declividade mediana a suave, com vulnerabilidade baixa devido à 
movimentação topográfica referente a este ambiente (Foto 5.1-124). Em locais 
onde a dissecação ocorre de forma moderada, os Argissolos Vermelho-
Amarelos dominam a paisagem. Esta classe possui alta vulnerabilidade a 
ocorrência de processos erosivos devido à diferença entre os gradientes 
texturais de seus horizontes. 
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Foto 5.1-124: Detalhe da estabilidade do 
talude de corte na área de domínio dos 
Plintossolos Pétricos – Município de Marabá 

Foto 5.1-125: Detalhe da ocorrência de 
processo erosivo na margem de curso 
d’água, ambiente de formação dos 
Argissolos – Município de Marabá 

O trecho referente às locações 51 52 e 53 está diretamente ligado à forma e 
modelado do relevo. O embasamento regional confere a este trecho 
estabilidade média para a conformação de processos erosivos. Sobre este 
contexto a pedogênese é incipiente com predomínio de Neossolos litólicos 
associados à Cambissolos Háplicos, apresentando vulnerabilidade baixa ou 
nula a ocorrência de processos erosivos onde há o predomínio de rocha sã, e 
média onde se formam os Cambissolos (Foto 5.1-126). 

 
Foto 5.1-126: Detalhe de deslizamento em talude de corte em área 
de domínio dos Plintossolos. Em segundo plano a Serra do Paredão 
com baixa vulnerabilidade a ocorrência de processos erosivos 
devido a proximidade com o material de origem 

O trecho referente às locações 54, 55 e 56 ocupa um ambiente com cobertura 
pedológica representada pelo alto nível de concreções, sendo em sua maioria 
constituídos por Plintossolos Pétricos concrecionários distróficos (Foto 
5.1-127), localizados em área com vulnerabilidade a ocorrência de processos 
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erosivos média, sendo que, em áreas de meia encosta, apresentando níveis de 
dissecação < 20m e declividades atingindo entre 8 e 25% a criticidade a 
conformação de processos erosivos passa a ser alta.  

Próximo aos cursos d’água a pedogênese desenvolve-se associada à iluviação 
da argila, ocasionada pelo soerguimento e rebaixamento do nível do lençol 
freático, dando suporte para a formação de Argissolos Vermelho-Amarelos, 
com alta vulnerabilidade a ocorrência de processos erosivos, devido à 
diferença do gradiente textural entre os horizontes A e B (Foto 5.1-128). 

  
Foto 5.1-127: Detalhe da paisagem de 
ocorrência dos Plintossolos Pétricos em 
antiga área de empréstimo – 
Vulnerabilidade baixa quando dispostos 
em áreas de topo - Município de 
Curionópolis 

Foto 5.1-128: Erosão em sulco formada 
sobre Argissolos no município de 
Curionópolis 

5.1.6.4 Aptidão agrícola 

O sistema de classificação de aptidão agrícola (BENNEMA et. AL, 1966), inclui 
dois tipos de manejo: primitivo e desenvolvido sem irrigação. Estes dados 
estão aqui representados para a Área de Influência Direta e Indireta do 
Projeto EFC. 

O Sistema de Manejo Primitivo engloba práticas agrícolas que são aplicadas 
com baixo nível de conhecimento técnico e sem utilização de capital para o 
melhoramento e manutenção das condições agrícolas. Considera também 
subclasses em função do tipo de cultivo (ciclo curto e longo) recomendado. 

No Sistema de Manejo Desenvolvido e sem irrigação o uso de capital é 
intensivo e há um alto nível técnico especializado. As práticas agrícolas são 
conduzidas com auxílio de mecanização incluindo a utilização de resultados 
de pesquisas, de trabalhos intensivos de drenagem, medidas de controle à 
erosão, calagem e fertilização. 

A Figura 5.1-63 apresenta distribuição cartográfica e os níveis de manejo dos 
sistemas de manejo primitivos e desenvolvido.  
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Figura 5.1-63: Distribuição cartográfica e os níveis de manejo dos sistemas de manejo 
primitivos e desenvolvido. Fonte: BENNEMA et. AL, 1966 
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5.1.6.4.1 DEFINIÇÔES DAS CLASSES DE APTIDÃO 

5.1.6.4.1.1 NO SISTEMA PRIMITIVO 

Classe I — Aptidão boa — As condições agrícolas dos solos apresentam 
limitações nula ou ligeira, para uma produção uniforme de culturas 
climaticamente adaptadas. 

Classe II — Aptidão regular — As condições agrícolas dos solos apresentam 
limitações moderadas para um grande numero de culturas climaticamente 
adaptadas. Pode-se prever boas produções durante os primeiros 10 anos, que 
decrescem rapidamente para um nível médio nos 10 anos seguintes. 
Enquadram-se nesta classe solos de áreas que apresentam riscos ligeiros de 
danos ou fracasso de culturas, por irregularidade na distribuição das 
precipitações pluviométricas, com probabilidades de ocorrência de uma vez 
em um período de mais de 5 anos. 

Classe III — Aptidão restrita — As condições agrícolas dos solos apresentam 
limitações fortes para um grande número de culturas climaticamente 
adaptadas. Podem-se prever produções medianas durante os primeiros anos, 
mas estas decrescem rapidamente, dentro de um período de 10 anos. 

Enquadram-se nesta classe solos de áreas que apresentam riscos moderados 
de danos ou fracasso de culturas, por irregularidade na distribuição da 
precipitação pluviométrica com probabilidade de ocorrência de uma vez em 
um período de 1 a 5 anos. 

Classe IV— Inapta — As condições agrícolas dos solos apresentam limitações 
muito fortes para um grande numero de culturas climaticamente adaptadas. 
Podem-se prever produções baixas a muito baixas já no primeiro ano de uso. 
As culturas não se desenvolvem ou não é viável o seu cultivo. É possível que 
umas poucas plantas adaptadas possam ser cultivadas. Enquadram-se nesta 
classe solos de áreas que apresentam fortes riscos de danos ou fracasso de 
culturas, por irregularidade na distribuição das precipitações pluviométricas, 
com probabilidade de ocorrência de uma vez ou mais cada ano, além de 
afloramentos rochosos e declives acentuados. 

Na presente área obtiveram-se as seguintes classes de aptidão agrícola neste 
sistema (Tabela 5.1-24, Figura 5.1-64). 
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Tabela 5.1-24 – Classes referentes ao Nível de Manejo Primitivo 

CLASSE DE APTIDÃO Área em ha % na Área 

II c 
Regular para culturas de ciclo longo e 
restrita para culturas de ciclo curto 

226.678,38 17,95% 

II d 
Regular para culturas de ciclo curto e 
inapta para culturas de ciclo longo 

40.648,36 3,22% 

III a Restrita para culturas de ciclo longo 309.512,95 24,51% 

III b 
Restrita para culturas de ciclo curto; Inapta 

para cultura de ciclo longo 
46.632,27 3,69% 

III c 
Restrita para culturas de ciclo longo, inapta 

para culturas de ciclo curto 
413.480,10 32,74% 

IV a 
Inapta para culturas de ciclo curto e longo, 

adequada para pastoreio extensivo 
100.498,79 7,96% 

IV b 
Inapta para o uso agrícola pastoreio 

extensivo 
98.704,61 7,82% 

 

18%

3%

25%

4%

34%

8%
8%

Distribuição das Classes no Sistema de Manejo Primitivo

II c Regular para culturas de ciclo longo e restrita para culturas de ciclo curto

II d Regular para culturas de ciclo curto e inapta para culturas de ciclo longo

III a Restrita para culturas de ciclo longo

III b  Restrita para culturas de ciclo curto; Inapta para cultura de ciclo longo

III c Restrita para culturas de ciclo longo, inapta para culturas de ciclo curto

IV a Inapta para culturas de ciclo curto e longo, adequada para pastoreio extensivo

IV b Inapta para o uso agrícola pastoreio extensivo

 
Figura 5.1-64: Distribuição em porcentagem das classes referentes ao Nível de Manejo 

Primitivo 

5.1.6.4.1.2 NO SISTEMA Desenvolvido 

No sistema de manejo desenvolvido e sem irrigação, o uso de capital é 
intensivo e há um alto nível técnico especializado. As práticas de manejo são 
conduzidas com o auxílio de maquinaria de tração motorizada, incluindo a 
utilização de resultados de pesquisas agrícolas. Estas práticas incluem 
trabalhos intensivos de drenagem, medidas de controle de erosão, calagem e 
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fertilização. Neste sistema de manejo, as classes de aptidão são definidas em 
termos de graus de limitações, que são determinados de acordo com a 
possibilidade ou impossibilidade de remoção ou de melhoramento das 
condições naturais. Aqui também são consideradas culturas de ciclos curto e 
longo. 

Classe I — Aptidão boa — As condições agrícolas dos solos apresentam 
limitações nula a ligeira para uma produção uniforme de culturas 
climaticamente adaptadas. Os rendimentos das culturas são bons e não 
existem restrições importantes para as práticas de manejo. 

Classe II — Aptidão regular — As condições agrícolas dos solos apresentam 
limitações moderadas para uma produção uniforme de culturas 
climaticamente adaptadas. Podem-se obter- boas produções, mas a 
manutenção destas e a escolha das culturas e das práticas de manejo são 
restringidas por uma ou mais limitações que não podem ser total ou 
parcialmente removidas. 

A redução do rendimento médio pode também ser devido a rendimentos 
anuais baixos ou fracasso de culturas, causados por irregularidade na 
distribuição das precipitações pluviométricas com probabilidade de 
ocorrência de uma vez num período de mais de 5 anos. 

Classe III — Aptidão restrita — As condições agrícolas dos solos apresentam 
limitações fortes para uma produção uniforme de culturas climaticamente 
adaptadas. A produção é seriamente reduzida e a escolha de culturas é 
afetada por uma ou mais limitações que não podem ser removidas. 

0 baixo rendimento médio podem também resultar de rendimentos anuais 
mais baixos ou de fracasso de culturas, causados por irregularidade na 
distribuição das precipitações pluviométricas, com probabilidade de 
ocorrência de uma vez num período de 1 a 5 anos. 

Classe IV — Inapta — As condições agrícolas dos solos apresentam 
limitações muito fortes para uma grande variedade de culturas 
climaticamente adaptadas. A produção não é viável economicamente, devido 
a uma ou mais limitações que não podem ser removidas. 

É possível que umas poucas culturas especiais possam ser adaptadas a estes 
solos, sob práticas de manejos incomuns. Neste sistema de manejo foram 
obtidos os seguintes resultados: 
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Tabela 5.1-25:  Classes referentes ao Nível de Manejo Desenvolvido 

CLASSE DE APTIDÃO Área em ha % na Área 

I b 
Boa para cultura de ciclo longo e regular para 

cultura de ciclo curto 109.702,11 8,69% 

II a Regular para culturas de ciclo curto e longo  276.795,49 21,92% 

II b 
Regular para culturas de ciclo curto e restrita 

para culturas de ciclo longo 61.384,03 4,86% 

II c 
Regular para culturas de ciclo longo e restrita 

para culturas de ciclo curto 161.959,97 12,82% 

II d 
Regular para culturas de ciclo curto, inapta para 

culturas de ciclo longo 87.280,63 6,91% 

III a Restrita para culturas de ciclo curto e longo  63.379,49 5,02% 

III c 
Restrita para culturas de ciclo longo e inapta 

para culturas de ciclo curto 287.386,10 22,75% 

IV a 
Inapta para culturas de ciclo curto e adequada 

para pastoreio extensivo 89.563,04 7,09% 

IV b Inapta para uso agrícola e pastorei extensivo 98.704,61 7,82% 

 

9%

23%

5%
13%7%

5%

23%

7%
8%

Distribuição das Classes no Sistema de Manejo Desenvolvido

I b Boa para cultura de ciclo longo e regular para cultura de ciclo curto

II a Regular para culturas de ciclo curto e longo 

II b Regular para culturas de ciclo curto e restrita para culturas de ciclo longo

II c Regular para culturas de ciclo longo e restrita para culturas de ciclo curto

II d Regular para culturas de ciclo curto, inapta para culturas de ciclo longo

III a Restrita  para culturas de ciclo curto e longo 

III c Restrita para culturas de ciclo longo e inapta para culturas de ciclo curto

IV a Inapta  para culturas de ciclo curto e adequada para pastoreio extensivo

IV b Inapta  para uso agrícola e pastorei extensivo
 

Figura 5.1-65: Distribuição em porcentagem das classes referentes ao Nível de Manejo 
Desenvolvido 

5.1.6.4.2 Atividades agrícolas na área de inserção da EFC 

A recuperação, conservação e exploração sustentável dos recursos naturais 
exigem conhecimento das suas propriedades e da situação em relação aos 
efeitos das atividades antrópicas. Nesse sentido, o diagnóstico do recurso 
solo, juntamente com a avaliação da aptidão agrícola e outros elementos 



 
 

 
 

____________________________________________________________________________
312 

ambientais, constitui uma importante ferramenta na determinação de 
problemas, como conflitos de uso das terras e degradação ambiental. Com 
base nos resultados, verifica-se que as características intrínsecas da 
agropecuária têm provocado situações de degradação em solos caracterizados 
como vulneráveis. Outro fator que contribui para esta degradação é a forte 
pressão antrópica sobre áreas que oferecem algum tipo de risco devido à sua 
ocupação. O uso destes solos na maior parte da área de inserção da EFC é 
desordenado e os conflitos decorrentes são entre fazendeiros e posseiros. 
Estes conflitos ocorrem ao longo de todo o trecho, sendo comumente 
divulgados em todos os meios de comunicação.  

Os solos predominantes são distróficos, com ocorrências locais de solos 
eutróficos. Tal característica indica que a maioria deles necessita de calagem 
para neutralizar a acidez e elevar os teores de Ca2++ e Mg2++, como também 
de fertilizantes de maneira geral (JACOMINE et al., 1986). 

No mapa de aptidão agrícola foram identificadas, áreas com indicação para 
preservação da Fauna e da Flora. Porém, o uso atual nas mesmas, é da 
agropecuária intensiva e extensiva. O zoneamento e suas diretrizes indicam o 
uso da pecuária nestas áreas, estimulando sua expansão. 

Mesmo que as leis ditem a proibição da expansão dos usos agropecuários, 
estas não são obedecidas. A maioria dos solos apresenta baixa fertilidade 
natural, e por apresentar tal característica, a produção agrícola é muito 
limitada e em outras áreas impedidas nos níveis de manejo primitivo. 
Também se verificou que o uso da terra, em maior proporção, é o manejo 
florestal e a pecuária. Estes se classificam nos níveis tecnológicos de manejo 
desenvolvido.  

A terra ideal para o manejo agrícola é aquela que possui as melhores 
condições possíveis de potencialidades para o crescimento das mais exigentes 
formas de associações vegetais. Deve apresentar elevada fertilidade natural, 
não ser susceptível à erosão e não possuir impedimento ao implemento 
agrícola. Porém como as terras da Amazônia, especificamente a área 
diretamente e afetada pelo traçado da EFC, não alcançam este solo ideal, 
torna-se necessário verificar as suas potencialidades para o manejo e buscar 
alternativas que possam corresponder ao mesmo. Deste modo, as 
especificações de cada elemento da avaliação da aptidão agrícola a partir 
deste trabalho, mostram as condições que estas terras se encontram. As 
classes sob os níveis de manejo desenvolvido, os grupos e subgrupos são 
ferramentas que indicam sua potencialidade e vulnerabilidade. 

Com os dados obtidos em campo, foi possível verificar os níveis de manejo de 
cada área do traçado. Os dados indicam que os usos destas terras deveriam 
ser apenas para as práticas agrícolas e, ainda assim, restritas para o seu uso. 
Porém o uso atual e majoritário dos solos na região, verificados através de 
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trabalhos de campo, são de pastagem em sua maioria e manejo florestal (Foto 
5.1-129 a  Foto 5.1-131).  

  

Foto 5.1-129: Manejo florestal de 
eucalipto 

Foto 5.1-130: Vista aérea de plantações de 
eucalipto muito comuns em Cidelândia e 
Açailândia – MA 

 

 
Foto 5.1-131: Vista aérea de pastagens sobre 
Latossolos Amarelos no município de Bom Jesus 
das Selvas - MA 

 

Grande parte do traçado possui o embasamento pedológico constituído por 
Plintossolos Pétricos Concrecionários, sendo usualmente pobres quanto à 
fertilidade natural e, devido ao impedimento, à mecanização e à penetração 
de raízes, representada pelas concreções, são normalmente utilizados com 
pastagens (Foto 5.1-132). 
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Foto 5.1-132: Vista aérea das pastagens ocupando 
grande parte da bacia do rio Itacaiúnas, ambiente 
de formação dos Plintossolos – Município de 
Marabá – PA 

Em todo o percurso encontram-se pequenas áreas com plantações voltadas 
para a subsistência de moradores locais. Após várias visitas de campo foram 
encontradas poucas variedades de cultivo, entre elas banana, mandioca e 
milho (Foto 5.1-133 a Foto 5.1-135). 

  
Foto 5.1-133: Cultivo de banana próximo a 
EFC - Município de Alto Alegre do Pindaré - 
MA 

Foto 5.1-134: Cultivo de mandioca no 
município de Cidelândia - MA 

 

 

Foto 5.1-135: Detalhe de plantação de milho 
para subsistência no município de 
Curionópolis - PA  
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Nas regiões constantemente alagadas ou que possuem níveis altimétricos 
próximos de zero, a produção agrícola se faz de forma incipiente. Nota-se ao 
longo deste ambiente, pequenas áreas com cultivo de arroz. Nos municípios 
consolidados sobre a baixada maranhense, desenvolvem-se grandes 
estruturas voltadas para piscicultura. Este ambiente é favorável para esta 
atividade, sendo que, grande parte da produção de peixes consumidos na 
capital São Luis é produzida nesta região (Foto 5.1-136). 

 

Foto 5.1-136: Tanques de criação de peixes – 
Vitória do Mearim - MA  

As políticas e estratégias adotadas até o presente para o planejamento 
territorial na Amazônia, em foco toda a área de influência requerida para a 
Estrada de Ferro Carajás, precisam ser revisadas e reorientadas, para serem 
efetivas e eficientes na implantação de alternativas de desenvolvimento 
agrícola. É necessário envolver a comunidade local por meio de estruturas 
mais democráticas como fóruns de discussão e conselhos, por exemplo, com 
grupos temáticos de trabalho.  
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5.1.7 RECURSOS HÍDRICOS 

5.1.7.1 Hidrologia 

5.1.7.1.1 Caracterização da Rede Hidrográfica 

5.1.7.1.1.1 Abordagem Regional 

O empreendimento está inserido em duas grandes regiões hidrográficas, sendo 
elas a região hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia e região hidrográfica do 
Atlântico Nordeste Ocidental (Figura 5.1-66). 

Cerca de 60% dos 892 km de extensão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) estão 
localizados na bacia do Atlântico Nordeste Ocidental, e os demais na bacia dos 
rios Tocantins-Araguaia. O divisor de águas das referidas bacias situa-se entre 
os municípios de Cidelândia e Açailândia, no quilômetro 541 da EFC, próximo 
ao cruzamento com a BR-010 (Belém-Brasília), na cota altimétrica aproximada 
de 315 metros. 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 2011), a região hidrográfica do 
Atlântico Nordeste Ocidental possui uma área de 254.100 km² (4,3% do 
território brasileiro) abrangendo a maior parte do estado do Maranhão e uma 
porção oriental do estado do Pará. O principal uso da água nesta região 
hidrográfica é o consumo humano, correspondendo a 64% do total, seguido das 
demandas para irrigação, com 17%, e para dessedentação animal, com 15%. 

Já a região hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia apresenta uma área total de 
967.059 km² (11% do território brasileiro), abrangendo os estados de Goiás 
(26,8%), Tocantins (34,2%), Pará (20,8%), Maranhão (3,8%), Mato Grosso 
(14,3%) e o Distrito Federal (0,1%). Grande parte do território situa-se na Região 
Centro-Oeste, englobando desde as nascentes dos rios Araguaia e Tocantins até 
a confluência dos dois, a partir de onde adentra a Região Norte. Atualmente, 
2/3 da demanda total de água desta região hidrográfica é para irrigação, 
concentrada na sub-bacia do rio Araguaia, fora dos domínios da EFC. 

Ao longo de seu traçado, a EFC secciona o estado do Maranhão, desde o km 0 
ao km 675, e o do Pará entre o km 675 até o km 892. Abrange as sub-bacias 
dos rios Munim, Itapirucu, Mearim, Pindaré, Gurupi, situadas na região 
hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, e do Tocantins-Araguaia, 
Itacaiúnas e Parauapebas, situados na região hidrográfica do rio Tocantins-
Araguaia (Figura 5.1-67). 
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Figura 5.1-66: Regiões Hidrográficas da Área de Inserção da EFC. Fonte: ANA, 2011 



 
 

 
 

______________________________________________________________________________
318 

 

 
Figura 5.1-67: Sub-bacias Hidrográficas da Área de Inserção da EFC. Fonte: ANA, 2011 
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5.1.7.1.1.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

Na Área de Influência Direta (AID) da EFC estão presentes inúmeros cursos de 
água de portes variados, desde pequenos igarapés até rios caudalosos, 
abrangendo inclusive regiões de estuário, nas proximidades do Terminal 
Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís-MA. 

Dentre os cursos de água que atravessam a AID na região hidrográfica do 
Atlântico Nordeste Ocidental, merecem destaque os rios Pindaré e Mearim. 

O rio Pindaré tem suas nascentes na Serra do Gurupi, no município de 
Amarante-MA, em altitudes da ordem de 300 metros, e sua foz está localizada 
na Baía de São Marcos, em São Luís-MA. Em seu percurso de aproximadamente 
720 km, recebe as contribuições de seus principais afluentes, os rios Buriticupu 
e Zutíua, pela margem direita, e o rio Caru pela margem esquerda. 

As nascentes do rio Mearim encontram-se na confluência das serras Negra, 
Menina e Crueiras, no município de Formosa da Serra Negra-MA, em altitudes 
da ordem de 450 metros, e sua foz também se dá na Baía de São Marcos, em 
São Luís-MA. Possui aproximadamente 930 km de extensão e seus principais 
afluentes são os rios Capim ou Corda e Flores, pela margem direita, e o rio 
Grajaú pela margem esquerda. 

Na região hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia, os cursos de água de maior 
destaque que atravessam a AID são os rios Tocantins, Itacaiúnas e 
Parauapebas. 

O rio Tocantins tem suas nascentes no Planalto de Goiás, a cerca de 1000 
metros de altitude, sendo formado pelos rios das Almas e Maranhão. Entre seus 
principais afluentes até a confluência com o rio Araguaia, destacam-se os rios 
Bagagem, Tocantinzinho, Paranã, do Sono, Manoel Alves Grande e Farinha, pela 
margem direita, e o rio Santa Teresa pela margem esquerda. Seu principal 
tributário é o rio Araguaia, que possui 2600 km de extensão. A extensão total do 
rio Tocantins é de 1960 km, sendo sua foz na Baía de Marajó, onde também 
deságuam os rios Pará e Guamá. 

As nascentes do rio Itacaiúnas encontram-se na Serra da Seringa, no município 
de Água Azul do Norte-PA, em altitudes da ordem de 270 metros. O referido 
curso de água é formado a partir da confluência dos ribeirões da Água Preta e 
da Água Azul e tem sua foz no rio Tocantins pela margem esquerda, em 
Marabá-PA. Com uma extensão de cerca de 390 km, tem como principais 
afluentes os rios Pium, Cateté, Aquiri, Cinzento e Tapirapé, pela margem 
esquerda, e os rios Águas Claras, Azul, Parauapebas e Vermelho, pela margem 
direita. 

O rio Parauapebas, principal afluente do rio Itacaiúnas, é formado pela junção 
do ribeirão do Caracol e do córrego da Onça. Sempre correndo na direção sul-
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norte, recebe pela margem esquerda o córrego da Goiaba, rio Sossego, igarapé 
da Gal, rio Gelado e rio Sapucaia. Pela margem direita recebe o rio Plaquê, rio 
Verde, igarapé Ilha do Coco, rio Novo e rio Caracol. 

Em seu percurso total, a EFC intercepta inúmeros cursos de água, resultando 
em 360 pontos de travessia de corpos hídricos, indicados na Tabela 5.1-26, que 
apresenta ainda uma caracterização geral do sistema hidrográfico nesses locais. 
A Figura 5.1-68 mostra a localização desses pontos de travessia ao longo do 
traçado da EFC. 

Nas sub-bacias dos rios Pindaré e Mearim, a ferrovia atravessa 179 cursos de 
água. Partindo do Terminal Marítimo de Ponta da Madeira (km 0) até o Estreito 
dos Mosquitos (km 18), por onde a ferrovia alcança o continente, os cursos de 
água drenam em direção ao estuário, sendo em geral de pequeno porte e com 
regime de escoamento intermitente. 

Após deixar a Ilha de São Luís, a ferrovia percorre ampla baixada litorânea, 
onde há predomínio de rios intermitentes que sofrem influência do regime 
estuarino. O traçado intercepta nesta área um rio de pequeno porte no km 124 
e o rio Mearim no km 142. Na sequência, o traçado da EFC segue pelo divisor de 
águas dos rios Pindaré e Grajaú até a cidade de Santa Inês, já com predomínio 
de drenagens perenes e de água doce. Posteriormente, a ferrovia acompanha o 
curso do rio Pindaré por cerca de 200 km, pela margem direita em sua maior 
extensão, cortando diversos afluentes. 

No trecho entre a várzea do Mearim e o rio Buriticupu (km 364), predominam 
rios com regime de escoamento perene. Após essa última interceptação, os rios 
intermitentes voltam a caracterizar o cenário hídrico até o divisor de águas da 
sub-bacia do rio Gurupi. 

Na sub-bacia do rio Gurupi, ocorrem 22 travessias de cursos de água entre os 
quilômetros 474 e 541, a maioria com regime de escoamento intermitente. 
Apenas o rio Cajuapara (km 510) e o córrego Água Branca (km 514) são perenes 
e drenam para o rio Açailândia. 

A partir do km 560 até o município de Marabá-PA (Km 724), já na sub-bacia do 
rio Tocantins, o percurso da ferrovia corta diversos cursos de água afluentes da 
margem direita do rio Tocantins, em um trecho de aproximadamente 180 km. 
Entre os corpos hídricos perenes de maior relevância local destacam-se os 
córregos Jatobá (km 605), do Cupu (km 611), Marceleninho (km 622) e Anajá 
(km 637), os igarapés Jatobazinho (km 609), Martírio (km 614) e Samaúma (km 
661), e os rios Grapiá (km 646), Boa Sorte (km 684), Jacundá (km 693) e 
Frecheiras (km 713). A travessia sobre o rio Tocantins, no km 724, é feita por 
uma ponte rodo-ferroviária com 2300 m de extensão. Esta ponte é o principal 
acesso à cidade de Marabá, ligando o sul do Pará ao sudoeste do Maranhão, 
através da rodovia PA-150. 
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Tabela 5.1-26: Caracterização dos Pontos de Travessia de Cursos de Água ao longo da EFC (Fonte: ARCADIS/TETRAPLAN, 2010). 

Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 

Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

São Luís 
- MA 

 Pêra 1 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - - Vegetação 2ª/ 

Mineração 

 Pêra 2 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - - 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

Vila Maranhão Pêra 3 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro 

Estação de 
Passageiros, 
Oficina de 

Locomotivas, 
Posto de 

Manutenção 
e 

Abasteciment
o 

Usos 
Industriais 

Vegetação 2ª/ 
Área 

Industrial 

 Pêra 4 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro Usos 

Industriais 
Área 

Industrial 

 Pêra 5 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - Vegetação 2ª 

Rio Grande 5 6 Pindaré-
Mearim 

Riacho dos 
Cachorros Perene Lótico Estuário Bueiro - Usos 

Urbanos 
Área 

Urbanizada 

 7 7 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

Pedrinhas / 
Piçarra 8 8 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - Usos 
Urbanos 

Área 
Urbanizada 

 9 9 Pindaré-
Mearim 

Riacho das 
Pedrinhas Perene Lótico Estuário Bueiro  Usos 

Urbanos 
Área 

Urbanizada 

Trevo Alumar 11 10 Pindaré-
Mearim  Intermitente Lótico Estuário Bueiro - - Vegetação 2ª 

Povoado 
Inhaúma 15 11 Pindaré-

Mearim 
Igarapé do 
Cajueiro Intermitente Lótico Estuário Bueiro - - Vegetação 2ª 

 18 12 Pindaré-
Mearim 

Estreito 
dos Perene Lótico Estuário Ponte - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Terra 
Indígena/ 
Floresta 

Ombrófila 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Densa 

 18 13 Pindaré-
Mearim Mosquitos Perene Lótico Estuário Ponte - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Terra 
Indígena/ 
Floresta 

Ombrófila 
Densa/ 

Manguezal 

Bacabeir
a - MA 

Periz de Baixo / 
Viaduto 39 14 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro Pátio de 
Rosário, 

Garagem e 
Lavador 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

Povoado 25555 39 15 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

Periz de Cima 43 16 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - - Vegetação 2ª 

 43 17 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 48 18 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 49 19 Pindaré-
Mearim 

Rio 
Piratiba Intermitente Lótico Estuário Ponte - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Povoado Ramal 
do Abude 54 20 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 55 21 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 55 22 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - Usos 

Difusos 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Rurais Pastagem 

 57 23 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Fazenda Wady 
Sauaia 58 24 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Santa 
Rita - 
MA 

Povoado 
Centrinho 59 25 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 60 26 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 61 27 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Sede Municipal 
de Santa Rita 62 28 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 63 29 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Santa Rita 64 30 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 66 31 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 69 32 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 71 33 Pindaré- - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - Usos Vegetação 2ª/ 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Mearim Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

Mercado São 
Pedro 72 34 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Itapecur
u Mirim 

- MA 

 74 35 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Carema Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 76 36 Pindaré-
Mearim 

Itapecuru 
Mirim Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Anajatu
ba - MA 

 77 37 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 79 38 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 79 39 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 81 40 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 82 41 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

Itapecur
u Mirim 

- MA 

 82 42 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 83 43 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - - Vegetação 2ª 

 84 44 Pindaré- - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - Usos Vegetação 2ª/ 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Mearim Difusos 
Rurais 

Área Agrícola 

Anajatu
ba - MA 

 86 45 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 87 46 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 88 47 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 88 48 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - Usos 

Urbanos 
Área 

Urbanizada 

 89 49 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 90 50 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Cantagalo Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 95 51 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 98 52 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

Fazenda 
Tiracanga 99 53 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 100 54 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 102 55 Pindaré- - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - - Vegetação 2ª 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Mearim 

Miranda 
do Norte 

- MA 

Pindoval / Olho 
d. Felix 107 56 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Pindoval / ent. 
Cariongo 112 57 Pindaré-

Mearim Bacia 420 Intermitente Lótico Estuário Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Arari - 
MA 

 116 58 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 121 59 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Estuário Bueiro - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

Povoado 
Cajazinho 124 60 Pindaré-

Mearim Bacia 464 Perene Lótico Estuário Ponte - 
Proteção à 

Vida 
Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Área 
Alagadiça 

Povoado 
Cajazinho 125 61 Pindaré-

Mearim Bacia 466 Intermitente Lótico Estuário Ponte Ponto de 
Parada 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª 

Povoado 
Gancho 131 359 Pindaré-

Mearim 

Várzea do 
Rio 

Mearim I 
Perene Lótico Estuário Ponte - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação 

Vitória 
do 

Mearim 
- MA 

Bambuzal 
(escondido) 142 62 Pindaré-

Mearim 
Rio 

Mearim Perene Lótico Água 
Doce Ponte 

Ponto de 
Parada, 

Garagem e 
Lavador 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

 143 360 Pindaré-
Mearim 

Várzea do 
Rio 

Mearim II 
Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Proteção à 

Vida 
Aquática/ 

Usos 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Difusos 
Rurais 

Pastagem 

Igarapé 
do Meio 

- MA 

 166 63 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Prequeú Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

Faz. Chico 
Pregueta 168 64 Pindaré-

Mearim - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

 171 65 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Proteção à 

Vida 
Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª 

Faz. Cabeça 
Branca 175 66 Pindaré-

Mearim - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

São Benedito 177 67 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Proteção à 

Vida 
Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª 

 178 68 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

 180 69 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - Proteção à 
Vida 

Unidade de 
Conservação/ 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 184 70 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

Sede Municipal 
de Igarapé do 

Meio 
186 71 Pindaré-

Mearim - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

Monção 
- MA 

 191 72 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

Faz. Sr. Lúcio 193 73 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

 195 74 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Unidade de 
Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

Juçaralzinho 198 75 Pindaré- - Perene Lótico Água - - Proteção à Unidade de 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Mearim Doce Vida 
Aquática/ 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Conservação/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

 200 76 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Faz. Paraíba 202 77 Pindaré-
Mearim Bacia 814 Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Santa 
Inês - 
MA 

Cutia Pelada 207 78 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 209 79 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 211 80 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - 
Estação de 

Passageiros, 
Posto de 

Manutenção, 
Garagem e 

Lavador 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área Agrícola 

 213 81 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Área Agrícola 

Pindaré 
Mirim - 

MA 

Povoado 34203 215 82 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 219 83 Pindaré-
Mearim 

Rio Olho 
D'água dos 
Carneiros 

Perene Lêntico Água 
Doce Ponte - - Vegetação 2ª 

Calango 222 84 Pindaré-
Mearim 

Pindaré-
Mirim Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

 223 85 Pindaré-
Mearim Rio Zutíua Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 226 86 Pindaré-
Mearim - Perene Lêntico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Solo Exposto/ 
Área Agrícola 

 230 87 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - Usos 
Urbanos 

Área 
Urbanizada 

Tufilând
ia - MA 

 232 88 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Babaçu 

 233 89 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Área 
Alagadiça 

 236 90 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 237 91 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

Água Bela 238 92 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Área 
Alagadiça 

Alto 
Alegre 

do 
Pindaré 

- MA 

 242 93 Pindaré-
Mearim --- Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 242 94 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 243 95 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área Agrícola 

 247 96 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Jundiá Perene Lótico Água 

Doce Ponte - - Vegetação 2ª 

 251 97 Pindaré- - Perene Lótico Água - - - Vegetação 2ª 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Mearim Doce 

 252 98 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 255 99 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Área 
Alagadiça 

 255 100 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Lago do 

Lírio 
Perene Lótico Água 

Doce Ponte - - Área 
Alagadiça 

 258 101 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

Santa Luzia 259 102 Pindaré-
Mearim -- Perene Lêntico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 263 103 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - 

Ponto de 
Parada, 

Alojamento 

- Área 
Alagadiça 

Alto Alegre do 
Pindaré 265 104 Pindaré-

Mearim - Perene Lótico Água 
Doce - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 266 105 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 267 106 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Área 
Alagadiça 

 272 107 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Timbira Perene Lótico Água 

Doce Ponte - - Vegetação 2ª 

 275 108 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Mineirão Perene Lótico Água 

Doce Ponte - - Vegetação 2ª 

Povoado 
Mineirinho 279 109 Pindaré-

Mearim - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

 280 110 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Proteção à 

Vida 
Aquática 

Terra 
Indígena/ 

Vegetação 2ª 

 282 111 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - Ponto de 
Parada 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 283 112 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Arapapá Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 285 113 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Caititú Perene Lótico Água 

Doce Ponte - - Vegetação 2ª 

 287 114 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 288 115 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Terra 
Indígena/ 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 289 116 Pindaré-
Mearim 

Igarapé do 
Fausto Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 

Proteção à 
Vida 

Aquática/ 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Terra 
Indígena/ 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 291 117 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 292 118 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 292 119 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - Usos 
Difusos 

Vegetação 2ª/ 
Área de 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Rurais Pastagem 

Povoado 
Auzilândia 294 120 Pindaré-

Mearim 
Igarapé 
Axinxá Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 295 121 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 297 122 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Porco 
Morto 

Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 298 123 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - Ponto de 
Parada 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 300 124 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Icarapá Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 302 125 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 303 126 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Povoado Boa 
Vista 305 127 Pindaré-

Mearim - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 306 128 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 307 129 Pindaré-
Mearim - Perene Lêntico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 309 130 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Taboca Perene Lótico Água 

Doce - - Usos 
Difusos 

Vegetação 2ª/ 
Área de 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Rurais Pastagem 

 310 131 Pindaré-
Mearim 

Igarapé do 
Camburão Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Povoado 
Altamira 311 132 Pindaré-

Mearim 
Igarapé 

Jenipapo Perene Lótico Água 
Doce Ponte - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 317 133 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - Ponto de 
Parada 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 318 134 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Araparizal Perene Lótico Água 

Doce Ponte - - Vegetação 2ª 

 322 135 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 323 136 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 324 137 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 327 138 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Buriticu
pu - MA 

 330 139 Pindaré-
Mearim 

Rio 
Arapapá Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 331 140 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Presa de 

Porco 
Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 333 141 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico 

Lótico 
Água 
Doce 
Água 

-- Ponto de 
Parada 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Doce 

 333 142 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Povoado Presa 
de Porco 337 143 Pindaré-

Mearim - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 338 144 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 340 145 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 341 146 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 343 147 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Povoado Roça 
Grande 344 148 Pindaré-

Mearim - Perene Lótico Água 
Doce - - Usos 

Urbanos 
Área 

Urbanizada 

 347 149 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Casa Redonda 350 150 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Área 
Alagadiça/ 

Área de 
Pastagem 

 352 151 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Área 
Alagadiça/ 

Área de 
Pastagem 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

 353 152 Pindaré-
Mearim 

Igarapé 
Lagoa Azul Perene Lótico Água 

Doce Pontilhão - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Área 
Alagadiça/ 

Área de 
Pastagem 

 357 153 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 358 154 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 363 155 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Povoado 41233 364 156 Pindaré-
Mearim 

Rio 
Buriticupu Perene Lótico Água 

Doce Ponte - - Área 
Alagadiça 

Bom 
Jesus 
das 

Selvas - 
MA 

 369 157 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

Núcleo Nova 
Vida 376 158 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

Fazenda 
Fontinelli 379 159 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 380 160 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

Povoado Nova 
Vida 383 161 Pindaré-

Mearim - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 384 162 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - 

Ponto de 
Parada, 
Posto de 

Manutenção 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

 386 163 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 390 164 Pindaré-
Mearim 

Córrego 
Ferrugem Intermitente Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 392 165 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 399 166 Pindaré-
Mearim 

Rio do 
Sonho Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 402 167 Pindaré-
Mearim - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Fazenda Minas 
Gerais 404 168 Pindaré-

Mearim - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

- 409 169 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Floresta 
Ombrófila 

Aberta 
Aluvial/ 

Vegetação 2ª 

 410 170 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Floresta 
Ombrófila 

Aberta 
Aluvial/ 

Vegetação 2ª 

 412 171 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Floresta 
Ombrófila 

Aberta 
Aluvial/ 

Vegetação 2ª 

 414 172 Pindaré-
Mearim 

Rio 
Pindaré Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Floresta 
Ombrófila 

Aberta 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Aluvial/ 
Vegetação 2ª 

Açailând
ia - MA 

 423 173 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 425 174 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 432 175 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 442 176 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 445 177 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 448 178 Pindaré-
Mearim - Intermitente Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 464 179 Pindaré-
Mearim 

Córrego do 
Brejinho Intermitente Lótico Água 

Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 
Aberta/ 

Vegetação 2ª 

 484 180 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Entrada da 
Ferreira 
Guedes 

485 181 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Estacional 

Semidecidual 
Submontana/ 
Vegetação 2ª 

Entrada da 
Ferreira 
Guedes 

488 182 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 489 183 Gurupi - Intermitente Lótico Água - - Usos Vegetação 2ª/ 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Doce Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 493 184 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 494 185 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce Ponte - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 498 186 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 501 187 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 502 188 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - Vegetação de 

2ª 

 503 189 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 506 190 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 510 191 Gurupi Rio 
Cajuapara Perene Lêntico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Povoado 45400 514 192 Gurupi 
Córrego 

Água 
Branca 

Perene Lótico Água 
Doce - 

Estação de 
Passageiros, 

Posto de 
Manutenção 

e 
Abasteciment

o 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Vila Aldemar 517 193 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 525 194 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 528 195 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 532 196 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Estacional 

Semidecidual 
Submontana 

 534 197 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área Agrícola/ 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
Pastagem 

São 
Francisc

o do 
Brejão - 

MA 

 536 198 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Açailând
ia - MA 

 537 199 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 539 200 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 540 201 Gurupi - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Cidelân
dia - MA 

Fazenda 
Teimosa 542 202 Tocantins - Intermitente Lótico Água 

Doce - - Usos 
Difusos 

Vegetação 2ª/ 
Área de 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Rurais Pastagem 

 543 203 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 544 204 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 546 205 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 547 206 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 548 207 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 549 208 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 550 209 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

 550 210 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

 550 211 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

 552 212 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 553 213 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área Agrícola 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

 554 214 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área Agrícola 

 555 215 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 557 216 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

 559 217 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - Solo Exposto/ 

Vegetação 2ª 

 564 218 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 566 219 Tocantins Igarapé 
Andirobal Intermitente Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 567 220 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 570 221 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Cidelândia 574 222 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 576 223 Tocantins Córrego 
Brejão Intermitente Lótico Água 

Doce - - - 
Floresta 

Ombrófila 
Aberta Aluvial 

 577 224 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

 578 225 Tocantins - Intermitente Lótico Água - - Usos 
Difusos 

Vegetação 2ª/ 
Área de 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Doce Rurais Pastagem 

 580 226 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Floresta 
Ombrófila 

Aberta Aluvial 

 580 227 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Floresta 
Ombrófila 

Aberta Aluvial 

 582 228 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 584 229 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 585 230 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 586 231 Tocantins Córrego 
Frade Intermitente Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 591 232 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

Vila 
Nova 
dos 

Martírio
s - MA 

 592 233 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 594 234 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 

Aberta 
Aluvia/ 

Vegetação 2ª 

 597 235 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

 599 236 Tocantins Córrego da 
Lontra Perene Lótico Água 

Doce - - Usos 
Difusos 

Vegetação 2ª/ 
Área de 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Rurais Pastagem 

Centro do Rosa 603 237 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 605 238 Tocantins Córrego 
Jatobá Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Faz. Belo 
Horizonte 607 239 Tocantins - Intermitente Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 609 240 Tocantins 
Igarapé 

Jatobazinh
o 

Perene Lótico Água 
Doce Ponte - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 611 241 Tocantins Córrego do 
Cupu Perene Lótico Água 

Doce - - - Vegetação 2ª 

 613 242 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 614 243 Tocantins Igarapé 
Matírio Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 618 244 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 621 245 Tocantins - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 622 246 Tocantins 
Córrego 

Marcelenin
ho 

Perene Lótico Água 
Doce Ponte - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

São 
Pedro da 

 627 247 Tocantins Córrego 
Traíra Perene Lótico Água 

Doce - - - Floresta 
Ombrófila 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Água 
Branca - 

MA 

Densa 
Submontana 

 630 248 Tocantins Córrego 
Marcelino Perene Lótico Água 

Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 
Submontana 

 635 249 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 635 250 Tocantins Córrego da 
Sucuri Perene Lótico Água 

Doce - Ponto de 
Parada 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 637 251 Tocantins Córrego 
Anajá Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 641 252 Tocantins Rio 
Papagaio Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 646 253 Tocantins Rio Grapiá Perene Lótico Água 
Doce Ponte - - 

Floresta 
Ombrófila 
Aberta/ 
Floresta 

Ombrófila 
Aberta Aluvial 

 648 254 Tocantins - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 651 255 Tocantins - Perene Lótico Água 
Doce - Posto de 

Manutenção 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 652 256 Tocantins - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

 653 257 Tocantins - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 654 258 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 659 259 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 661 260 Tocantins Igarapé 
Samaúma Perene Lótico Água 

Doce Ponte - - Vegetação 2ª 

 664 261 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 667 262 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Bom 
Jesus 

do 
Tocantin

s - PA 

 670 263 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 672 264 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 
Aberta/ 

Vegetação 2ª 

 677 265 Tocantins Rio 
Cajueiro Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem/ 
Solo Exposto 

 680 266 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 684 267 Tocantins Rio Boa Perene Lótico Água - - Usos Vegetação 2ª/ 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Sorte Doce Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 686 268 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 693 269 Tocantins Rio 
Jacundá Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Proteção à 

Vida 
Aquática 

Terra 
Indígena/ 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 703 270 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Terra 
Indígena/ 
Floresta 

Ombrófila 
Densa 

Submontana 

 705 271 Tocantins Rio Mãe 
Maria Intermitente Lótico Água 

Doce Ponte - 
Proteção à 

Vida 
Aquática 

Terra 
Indígena/ 
Floresta 

Ombrófila 
Densa 

Submontana 

 707 272 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Terra 
Indígena/ 
Floresta 

Ombrófila 
Densa 

Submontana 

 710 273 Tocantins - Intermitente Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Terra 
Indígena/ 
Floresta 

Ombrófila 
Densa 

Submontana 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

 713 274 Tocantins Rio 
Frecheiras Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Marabá 
- PA 

Povoado 51845 724 275 Tocantins Rio 
Tocantins Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Área 
Urbanizada/ 

Área de 
Pastagem 

Sede Municipal 
de Marabá 729 276 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 

Doce -  Usos 
Urbanos 

Área 
Urbanizada 

 733 277 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 734 278 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 736 279 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - 

Pátio de 
Serviços, 

Setor 
Administrativ

o, Posto de 
Manutenção 

e 
Abasteciment

o 

- 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 
Submontana/ 
Solo Exposto 

 738 280 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - Estação de 

Passageiros - 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 
Submontana 

 739 281 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 
Submontana 

 740 282 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Submontana 

 742 283 Itacaiúnas Rio Sororó Perene Lótico Água 
Doce Ponte - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 746 284 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 748 285 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 750 286 Itacaiúnas Igarapé do 
Atolado Perene Lótico Água 

Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 
Submontana 

 753 287 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 756 288 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Solo Exposto/ 
Floresta 

Ombrófila 
Densa/ Área 
de Pastagem 

 757 289 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 763 290 Itacaiúnas Rio 
Vermelho Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 765 291 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 766 292 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 
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350 

Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

 767 293 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 768 294 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 771 295 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 771 296 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 776 297 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 780 298 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 782 299 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 785 300 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - Ponto de 

Parada 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 789 301 Itacaiúnas Rio das 
Onças Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 792 302 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 
Densa e 
Aberta 

Submontana 

 795 303 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - Usos 

Difusos 
Vegetação 2ª/ 

Área de 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Rurais Pastagem 

 798 304 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 800 305 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 803 306 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

 805 307 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

 805 308 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - - Vegetação 2ª 

Faz. Miranda 807 309 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 808 310 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 811 311 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 813 312 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 817 313 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

Faz. Miranda 818 314 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 819 315 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - Usos 

Difusos 
Área de 

Pastagem 
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352 

Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Rurais 

 822 316 Itacaiúnas Rio 
Castanha Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 824 317 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 827 318 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 826 319 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 829 320 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 831 321 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 832 322 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 833 323 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 835 324 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 836 325 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

Curionó
polis - 

 836 326 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

PA 
Faz. Miranda 838 327 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 

Doce - - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 840 328 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 842 329 Itacaiúnas Igarapé 
Surpresa Perene Lótico Água 

Doce Ponte - 
Usos 

Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

Parauap
ebas - 

PA 

 845 330 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

Palmares II 846 331 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 849 332 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 850 333 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - - 

Floresta 
Ombrófila 
Densa e 
Aberta 

Submontana 

 856 334 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Palmares I 858 335 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

Palmares I 860 336 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Floresta 
Ombrófila 

Aberta 
Submontana 

Agrovila 861 337 Itacaiúnas - Perene Lótico Água - Estação de Usos Vegetação 2ª/ 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

Palmares Doce Passageiros, 
Posto de 

Manutenção 

Difusos 
Rurais 

Área de 
Pastagem 

 863 338 Itacaiúnas 
Rio 

Parauapeb
as 

Perene Lótico Água 
Doce Ponte - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 864 339 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 864 340 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 865 341 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 865 342 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 869 343 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Usos 
Difusos 
Rurais 

Vegetação 2ª/ 
Área de 

Pastagem 

 870 344 Itacaiúnas Rio Gelado Perene Lótico Água 
Doce Ponte - - 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 870 345 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 873 346 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

 877 347 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 879 348 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 881 349 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 883 350 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 886 351 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 888 352 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 889 353 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 
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Município 
/ UF Povoado 

Marcos 
de km da 

EFC 
Ponto de 
Travessia 

Bacia 
Hidrográfica 

Curso de 
Água 

Regime Hidrológico / 
Hidráulico 

Sistema 
Aquífero 

Intervenções na 
Drenagem 

Estruturas de 
Apoio no 

Entorno - VALE 

Usos 
Predominante
s das Águas 

Usos 
Predominantes 

do Solo 

 889 354 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 

Densa 

 890 355 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 
Densa/ 

Mineração 

 Pêra 356 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 
Densa/ 

Mineração 

 Pêra 357 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 
Densa/ 

Mineração 

 Pêra 358 Itacaiúnas - Perene Lótico Água 
Doce - - 

Proteção à 
Vida 

Aquática 

Unidade de 
Conservação/ 

Floresta 
Ombrófila 
Densa/ 

Mineração 
Fonte: Arcadis Tetraplan, 2010 
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Figura 5.1-68: Mapa de Localização dos Pontos de Travessia de Cursos de Água ao longo da 
EFC (Folha Índice e Folhas 1 a 9). Fonte: Arcadis Tetraplan, 2010 
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Folha 3 
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Folha 4 
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Folha 5 
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Folha 6 
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Folha 7 
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Folha 8 
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Folha 9 
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Folha 10  
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No trecho do km 726 ao Km 892, a ferrovia intercepta as drenagens 
pertencentes às sub-bacias dos rios Itacaiúnas e Parauapebas, compostas por 
cursos de água que possuem regime perene. A partir de Marabá até a travessia 
sobre o rio Parauapebas (km 863), a EFC intercepta cursos de água afluentes da 
margem direita dos rios Itacaiúnas e Parauapebas, dentre os quais estão os rios 
Surpresa, Castanheira, das Onças, Vermelho e Sororó (km 842, 822, 789, 763 e 
742, respectivamente). A seguir, o traçado da ferrovia acompanha o curso do 
igarapé Gelado, nos limites da Floresta Nacional de Carajás. 

A Tabela 5.1-27 apresenta algumas características físicas das bacias de 
contribuição das principais travessias existentes ao longo do traçado da EFC. 
Vale lembrar que a ponte sobre o Estreito dos Mosquitos está inserida em região 
de estuário, onde os níveis de água estão sob influência direta das marés 
oceânicas, e não associados ao escoamento oriundo de uma bacia de 
contribuição específica. 

Tabela 5.1-27: Características Físicas das Bacias Hidrográficas de Contribuição das 
Principais Travessias de Cursos de Água ao longo da EFC. 

Ponto de 
Travessia Curso de Água 

Coordenadas Geográficas Área de 
Drenagem 

(km²) 

Perímetro
(km) 

Fator de 
Compacidade 

(Kc) Latitude Longitude 

62 Rio Mearim -03º32'45,29'' -44º49'55,03'' 32.189 1250 1,95 

63 Rio Grajaú -03º35'35,51'' -45º01'32,74'' 22.179 1184 2,23 

86 Rio Zutíua -03º42'58,23' -45º32'02,53'' 9534 599 1,72 

156 Rio Buriticupu -04º11'50,78'' -46º28'38,08'' 5486 406 1,53 

166 Rio do Sonho -04º22'16,39'' -46º42'50,33'' 634 129 1,43 

172 Rio Pindaré -04º23'49,01'' -46º50'30,55'' 7738 510 1,62 

191 Rio Cajuapara -04º53'54,48'' -47º23'03,51'' 964 144 1,30 

260 Igarapé Samaúma -05º11'30,30'' -48º32'09,39'' 282 89 1,49 

269 Rio Jacundá -05º14'58,52'' -48º48'55,68'' 1634 180 1,24 

271 Rio Mãe Maria -05º14'36,29'' -48º55'19,36'' 222 68 1,28 

274 Rio Frecheiras -05º15'32,01'' -48º59'28,14'' 614 128 1,44 

275 Rio Tocantins -05º18'59,19'' -49º04'48,39'' 700.441 6413 2,15 

283 Rio Sororó -05º26'32,66'' -49º08'12,12'' 3624 321 1,49 

290 Rio Vermelho -05º34'18,78'' -49º14'32,24'' 7301 477 1,56 

301 Igarapé da Onça -05º38'47,17'' -49º26'08,43'' 345 80 1,20 

316 Rio Castanheira -05º45'26,99'' -49º41'14,76'' 188 57 1,16 

329 Igarapé Surpresa -05º51'53,23'' -49º48'19,27'' 437 101 1,36 

338 Rio Parauapebas -05º59'53,30'' -49º54'38,66'' 7474 456 1,48 

339 Igarapé Gelado -05º59'57,76'' -49º55'10,94'' 513 109 1,35 
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5.1.7.1.1.3 CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA AO LONGO DO TRAÇADO DA 
EFC 

O traçado geométrico (traçado horizontal) da EFC baseou-se no conceito de 
implantação ao longo das planícies de inundação ou das margens dos principais 
cursos de água existentes entre São Luís-MA e Carajás-PA. A Figura 5.1-69 
apresenta o traçado geométrico da EFC, destacando a subdivisão em seis 
trechos de características homogêneas. 

No início em São Luís-MA, a ferrovia possui orientação predominantemente 
norte-sul. Após a travessia do Estreito dos Mosquitos, corta o Campo de Perizes 
pelo divisor de águas e  acompanhando o desenvolvimento do rio Itapicuru até a 
cidade de Santa Rita. Nesta cidade, o traçado da ferrovia tem uma pequena 
inflexão no sentido horário, seguindo na direção sudoeste e permanecendo 
alinhado ao rio Itapicuru até a cidade de Arari. 

Esta parte inicial da ferrovia refere-se ao TRECHO 1, definido como Travessia 
do Campo de Perizes. Esta região do Maranhão é constituída por um campo de 
alagados, cujos níveis de água estão sob influência direta das marés oceânicas. 
Devido ao traçado da ferrovia acompanhar o divisor de águas, nas porções mais 
altas, existem poucas travessias sobre cursos de água, sendo a maioria de 
pequeno porte. A única obra de drenagem de porte significativo refere-se à ponte 
sobre o Estreito dos Mosquitos, localizada no km 18 da EFC. 

A partir de Arari, o traçado da ferrovia muda de direção, inclinando-se ainda 
mais no sentido horário, no rumo leste-oeste até alcançar a cidade de Alto 
Alegre do Pindaré. Nesta parte da ferrovia destaca-se a Baixada do rio Mearim, 
definida aqui como TRECHO 2. Os cursos de água de maior porte que são 
atravessados pela ferrovia neste trecho são os rios Mearim e Grajaú. O 
escoamento das vazões de enchentes pelas pontes e bueiros localizados nesse 
trecho ficam fortemente condicionados pelo nível das inundações na planície de 
inundação do rio Mearim, sem uma relação direta com as respectivas bacias de 
contribuição. O aterro da ferrovia funciona como uma extensa barragem ao 
longo da planície, dando extravasamento apenas pelo vão das pontes e pelos 
bueiros. 

Após transpor a baixada do rio Mearim, a ferrovia segue em direção à cidade de 
Santa Inês, onde se alinha ao rio Pindaré e o acompanha, passando pela cidade 
de Alto Alegre do Pindaré. Entre Santa Inês e Alto Alegre do Pindaré, na 
travessia dos divisores das águas dos rios Mearim/Grajaú e Pindaré, foi definido 
o TRECHO 3 da ferrovia. 
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Figura 5.1-69: Traçado Geométrico e Indicação dos Trechos Característicos da EFC. 
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Passando Alto Alegre do Pindaré, o traçado da ferrovia acompanha as planícies 
de inundação e margens do rio Pindaré (margem direita), ocorrendo uma 
inclinação ante-horária na direção, sendo o rumo, a partir de Auzilândia, de 
nordeste a sudoeste até a cidade de Açailândia. Esta parte da ferrovia foi 
definida como TRECHO 4. Além do rio Pindaré, que margeia a ferrovia em todo 
esse trecho, existem dois cursos de água de destaque que atravessam a EFC: os 
rios Zutíua e Buriticupu. Próximo a Bom Jesus das Selvas, ocorre a 
transposição da ferrovia sobre o rio Pindaré e, ainda antes de alcançar a cidade 
de Açailândia, existe outra transposição importante, sobre o rio Itinga. 

Após a cidade de Açailândia, o traçado da ferrovia orienta-se na direção 
aproximada leste-oeste até alcançar a cidade de Marabá. Ao longo deste trajeto, 
a ferrovia intercepta diversos cursos de água das Várzeas do rio Tocantins, o 
qual foi classificado como TRECHO 5. Os cursos de água desse trecho 
apresentam um regime hidrológico totalmente peculiar, com baixa amplitude de 
variação entre as vazões de cheias e de estiagem. Destaca-se a travessia sobre o 
rio Tocantins, feita em ponte rodo-ferroviária junto à cidade de Marabá. A seção 
de travessia localiza-se entre a foz do rio Araguaia e o remanso do reservatório 
da UHE Tucuruí. A ponte existente apresenta um vão compatível com o 
escoamento das vazões de cheias do rio Tocantins e com a navegação existente 
naquele estirão fluvial. 

Entre a cidade de Marabá e o destino final da ferrovia, o Complexo Minerador 
Ferro Carajás, o traçado da ferrovia sofre sua última deflexão, para o rumo 
nordeste-sudoeste, acompanhando as planícies de inundação e margens dos 
rios Itacaiúnas e Parauapebas. Esta parte da ferrovia foi definida como 
TRECHO 6. 

A Figura 5.1-70 apresenta em detalhe a rede hidrográfica da EFC, tendo como 
fundo a imagem de satélite e mostrando a delimitação das áreas de influência 
do empreendimento. 
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Figura 5.1-70: Rede hidrográfica ao longo da EFC (Folha 1 a 14) 
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Folha 6 
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Folha 8 
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Folha 10  
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Folha 11 
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Folha 12 
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Folha 13 
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Folha 14 
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5.1.7.1.2  Caracterização do Regime Hidrológico das Bacias Hidrográficas 
da AII 

5.1.7.1.2.1 Caracterização do Regime de Chuvas 

O regime de chuvas de uma dada região tem forte influência sobre o escoamento 
superficial observado nas bacias hidrográficas locais. O conhecimento da 
distribuição das precipitações sobre uma determinada área de interesse pode 
ser obtido por meio de análise regional ou por meio dos registros pluviométricos 
coletados em estações de monitoramento. 

De acordo com IBGE (1979), o regime pluviométrico da Área de Influência 
Indireta (AII) é caracterizado por grande concentração de chuvas no 
verão/outono (fevereiro, março e abril) e relativa escassez no inverno/primavera 
(agosto, setembro e outubro).  

De acordo com as "Normais Climatológicas" de pluviometria do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET, 1992), entre 1961 a 1990, a média de 
precipitação anual varia entre 2.326 mm em São Luís, passando a 1734 mm em 
Zé Doca, 2.081 mm em Marabá e 1.461 mm em Imperatriz. 

Segundo o “Projeto Atlas Pluviométrico do Brasil” (CPRM, 2009), os índices de 
precipitação total anual média variam entre 2000 mm e 1700 mm (de nordeste 
para sudoeste), com uma área sujeita a menores índices pluviométricos (1500 
mm a 1400 mm) na porção média do percurso da EFC, tal como ilustra a Figura 
5.1-71, que apresenta o mapa de isoietas da região. 

Para caracterizar o regime de chuvas da AII, incluindo a validação do mapa de 
isoietas de precipitação total anual média, foi feito um levantamento das 
estações de monitoramento existentes a partir do Inventário de Estações 
Pluviométricas (ANEEL, 2001) e do banco de dados HIDROWEB da ANA (2011). 

A Tabela 5.1-28 lista as estações pluviométricas selecionadas, todas 
pertencentes à rede de monitoramento da ANA e operadas pela CPRM, com 
disponibilidade de registros históricos de alturas de chuva diária suficientes 
para análise. A Figura 5.1-72 mostra a localização das respectivas estações com 
relação à área de inserção do empreendimento. 

Considerando a disponibilidade de dados na região que abrange o traçado da 
EFC, foram analisados os registros de precipitação das estações pluviométricas 
selecionadas e calculada a respectiva precipitação total anual média. Esses 
valores, listados na Tabela 5.1-28 e também apresentados na Figura 5.1-71, 
permitiram observar, de modo geral, a validade do mapa de isoietas mostrado 
na referida figura para a AII da ferrovia. 
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Com o intuito de avaliar a distribuição sazonal da precipitação anual, as 
estações selecionadas foram agrupadas segundo os trechos de características 
homogêneas apresentados anteriormente. Portanto, a estação Cantanhede 
(344004) representa o regime de chuvas do TRECHO 1; Lago Açu (344013) o 
TRECHO 2; Aratoi Grande (345000) e Pindaré-Mirim (345006) o TRECHO 3; 
Ponte BR-222 (446000) e Reta km-32 (447002) o TRECHO 4; São Sebastião do 
Tocantins (548001) e Marabá (549002) o TRECHO 5; e Km 60 / PA-150 
(549007) e Serra dos Carajás-N5 (650002) o TRECHO 6. 

A Tabela 5.1-29 e a Figura 5.1-73 apresentam os valores médios mensais de 
precipitação em cada uma das estações citadas. 

Analisando os dados provenientes das estações selecionadas para caracterizar o 
regime pluviométrico da região, pode-se concluir que: 

 Os TRECHOS 1, 2 e 3 possuem o mesmo regime sazonal de chuvas, 
sendo suas principais características: 

 O ano hidrológico inicia-se no mês de novembro, quando acontece a 
transição para o período chuvoso, e se estende até outubro do ano 
seguinte. 

 Junho é o mês de transição para o período seco, que abrange os meses 
de julho a outubro. 

 O índice de precipitação total anual média varia em torno de 1815 mm. 

 O trimestre mais chuvoso na área corresponde aos meses de fevereiro, 
março e abril, representando cerca de 55% do total anual médio 
precipitado. 

 O TRECHO 4 é a região com menores índices pluviométricos e possui as 
seguintes características: 

 O ano hidrológico inicia-se no mês de novembro, quando acontece a 
transição para o período chuvoso, e se estende até outubro do ano 
seguinte. 

 Maio é o mês de transição para o período seco, que abrange os meses 
de junho a outubro. 

 O índice de precipitação total anual média varia em torno de 1465 mm. 

 O trimestre mais chuvoso na área corresponde aos meses de fevereiro, 
março e abril, representando cerca de 61% do total anual médio 
precipitado. 
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 Os TRECHOS 5 e 6 possuem características definidas pelo clima Tropical 
Úmido, quais sejam: 

 O ano hidrológico inicia-se no mês de outubro, quando acontece a 
transição para o período chuvoso, e se estende até setembro do ano 
seguinte. 

 Maio é o mês de transição para o período seco, que abrange os meses 
de junho a agosto. 

 O índice de precipitação total anual média varia em torno de 1800 mm. 

 O trimestre mais chuvoso na área corresponde aos meses de janeiro, 
fevereiro e março, representando cerca de 48% do total anual médio 
precipitado. 
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Figura 5.1-71: Mapa de Isoietas de Precipitação Total Anual Média na Área de Inserção do Empreendimento. Fonte: CPRM, 2009. 
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Figura 5.1-72: Localização das Estações Pluviométricas Selecionadas para Caracterização da Área de Inserção do Empreendimento. Fonte: ANA, 2011. 
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Tabela 5.1-28: Estações Pluviométricas Selecionadas para Caracterização da Área de Inserção do Empreendimento  

Código Estação 
Coordenadas Geográficas 

Município Altitude 
(m) Período de Dados Precipitação 

Anual (mm) Latitude Longitude 

344004 Cantanhede -03º37’57’’ -44º22’35’’ Cantanhede - 05/1968 a 01/2011 1860 

344013 Lago Açu -03º46’00’’ -44º50’00’’ Vitória do Mearim - 08/1984 a 02/2011 1724 

345000 Aratoi Grande -03º46’15’’ -45º13’06’’ Vitória do Mearim 70 01/1970 a 12/2010 1755 

345006 Pindaré-Mirim -03º39’30’’ -45º26’35’’ Pindaré-Mirim 23 01/1972 a 01/2011 1924 

446000 Ponte BR-222 -04º18’15’’ -46º29’37’’ Santa Luzia 54 01/1982 a 02/2011 1417 

447002 Reta Km-32 -04º50’29’’ -47º16’26’’ Imperatriz - 05/1984 a 01/2011 1514 

548001 São Sebastião do Tocantins -05º15’35’’ -48º12’25’’ São Sebastião do Tocantins 109 01/1984 a 05/2011 1715 

549002 Marabá 82562 (PCD) -05º21’56’’ -49º07’30’’ Marabá 95 01/1952 a 12/1998 2008 

549007 Km 60 / PA-150 -05º48’11’’ -49º11’00’’ Marabá - 01/1988 a 04/2011 1713 

650002 Serra dos Carajás-N5 -05º56’05’’ -50º04’09’’ Marabá - 04/1985 a 11/2006 1762 
Fonte: ANA, 2011 

 

Tabela 5.1-29: Características Médias Mensais de Precipitação Total (mm) das Estações Selecionadas para Avaliação da Distribuição das Chuvas na Área 
de Inserção do Empreendimento. 

TRECHO ESTAÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Anual 

TRECHO 1 344004 285,5 287,3 384,6 347,4 214,0 68,5 27,4 18,2 19,9 37,7 51,0 120,2 1859,7 

TRECHO 2 344013 230,7 286,8 312,1 344,4 181,5 66,5 29,2 18,7 20,6 36,8 51,6 124,3 1724,0 

TRECHO 3 
345000 247,9 274,9 348,8 332,5 189,1 65,0 32,5 17,1 20,5 36,5 62,2 109,9 1755,3 

345006 252,2 300,1 409,7 369,8 211,6 69,9 35,8 24,2 26,2 33,6 56,3 120,5 1924,0 

TRECHO 4 
446000 190,4 250,8 333,1 272,2 118,9 28,7 12,9 4,6 10,3 20,6 64,2 99,7 1416,6 

447002 210,7 281,5 334,1 311,5 86,3 15,3 5,7 5,8 13,3 30,0 82,6 139,7 1514,0 

TRECHO 5 
548001 257,3 289,2 320,5 235,1 102,8 24,7 5,8 4,3 27,1 73,7 143,9 230,9 1714,7 

549002 304,0 318,5 361,3 267,8 94,6 28,7 16,5 12,4 58,2 102,0 164,9 254,2 2008,3 

TRECHO 6 
549007 245,0 292,9 344,5 241,3 136,6 30,3 12,5 12,7 34,7 87,7 122,2 208,0 1713,1 

650002 244,3 289,8 311,8 215,9 119,6 28,1 29,5 25,7 59,6 108,3 154,7 228,7 1761,9 
Fonte: ANA, 2011 
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Figura 5.1-73: Características médias mensais de precipitação total (mm) das estações selecionadas para avaliação da distribuição das chuvas na Área de 

Inserção do Empreendimento. Fonte: ANA, 2011  
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5.1.7.1.2.2 Caracterização do Regime de Vazões 

Para a caracterização do regime de vazões das sub-bacias inseridas na AII do 
empreendimento, foi consultado o Inventário de Estações Fluviométricas 
(ANEEL, 2001), de modo a identificar os pontos de monitoramento existentes na 
região, com disponibilidade de dados fluviométricos suficientes para análise. 
Paralelamente, buscou-se no banco de dados HIDROWEB da ANA (2011) a 
localização geográfica desses postos e os respectivos registros históricos, com o 
intuito de selecionar os postos mais adequados para os objetivos propostos. 

A Tabela 5.1-30 lista as estações fluviométricas selecionadas e a Figura 5.1-74 
mostra suas respectivas localizações. Para julgar a representatividade de cada 
estação, foram levados em conta, além da localização geográfica, o tamanho da 
série histórica disponível, a disponibilidade de dados referentes a medições de 
cota e descarga líquida, as quais permitem avaliar a consistência da curva-
chave na seção de medição, a estabilidade das curvas-chaves pré-estabelecidas 
pela ANA e a área da bacia de contribuição de cada estação. 

As estações selecionadas foram adotadas como representativas do regime de 
vazões nos trechos de características homogêneas, como indicado na Tabela 
5.1-30. Nota-se que os TRECHOS 1 e 3 não possuem estações características, já 
que o primeiro encontra-se sob influência das marés e o último é um trecho 
localizado nos divisores das bacias hidrográficas, não apresentando cursos de 
água representativos, apenas pequenas drenagens. 

A Figura 5.1-75, Figura 5.1-76 e Figura 5.1-77 apresentam os hidrogramas das 
estações selecionadas, com o intuito de ilustrar o regime de vazões nos trechos 
de características homogêneas 2, 4 e 5-6, respectivamente. 

Após a avaliação geral da consistência dos dados de cada uma das estações 
fluviométricas, foram definidas as séries de vazões médias mensais, a partir das 
quais foram determinadas as vazões características correspondentes, mostradas 
na Tabela 5.1-31. 

Utilizando a série de vazões médias mensais de cada estação selecionada, foram 
construídas as respectivas curvas de permanência adimensionalizadas pela 
QMLT. A Figura 5.1-78 apresenta as referidas curvas separadas por trechos 
homogêneos. 
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Tabela 5.1-30: Estações Fluviométricas Selecionadas para Caracterização da Área de Inserção do Empreendimento. 

Trecho Código Nome Curso de Água 
Área de 

Drenagem 
(km²) 

Coordenadas Geográficas Disponibilidade de 
Dados Latitude Longitude 

TRECHO 2 
33290000 Bacabal Rio Mearim 27.650 -04º13’10’’ -45º45’55’’ 10/1975 a 12/2007 

33380000* Aratoi Grande Rio Grajaú 20.700 -03º46’11’’ -45º13’04’’ 11/1970 a 12/2007 

TRECHO 4 

33025000 Vale do Pindaré Rio Pindaré 5.600 -04º41’45’’ -46º56’00’’ 08/1981 a 12/2007 

33080000 Alto Alegre Rio Pindaré 23.300 -03º39’53’’ -45º50’30’’ 12/1999 a 12/2007 

33190000* Pindaré-Mirim Rio Pindaré 34.030 -03º39’40’’ -45º27’30’’ 01/1972 a 12/2007 

33170000 Esperantina Rio Zutíua 6.800 -04º01’56’’ -45º46’36’’ 05/1972 a 12/2007 

33050000 Ponte BR-222 Rio Buriticupu 5.150 -04º17’50’’ -46º29’15’’ 01/1981 a 12/2007 

TRECHO 5 29050000* Marabá Rio Tocantins 690.920 -05º20’19’’ -49º07’28’’ 01/1978 a 01/2011 

TRECHO 6 29100000* Fazenda Alegria Rio Itacaiunas 37.600 -05º30’50’’ -49º13’14’’ 08/1969 a 01/2011 

* Estações sedimentométricas. 

Fonte: ANA, 2011 
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Figura 5.1-74: Localização das Estações Fluviométricas Selecionadas para Caracterização da Área de Inserção do Empreendimento. Fonte: ANA, 2011. 
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Figura 5.1-75: Hidrogramas das Estações Fluviométricas do TRECHO 2. 

 
Figura 5.1-76: Hidrogramas das Estações Fluviométricas do TRECHO 4. 
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Figura 5.1-77: Hidrogramas das Estações Fluviométricas dos TRECHOS 5 e 6. 

 

Tabela 5.1-31: Vazões Características das Estações Fluviométricas Selecionadas para Caracterização da Área de Inserção do Empreendimento. 

Trecho Código Nome Curso de Água Área de 
Drenagem (km²) 

QMLT 
(m³/s) 

QEsp. 
(l/s.km²) 

QMÁX 
(m³/s) 

QMÍN 
(m³/s) 

Q50% 
(m³/s) 

Q95% 
(m³/s) 

TRECHO 2 
33290000 Bacabal Rio Mearim 27.650 108 3,90 698 35,2 67,7 40,7 

33380000 Aratoi Grande Rio Grajaú 20.700 105 5,09 883 1,94 33,6 5,65 

TRECHO 4 

33025000 Vale do Pindaré Rio Pindaré 5.600 16,4 2,94 75,5 0,702 9,82 1,48 

33080000 Alto Alegre Rio Pindaré 23.300 121 5,18 369 16,1 69,9 20,7 

33190000 Pindaré-Mirim Rio Pindaré 34.030 211 6,19 1262 3,82 105 17,2 

33170000 Esperantina Rio Zutíua 6.800 18,4 2,70 128 0,233 7,20 1,11 

33050000 Ponte BR-222 Rio Buriticupu 5.150 4,35 0,845 24,0 0,006 2,56 0,237 

TRECHO 5 29050000 Marabá Rio Tocantins 690.920 10.530 15,2 43.079 588 7033 2425 

TRECHO 6 29100000 Fazenda Alegria Rio Itacaiúnas 37.600 526 14,0 2687 13,1 273 35,6 



 
   

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
397 

   
TRECHO 2         TRECHO 4 

 
TRECHOS 5 E 6 

Figura 5.1-78: Curvas de Permanência de Vazões Médias Mensais Adimensionalizadas das Estações Fluviométricas Selecionadas. 
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5.1.7.1.3 Principais Mananciais de Abastecimento Público e Outros Usos da 
Água Preponderantes na AID 

Não existem na Área de Influência Direta (AID) da EFC captações de água 
significativas em mananciais superficiais, sendo o abastecimento público 
realizado predominantemente por poços tubulares (água subterrânea) e 
pequenos açudes, que acumulam a água das chuvas. 

A Figura 5.1-79 e a Tabela 5.1-32 apresentam o cadastro de usuários presentes 
na AID. A vazão captada indicada na referida tabela foi estimada com um 
consumo de 150 litros por habitante/dia, valor este referente a residências de 
médio valor e populares, segundo Borges (1984). 

De modo geral, além do abastecimento público, na AID as águas são usadas fins 
difusos rurais, agricultura domiciliar, dessedentação animal e outros usos 
domésticos, como lavagem de roupas e recreação. Além disso, representa 
proteção à vida aquática nas Unidades de Conservação. A Foto 5.1-137 à Foto 
5.1-148 ilustram os usos típicos da água na AID da ferrovia. 
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Figura 5.1-79: Pontos de Captação de Água Identificados na AID do Empreendimento. 



 
   

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________
400 

Tabela 5.1-32: Cadastro dos Usuários de Água na AID do Empreendimento. 

Município Povoado Tipo de Captação Nº de 
Habitantes 

Consumo 
(L/s) 

Coordenadas 
Observações 

Latitude Longitude 

SÃO LUÍS Pedrinhas Captação subterrânea - - -2º43'00,70'' -44º19'00,38''  

BACABEIRA 

José Pedro Captação subterrânea 700 1,22 -2º59'41,35'' -44º21'11,16'' Abastecimento feito pela CAEMA 

Gameleira Captação subterrânea 580 1,01 -3º02'36,56'' -44º19'56,71''  

Ramal do Aboude Captação subterrânea 900 1,56 -3º03'32,26'' -44º20'18,74''  

SANTA RITA 
Centrinho Captação subterrânea 350 0,608 -3º02'38,54'' -44º20'02,62''  

Cai Coco Captação subterrânea 300 0,521 -3º02'23,10'' -44º19'44,76'' Abastecimento feito pela CAEMA 

ITAPECURU 
MIRIM 

Santa Helena Captação subterrânea 500 0,868 -3º17'02,62'' -44º27'18,22''  

Jeibara Captação subterrânea 600 1,04 -3º18'57,17'' -44º28'54,98''  

ANAJATUBA 

Queluz Captação subterrânea 500* 0,868 -3º19'58,22'' -44º29'55,18''  

Pacova - 180* 0,313 - - Busca água em Cumbi ou em Morro 
Grande 

Morro Grande - - - -3º22'58,48'' -44º30'47,34''  

Morro de Alexandre - 40 0,069 -3º23'49,52'' -44º32'03,30''  

MIRANDA DO 
NORTE 

Campestre Captação subterrânea 
e caminhão-pipa 250 0,434 -3º27'11,63'' -44º34'37,24''  

Jacamim Captação subterrânea 90* 0,156 -3º26'14,42'' -44º33'34,13''  

Cariongo Poços particulares e 
caminhão-pipa 500 0,868 -3º28'15,28'' -44º35'57,44''  

Água Preta Poços e Açudes 180* 0,313 -3º30'34,16'' -44º36'38,56''  

Água Branca Captação em açude - - -3º29'40,13'' -44º36'56,09''  

ARARI Bubasa Captação em açude 600* 1,04 -3º33'30,00'' -44º47'26,20'' Existe poço, mas a água é salobra 

ARARI 
Pimental Captação subterrânea 280 0,486 -3º34'38,86'' -44º42'57,74''  

Encruzi de Poços particulares 400 0,694 -3º33'35,64'' -44º47'19,46''  
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Município Povoado Tipo de Captação Nº de 
Habitantes 

Consumo 
(L/s) 

Coordenadas 
Observações 

Latitude Longitude 

Laranjeiras 

Moitas - 2000 3,47 -3º33'44,46'' -44º48'55,58''  

Boca do Campo - 180* 0,313 -3º33'08,14'' -44º49'06,17''  

VITÓRIA DO 
MEARIM 

Todo Dia Captação subterrânea 30 0,052 -3º31'49,08'' -44º51'32,69''  

Escondido - 110 0,191 -3º32'07,62'' -44º52'15,92''  

Boa Vista Captação subterrânea 288* 0,500 -3º32'20,29'' -44º53'12,62''  

Mato Grosso Captação subterrânea 
150* 

0,260 -3º32'41,82'' -44º54'13,25''  

Louro Captação subterrânea 0,000 -3º32'36,85'' -44º54'04,50''  

Tirirical Captação subterrânea 400 0,694 -3º33'20,77'' -44º55'09,12''  

Coque Captação subterrânea 11000 19,1 -3º34'44,33'' -44º57'38,63'' Abastecimento feito pela CAEMA 

Vila Nova Captação subterrânea 336* 0,583 -3º35'24,14'' -44º58'58,37''  

Caçoada Captação subterrânea 220 0,382 -3º35'57,05'' -44º58'53,08''  

IGARAPÉ DO 
MEIO 

Riachão Captação subterrânea 120* 0,208 -3º35'31,20'' -45º01'05,84''  

Puraqueú - 320 0,556 -3º35'13,06'' -45º01'56,50''  

São Vicente Captação subterrânea 1000* 1,74 -3º35'08,81'' -45º03'44,93''  

MONÇÃO Cajazeira Captação subterrânea 96 0,167 -3º39'21,82'' -45º15'10,08''  

SANTA INÊS 
Barradiço Captação subterrânea 600* 1,04 -3º41'54,89'' -45º22'05,38''  

Encruzilhada - 1500 2,60 -3º41'30,73'' -45º24'11,23''  

SANTA INÊS Pequizeiro Captação subterrânea 288* 0,500 -3º42'09,94'' -45º24'37,66''  

PINDARÉ 
MIRIM 

Olho d'Água dos 
Carneiros Captação subterrânea 600* 1,04 -3º42'09,83'' -45º25'56,06''  

Olho d'Água Velho Captação subterrânea 50 0,087 -3º42'54,58'' -45º26'41,82''  

Serra Captação subterrânea 550 0,955 -3º42'37,19'' -45º34'07,79''  
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Município Povoado Tipo de Captação Nº de 
Habitantes 

Consumo 
(L/s) 

Coordenadas 
Observações 

Latitude Longitude 

ALTO ALEGRE 
DO PINDARÉ 

Vila Altemar Captação subterrânea 130 0,226 -3º42'04,82'' -45º55'38,35''  

Flor do Dia Captação subterrânea 216* 0,375 -3º38'48,34'' -45º43'52,18''  

Mineirinho Captação subterrânea 5000 8,68 -3º42'08,32'' -45º57'45,43''  

Arapapá Captação subterrânea 570* 0,990 -3º42'08,17'' -46º00'08,10''  

Mamoarana Captação subterrânea 110 0,191 -3º39'32,54'' -45º41'12,77''  

Brejinho Captação subterrânea 30 0,052 -3º42'25,34'' -46º01'23,34''  

Três Bocas Captação subterrânea 610 1,06 -3º42'14,00'' -46º02'14,53''  

Auzilândia Captação subterrânea 7000 12,2 -3º43'38,50'' -46º05'36,60''  

Vila Nova Captação subterrânea 1000 1,74 -3º43'45,70'' -46º05'50,42''  

São Miguel Captação subterrânea 78* 0,135 -3º38'48,34'' -45º43'52,18''  

Boa Vista Captação subterrânea 500 0,868 -3º47'33,65'' -46º09'31,00''  

Altamira Captação subterrânea 3000 5,21 -3º51'33,91'' -46º11'22,74''  

Roça Grande Captação subterrânea 600* 1,04 -3º52'57,54'' -46º12'06,19''  

Apararizal - 40 0,069 -3º54'16,38'' -46º12'01,91''  

Tucumã - 400 0,694 -3º57'14,54'' -46º14'27,49''  

BURITICUPU 

Presinha - 150 0,260 -3º59'37,72'' -46º15'48,78''  

Presa de Porco Captação subterrânea 4000 6,94 -4º01'25,54'' -46º17'32,46''  

Vila União - 120 0,208 -3º35'09,60'' -45º03'45,00''  

Vila Concórdia - 240* 0,417 -3º35'03,12'' -45º03'41,94'' Busca água em Vila União 

Centro de Farias Poços particulares 130 0,226 -4º11'29,83'' -46º29'00,20''  

Labote Captação subterrânea 180* 0,313 -4º09'20,09'' -46º26'15,68''  

Vila Varig Captação subterrânea 1036 1,80 -4º11'28,61'' -46º28'56,60''  

BOM JESUS Vila do Túnel Captação subterrânea 150* 0,260 -4º12'34,88'' -46º29'31,92''  
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Município Povoado Tipo de Captação Nº de 
Habitantes 

Consumo 
(L/s) 

Coordenadas 
Observações 

Latitude Longitude 

DAS SELVAS Nova Vida Captação subterrânea 1200 2,08 -4º18'57,02'' -46º35'13,38''  

AÇAILÂNDIA 

Novo Oriente - 330* 0,573 -3º27'30,85'' -44º35'20,83''  

Francisco Romão - 300* 0,521 -4º35'06,04'' -47º10'24,24''  

Pequiá - 10000 17,4 -4º54'04,96'' -47º23'55,46''  

Nova Pequiá - 5500 9,55 -4º54'28,58'' -47º25'34,82''  

CIDELÂNDIA Trecho Seco - 1200 2,08 -5º06'26,71'' -47º32'54,67''  

SÃO PRETO 
DA ÁGUA 
BRANCA 

Cabeça Gorda Captação subterrânea 
e superficial 300 0,521 -5º09'26,03'' -48º27'53,71''  

Povoado Cocal Captação subterrânea 1000 1,74 -3º14'41,24'' -44º25'09,91''  

MARABÁ Povoado Itainópolis Captação subterrânea 1000* 1,74 -5º39'19,91'' -49º24'47,16''  

PARAUAPEBAS Palmares Captação superficial 11000* 19,1 -5º59'40,63'' -49º53'39,52'' Abastecimento feito pela SAAEP 

* Foi realizada uma estimativa da população, multiplicando o número de residências pela média de pessoas por família na região de estudo (6 pessoas). 
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Foto 5.1-137:Açude com dessedentação de 
animais em Água Branca, município de 
Miranda do Norte-MA. 

Foto 5.1-138: Lavagem de roupas e recreação 
em Água Preta, município de Miranda do 
Norte-MA. 

  

Foto 5.1-139: Lavagem de roupas em Água 
Preta, município de Miranda do Norte-MA. 

Foto 5.1-140: Captação subterrânea em 
Auzilândia¸ município de Alto Alegre do 
Pindaré-MA. 

  
Foto 5.1-141: Captação subterrânea em 
Brejinho, município de Alto Alegre do Pindaré-
MA. 

Foto 5.1-142:Uso da água de açude em 
Bubasa, município de Arari-MA. 
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Foto 5.1-143: Captação em açude em Cai 
Coco, município de Santa Rita-MA. 

Foto 5.1-144: Captação subterrânea em 
Cajazeira, município de Monção. 

  
Foto 5.1-145: Caminhões-pipa em Campestre, 
município de Miranda do Norte-MA. 

Foto 5.1-146: Poço em Olho d’Água Velho, 
município de Pindaré-Mirim-MA. 

  

Foto 5.1-147: Sistema de abastecimento da 
SAAEP em Palmares Sul, Parauapebas-PA. 

Foto 5.1-148: Abastecimento de água realizado 
pela CAEMA em Coque, Vitória do Mearim -
MA. 
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5.1.7.1.4 Implicações dos Processos Erosivos/Assoreamento na Dinâmica 
Fluvial da AID 

De acordo com a publicação “Diagnóstico das Condições Sedimentológicas dos 
Principais Rios Brasileiros” (ELETROBRÁS, 1998), as sub-bacias inseridas na 
AID da EFC pertencem a duas zonas distintas, do ponto de vista do 
comportamento hidrossedimentológico. As sub-bacias localizadas na região 
hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental estão inseridas na Zona 
Maranhense (E1), que possui as seguintes características: solos de média 
erodibilidade, relevo moderado e vegetação tipo Savana. Já as pertencentes à 
região hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia, possuem características da 
Amazônia Oriental (N7), quais sejam: erodibilidade dos solos de média a fraca, 
relevo ondulado e vegetação de Cerrado, possui valores de CMA de 27 mg/l e 
produção específica de sedimentos de 16 t/km².ano em bacias de 26.000 km². 

Dentre as estações fluviométricas selecionadas, as do rio Grajaú em Aratoi 
Grande (33380000), do rio Pindaré em Pindaré-Mirim (33190000), do rio 
Tocantins em Marabá (29050000) e do rio Itacaiúnas em Fazenda Alegria 
(29100000) possuem registros de dados sedimentométricos. 

A partir dos dados das campanhas de medição de descarga sólida em suspensão 
nas estações citadas, foram obtidos os valores das descargas sólidas em 
suspensão (DSS) e das descargas sólidas totais (DST) pelo método de Colby. 
Observando os dados apresentados, pode-se constatar que as medições de 
descarga sólida nas estações consideradas foram realizadas tanto em período 
seco quanto em período chuvoso e que, quanto maiores as descargas líquidas, 
maiores os valores de concentração de sedimentos em suspensão. 

Levando-se em conta os valores de DSS, DST e das respectivas vazões líquidas 
médias diárias das estações Aratoi Grande, Pindaré-Mirim, Marabá e Fazenda 
Alegria, foram definidas as correspondentes curvas-chaves de sedimentos, com 
o intuito caracterizar a produção de sedimentos da área de influência do 
empreendimento. A Figura 5.1-80 e Figura 5.1-81 apresentam as curvas-chave 
das descargas sólidas em suspensão e total versus vazão líquida (vazão 
correspondente ao dia da medição de descarga sólida), respectivamente, para 
todas as estações consideradas no estudo. 
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Figura 5.1-80: Curvas-chave de Sedimentos em Suspensão das Estações Selecionadas. 

 
Figura 5.1-81: Curvas-chave de Sedimentos Totais das Estações Selecionadas. 

Utilizando as séries de vazões médias mensais de cada uma das estações 
fluviométricas e as equações decorrentes do ajuste potencial aos dados de 
descarga sólida total (Figura 5.1-81), foram determinados os respectivos valores 
de descarga sólida total apresentados na Tabela 5.1-33. Vale ressaltar que as 
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equações ajustadas ao período de dados sedimentométricos disponível em cada 
estação foram consideradas válidas para todo o período de dados das 
respectivas séries de vazões médias mensais. Na Tabela 5.1-33 também são 
apresentados os valores de Produção Específica de Sedimentos (PES) obtidos a 
partir da divisão dos valores de DST pelas respectivas áreas de drenagem das 
estações. 

Tabela 5.1-33: Valores de Descarga Sólida Total (DST) e Produção Específica de Sedimentos 
(PES) para as Estações com Disponibilidade de Dados Sedimentométricos. 

Trecho Código Nome Curso de 
Água 

Área de 
Drenagem 

(km²) 

DST 
(t/ano) 

PES 
(t/km².ano) 

TRECHO 2 33380000 Aratoi Grande Rio Grajaú 20.700 1.124.096 54,3 

TRECHO 4 33190000 Pindaré-Mirim Rio Pindaré 34.030 537.856 15,8 

TRECHO 5 29050000 Marabá Rio Tocantins 690.920 20.144.699 29,2 

TRECHO 6 29100000 Fazenda Alegria Rio Itacaiúnas 37.600 890.246 23,7 

Nas bacias hidrográficas interceptadas pelo traçado da EFC predomina o 
escoamento em regime fluvial, com regime sedimentológico bem estabelecido e 
indicativo de um estágio de equilíbrio morfológico fluvial ao longo dos cursos de 
água, sobretudo nos segmentos de sua transposição pela ferrovia. 

Em se tratando de duplicação da ferrovia, em traçado e greide paralelos ao 
existente, as estruturas de transposição dos cursos de água terão suas 
dimensões verificadas e prolongadas para montante ou jusante do eixo atual. 
Assim, não são esperadas novas interferências sobre a dinâmica morfológica 
fluvial, com consequente alteração do regime sedimentológico na AID que possa 
ser considerada expressiva, exceto pela geração localizada de sedimentos ao 
longo das obras de implantação da duplicação, cujos movimentos de terra 
inerentes aos trabalhos de terraplenagem requerem a exposição de solos e 
taludes, os quais se constituem em pontos de geração de sedimentos que, 
embora localizados e de caráter temporário, serão dotados de adequados 
dispositivos de controle ambiental. 

5.1.7.1.5 Caracterização do Regime de Cheias 

A caracterização das vazões de enchente está apresentada segundo o intervalo 
de recorrência dos eventos máximos anuais, estimado avaliando-se o histórico 
de ocorrências de vazões acima de determinadas magnitudes, que, para o caso 
da ferrovia, são as vazões associadas a 50 e 100 anos de período de retorno, já 
que este é o critério de projeto do sistema de drenagem. 

Para tanto, foram utilizadas as amostras dos máximos anuais de vazão diária 
registrados nas estações fluviométricas selecionadas e anteriormente 
apresentadas na Tabela 5.1-30. A estação Alto Alegre (33080000) foi descartada 
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da avaliação por apresentar amostra com apenas sete eventos, já que, para que 
as amostras selecionadas possam ser consideradas representativas da 
população a ser estimada (valores extremos em função de períodos de retorno), é 
recomendável que as mesmas possuam dez ou mais eventos máximos anuais. 

Para definição das vazões associadas aos tempos de retorno notáveis, foram 
ajustadas distribuições teóricas de probabilidades às amostras consideradas. 
Foram testadas as seguintes distribuições: Exponencial, Gumbel, Log-Normal, 
Pearson III, Log-Pearson III e GEV (Generalizada de Valores Extremos). A Figura 
5.1-82 e a Tabela 5.1-34 apresentam os resultados dos ajustes às amostras das 
estações fluviométricas selecionadas. 

 
Figura 5.1-82: Distribuições de Probabilidades Teóricas Ajustadas às Amostras de Máximos 

Anuais das Estações Fluviométricas Selecionadas. 
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Tabela 5.1-34: Cheias de Projeto no Local das Estações Fluviométricas Selecionadas. 

Tempo de 
Retorno (anos) 33290000 33380000 33025000 33190000 33170000 33050000 29050000 29100000 

2 321 485 74,2 907 165 16,4 28.395 1988 

5 513 689 90,0 1223 230 24,8 34.224 2568 

10 658 824 99,6 1433 273 30,4 38.084 2952 

25 850 995 111 1697 327 37,4 42.960 3437 

50 669 1121 119 1893 368 42,6 46.578 3797 

100 1141 1247 127 2088 408 47,7 50.169 4154 

Distribuição 
Ajustada Exponencial Gumbel Log-Normal Gumbel Gumbel Gumbel Gumbel Gumbel 
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Definidas as vazões de enchentes, estas foram plotadas em conjunto com os 
eventos de vazões máximas anuais registradas nas estações fluviométricas 
selecionadas, no intuito de identificar o intervalo de recorrência das cheias nos 
principais cursos de água interceptados pela EFC. 

Segundo os registros de vazões no rio Mearim, na seção da estação Bacabal 
(33290000), houve apenas uma cheia com tempo de retorno maior que 50 anos, 
ocorrida em 1985, conforme mostra a Figura 5.1-83, apresentando um intervalo 
de recorrência de 31 anos. Em relação às cheias ordinárias, com tempo de 
retorno de 2 e 10 anos, os intervalos de recorrência associados são cerca de 2 e 
8 anos, respectivamente. 

 
Figura 5.1-83: Histórico de Vazões Máximas Anuais Registradas no Rio Mearim em Bacabal 

(33290000), confrontado com as Vazões de Tempo de Retorno Notáveis. 

Em relação ao rio Grajaú, afluente principal do rio Mearim, durante o período de 
monitoramento da estação Aratoi Grande (33380000) não foram registradas 
vazões maiores do que 50 e 100 anos de período de retorno, conforme apresenta 
a Figura 5.1-84. A cheia máxima registrada ocorreu em 1974, um pouco inferior 
à vazão de 50 anos de período de retorno. As cheias ordinárias, com tempo de 
retorno de 2 e 10 anos, apresentam intervalos de recorrência em torno de 2 e 9 
anos, respectivamente. 
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Figura 5.1-84: Histórico de Vazões Máximas Anuais Registradas no Rio Grajaú em Aratoi 

Grande (33380000), confrontado com as Vazões de Tempo de Retorno Notáveis. 

No caso do rio Pindaré, curso de água que margeia a ferrovia em grande parte de 
seu percurso, também não foram registradas vazões maiores do que 50 e 100 
anos de período de retorno na estação Pindaré-Mirim (33190000), conforme 
apresenta a Figura 5.1-85. As cheias ordinárias, com tempo de retorno de 2 e 10 
anos, apresentam intervalos de recorrência em torno de 2 e 8 anos, 
respectivamente. 
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Figura 5.1-85: Histórico de Vazões Máximas Anuais Registradas no Rio Pindaré em Pindaré 
Mirim (33190000), confrontado com as Vazões de Tempo de Retorno Notáveis. 

Nos rios Zutíua e Buriticupu, afluentes da margem direita do rio Pindaré que 
são interceptados pela ferrovia em pontos de travessia, foram registradas três 
cheias superiores à vazão de 10 anos de período de retorno, com intervalo de 
recorrência médio de 11 e 8 anos, respectivamente, conforme ilustra a Figura 
5.1-86 e Figura 5.1-87.  

 
Figura 5.1-86: Histórico de Vazões Máximas Anuais Registradas no Rio Zutíua em 

Esperantina (33170000), confrontado com as Vazões de Tempo de Retorno Notáveis. 
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Figura 5.1-87: Histórico de Vazões Máximas Anuais Registradas no Rio Buriticupu em Ponte 

BR-222 (33050000), confrontado com as Vazões de Tempo de Retorno Notáveis. 

A maior cheia registrada ocorreu em 2006 em ambos os cursos de água. Quanto 
à cheia ordinária de 2 anos de período de retorno, observa-se, como esperado, 
um intervalo de recorrência médio de 2 anos, considerando os dados das 
estações Esperantina (33170000) e Ponte BR-222 (33050000). 

Em relação ao rio Tocantins na estação de Marabá (29050000), apenas a cheia 
de 1980 possui tempo de retorno maior que 100 anos, como se pode observar na 
Figura 5.1-88. No entanto, tendo em vista o período de observações até a 
presente data, o intervalo de recorrência associado a esta cheia seria de 30 
anos. Observa-se que o intervalo de recorrência associado à vazão de 10 anos de 
período de retorno é de 15 anos, enquanto para cheias ordinárias de 2 anos de 
período de retorno o intervalo de recorrência é de 1,7 anos. 
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Figura 5.1-88: Histórico de Vazões Máximas Anuais Registradas no Rio Tocantins em 

Marabá (29050000), confrontado com as Vazões de Tempo de Retorno Notáveis. 

A cheia de maior magnitude registrada no rio Itacaiunas em Fazenda Alegria 
(29100000) ocorreu em 1974, com um tempo de retorno maior que 50 anos, o 
que pode ser observado na Figura 5.1-89. A vazão máxima do ano de 1980 não 
foi registrada, devido às falhas no período, sendo provável que a mesma tenha 
sido de grande magnitude, diante da proximidade do rio Tocantins. Observa-se 
que o intervalo de recorrência associado à vazão de 10 anos de período de 
retorno é de 14 anos, enquanto para cheias ordinárias de 2 anos de período de 
retorno o intervalo de recorrência é de 2 anos. 
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Figura 5.1-89: Histórico de Vazões Máximas Anuais Registradas no Rio Itacaiunas em 

Fazenda Alegria (29100000), confrontado com as Vazões de Tempo de Retorno Notáveis. 

Realizada a caracterização básica das magnitudes e frequência de cheias nos 
principais cursos de água da área de inserção do empreendimento, a seguir é 
apresentada uma discussão a respeito da relação do regime e duração de cheias 
com a ferrovia, segundo os trechos homogêneos anteriormente descritos. 

No TRECHO 1 da EFC, os cursos de água drenam em direção ao estuário e 
estão sob influência direta das marés oceânicas. No TRECHO 2, ao longo do 
qual o traçado da ferrovia atravessa a baixada da foz do rio Mearim, a vazão 
escoada pelos bueiros é condicionada pela diferença entre os níveis de água a 
montante e a jusante do aterro da ferrovia, não havendo bacias hidrográficas de 
contribuição bem delimitadas. O regime de escoamento, influenciado pelas 
marés no estuário, impõe condições de contorno de jusante que provocam o 
armazenamento das cheias dos rios Mearim e Grajaú a montante da ferrovia, ao 
longo de uma extensa planície e durante um intervalo de tempo relativamente 
longo, com a formação de inúmeras lagoas, dentre elas os lagos Açu, Verde e da 
Carnaúba. Na ocorrência de cheias de grande porte, o esvaziamento da planície 
de inundação é lento, controlado pelo fluxo e refluxo das marés e pelos vãos da 
ponte do rio Pindaré e da ponte de seu leito de vazante (km 131), além dos 
bueiros celulares implantados ao longo da ferrovia. No TRECHO 3, a EFC está 
menos sujeita a inundações, uma vez que seu traçado acompanha os divisores 
das águas dos rios Mearim/Grajaú e Pindaré. No TRECHO 4, onde a EFC 
margeia o rio Pindaré, o aterro da ferrovia pode ser alcançado pelos níveis das 
enchentes na planície de inundação. Já nos TRECHOS 5 e 6, diante de grandes 
cheias, os elevados níveis dos rios Tocantins e Itacaiunas podem causar 
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remanso nos seus afluentes e a possibilidade de inundação do greide da 
ferrovia. 

A duração das cheias está ligada a inúmeros fatores, tais como a gênese das 
enchentes, a sua abrangência territorial, a simultaneidade das cheias em bacias 
vizinhas, o período de recorrência, dentre outros. Ao longo do traçado da EFC, 
devido ao porte das bacias de contribuição e às características da hidrografia 
local, as grandes cheias costumam durar vários dias e até meses. Na AID da 
EFC, há registros de enchentes nos rios Tocantins e Itacaiúnas que resultaram 
em níveis de água bastante elevados por longo período, desde algo em torno de 
30 a 40 dias até cerca de 3 meses (Potamus, 2009). Na cheia do ano de 2009, 
por exemplo, a cota linimétrica máxima registrada pelo leiturista da estação 
fluviométrica do rio Itacaiúnas em Fazenda Alegria foi 1700 cm, a qual perdurou 
por quase 1 mês. Esta informação foi obtida durante inspeção à estação 
fluviométrica, quando o leiturista disponibilizou a caderneta de anotação para 
averiguação. Já na estação fluviométrica do rio Pindaré em Pindaré-Mirim, a 
permanência dos níveis de água acima das cotas 750 cm e 800 cm durante a 
cheia de 2008 foi de 30 dias e 20 dias, respectivamente, enquanto na cheia de 
2009 o tempo de permanência desses níveis foi duas vezes superior (Potamus, 
2009). 

5.1.7.2 HIDROGEOLOGIA 

5.1.7.2.1 Domínios Hidrogeológicos da AII  

Com base no cenário geológico regional são reconhecidos na Área de Influência 
Indireta da EFC três Domínios Hidrogeológicos: Província Parnaíba, Província 
Tocantins e Província Carajás. A maior parte da AII do empreendimento está 
inserida na Província Parnaíba, com unidades aqüíferas de meio poroso. Na 
Província Tocantins predominam os aqüíferos de meio poroso e meio fissural 
(misto); e na Província Carajás, aquiferos predominantemente de meio Fissural 
(Figura 5.1-90).  

5.1.7.2.1.1 Província Parnaíba (Domínio de Aquífero Poroso) 

A área de abrangência da Província Parnaíba possui uma variação altimétrica 
considerável de acordo com a posição geográfica. Dominam os litotipos 
correspondentes à Formação Itapecuru, formada por arenitos avermelhados a 
esbranquiçados de textura média a grossa e arenitos argilosos e sílticos. Em 
direção a montante do rio Pindaré, localizado na porção central da EFC, 
encontram-se as cotas mais elevadas formada pelas rochas sedimentares 
detrítico-lateríticas quaternárias que sustentam a paisagem na forma de platôs 
dissecados. No sopé desses platôs, nos fundos de vale entalhados, os 
sedimentos da Formação Itapecuru já afloram, apontando altitudes em torno de 
150 a 180 metros. Rumo à porção NE da área, em direção à jusante do rio 
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Pindaré, a paisagem é dominada pelas planícies sub-litorâneas e costeiras 
maranhenses, onde as cotas altimétricas variam de 10 a 80 metros, 
aproximadamente. 

Nas superfícies mais aplainadas do relevo regional, as unidades hidrogeológicas 
vinculam- se a uma condição de baixos gradientes hidráulicos e capacidade de 
armazenamento moderada. As condições de armazenabilidade, no entanto, 
podem ser consideradas promissoras, em vista de que a Formação Itapecuru 
representa de modo majoritário esses espaços geográficos.  

De modo geral, em virtude dos aqüíferos freáticos possuírem uma composição 
predominantemente granular, o meio se comporta como poroso e relativamente 
isotrópico. Tais características permitem inferir que para o sistema aqüífero 
superior livre, o fluxo das águas subterrâneas seja, basicamente, concordante 
com a topografia local. Assim, as áreas mais elevadas se comportam como áreas 
de recarga e divisores naturais das águas subterrâneas, onde o fluxo é 
predominantemente vertical até atingir a zona saturada, e a partir daí o 
escoamento lateral é direcionado para as áreas de descarga, representadas pelos 
corpos de água superficiais. 

Embora não apresente alto potencial hidrogeológico, devido à presença de 
camadas argilosas e sílticas, constitui a unidade hidrogeológica mais utilizada 
para captação de água subterrânea ao longo da área. Segundo SETE (2006), a 
extração de água subterrânea proveniente do sistema hidrogeológico Itapecuru 
se faz preferencialmente através de poços profundos em função da sua espessa 
seqüência sedimentar de aproximadamente superior a 1.500 m (ROSSETTI 
2001). 
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Figura 5.1-90: Domínios Hidrogeológicos da Área de Inserção da EFC 



 
 

 
 

_______________________________________________________________________________
420 

5.1.7.2.1.2 Província Tocantins (Domínio de Aquífero Misto) 

Os terrenos da Província Tocantins são caracterizados por baixas variações 
altimétricas, apresentando via de regra cotas entre 100 a 150 metros. Dominam 
rochas metassedimentares de composição pelítica, representados em sua 
maioria, por ardósias e filitos da Formação Couto Magalhães. De maneira 
subordinada, encontram-se sedimentos clásticos, conglomerados suportados 
por argilitos e metassiltitos, metarcóseos, calcários, metarenitos e quartzitos.  

Como características hidrogeológicas relacionadas ao armazenamento e ao fluxo 
subterrâneo neste domínio tem-se fluxos mistos, representados pelo meio 
fissural e poroso, vinculado ao sistema hidrogeológico metassedimentar. Estes 
domínios hidrogeológicos devem se comportar como aqüíferos pobres, de 
maneira em geral, podendo ocorrer situações mais favoráveis oriundas de 
processos tectônicos localizados. 

Os baixos gradientes hidráulicos e as baixas condutividades hidráulicas 
associadas a esses materiais podem implicar na diminuição da capacidade de 
fluxo dos aqüíferos, acarretando em perdas significativas do potencial 
hidrogeológico, em nível regional e até local, projetando-se escassas 
contribuições subterrâneas para os rios e igarapés que drenam a região. 

5.1.7.2.1.3 Província Carajás (Domínio de Aquífero Fissural) 

A área de domínio da Província Carajás apresenta as maiores elevações 
topográficas encontradas dentro da área de influência do Projeto. 

Esse domínio é constituído por rochas de afinidade granítica, majoritariamente, 
apresentando um domínio bastante complexo estruturalmente apresentando 
desse modo propriedades hidrogeológicas bastante heterogêneas, onde as 
condições de fluxo são favorecidas pelos fortes gradientes hidráulicos e ficam 
condicionadas às estruturas penetrativas que servem como conduto principal 
para o escoamento subterrâneo. 

Os principais sistemas aqüíferos existentes nesse domínio são formados 
basicamente por duas unidades hidrogeológicas principais, representadas pelos 
mantos residuais de alteração das rochas cristalinas que formam o 
embasamento da região, e pelos aqüíferos fraturados existentes em maior 
profundidade na porção sã da rocha. 

O primeiro caracteriza os aqüíferos freáticos ou livres, regidos pela pressão 
atmosférica, de expressão superficial restrita, conectados ao meio poroso da 
zona saturada, pelos interstícios dos grãos que constituem essas zonas de 
intemperismo. O segundo é caracterizado pelas descontinuidades presentes nas 
rochas, representadas por falhas ou família de juntas. Esses aqüíferos são 
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considerados, em geral, semi-confinados e confinados, não sendo possível 
avaliar o sentido de escoamento das águas subterrâneas, uma vez que não há 
uma base consistente de monitoramento piezométrico destes sistemas. 

Além desses aqüíferos formados pelas rochas de afinidade graníticas, vale 
ressaltar que os arenitos e sedimentos inconsolidados que formam a bacia do 
rio Itacaiúnas apresentam um relevante sistema aqüífero, onde as suas 
características hidrogeológicas de armazenamento e de fluxos principalmente 
caracterizam-se por fluxos mistos, ocorrendo tanto em meio poroso como 
fissural, de forma quase equivalente. Portanto, como observado pela variedade 
litológica descrita nesse domínio, os aqüíferos correspondentes podem atingir 
uma gama variável de propriedades hidrodinâmicas, implicando numa provável 
variabilidade quanto às suas potencialidades aqüíferas. 

Tendo em vista seu caráter de dupla porosidade, marcada pela presença de uma 
unidade hidrogeológica superior vinculada ao manto de alteração e outra 
inferior legada apenas ao sistema fraturado profundo, a circulação manifesta-se 
com a infiltração das águas meteóricas, fonte primária de recarga, sobre os 
produtos de alteração que capeiam as rochas coesas subjacentes. Esses 
sistemas por sua vez mantêm uma circulação ativa no sentido vertical, 
concomitantemente existem rotas intermediárias de fluxos que, em função da 
morfologia de relevo, descarregam parte dos aportes meteóricos na forma de 
nascentes nos sopés das encostas. Esses mantos de cobertura conformam 
aqüíferos livres nesse meio intersticial formado pelas areias e siltes, sendo os 
mais importantes do ponto de vista ambiental, nas áreas da ADA e AID.  

Uma parte da recarga proveniente desse sistema superior alimenta os aqüíferos 
fraturados em profundidade, cuja circulação é realizada essencialmente através 
das fraturas que se encontram interligadas. Parte da descarga é transmitida 
para os fundos das calhas de drenagem vizinhas, e outra para os fundos de vale 
que representam os níveis de base regionais, percorrendo distâncias maiores. 

De maneira geral, as situações mais favoráveis à ocorrência de potenciais 
hidrogeológicos elevados devem prevalecer pelos fatores intrínsecos relacionados 
à intensa atividade tectônica que, através de vários eventos, imprimiram 
registros polimetamórficos nesses materiais, potencializando a geração de uma 
rede interconectada de estruturas secundárias. 

Os elevados gradientes hidráulicos e as condutividades hidráulicas médias 
esperadas para esses materiais podem implicar na relativa elevação da 
capacidade de fluxo dos aqüíferos, acarretando em ganhos significativos do 
potencial hidrogeológico em nível regional, implicando na projeção de 
contribuições subterrâneas substanciais para as drenagens que compõe essa 
região. No entanto, este domínio está predominantemente vinculado aos 
sistemas hidrogeológicos fissurais. 
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5.1.7.2.2 Unidades Hidrogeológicas da AID 

A definição e caracterização das unidades hidrogeológicas da AID foi realizada 
com base no contexto geológico regional e local. Podem ser individualizadas sete 
unidades hidrogeológicas distintas, associadas aos Domínios hidrogeológicos 
regionais descritos anteriormente: (i) unidade de aluviões, (ii) unidade de 
depósitos litorâneos, (iii) unidade de formações cenozóicas indiferenciadas; (iv) 
unidade Bacia do Parnaíba; (v) Unidade Domínio Poroso/Fissural; (vi) Unidade 
Domínio Metassedimentos/Metavulcânicas; e (vii) Unidade Domínio Cristalino 
(CPRM, 2006). 

A Tabela 5.1-35 apresenta a associação das unidades geológicas da Área de 
Influência Direta (AID) da EFC e a unidade hidrogeológica associada. A seguir 
segue descrição destas unidades, conforme apresentado no Mapa Hidrogeológico 
(Figura 5.1-91). 

5.1.7.2.2.1 FORMAÇÕES CENOZÓICAS 

As Formações Cenozóicas englobam pacotes de rochas sedimentares de 
natureza e espessura diversas, que recobrem as rochas mais antigas. Em 
termos hidrogeológicos, têm um comportamento de aqüífero poroso, 
caracterizado por possuir uma porosidade primária, mostrando nos terrenos 
arenosos uma elevada permeabilidade. 

A depender da espessura e da razão areia/argila dessas unidades, podem ser 
produzidas vazões significativas nos poços tubulares perfurados, sendo, 
contudo bastante comum que os poços localizados neste domínio captem água 
dos aqüíferos subjacentes. Este domínio está representado por depósitos 
relacionados temporalmente ao Quaternário e Terciário (aluviões, coluviões, 
depósitos eólicos, areias litorâneas, depósitos flúvio-lagunares, arenitos de 
praia, depósitos de leques aluviais, depósitos de pântanos e mangues, 
coberturas detríticas e detríticas-lateríticas diversas e coberturas residuais). 

Foram identificadas três subunidades dentro deste grupo: Aluviões, Depósitos 
litorâneos e Formações cenozóicas indiferenciadas. 
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Tabela 5.1-35: Unidades Geológicas da Área de Influência Direta (AID da EFC) e Unidade/Domínio Hidrogeológicos Associados. 

EON ERA  UNIDADE GEOLÓGICA SIGLA LITOLOGIA UNIDADE HIDROGEOLÓGICA 

Fa
n

er
oz

ói
co

 

C
en

oz
ói

co
 

Q
u

at
er

n
ár

io
 

Depósitos Aluvionares Q2a Areis e Argilas Aluvionares. 
Aluviões (1Al), ), Aqüífero Poroso – 

Favorabilidade Geológica Variável. Podem ter 6 
a 8 km de extensão e espessuras de até  40 m. 

Depósitos flúvio-
lagunares Qfl Areias e pelitos. 

Depósitos Litorâneos (1DL), Aqüífero Poroso) – 
Favorabilidade Geológica Variável. Podem 

alcançar dezenas de metros e larguras de até 
centenas de metros. 

Depósito de pântanos e 
mangues 

Qpm Areias e argilas. 
Formações Cenozóicas Indiferenciadas (1ID), 

Aqüífero Poroso – Baixa Favorabilidade 
hidrogeológica Possuem alguma importância 

hidrogeológica como área de recarga ou 
estoque temporário para os aqüíferos 

subjacentes. 

Depósitos flúvio-marinhos Qfm Areias, argilas e siltes. 

Te
rc

iá
ri

o Depósitos  detríticos e ou 
lateritas 

Nd Coberturas semi-consolidadas e arenito e argilito 
com capeamento de laterito. 

Grupo Barreiras Enb Arenitos mal selecionados, argilitos, siltitos e 
conglomerados. 

M
es

oz
ói

co
 

C
re

tá
ce

o Formação Itapecuru K12it 
Arenitos variados, com intercalação de siltitos e 
argilitos, conglomerados e, subordinadamente, 

folhetos. Bacia do Parnaíba (2BP), Aqüífero Poroso –
Muito Alta a média favorabilidade 

hidrogeológica. A favorabilidade diminui nos 
bordos da bacia. Formação Codó K1c 

Folhelhos, folhelhos betuminosos, intercalados 
com finas camadas de calcário. Ocorrem 

também evaporitos e arenitos de granulação 
grossa  

Pr
é-

C
am

br
ia

n
o 

Pr
ot

er
oz

ói
co

 N
eo

 –
pr

ot
er

o-
zó

ic
o 

 
Formação Couto de 

Magalhães NPct 
Filitos, ardósias, xistos (de granulação fina), 

quartzitos e calcários com baixo grau de 
metamorfismo. 

Metassedimentos/Vulcânicas (4), Aqüífero 
Fissural - Favorabilidade Hidrogeológica Baixa. 

Pa
le

op
ro

te
ro

-
zó

ic
o 

Grupo Paredão PP3pd 
Arenitos ortoquartzíticos e subordinadamente, 

arenitos conglomeráticos, grauvacas e 
conglomerados. 

Poroso/Fissural – (3), Aquífero Misto, Média a 
Baixa Favorabilidade Hidrogeológica. 

Granito Cigano PP3yci Grabitóides intrusicos com composição 
dominantementemonzogranítica. Cristalino (6), Aqüífero Fissural – Baixa/Muito 

Baixa Favorabilidade Hidrogeológica. Granitóide Tromaí PP2yt Tonalitos, trndhjemitos e rochas graníticas 
peraluminosas e calcialcalinas 
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EON ERA  UNIDADE GEOLÓGICA SIGLA LITOLOGIA UNIDADE HIDROGEOLÓGICA 

A
rq

u
ea

n
o 

N
eo

ar
qu

ea
n

o 

Granito Geladinho A4y2ge Monzogranito Cristalino (6), Aqüífero Fissural – Baixa/Muito 
Baixa Favorabilidade Hidrogeológica. 

Grupo Rio Novo A4ro 

Quartzitos, metarenitos, filitos ferruginosos, 
manganesíferos e grafitosos, talco-clorita xistos, 

quartzo-clorita xistos, anfibolitos, formações 
ferríferas, metabasaltos, gabros, noritos e 

basaltos. 

Metassedimentos/Vulcânicas (4), Aqüífero 
Fissural - Favorabilidade Hidrogeológica Baixa. 

Grupo Buritirama A4bu Metassedimentos de natureza clástica e química. Cristalino (6), Aqüífero Fissural – Baixa/Muito 
Baixa Favorabilidade Hidrogeológica. 

Grupo Tapirapé A4ta 
Metabasitos ortoderivados com 

marcanteinvariabilidade textural e 
composicional. 

Metassedimentos/Vulcânicas (4), Aqüífero 
Fissural - Favorabilidade Hidrogeológica Baixa. 

Complexo Xingu A3PP2xi Tonalitos e granodioritos, e subordinadamente 
monzagranitos. 

Cristalino (6), Aqüífero Fissural – Baixa/Muito 
Baixa Favorabilidade Hidrogeológica. 

M
es

oa
r

qu
ea

n
o 

Enderbito Cajazeiras A3PP2ca 
Granulitos enderbíticos, charnoenderbíticos, 

granoblastitos monzograníticos e sienograníticos 
e kinzigitos. 

Cristalino (6), Aqüífero Fissural – Baixa/Muito 
Baixa Favorabilidade Hidrogeológica. 

Fonte: CPRM, 2005, 2006
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Figura 5.1-91: Unidades Hidrogeológicas da área de inserção da EFC. Fonte: CPRM, 2006 
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UNIDADE ALUVIÕES – 1AL (AQUÍFERO POROSO) 

A unidade Aluviões, relacionada à unidade geológica depósito aluvionares, é 
composta por sedimentos clásticos inconsolidados relacionados às planícies 
aluvionares atuais dos principais cursos d’água, que constituem basicamente 
depósitos de canais (barras em pontal e barras de canais) e de planícies de 
inundação.  

No geral, é prevista uma favorabilidade baixa. Ao longo de rios de primeira 
ordem, existem locais onde podem adquirir grande possança, com larguras 
superiores a 6-8 km, e espessuras que superam 40 metros, e onde se espera 
uma favorabilidade média a alta. As águas são predominatemente de boa 
qualidade química. O nível freático varia de 2 a 20 metros de profundidade. As 
vazões podem alcançar 30 m3/h. 

UNIDADE DEPÓSITOS LITORÂNEOS – 1DL (AQUÍFERO POROSO) 

Os Depósitos Litorâneos ocupam uma pequena porção da AID, nas 
proximidades de São Luís e correspondem aos sedimentos depositados em 
ambientes costeiros flúvio-lacustres ou marítimos litorâneos, com espessuras 
que podem alcançar dezenas de metros e larguras de até centenas de metros. 
Litologicamente estão representados por areias, cascalhos, siltes e argilas 
intercaladas e não seqüenciados. 

A possibilidade de água nestes depósitos é muito variável em decorrência da 
grande heterogeneidade e anisotropia dos aqüíferos. A qualidade da água é 
geralmente boa, podendo, contudo, ser influenciada pela proximidade do 
ambiente marinho. O nível freático varia de 1 a 3 metros de profundidade. As 
vazões podem alcançar 30 m3/h. 

UNIDADE FORMAÇÕES CENOZÓICAS INDIFERENCIADAS – 1ID (AQUÍFERO POROSO) 

As Formações Cenozóicas Indiferenciadas (Depósitos de pântanos e mangues, 
Depósitos flúvio-marinhos, Depósitos detrítico/lateritas e Grupo Barreiras), 
ocorrem na porção central e litorânea da AID e alternam-se com os sedimentos 
da Bacia do Parnaíba. Incluem depósitos de areia, silte, argila, cascalho 
(lateritizados ou não), lateritas ferruginosas, sedimentos coluvionares e 
eluvionares indiferenciados. Caracterizam-se pela pequena espessura e 
continuidade e apresentam baixa favorabilidade hidrogeológica. Possuem 
alguma importância hidrogeológica como área de recarga ou estoque temporário 
para os aqüíferos subjacentes. O nível freático varia de 1 a 3 metros de 
profundidade. As vazões podem alcançar 30 m3/h. 
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UNIDADE BACIA DO PARNAÍBA – 2PB (AQUÍFERO POROSO) 

A Bacia do Parnaíba ocupa a maior parte da AID e é representada pela 
Formação Itapecuru, que engloba arenitos de granulometria variável, siltitos, 
folhelhos e argilitos e a formação Codó composta por Folhelhos, folhelhos 
betuminosos, intercalados com finas camadas de calcário. Em termos 
hidrogeológicos estas bacias têm alta favorabilidade para o armazenamento de 
água subterrânea e constituem os mais importantes reservatórios, em 
decorrência da grande espessura de sedimentos e da alta 
porosidade/permeabilidade de grande parte de suas litologias, o que permite a 
explotação de vazões significativas. A qualidade da água no geral é boa. O nível 
freático varia de 2 a 150 metros de profundidade. Poços tubulares profundos 
mostram vazões que podem oscilar desde os 10 m3/h até os 100 m3/h. 

UNIDADE POROSO/FISSURAL - 3 (AQUÍFERO MISTO) 

Esta unidade ocupa uma pequena porção da AID e ocorre, predominantemente, 
no final da EFC. Envolve pacotes sedimentares sem ou com muito baixo grau 
metamórfico onde ocorrem litologias essencialmente arenosas com pelitos e 
carbonatos no geral subordinados (Grupo Paredão) e que tem como 
características gerais uma litificação acentuada, forte compactação e 
fraturamento acentuado. Estas características conferem, além do 
comportamento de aqüífero granular com porosidade primária baixa/média, um 
comportamento fissural acentuado (porosidade secundária de fendas e fraturas), 
motivo pelo qual se prefere enquadrá-lo com mais propriedade como aqüífero do 
tipo misto, com baixa a média favorabilidade hidrogeológica, enquadrando neste 
domínio a maior parte das bacias proterozóicas de natureza eminentemente 
detrítica. Possui favorabilidade hidrogeológica variando de média a baixa. O 
nível freático varia de 50 a 150 metros de profundidade. Podem existir poços 
onde a produtividade média pode ocorrer na faixa de 1 a 5 m3/h. 

UNIDADE METASSEDIMENTOS/METAVULCÂNICAS – 4 (AQUÍFERO FISSURAL) 

Esta unidade está associada, predominantemente, às rochas da Formação 
Couto Magalhães, Grupo Rio Novo e do Grupo Tapirapé, representadas por 
ardósias, filitos, calcários, conglomerados, metarcóseos, metarenitos, 
metassiltitos, quartzitos e ortoanfibolitos, que estão relacionados ao denominado 
aqüífero fissural. Possui baixa favorabilidade hidrogeológica.  

Como quase não existe uma porosidade primária nestes tipos de rochas, a 
ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária 
representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, 
descontínuos e de pequena extensão. 

Em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a água é, na maior 
parte das vezes, salinizada. Apesar de este domínio ter comportamento similar 
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ao do cristalino tradicional (granitos, migmatitos, etc), uma separação entre eles 
é necessária, uma vez que suas rochas apresentam comportamento reológico 
distinto; isto é, como elas tem estruturação e competência diferente, vão reagir 
também diferentemente aos esforços causadores das fendas e fraturas, 
parâmetros fundamentais no acumulo e fornecimento de água. Deve ser 
esperada, portanto, uma maior favorabilidade hidrogeológica neste domínio do 
que o esperado para o cristalino tradicional. O nível freático varia de 50 a 100 
metros de profundidade. Poços tubulares em compartimentos mais fraturados 
podem acusar vazões superiores a 20 m3/h. 

CRISTALINO – 6 (AQUÍFERO FISSURAL) 

Na AID esta unidade está associada, predominantemente, às rochas ao 
Enderbito Cajazeiras, Grupo Buritirama, Complexo Xingu Granito Cigano e 
Granito Geladinho, representadas por metabasaltos, metadacitos, metariolitos, 
metamonzonitos, anfibolitos, charnockitos, dioritos, gnaisses, granitos, 
granitóides, granulitos, metabásicas, migmatitos, metassedimentos, micaxistos, 
mármores e quartzitos, do aqüífero fissural. Possui baixa a muito baixa 
favorabilidade hidrogeológica. 

Esse sistema encontra-se representado por pacotes de solos de porosidade 
intersticial, geralmente homogêneos, como resultado da alteração intempérica 
das rochas de afinidade granítica que recobrem os topos dos terrenos, com 
espessuras médias que oscilam em torno de 20 metros. Abaixo deste pacote o 
meio é essencialmente constituído pela rocha cristalina sã, e predominam zonas 
fissuradas que comandam todo o aporte de recarga proveniente das zonas de 
cobertura. Assim, todo o fluxo subterrâneo estará ocorrendo nessas zonas de 
porosidade secundária, materializadas por planos de fratura que se 
intercomunicam numa intricada rede hidráulica.  

Como quase não existe uma porosidade primária nestes tipos de rochas, a 
ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária 
representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, 
descontínuos e de pequena extensão. Quanto maior for à densidade de fraturas, 
extensão e grau de comunicação hidráulica entre as mesmas, maior será a 
capacidade de armazenamento e de transmissividade do referido meio aqüífero. 
Dentro deste contexto, as vazões produzidas por poços são reduzidas e a água, 
em função da falta de circulação e do tipo de rocha (entre outras razões), é na 
maior parte das vezes salinizada. Como a maioria destes litotipos ocorre 
geralmente sob a forma de grandes e extensos corpos maciços, existe uma 
tendência de que este domínio seja o que apresente menor possibilidade ao 
acumulo de água subterrânea dentre todos aqueles relacionados aos aqüíferos 
fissurais. O nível freático em profundidades médias de 20 a 120 m. A 
produtividade aproximada dos poços tubulares está entre 1 e 20 m3/h. 
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5.1.7.2.3 Avaliação da Vulnerabilidade Natural dos Aqüíferos 

O conceito de vulnerabilidade pressupõe, inicialmente, o reconhecimento das 
condições de inter-relação das características intrínsecas de determinado 
ambiente aqüífero, representando assim, a sensibilidade desse meio em ser 
afetado adversamente por uma carga contaminante imposta.  

A carga contaminante pode ser entendida como aquela que decorre de qualquer 
atividade humana que possa causar algum tipo de alteração na qualidade das 
águas subterrâneas, tornando-a imprópria para um uso específico. A carga 
contaminante pode variar com o tempo, entretanto, a vulnerabilidade natural é 
praticamente fixa (Hirata, 1997). 

Desse modo, busca-se retratar as condições hidrogeológicas em que se 
encontram os diferentes tipos de rochas, discernindo, dentre suas 
características hidrogeológicas, os distintos graus de vulnerabilidade existentes 
nesses ambientes aqüíferos.  

Conforme citado por Foster & Hirata (1987), a vulnerabilidade dos aqüíferos 
varia em função da condição em que se encontra o ambiente, quanto a dois 
aspectos preponderantes, sendo: 

 Acessibilidade da carga poluente à zona saturada do aqüífero, em termos 
de sua maior ou menor capacidade de conexão hidráulica. 

 Capacidade de atenuação natural da cobertura correspondente à zona 
não-saturada do aqüífero (aquitardo ou zona aerada), como resultado de 
suas propriedades físicas de retenção e de reações químicas com 
determinado contaminante. 

As limitações práticas, no entanto, relativas à disponibilidade de dados 
adequados tornam o mapeamento da vulnerabilidade natural uma ferramenta 
auxiliar importante, mas que deve ser encarada com reservas (Foster & Hirata, 
1987). Tendo em vista o caráter regional do estudo, pode-se assumir que essa 
ferramenta funciona, ainda que de forma genérica, como uma base orientadora 
voltada a ações preventivas e de controle ambiental. 

Do ponto de vista ambiental, levando-se em consideração toda a extensão da 
EFC, diante do contexto hidrogeológico apresentado, o objetivo principal é 
identificar os distintos domínios de vulnerabilidade natural dos aqüíferos a 
partir das configurações que podem ser obtidas aplicando-se a metodologia 
(GOD), conforme proposição de Foster & Hirata (1987). 

Desse modo, tendo-se observado os diferentes tipos litológicos existentes ao logo 
da EFC e sua distribuição espacial, apresenta-se na Tabela 5.1-36, a seguir, as 
relações entre os parâmetros de interesse na análise, conforme Foster & Hirata 
(1987). 
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Tabela 5.1-36: Resultados da Avaliação dos Índices de Vulnerabilidade dos Aqüíferos ao Longo da EFC 

UNIDADE 
HIDROGEOLÓGICA/

AQUÍFERO 
TIPO LITOLOGIA 

PROFUNDIDADE 
DO NÍVEL D'AGUA 

(m) 

Parâmetros indicadores dos 
Graus de Vulnerabilidade dos 

aqüíferos à contaminação (Valor 
GOD) 

Resultado dos 
produtos / 

Classificação 

Tipo de 
aquífero Litologia 

Profundi-
dade do 

nível 
d'agua 

Produto 
(valores) 

Vulnerabi-
lidade 

Formações 
Cenozóicas Poroso 

Areias, argilas e siltes. 
 

Coberturas semi-consolidadas e arenito e 
argilito com capeamento de laterito 

1-20 0,6 0,9 1 0,54 Alto 

Bacia do Parnaíba Poroso 
Arenitos variados, com intercalação de 

siltitos e argilitos, conglomerados e, 
subordinadamente, folhetos. 

2-150 0,6 0,6 0,9 0,32 Moderado 

Poroso/Fissural 
Misto – 
Poroso e 
Fissural 

Arenitos com pelitos e carbonatos sem 
ou com muito baixo grau metamórfico 50-150 0,6 0,8 0,5 0,24 Baixo 

Metassedimentares/
Metavulcânicas Fissural 

Filitos, ardósias, xistos, quartzitos e 
calcários com baixo grau de 

metamorfismo. 
50-100 0,6 0,7 0,5 0,21 Baixo 

Cristalino Fissural 

metabasaltos, metadacitos, metariolitos, 
metamonzonitos, anfibolitos, 

charnockitos, dioritos, gnaisses, 
granitos, granitóides, granulitos, 

metabásicas, migmatitos, 
metassedimentos, micaxistos, mármores 

20-120 0,6 0,6 0,6 0,22 Baixo 
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Cabe salientar que os índices adotados com base na metodologia GOD de Foster 
& Hirata (1987), apresentados na Tabela 5.1-36, levam em consideração, além 
da tipologia aqüífera local, os tipos de produtos esperados quanto à constituição 
do manto de alteração, se mais argiloso ou arenoso, e a profundidade do nível 
d’água. 

Os domínios relacionados à vulnerabilidade alta equivalem basicamente aos 
trechos ocupados pelos depósitos cenozóicos, em face do predomínio de 
ambientes aqüíferos com elevada transmissividade e condutividade hidráulica, 
em geral. 

O domínio cuja vulnerabilidade se apresentou como moderada, é aquele 
embutido na formação Itapecuru, formado por arenitos variados, com 
intercalação de siltitos e argilitos, conglomerados e, subordinadamente, folhetos. 
Em relação aos domínios compreendidos nos terrenos ocupados pelas rochas 
vulcânicas ou por seus produtos de alteração, foi atribuída uma condição de 
baixo grau de vulnerabilidade natural. 

5.1.7.2.4 Disponibilidade hídrica subterrânea 

Para a avaliação da disponibilidade hídrica subterrânea utilizou-se dados de 
poços de captação de água subterrânea localizados em instalações da Vale ao 
longo da EFC. Os poços analisados estão representados na Tabela 5.1-37 e na 
Figura 5.1-92. 
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Tabela 5.1-37: Poços tubulares utilzados para a caracterização da disponibilidade hídrica subterrânea da EF Carajás. 

Pátio Identificação Coordenadas UTM Localização Unidade Geológica/ 
Hidrogeológica 

Litologia 

Rosário P01-01 572334 9676362 Pátio Avançado de 
Manutenção 

Fm. Itapecuru arenito/siltito 

P01-02 572390 9676380 Entreposto (Pátio de Minério) Fm. Itapecuru 

Arari P02-01 534343 9605052 Estação de Passageiros Fm. Itapecuru siltito/argilito 

Vitória do Mearim P03-01 514630 9609646 Pátio de Manutenção Fm. Itapecuru arenito/siltito 

Santa Inês P04-01 453907 9591230 Estação de Passageiros Fm. Itapecuru arenito/siltito 

P04-02 451886 9591072 Pátio de Apoio   

Alto Alegre do 
Pindaré 

P05-01 407124 9595240 Alojamento Fm. Itapecuru arenito/siltito 

Nova Vida P06-01 330278 9523280 Alojamento Fm. Itapecuru arenito/siltito 

P06-02 321472 9521968 Pátio Ferroviário Fm. Itapecuru 

Açailândia P07-01 232495 9456090 Pátio de Serviços Fm. Itapecuru arenito/siltito 

P07-02 233397 9456634 Estação de Passageiros Fm. Itapecuru arenito/siltito 

P07-03 234724 9457928 Entreposto de Minério Fm. Itapecuru 

São Pedro da Água 
Branca 

P08-01 784270 9437154 Núcleo Residencial Fm. Itapecuru arenito/argilito 

P08-02 782185 9429240 Pátio de Serviços   

Marabá P10-01 710765 9403140 Estação de Passageiros Fm. Couto de Magalhães cristalino 
fraturado 

P10-02 710752 9403036 Pátio de Serviços   

P10-03 711034 9400464 Entreposto de Minério   

Parauapebas P11-01 621296 9336960 Pátio de Serviços Granito Cigano cristalino 
fraturado 
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Figura 5.1-92: Poços utilizados para a caracterização da disponibilidade hídrica subterrânea 
da EFC e Unidades Hidrogeológicas da área de inserção da EFC 
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A precipitação média anual assumida na avaliação da disponibilidade hídrica foi 
a partir dos valores compilados para as estações metereológicas de referência, 
quais sejam: Estação São Luís (2.326 mm/ano), Estação Marabá (2.081 
mm/ano), Estação Zé Doca (1.734 mm/ano) e Imperatriz (1.461 mm/ano).  

A distribuição desses valores para os pátios levou em consideração apenas a 
proximidade das estações. Neste sentido, para os pátios de Rosário, Arari e 
Vitória do Mearim foi adotado o valor de precipitação média anual da estação 
São Luís. Para os pátios de Alto Alegre do Pindaré, Santa Inês e Nova Vida foi 
adotado o valor médio de precipitação anual da Estação Zé Doca. Para os pátios 
Porto Franco, Imperatriz, Açailândia e São Pedro da Água Branca foi adotado o 
valor de precipitação da Estação Imperatriz. Já para os pátios de Marabá e 
Parauapebas foi adotado o valor de precipitação da estação Marabá. 

Como mencionado anteriormente, o potencial de infiltração refere-se a um 
percentual da precipitação que passa a recarregar o aqüífero. Quando se tem 
disponibilidade de informações, esse percentual pode ser calculado a partir de 
métodos hidrológicos. No entanto, como este não é o caso, esse percentual foi 
estimado em função da porosidade total dos meios hidrogeológicos envolvidos. 
Esses valores podem ser obtidos da literatura, sendo que para este estudo foi 
adotado para os domínios sob influência de aqüíferos porosos um potencial de 
infiltração de 20% e para os domínios correspondentes a aqüíferos fraturados 
um potencial de infiltração de 10%. 

Por sua vez, a porosidade efetiva é outro parâmetro de difícil mensuração. Aqui, 
esses valores também foram obtidos a partir dos valores mínimos de literatura 
com a intenção de tornar a análise o mais conservadora possível. Assim, para os 
meios hidrogeológicos com predominância de arenito/siltito foi adotado um 
valor de 5%. Já para os meios hidrogeológicos com predominância de 
siltito/argilito foi adotado um valor de 1%. Para o meio hidrogeológico de rochas 
cristalinas fraturadas e de predominância de arenito/argilito foi adotado um 
valor de 3%. 

Na Tabela 5.1-38 estão sumarizados os dados acima e apresentados os cálculos 
para reserva renovável e para reserva explotável das sub-bacias delimitadas nos 
pátios das ferrovias da Vale. Esses valores serão aqueles usados para o 
estabelecimento dos comparativos com as demandas e determinação do balanço 
hídrico para os respectivos pátios. 
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Tabela 5.1-38: Quantitativos de reserva explotável por pátio ao longo da EFC 

Pátio Localização 

Meio 
Hidrogeoló

gico 
Predomina

nte 

Sub-Bacias 
Precipitação 

Anual 
(mm/ano) 

Potencial 
de 

Infiltraçã
o (%) 

Porosidade 
Efetiva (%) 

Reserva 
Renovável por 

Sub- Bacia 
(m3/ano) 

Reserva 
Renovável 
por Pátio 
(m3 /ano) 

Reserva 
Explotável 
por Pátio 
(m3/ano) Identificação Área 

(km2) 

Rosário 

Pátio Avançado de 
Manutenção arenito/ 

siltito 

P01-01 11 2.325 20% 5% 260.000 

980.000 290.000 
Entreposto (Pátio 

de Minério) P01-02 31 2.325 20% 5% 730.000 

Arari Estação de 
Passageiros 

siltito/ 
argilito P02-01 26 2.325 20% 1% 120.000 120.000 36.000 

Vitória do 
Mearim 

Pátio de 
Manutenção 

arenito/ 
siltito P03-01 46 2.325 20% 5% 1.100.000 1.100.000 320.000 

Santa Inês 
Estação de 
Passageiros arenito/ 

siltito 
P04-01 38 1.836 20% 5% 690.000 

1.100.000 330.000 
Pátio de Apoio P04-02 22 1.836 20% 5% 400.000 

Alto Alegre 
do Pindaré Alojamento arenito/ 

siltito P05-01 13 1.836 20% 5% 230.000 230.000 70.000 

Nova Vida 
Alojamento arenito/ 

siltito P06-01 12 1.836 20% 5% 230.000 
330.000 100.000 

Pátio Ferroviário arenito/ 
siltito P06-02 6 1.836 20% 5% 110.000 

Açailândia 

Pátio de Serviços 
arenito/ 

siltito P07-01 15 1.464 20% 5% 220.000 
790.000 240.000 

Estação de 
Passageiros 

Entreposto de 
Minério 

arenito/ 
siltito P07-03 39 1.464 20% 5% 570.000 

São Pedro 
da Água 
Branca 

Núcleo Residencial arenito/ 
argilito 

P08-01 17 1.464 20% 3% 150.000 
230.000 69.000 

Pátio de Serviços P08-02 9 1.464 20% 3% 79.000 
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Pátio Localização 

Meio 
Hidrogeoló

gico 
Predomina

nte 

Sub-Bacias 
Precipitação 

Anual 
(mm/ano) 

Potencial 
de 

Infiltraçã
o (%) 

Porosidade 
Efetiva (%) 

Reserva 
Renovável por 

Sub- Bacia 
(m3/ano) 

Reserva 
Renovável 
por Pátio 
(m3 /ano) 

Reserva 
Explotável 
por Pátio 
(m3/ano) Identificação Área 

(km2) 

Marabá 

Estação de 
Passageiros 

cristalino 
fraturado 

P10-01 36 2.088 10% 3% 230.000 
340.000 100.000 Pátio de Serviços 

Entreposto de 
Minério P10-02 18 2.088 10% 3% 110.000 

Parauapebas 
Pátio de Serviços 

cristalino 
fraturado P11-01 9 2.088 10% 3% 55.000 55.000 16.000 Estação de 

Passageiros 

Nota: valores calculados a partir das considerações apresentadas acima. 
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Pela análise dos dados apresentados na Tabela 5.1-38, considerando 
individualmente os pátios ao longo da ferrovia, pode-se observar o seguinte: 

 Em Rosário, somando-se os valores obtidos para as sub-bacias que foram 
delimitadas no entreposto de minério (2,6 x 105 m3/ano) e no pátio de 
serviços (7,3 x 105 m3/ano), a reserva renovável total foi calculada em 9,8 
x 105 m3/ano, sendo a reserva explotável correspondente a 2,9 x 105 

m3/ano. 

 Em Arari, considerando a sub-bacia delimitada no entorno da estação de 
passageiros, a reserva renovável total foi calculada em 1,2 x 105 m3/ano, 
sendo a reserva explotável correspondente a 3,6 x 104 m3/ano. 

 Em Vitória do Mearim, considerando a sub-bacia delimitada no entorno 
do pátio de serviços, a reserva renovável total foi calculada em 1,1 x 106 

m3/ano, sendo a reserva explotável correspondente a 3,2 x 105 m3/ano. 

 Em Santa Inês, somando-se os valores obtidos para as sub-bacias que 
foram delimitadas na estação de passageiros (6,9 x 105 m3/ano) e no 
pátio de serviços (4,0 x 105 m3/ano), a reserva renovável total foi 
calculada em 1,1 x 106 m3/ano, sendo a reserva explotável 
correspondente a 3,3 x 105 m3/ano. 

 Em Alto Alegre do Pindaré, considerando a sub-bacia delimitada no 
entorno do alojamento, a reserva renovável total foi calculada em 2,3 x 
105 m3/ano, sendo a reserva explotável correspondente a 7,0 x 104 

m3/ano. 

 Em Nova Vida, somando-se os valores obtidos para as sub-bacias que 
foram delimitadas no núcleo (2,3 x 105 m3/ano) e no pátio de serviços (1,1 
x 105 m3/ano), a reserva renovável total foi calculada em 3,3 x 105 

m3/ano, sendo a reserva explotável correspondente a 1,0 x 105 m3/ano. 

 Em Açailândia, somando-se os valores obtidos para as sub-bacias que 
foram delimitadas na estação de passageiros e pátio de serviços (2,2 x 105 

m3/ano) e no entreposto de minério (5,7 x 105 m3/ano), a reserva 
renovável total foi calculada em 7,9 x 105 m3/ano, sendo a reserva 
explotável correspondente a 2,4 x 105 m3/ano. 

 Em São Pedro da Água Branca, somando-se os valores obtidos para as 
sub- bacias que foram delimitadas no núcleo residencial (1,5 x 105 

m3/ano) e no pátio de serviços (7,9 x 105 m3/ano), a reserva renovável 
total foi calculada em 2,3 x 105 m3/ano, sendo a reserva explotável 
correspondente a 6,9 x 104 m3/ano. 

 Em Marabá, somando-se os valores obtidos para as sub-bacias que foram 
delimitadas na estação de passageiros e pátio de serviços (2,3 x 105 

m3/ano) e no entreposto de minério (1,1 x 105 m3/ano), a reserva 
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renovável total foi calculada em 3,4 x 105 m3/ano, sendo a reserva 
explotável correspondente a 1,0 x 105 m3/ano. 

 Em Parauapebas, somando-se os valores obtidos para a sub-bacia que foi 
delimitada no entorno do pátio de serviços e da estação de passageiros, a 
reserva renovável total foi calculada em 5,5 x 104 m3/ano, sendo a 
reserva explotável correspondente a 1,6 x 104 m3/ano. 

Por fim, cumpre ressaltar que os valores de reserva explotável apresentados 
foram calculados de maneira conservadora, tanto no que se refere aos 
parâmetros adotados quanto à taxa relativa da reserva explotável (30% da 
reserva renovável). Apesar disso, tais valores devem ser tomados com 
parcimônia, uma vez que não se dispõe de dados de monitoramento 
hidrogeológico desses pátios, tampouco sobre os quantitativos dos demais 
usuários e dos tipos de captação nessas sub-bacias. 

5.1.7.2.5 Avaliação das Demandas Hídricas – Usos atuais e futuros 

A água subterrânea ao longo da AID e da AII da EFC é utilizada para 
dessedentação de animais, irrigação, consumo humano e agroindústria. 
Entretanto, o maior uso da água subterrânea é a demanda hídrica nos pátios da 
EFC, onde a água destina-se ao uso industrial. 

As demandas hídricas nos pátios da EFC foram avaliadas em termos atuais e 
futuros. Os dados para a avaliação das demandas atuais consistiram dos 
quantitativos de galões de água mineral consumidos e dos dados de 
monitoramento de vazão dos poços de produção nos respectivos pátios. Já para 
o caso da avaliação das demandas futuras os dados consistiram de 
quantitativos de expansão de pátios e de contratação pessoal repassados pela 
Vale. Em nenhum dos casos considera-se os quantitativos de água superficial, 
haja vista que o foco aqui se refere à avaliação do balanço hídrico das águas 
subterrâneas. 

Na Tabela 5.1-39 apresenta-se os resultados sumarizados dos quantitativos de 
demanda atual e futura de água subterrânea, obtidos a partir da integração dos 
dados repassados pela Vale.  

Tanto para o cenário atual quanto para o cenário futuro foram considerados, 
ainda, os quantitativos com e sem a consideração de substituição de água 
mineral engarrafada por água proveniente dos poços nos respectivos pátios. 

 



  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________
439 

 
 

Tabela 5.1-39: Quantitativos de demanda Atual e Futura para os pátios das ferrovias da Vale 
 

 
Pátio 

Demanda Atual Acréscimo da Demanda Demanda 
Futura Total 

Sem Água 
Mineral 
(m³/ano) 

Demanda 
Futura Total 
Com Água 
Mineral 
(m³/ano) 

Água Mineral 
(m³/ano) 

Água 
Proveniente 

de Poço 
(m³/ano) 

Total (m³ano) 
Água Mineral 

(m³/ano) 

Água 
Proveniente 

de Poço 
(m³/ano) 

Acréscimo 
Total (m³/ano) 

Rosário 27 338 365 7 230 237 568 602 
Arari 16 548 564 - - - 548 564 

Vitória do Mearim - 775 775 11 383 394 1158 1169 

Santa Inês 152 10.360 10.512 16 1862 1878 12.222 12.390 

Alto Alegre do 
Pindaré 208 6736 6944 14 602 616 7338 7560 

Nova Vida 96 3661 3757 15 537 552 4198 4309 

Açailândia 389 20.958 21.347 72 7704 7776 28.662 29.123 

São Pedro da Água 
Branca 96 5704 5800 10 358 368 6062 6168 

Marabá 144 18.519 18.663 - - - 18.519 18.663 

Parauapebas 48 7529 7577 47 2935 2982 10.464 10.559 

Nota: Cálculos de demandas segundo Golder (2008). 
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Pela análise dos dados apresentados na Tabela 5.1-39, considerando 
individualmente os pátios ao longo da ferrovia, pode-se observar o seguinte: 

 Em Rosário, a demanda atual de água subterrânea, que é de 338 m3/ano, 
deverá sofrer um acréscimo de 230 m3/ano (~ 68%), passando a 568 
m3/ano, sem considerar os quantitativos de água mineral. Caso a água 
para consumo humano direto também venha a ser fornecida por poço, o 
quantitativo de demanda futura total de água subterrânea passaria a 602 
m3/ano, representando um acréscimo de aproximadamente 78% em 
relação à demanda atual. 

 Em Arari, a demanda atual de água subterrânea, que é de 548 m3/ano, 
não deverá sofrer qualquer acréscimo, uma vez que se trata de uma 
estação de passageiros com fluxo de pessoas aproximadamente constante. 
No entanto, caso a água para consumo humano direto venha a ser 
fornecida por poço, o quantitativo de demanda futura total de água 
subterrânea passaria a 564 m3/ano, representando um acréscimo de 
aproximadamente 3% em relação à demanda atual. 

 Em Vitória do Mearim, a demanda atual de água subterrânea, que é de 
775 m3/ano, deverá sofrer um acréscimo de 383 m3/ano (~ 49%), 
passando a 1158 m3/ano, sem considerar os quantitativos de água 
mineral. Caso a água para consumo humano direto venha a ser fornecida 
por poço, o quantitativo de demanda futura total de água subterrânea 
passaria a 1169 m3/ano, representando um acréscimo de 
aproximadamente 51% em relação à demanda atual. 

 Em Santa Inês, a demanda atual de água subterrânea é de 10.360 
m3/ano e deverá sofrer um acréscimo de 1862 m3/ano (~ 18%), passando 
a 12.222 m3/ano, sem considerar os quantitativos de água mineral. Caso 
a água para consumo humano direto venha a ser fornecida por poço, o 
quantitativo de demanda futura total de água subterrânea passaria a 
12.390 m3/ano, representando um acréscimo de aproximadamente 20% 
em relação à demanda atual. 

 •Em Alto Alegre do Pindaré, a demanda atual de água subterrânea é de 
6736 m3/ano e deverá sofrer um acréscimo de 602 m3/ano (~ 9%), 
passando a 7338 m3/ano, sem considerar o quantitativo de água mineral 
atualmente utilizado. Caso a água para consumo humano direto venha a 
ser fornecida por poço, o quantitativo de demanda futura total de água 
subterrânea passaria a 7560 m3/ano, representando um acréscimo de 
aproximadamente 12% em relação à demanda atual. 

 •Em Nova Vida, a demanda atual de água subterrânea é de 3661 m3/ano 
e deverá sofrer um acréscimo de 537 m3/ano (~ 15%), passando a 4198 
m3/ano. Caso a água para consumo humano direto venha a ser fornecida 
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por poço, o quantitativo de demanda futura total de água subterrânea 
passaria a 4309 m3/ano, representando um acréscimo de 
aproximadamente 18% em relação à demanda atual. 

 •Em Açailândia, a demanda atual de água subterrânea, que é de 20.958 
m3/ano, deverá sofrer um acréscimo de 7704 m3/ano (~ 37%), passando 
a 28.662 m3/ano. Caso a água para consumo humano direto venha a ser 
fornecida por poço, o quantitativo de demanda futura total de água 
subterrânea passaria a 29.123 m3/ano, representando um acréscimo de 
aproximadamente 39% em relação à demanda atual. Vale ressaltar que 
nesse pátio faz-se a complementação da demanda com a captação de 
água da bacia de decantação a uma taxa de 9400 m3/ano e, para 
aumentar esta disponibilidade superficial, está projetada também uma 
captação de água superficial a partir do rio Cajuapara, a uma vazão de 
365.000 m3/h. 

 Em São Pedro da Água Branca, a demanda atual de água subterrânea é 
de 5704 m3/ano e deverá sofrer um acréscimo de 358 m3/ano (~ 6%), 
passando a 6062 m3/ano. Caso a água para consumo humano direto 
venha a ser fornecida por poço, o quantitativo de demanda futura total de 
água subterrânea passaria a 6168 m3/ano, representando um acréscimo 
de aproximadamente 8% em relação à demanda atual. 

 •Em Marabá, a demanda atual de água subterrânea é de 18.519 m3/ano 
e não deverá sofrer acréscimo. Nesse caso, a demanda seria suprida pela 
captação de água superficial a partir do rio Itacaiúnas, a uma vazão de 
365.000 m3/h. Caso a água para consumo humano direto venha a ser 
fornecida por poço, o quantitativo de demanda futura total de água 
subterrânea passaria a 18.663 m3/ano, representando um acréscimo de 
aproximadamente 1% em relação à demanda atual. 

 •Em Parauapebas, a demanda atual de água subterrânea é de 7529 
m3/ano e deverá sofrer um acréscimo de 2935 m3/ano (~ 39%), passando 
a 10.464 m3/ano. Caso a água para consumo humano direto venha a ser 
fornecida por poço, o quantitativo de demanda futura total de água 
subterrânea passaria a 10.559 m3/ano, representando um acréscimo de 
aproximadamente 40% em relação à demanda atual. 

5.1.7.2.5.1 Balanço Hídrico 

O balanço hídrico dos pátios e demais instalações ao longo da EFC foi realizado 
contrapondo-se os dados de reserva explotável e os dados de demanda 
calculados nos itens anteriores. Nos itens seguintes, é apresentado esse cotejo 
entre disponibilidades e demandas, para cada unidade da Vale ao longo das 
ferrovias. 
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ROSÁRIO 

Contrapondo-se o valor de reserva explotável (2,9 x 105 m3/ano) com o valor de 
demanda atual (338 m3/ano) calculado para a unidade de Rosário, nota-se que 
o percentual atual comprometido da reserva explotável de água subterrânea 
corresponderia a 0,12% (Tabela 5.1-40). Já para um cenário futuro, no qual a 
demanda total seria de 568 m3/ano, o percentual comprometido da reserva 
explotável seria de aproximadamente 0,19% (Tabela 5.1-40). Ainda no cenário 
futuro, se fosse considerado o quantitativo de água para consumo humano 
direto como sendo proveniente de água subterrânea local, a demanda futura 
total seria da ordem de 602 m3/ano, correspondendo a um valor de 
comprometimento de 0,20% da reserva explotável (Tabela 5.1-41). 

Nesse contexto, percebe-se que a reserva explotável calculada para a unidade de 
Rosário supera em muito os quantitativos de demanda atual e projetada. Ainda 
assim, sugere-se que o fator de qualidade das águas subterrâneas seja 
considerado para a utilização dessa reserva, uma vez que se registraram 
problemas relacionados à salinização do aqüífero local. 

Quanto à capacidade de produção de água subterrânea instalada atualmente, 
constata-se que nessa unidade existe apenas um poço, do tipo cacimba com 
bomba centrifuga, produzindo uma vazão da ordem de 2,8 m3/h. Considerando 
um valor de vazão da ordem de 1 m3/h e um período de bombeamento máximo 
de 20 h/dia, a capacidade de produção anual desse poço seria da ordem de 
7300 m3/ano, correspondendo a 2,5% da reserva explotável ou a um 
quantitativo aproximadamente 13 vezes acima da demanda futura projetada. 
Esse valor de vazão supera em muito as demandas atuais e projetadas para a 
referida unidade. 

Entretanto, admite-se que para esta unidade o ideal seja a instalação de um 
poço tubular profundo que possa captar águas subterrâneas com maior 
segurança e livre de perturbações sazonais. Isso já foi tentado em um ponto ao 
lado do poço cacimba, mas o novo poço apresenta águas salobras. De acordo 
com o histórico local, o melhor local para a instalação de um novo posto seria 
na estrada entre o entreposto de minério e o pátio de serviços. 

Nesse contexto, tal ponto corresponde aproximadamente às coordenadas de 
UTM-E 572.620 e UTM-N 9.676.500. Ainda assim, nesse ponto é recomendada a 
instalação prévia de um furo guia para amostragem de água e verificação da 
qualidade da água subterrânea, quanto ao aspecto de salinidade. Caso a 
qualidade de mostre inadequada em função da possibilidade de concentrações 
elevadas de cloretos, sugere-se então a instalação de um dessalinizador 
acoplado ao poço. 
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Ressalta-se que para a unidade de Rosário não foi considerado neste balanço o 
consumo de água da guseira MARGUSA. 

ARARI 

No caso de Arari, contrapondo-se o valor de reserva explotável (3,6 x 104 

m3/ano) com o valor de demanda atual e futura (548 m3/ano) calculado para 
essa unidade, nota-se que o percentual atual comprometido da reserva 
explotável de água subterrânea corresponde a 1,53% (Tabela 5.1-40) do seu 
quantitativo total. 

No cenário futuro, caso também fosse considerado o quantitativo de água para 
consumo humano direto como sendo proveniente de água subterrânea local, a 
demanda futura total seria da ordem de 564 m3/ano, correspondendo a um 
valor de comprometimento de 1,58% da reserva explotável (Tabela 5.1-41). 
Assim, percebe-se que a reserva explotável calculada para a unidade de Arari 
supera em muito os quantitativos de demanda atual e projetada. Quanto à 
capacidade de produção de água subterrânea instalada atualmente, constata-se 
que a bomba instalada neste poço tubular está produzindo uma vazão da ordem 
de 2,4 m3/h. A vazão para análise foi considerada para um período de 
bombeamento máximo de 20 h/dia. 

Sendo assim, a capacidade de produção anual desse poço seria da ordem de 
17.520 m3/ano, o que corresponde a 49,1% da reserva explotável ou a um 
quantitativo aproximadamente 32 vezes acima da demanda futura projetada. 
Esse valor de vazão supera em muito as demandas atual e projetada para a 
referida unidade. No entanto, a água subterrânea explotada nesse ponto, 
segundo análises químicas disponibilizadas pela Vale, mostrou-se com sua 
qualidade comprometida em função da salinização local do aqüífero. Sendo 
assim, para esse local recomenda-se a instalação de um dessalinizador acoplado 
ao poço ou a procura de uma alternativa de captação de águas superficiais. 

VITÓRIA DO MEARIM 

Para a unidade de Vitória do Mearim, a contraposição do valor de reserva 
explotável (3,2 x 105 m3/ano) com o valor de demanda atual (775 m3/ano) 
calculado para essa unidade, mostra que o percentual atual comprometido da 
reserva explotável de água subterrânea corresponde a 0,24% (Tabela 5.1-40). Já 
para um cenário futuro, no qual a demanda total seria de 1158 m3/ano, o 
percentual comprometido da reserva explotável seria de aproximadamente 
0,36% (Tabela 5.1-40). Ainda no cenário futuro, caso fosse considerado o 
quantitativo de água para consumo humano direto como sendo proveniente de 
poço, a demanda futura total seria de 1169 m3/ano, correspondendo a um valor 
de comprometimento de 0,36% da reserva explotável (Tabela 5.1-41). 
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Nesse contexto, percebe-se que a reserva explotável calculada para a unidade de 
Vitória do Mearim supera em muito os quantitativos de demanda atual e 
projetada. Além disso, segundo os dados de outorga, a capacidade de produção 
de água subterrânea outorgada nessa unidade é de 37.230 m3/ano, 
correspondendo a 11,5% da reserva explotável ou aproximadamente 32 vezes 
acima da demanda projetada. No entanto, em função da capacidade da bomba 
existente, esse poço tem potencial instalado para produzir atualmente cerca de 
25.550 m3/ano, correspondendo a 7,9% da reserva explotável ou 
aproximadamente 22 vezes acima da demanda projetada. Assim, o valor de 
vazão instalada também supera em muito as demandas atual e projetada para a 
unidade. 

SANTA INÊS 

Para a unidade de Santa Inês, a contraposição do valor de reserva explotável 
(3,3 x 105 m3/ano) com o valor de demanda atual (10.360 m3/ano), mostra que 
o percentual atual comprometido da reserva explotável de água subterrânea 
corresponde a 3,17% (Tabela 5.1-40). Já para um cenário futuro, no qual a 
demanda total seria de 12.222 m3/ano, o percentual comprometido da reserva 
explotável seria de 3,74% (Tabela 5.1-40). Ainda nesse cenário futuro, caso seja 
considerado o quantitativo de água para consumo humano direto como sendo 
proveniente de água subterrânea, a demanda futura total seria de 12.390 
m3/ano, correspondendo a um valor de comprometimento de 3,79% da reserva 
explotável (Tabela 5.1-41). 

Nesse contexto, percebe-se que a reserva explotável calculada para a unidade de 
Santa Inês supera os quantitativos de demanda atual e projetada. Além disso, 
segundo os dados de outorga, a capacidade de produção de água subterrânea 
outorgada nessa unidade é de 124.100 m3/ano (sendo 87.600 m3/ano para o 
poço da estação e 36.500 m3/ano para o poço do pátio), correspondendo a 38% 
da reserva explotável ou aproximadamente 10 vezes acima da demanda 
projetada. No entanto, em função da capacidade das bombas existentes, essa 
unidade tem potencial instalado para produzir atualmente cerca de 136.510 
m3/ano (sendo 89.060 m3/ano para o poço da estação e 47.450 m3/ano para o 
poço do pátio), correspondendo a 41,4% da reserva explotável ou 
aproximadamente 11 vezes acima da demanda projetada. Em ambos os casos, o 
valor de vazão instalada supera a demanda atual e projetada para a referida 
unidade. 

ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 

Na unidade de Alto Alegre do Pindaré, a contraposição do valor de reserva 
explotável (7,0 x 104 m3/ano) com o valor de demanda atual (6376 m3/ano), 
mostra que o percentual atual comprometido da reserva explotável de água 
subterrânea corresponde a 9,6% do quantitativo total calculado (Tabela 5.1-40). 
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Já para um cenário futuro, no qual a demanda total seria de 7338 m3/ano, o 
percentual comprometido da reserva explotável seria de 10,46% (Tabela 5.1-40). 
Ainda no cenário futuro, considerando-se o quantitativo de água para consumo 
humano direto como sendo proveniente de água subterrânea, a demanda futura 
total seria de 7560 m3/ano, correspondendo a um valor de comprometimento de 
10,77% da reserva explotável (Tabela 5.1-41). 

Nesse contexto, percebe-se que a reserva explotável calculada para a unidade de 
Alto Alegre do Pindaré supera bastante os quantitativos de demanda atual e 
projetada. Além disso, segundo os dados de outorga, a capacidade de produção 
de água subterrânea outorgada no poço desta unidade é de 32.850 m3/ano, 
correspondendo a 46,8% do quantitativo calculado para a reserva explotável ou 
aproximadamente 4 vezes acima da demanda projetada. No entanto, em função 
da capacidade da bomba existente, esse poço tem potencial instalado para 
produzir atualmente 22.630 m3/ano, correspondendo a 32,3% da reserva 
explotável ou aproximadamente 3 vezes acima da demanda projetada. Em 
ambos os casos, o valor de vazão instalada supera a demanda atual e projetada 
para a unidade. 

No entanto, sugere-se que o fator de qualidade das águas subterrâneas seja 
considerado para a utilização dessa reserva, uma vez que foram registrados 
problemas relacionados à concentração de ferro acima dos padrões ambientais. 
Essa concentração é natural do meio hidrogeológico, mas compromete o uso da 
água para consumo humano direto. Assim, caso se opte pela utilização da água 
subterrânea para fins de consumo humano direto, é necessária a instalação de 
dispositivos de filtração para controle das concentrações de ferro na água. 

NOVA VIDA 

Para a unidade de Nova Vida, a contraposição do valor de reserva explotável (1,0 
x 105 m3/ano) com o valor de demanda atual (3661 m3/ano) calculado, mostra 
que o percentual atual comprometido da reserva explotável de água subterrânea 
corresponde a 3,67% (Tabela 5.1-40). Já para um cenário futuro, no qual a 
demanda total seria de 4198 m3/ano, o percentual comprometido da reserva 
explotável seria de 4,21% (Tabela 5.1-40). Ainda no cenário futuro, caso seja 
considerado o quantitativo de água para consumo humano direto como sendo 
proveniente de água de poço, a demanda futura total seria de 4309 m3/ano, 
correspondendo a um valor de comprometimento de 4,32% do quantitativo 
calculado para a reserva explotável (Tabela 5.1-41). 

Nesse contexto, percebe-se que a reserva explotável calculada para a unidade de 
Nova Vida supera os quantitativos de demanda atual e projetada. Além disso, 
segundo os dados de outorga, a capacidade de produção de água subterrânea 
outorgada nessa unidade é de 172.280 m3/ano (sendo 86.140 m3/ano para o 
poço da vila e 86.140 m3/ano para o poço do pátio), correspondendo a um valor 
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72% acima da reserva explotável ou aproximadamente 41 vezes acima da 
demanda projetada. 

No entanto, em função da capacidade das bombas existentes, essa unidade tem 
potencial instalado para produzir atualmente cerca de 73.000 m3/ano (sendo 
27.740 m3/ano para o poço da vila e 45.260 m3/ano para o poço do pátio), 
correspondendo a 73,2% da reserva explotável ou aproximadamente um valor 
17 vezes acima da demanda projetada. Em ambos os casos, o valor de vazão 
instalada supera a demanda atual e projetada para a referida unidade. 

AÇAILÂNDIA 

Para a unidade de Açailândia, a contraposição do quantitativo de reserva 
explotável (2,4 x 105 m3/ano) com o valor de demanda atual (20.958 m3/ano), 
mostra que o percentual atual comprometido da reserva explotável de água 
subterrânea corresponde a 8,83% (Tabela 5.1-40). Já para um cenário futuro, 
no qual a demanda total seria de 28.662 m3/ano, o percentual comprometido da 
reserva explotável seria de 12,07% (Tabela 5.1-40). Ainda no cenário futuro, 
caso seja considerado o quantitativo de água para consumo humano direto 
como sendo proveniente de água de poço, a demanda futura total seria de 
29.123 m3/ano, correspondendo a um valor de comprometimento de 12,26% do 
quantitativo calculado para a reserva explotável (Tabela 5.1-41). 

Nesse contexto, percebe-se que o quantitativo da reserva explotável calculada 
para a unidade de Açailândia supera os quantitativos de demanda atual e 
projetada. Além disso, segundo os dados de outorga, a capacidade de produção 
de água subterrânea outorgada nessa unidade deveria ser de, no máximo, 
121.180 m3/ano (sendo 43.800 m3/ano para o poço da estação, 33.580 m3/ano 
para o poço do restaurante e 43.800 m3/ano para o poço do entreposto de 
minério), correspondendo a 51% da reserva explotável ou a um quantitativo 
aproximadamente 4 vezes acima da demanda projetada. No entanto, em função 
da capacidade das bombas existentes, essa unidade tem potencial instalado 
para produzir atualmente cerca de 136.510 m3/ano (sendo 53.290 m3/ano para 
o poço da estação, 53.290 m3/ano para o poço do restaurante e 29.930 m3/ano 
para o poço do entreposto de minério), correspondendo a 57% da reserva 
explotável ou a um quantitativo aproximadamente 5 vezes acima da demanda 
projetada. Assim, percebe-se que o valor de vazão outorgada e instalada supera 
a demanda atual e projetada para a referida unidade. 
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Tabela 5.1-40: Comparativo atual e futuro de reserva explotável e de demanda nos pátios da Vale, sem considerar o quantitativo de água 
mineral 

 

Pátio 

Reserva 
Renovável 
por Pátio 
(m3/ano) 

Reserva 
Explotável 
por Pátio 
(m3/ano) 

Demanda 
Atual 
(m3/ano) 

Percentual 
Atual 
Comprometido 
da Reserva 
Explotável (%) 

Acréscimo 
Futurode 
Demanda 
(m3/ano) 

Percentual de 
Acréscimo 
Comprometido 
da Reserva 
Explotável (%) 

Demanda 
Futura 
Total 
(m3/ano) 

Percentual 
Futuro 
Comprometid
o da Reserva 
Explotável 
(m3/ano) 

Vazão 
Outorgada 
(m3/ano) 

Capacidade 
Instalada 
(m3/ano) 

Rosário 9,80E+05 2,90E+05 338 0,11% 230 0,08% 568 0,19% - 7,30E+03 

Arari 1,20E+05 3,60E+04 548 1,53% 0 0,00% 548 1,53% - 1,75E+04 

Vitória do 
Mearim 

1,10E+06 3,20E+05 775 0,24% 383 0,12% 1158 0,36% 3,72E+04 2,56E+04 

Santa Inês 1,10E+06 3,30E+05 10360 3,17% 1862 0,57% 12222 3,74% 1,24E+05 1,35E+05 

Alto Alegre 
do Pindaré 

2,30E+05 7,00E+04 6736 9,60% 602 0,86% 7338 10,46% 3,29E+04 2,30E+04 

Nova Vida 3,30E+05 1,00E+05 3661 3,67% 537 0,54% 4198 4,21% 1,72E+05 7,30E+04 

Açailândia 7,90E+05 2,40E+05 20958 8,83% 7704 3,24% 28662 12,07% 1,21E+05 1,36E+05 

São Pedro da 
Água Branca 

2,30E+05 6,90E+04 5704 8,24% 358 0,52% 6062 8,76% 8,40E+04 7,81E+04 

Marabá 3,40E+05 1,00E+05 18517 18,15% 0 0,00% 18517 18,15% 1,82E+05 1,49E+05 

Parauapebas 5,50E+04 1,60E+04 7259 44,20% 2935 17,87% 10194 62,07% 8,65E+04 9,42E+04 

Fonte: Golder, 2008 
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Tabela 5.1-41: Comparativo atual e futuro de reserva explotável e de demanda nos pátios da Vale, considerando o quantitativo de água mineral 
 

Pátio 

Reserva 
Renovável 
por Pátio 
(m3/ano) 

Reserva 
Explotável 
por Pátio 
(m3/ano) 

Demand
a 
Atual(m
3/ano) 

Percentual 
Atual 
Comprometid
o da Reserva 
Explotável(%) 

Acréscimo 
Futuro de 
Demanda 
(m3/ano) 

Percentual de 
Acréscimo 
Comprometido 
da Reserva 
Explotável (%) 

Demanda 
Futura 
Total 
(m3/ano) 

Percentual 
Futuro 
Comprometi
do da 
Reserva 
Explotável 
(m3/ano) 

Vazão 
Outorgad
a 
(m3/ano) 

Capacidade 
Instalada 
(m3/ano) 

Rosário 9,82E+05 2,90E+05 365 0,12% 237 0,08% 602 0,20% - 7,30E+03 

Arari 1,19E+05 3,60E+04 564 1,58% 0 0,00% 564 1,58% - 1,75E+04 

Vitória do 
Mearim 

1,08E+06 3,20E+05 775 0,24% 394 0,12% 1169 0,36% 3,72E+04 2,56E+04 

Santa Inês 1,09E+06 3,30E+05 10512 3,22% 1878 0,57% 12390 3,79% 1,24E+05 1,35E+05 

Alto Alegre 
do Pindaré 

2,34E+05 7,00E+04 6944 9,89% 616 0,88% 7560 10,77% 3,29E+04 2,30E+04 

Nova Vida 3,33E+05 1,00E+05 3757 3,77% 552 0,55% 4309 4,32% 1,72E+05 7,30E+04 

Açailândia 7,92E+05 2,40E+05 21347 8,99% 7776 3,27% 29123 12,26% 1,21E+05 1,36E+05 

São Pedro da 
Água Branca 

2,31E+05 6,90E+04 5800 8,38% 368 0,53% 6168 8,91% 8,40E+04 7,81E+04 

Marabá 3,40E+05 1,00E+05 18663 18,30% 0 0,00% 18663 18,30% 1,82E+05 1,49E+05 

Parauapebas 5,47E+04 1,60E+04 7577 46,13% 2982 18,16% 10559 64,29% 8,65E+04 9,42E+04 

Fonte: Golder, 2008 
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SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA 

Para a unidade de São Pedro da Água Branca, a contraposição do valor de 
reserva explotável (6,9 x 104 m3/ano) com o valor de demanda atual (5704 
m3/ano), mostra que o percentual atual comprometido da reserva explotável de 
água subterrânea corresponde a 8,24% (Tabela 5.1-40). Já para um cenário 
futuro, onde a demanda total seria de 6062 m3/ano, o percentual comprometido 
da reserva explotável seria de 8,76% (Tabela 5.1-40). Ainda nesse cenário 
futuro, se fosse considerado o quantitativo de água para consumo humano 
direto como sendo proveniente de água subterrânea, a demanda futura total 
seria de 6168 m3/ano, correspondendo a um valor de comprometimento de 
8,91% da reserva explotável (Tabela 5.1-41). 

Nesse contexto, percebe-se que a reserva explotável calculada para a unidade de 
São Pedro da Água Branca supera os quantitativos de demanda atual e 
projetada. Além disso, segundo os dados de outorga, a capacidade de produção 
de água subterrânea outorgada nessa unidade é de 83.950 m3/ano (sendo 
43.800 m3/ano para o poço do núcleo e 40.150 m3/ano para o poço do pátio), 
correspondendo a um valor 21% maior que o quantitativo calculado para a 
reserva explotável ou aproximadamente 14 vezes acima da demanda projetada. 

No entanto, em função da capacidade das bombas existentes, essa unidade tem 
potencial instalado para produzir atualmente cerca de 52.560 m3/ano (sendo 
34.310 m3/ano para o poço do alojamento e 18.250 m3/ano para o poço do 
pátio), correspondendo a um valor de cerca de 76% do quantitativo calculado 
para a reserva explotável ou aproximadamente 6 vezes acima da demanda 
projetada. Assim, tanto a vazão outorgada quanto a instalada supera a 
demanda atual e projetada para a referida unidade. Cabe ressaltar que o poço 
do núcleo foi desconsiderado nesta análise, em razão de o mesmo ter sido doado 
pela Vale à comunidade local. 

MARABÁ 

Para a unidade de Marabá, a contraposição do quantitativo de reserva 
explotável (1,0 x 105 m3/ano) com o valor de demanda atual e futuro (18.517 
m3/ano), mostra que o percentual atual comprometido da reserva explotável de 
água subterrânea corresponde a 18,15% (Tabela 5.1-40). No cenário futuro, 
caso seja considerado o quantitativo de água para consumo humano direto 
como sendo proveniente de água de poço, a demanda futura total seria de 
18.663 m3/ano, correspondendo a um valor de comprometimento de 18,30% do 
quantitativo calculado para a reserva explotável (Tabela 5.1-41). 

Nesse contexto, percebe-se que o quantitativo da reserva explotável calculada 
para a unidade de Marabá supera os quantitativos de demanda atual e 
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projetada. Além disso, segundo os dados de outorga, a capacidade de produção 
de água subterrânea outorgada nessa unidade é de 181.770 m3/ano (sendo 
17.082 m3/ano para o poço da estação, 96.360 m3/ano para o poço do pátio, 
35.040 m3/ano para o poço da Receita e 33.288 m3/ano para o poço da Balança 
II), correspondendo a um valor 78% acima do quantitativo calculado da reserva 
explotável ou aproximadamente 10 vezes acima da demanda projetada. 

No entanto, em função da capacidade das bombas existentes, essa unidade tem 
potencial instalado para produzir atualmente cerca de 113.150 m3/ano (sendo 
37.230 m3/ano para o poço da estação, 40.880 m3/ano para o poço do pátio e 
35.040 m3/ano para o poço da Balança II), correspondendo a um valor 13% 
acima do quantitativo calculado da reserva explotável ou aproximadamente 6 
vezes acima da demanda projetada. Cabe ressaltar que o poço da receita não foi 
considerado nesta análise, uma vez que este encontrava-se em manutenção no 
decorrer das campanhas de medição de vazão realizadas pela Golder. 

Assim, verifica-se que os valores de vazão outorgada e instalada superam a 
demanda atual e projetada para a referida unidade, mas também superam o 
valor calculado de reserva explotável. Recomenda-se, nesse caso, especial 
cuidado com a operação do sistema de bombeamento, além de continuidade no 
monitoramento, de forma a se observar o limite explotável do aqüífero. 

PARAUAPEBAS 

Para a unidade de Parauapebas, a contraposição do valor de reserva explotável 
(1,6 x 104 m3/ano) com o valor de demanda atual (7259 m3/ano), mostra que o 
percentual atual comprometido da reserva explotável de água subterrânea 
corresponde a 44,2% (Tabela 5.1-40). Já para um cenário futuro, no qual a 
demanda total seria de 10.194 m3/ano, o percentual comprometido da reserva 
explotável passaria a ser de 62,07% (Tabela 5.1-40). Ainda no cenário futuro, 
caso seja considerado o quantitativo de água para consumo humano direto 
como sendo proveniente de água subterrânea, a demanda futura total seria de 
10.559 m3/ano, correspondendo a um valor de comprometimento de 64,29% da 
reserva explotável (Tabela 5.1-41). 

Nesse contexto, percebe-se que a reserva explotável calculada para a unidade de 
Parauapebas supera os quantitativos de demanda atual e projetada, mas com 
margem utilização mais próxima ao limite de explotação. Além disso, segundo 
os dados de outorga, a capacidade de produção de água subterrânea outorgada 
nessa unidade é de 86.505 m3/ano (sendo 47.085 m3/ano para o poço da 
estação e 39.420 m3/ano para o poço do pátio), correspondendo a um valor 
425% maior que o quantitativo calculado para a reserva explotável ou 
aproximadamente 8 vezes acima da demanda projetada. 
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No entanto, em função da capacidade das bombas existentes, essa unidade tem 
potencial instalado para produzir atualmente cerca de 94.900 m3/ano (sendo 
45.260 m3/ano para o poço da estação e 49.640 m3/ano para o poço do pátio), 
correspondendo a um valor de cerca de 6 vezes o quantitativo calculado para a 
reserva explotável ou aproximadamente 9 vezes acima da demanda projetada. 

Assim, verifica-se que os valores de vazão outorgada e instalada superam a 
demanda atual e projetada para a referida unidade, mas também superam o 
valor calculado de reserva explotável. Recomenda-se, nesse caso, especial 
cuidado com a operação do sistema de bombeamento, como também a 
continuidade no monitoramento, de forma a se observar o limite explotável do 
aqüífero. Além disso, haja vista a baixa reserva explotável calculada para as 
bacias atualmente em exploração, sugere-se ainda a implantação de um novo 
poço tubular em bacia circunvizinha, a ser locado e construído a partir de 
estudos técnicos específicos, visando manter uma margem de segurança de 
operação. 

SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados obtidos no cotejo entre disponibilidades hídricas subterrâneas e 
demandas, tanto atuais quanto futuras, são sintetizados nas tabelas 
apresentadas a seguir. A Tabela 5.1-40 apresenta a contraposição de valores de 
reservas explotáveis e de demandas, sem considerar a água para consumo 
humano direto (quantitativos de água mineral). Por sua vez, a Tabela 5.1-41 
apresenta uma contraposição dos quantitativos de reserva explotável e de 
demandas, considerando os quantitativos de água para consumo humano direto 
como sendo proveniente dos poços tubulares. 

5.1.7.2.6 Avaliação da necessidade de rebaixamento do lençol freático nos 
locais de obras de engenharia de grande porte 

De acordo com os projetos geométricos apresentados pela Vale (2010), não 
haverá a necessidade de rebaixamento do lençol freático por meio de 
bombemento com poços tubulares rasos ou profundos ao longo da plataforma 
da EFC e nos locais de obras de engenharia de grande porte, tais como algumas 
pontes ferroviárias. Está prevista apenas a implantação de um sistema de 
drenagem subterrânea onde o lençol freático estiver aflorante ou até uma 
profundidade de 1,5 metros a partir da superfície. 

O sistema de drenagem subterrânea objetiva o controle das águas sub-
superficiais para manutenção do lençol freático a níveis que não comprometam 
a capacidade de suporte das camadas finais da terraplenagem, ou causem 
erosões e escorregamento de taludes (JMsouto, 2010). Este sistema não irá 
causar nenhuma pertubação na dinâmica aqüífera local, ou seja, não haverá 
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mudança de fluxo de águas subterrâneas, criação de cones de rebaixamento e 
ou redução da recarga natural. 

Esta necessidade de rebaixamento ocorre nas unidades aqüíferas com 
características de aqüífero poroso: Unidade Aluviões (1AL), Unidade Depósitos 
Litorâneos (1DL), Unidade Formações Cenozóicas Indiferenciadas (1Id);  Unidade 
Bacia do Parnaíba (2Pb)  e ocasionalmente em solos residuais das unidades de 
aqüífero misto e fissural que se comportam como aquíferos livres: Unidade 
Poroso/Fissural (3)  Unidade Metassedimentos/Metavulcânicas (4) e Cristalino– 
(6) (Figura 5.1-91). 

A pedologia predominante ao longo da EFC apresenta substratos geológicos 
classificados como pertencentes à seguintes unidades geológicas: Formação 
Itapecuru, Grupo Barreiras e Depósitos Cenozóicos (aluviais, de pântanos e 
mangues, flúvio-marinhos, flúvio-lacustres, detrítico-lateríticos). 
Subordinadamente ocorrem solos associados à formações pré-cambrianas 
(Arqueano e Proterozóico) e rochas intrusivas. Esses depósitos apresentam uma 
série de variações físicas, incluindo granulometria, morfometria, textura, 
orientação preferencial das camadas, permeabilidade, cor dos sedimentos, 
dentre outras. 

O Grupo Barreiras e os depósitos sedimentares cenozóicos se caracterizam por 
apresentar sedimentos arenosos, em geral de coloração rosa claro e, 
eventualmente, são percebidos bolsões de caulim em pontos localizados dos 
taludes. Em geral, apresentam solos de granulometria fina a média e com boas 
qualidades mecânicas, que podem ser considerados como de boa drenabilidade. 

A Formação Itapecuru, por sua vez, apresenta solos de granulometria muito fina 
e coloração variegada, com alguma predominância de solos amarelos e 
arroxeados. De maneira geral são solos muito pouco permeáveis e com presença 
de argilominerais como a montmorilonita e illita, que são altamente expansivos 
na presença de água. As camadas desses materiais retêm as águas sub-
superficiais e as disseminam segundo suas inclinações e direção por toda a área 
de abrangência do estrato. Em decorrência dessa característica ocorrem 
surgências de água nos pontos descontínuos das camadas, como as que são 
vistas nos taludes de alguns cortes, bem como em pontos localizados da 
plataforma da ferrovia.  

Soluções de drenagem subterrânea 

Pela sua característica de melhor drenabilidade, nos trechos de domínio do 
Grupo Barreiras e dos Depósitos sedimentares cenozóicos, serão utilizados 
drenos profundos longitudinais (ou valetões laterais), com espaçamento 
dimensionado para rebaixar a franja do lençol freático de modo a mantê-lo a 
níveis seguros. Nos segmentos da Formação Itapecuru, além dos drenos 
longitudinais, e onde constatado em inspeções de campo umidade excessiva ou 
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presença de água próximo à plataforma, considerou-se conveniente a utilização, 
como elemento de drenagem complementar, de uma camada drenante de areia 
lavada, com espessura de 0,20 m, e conectada com os drenos longitudinais ou 
os valetões, que efetuarão a coleta e condução final do fluxo d’água.  

Deverão ser utilizadas areias naturalmente lavadas e limpas, sem presença de 
matéria orgânica, raízes ou fragmentos de madeira, as areias obtidas 
artificialmente, por processo de britagem e lavagem também poderão ser 
utilizadas em substituição à areia de rio ou a ela misturada. A areia deverá 
possuir curva granulométrica inserida na faixa especificada na Tabela 5.1-42. 

Tabela 5.1-42: Especificação granulométrica de camada drenante de areia ser utilizada 
como drenagem subterrânea  

Peneira ou diâmetro equivalente % passante em peso 

N.º  4 90% a 100% 

N.º 10 75% a 100% 

N.º 20 45% a 100% 

N.º 40 15% a 85% 

N.º 60 5% a 35% 

N.º 100 0% a 10% 

N.º 200 0% a 3% 

Fonte: JMsouto, 2010 

Na construção da ferrovia Carajás foi amplamente utilizado o dispositivo 
“Valetão Americano”, que funciona como elemento de captação e condução de 
águas pluviais, e que se mostraram eficazes também como dreno de 
rebaixamento local do lençol freático nas imediações da plataforma. No projeto 
atual este dispositivo sofreu restrições face à dificuldade de manutenção e 
limpeza e sua utilização ficou restrita a locais baixos e úmidos, onde 
considerado conveniente a sua utilização. Nos trechos onde utilizados, os 
valetões funcionarão tanto como dispositivos de drenagem, recebendo as águas 
da plataforma, e como dreno de rebaixamento local do lençol, dispensando a 
utilização dos drenos profundos longitudinais. 

As situações contempladas no projeto de drenagem subterrânea são 
apresentadas na Figura 5.1-93, Figura 5.1-94, Figura 5.1-95 e Figura 5.1-96, a 
seguir. Considera-se que com essas soluções, haverá um efetivo controle das 
águas sub-superficiais nas proximidades da plataforma, tanto nos solos mais 
permeáveis do Grupo Barreiras, quanto nos solos quase impermeáveis da 
Formação Itapecuru e nos solos residuais das formações pré-cambrianas e 
rochas intrusivas. 

No caso do Grupo Barreiras e dos solos residuais das formações pré-cambrianas 
e rochas intrusivas, aplicam-se as situações da Figura 5.1-93 e da Figura 
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5.1-94. Nos trechos onde previstos valetões laterais é dispensada a utilização de 
drenos profundos longitudinais.  

 
Figura 5.1-93: Drenagem Subterrânea no Grupo Barreiras e dos solos residuais – situação 

com valetão existente no bordo oposto. Fonte: JMsouto, 2010 

 

 
Figura 5.1-94: Drenagem Subterrânea no Grupo Barreiras – situação sem valetão  

existente no bordo oposto. Fonte: JMsouto, 2010 

Para a Formação Itapecuru, nos locais onde previstos os colchões drenantes de 
areia, e onde não houver reforço do subleito, o nível da plataforma será 
rebaixado em 0,60 m, e, após o lançamento da areia, efetuada a compactação 
da camada de 0,40 m sobrejacente, com a energia de compactação especificada 
no projeto de terraplenagem, para as camadas finais da plataforma ferroviária. 
O colchão drenante poderá se conectar com o dreno profundo longitudinal 
(Figura 5.1-95) ou com o valetão (Figura 5.1-96). 
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Figura 5.1-95: Drenagem Subterrânea na Formação Itapecuru – situação com colchão 

drenante conectado ao dreno profundo longitudinal. Fonte: JMsouto, 2010 

 

 
Figura 5.1-96: Drenagem Subterrânea na Formação Itapecuru – situação com colchão 

drenante descarregando no valetão. Fonte: JMsouto,2010 

Nos segmentos onde previsto camadas reforço do sub-leito, cujas espessuras 
são variam de 0,40 a 1,20 m, o colchão drenante ficará posicionado 
imediatamente abaixo das mesmas (Figura 5.1-97).  

Os drenos profundos longitudinais (trincheiras drenantes) são constituídos de 
camada drenante de areia com a granulometria especificada anteriormente, com 
fundo posicionado a 1,50 m abaixo do nível da terraplenagem acabada, altura 
de variável, do mínimo de 0,70 m ao máximo de 1,10 m, conforme a espessura 
do reforço do subleito, e tubo dreno perfurado Ø 15 cm envolto em geotêxtil, 
conforme ilustrado na Figura 5.1-97. 



  
 

______________________________________________________________________________
456 

 
Figura 5.1-97: Dreno profundo Longitudinal. Fonte: JMsouto, 2010 

Medidas mitigadoras visando as potenciais interferências qualidade/quantidade das 
águas subterrâneas 

As interferências no lençol freático serão pontuais e localizadas, com 
rebaixamento dos aqüíferos rasos situados nas margens da ferrovia, de no 
máximo 0,80 metros no Grupo Barreiras, Formações Cenozóicas e solos 
residuais e de no máximo de 0,60 metros na Formação Itapecuru, não 
implicando assim na alteração da quantidade de água subterrânea disponível 
para captação para consumo humano em poços escavados. 

Os drenos profundos descarregam nas caixas coletoras de bueiros ou no terreno 
natural, através de terminais de dreno. No segundo caso, em terrenos planos, 
tornou-se necessário a abertura de valas com a extensão suficiente para 
permitir o afloramento e descarga do dreno. Para possibilitar os serviços de 
verificação de funcionamento, limpeza e manutenção do sistema de drenagem 
profunda, são previstas caixas de inspeção espaçadas a intervalos aproximados 
de 200 metros. 

Medidas mitigadoras visando eliminar potenciais interferências que impliquem 
na alteração da qualidade das águas subterrâneas durante as obras incluem as 
medidas de controle de vazamento de óleos e graxas dos equipamentos 
utilizados nas obras; de segurança de transporte de combustíveis para as obras 
edurante a operação da ferrovia; e de controle de disposição de resíduos nos 
locais de obra dos drenos, conforme abordado na AIA e PBAs específicos. 
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5.1.7.3 QUALIDADE DA ÁGUA 

O diagnóstico da qualidade das águas superficiais apresentado neste capítulo 
refere-se à área de influência direta do Projeto de Duplicação da Estrada de 
Ferro Carajás. Seu conteúdo está coerente com as diretrizes do item 5.1.7.3 do 
Termo de Referência emitido pelo IBAMA. 

O diagnóstico apresentado visa fornecer subsídios para o prognóstico de 
impactos ambientais do empreendimento, principalmente, na etapa de 
implantação, devido ao significativo volume de terraplenagem previsto para esta 
etapa e devido à necessidade de duplicação de obras de arte - correntes 
(bueiros, minitúneis, túneis bala) e especiais (pontes), gerando intervenções nos 
corpos hídricos, direta e indiretamente, conforme métodos construtivos 
descritos no capítulo de caracterização do empreendimento deste relatório. 

A paisagem na qual está inserida a Estrada de Ferro Carajás é marcada por 
uma rede de drenagem densa, compreendendo, ao longo de seus 892 km de 
extensão, 360 locais de transposição de cursos d’água, pertencentes a duas 
regiões hidrográficas principais, a saber: a Bacia Atlântico Nordeste Ocidental e 
a Bacia Tocantins - Araguaia. Estas, por sua vez, englobam quatro sub-bacias 
hidrográficas - Pindaré-Mearim, Gurupi e Tocantins e Itacaiunas, 
respectivamente, tangenciando ainda a Sub-bacia do Capim-Guamá.  

Esta ferrovia transpõe, predominantemente, cursos d’água perenes, e, também, 
grande quantidade de cursos d’água intermitentes, especialmente no trecho 
inicial da mesma, junto ao Terminal Ferroviário Ponta da Madeira. Percorre em 
toda a extensão uma região onde há sistemas aquáticos lóticos, entre alguns 
ambientes lênticos representados por açudes e reservatórios artificiais, bem 
como lagoas naturais encontradas em maior densidade nas margens do rio 
Tocantins, próximo à desembocadura do rio Araguaia. A maior parte das 
drenagens compõe ambientes de água doce, exceto no estuário na ilha de São 
Luís, no qual a ferrovia transpõe sistemas de águas salobras. (Arcadis 
Tetraplan, 2010). 

As águas superficiais na região em estudo são destinadas preponderantemente 
a usos de caráter difuso em propriedades rurais, à dessedentação animal, à 
pesca artesanal, à irrigação, à proteção das comunidades aquáticas, 
especialmente nas áreas legalmente protegidas (unidades de conservação e 
terras indígenas) e à navegação em rios de maior porte. Os corpos d’água são 
utilizados também para abastecimento urbano e industrial, sendo ainda 
receptores de esgotos domésticos nas proximidades de núcleos urbanos.  

Em termos qualitativos, os cursos d’água apresentam em geral condição 
satisfatória, tendendo a ter comprometimento sanitário em função do aporte de 
efluentes domésticos gerados nos centros urbanos, e de dejetos de animais, 
provenientes dos criadouros e de pastagens.  
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No período chuvoso, há um aumento nas águas superficiais no teor de sólidos, 
de nutrientes minerais e de alguns metais, como ferro e alumínio, decorrente da 
poluição difusa que ocorre em grande parte das bacias de drenagem, processo 
favorecido nas áreas desprovidas de vegetação. 

No diagnóstico de qualidade da água apresentado no relatório Arcadis Tetraplan 
(2010), a partir do cálculo do índice de qualidade da água – IQA, concluiu-se 
que a qualidade das águas superficiais na área de inserção do empreendimento 
variava de média a boa em maio/2009, período de transição entre as estações 
chuvosa e seca. 

Atualmente, o monitoramento da qualidade das águas superficiais, águas 
subterrâneas e de efluentes líquidos na AID da EFC é conduzido pela Vale no 
âmbito do Plano de Monitoramento Ambiental - PLAMA.  

O PLAMA leva em consideração as diretrizes do procedimento da Vale EPS 
00012 GAMAG, cuja bases legais são mostradas na Tabela 5.1-43 

Tabela 5.1-43: Legislação Ambiental Aplicável à Qualidade das Águas Superficiais 

Matriz ambiental Padrões ambientais 

Águas Superficiais Água doce classe 2 e Águas salobras classe 1 - Resolução CONAMA Nº 357 de 
17.03.2005. 

Águas Potáveis Portaria do Ministério da Saúde Nº 518 de 25.03.2004. 

A rede de monitoramento adotada no PLAMA não atende plenamente às 
necessidades do diagnóstico da qualidade da água para o Estudo Ambiental da 
duplicação da EFC (Tabela 5.1-44). Por essa razão, foi feita uma campanha de 
amostragem de água abrangendo todos os cursos hídricos transpostos pela 
ferrovia nos quais estão implantadas pontes ferroviárias que serão duplicadas. 

Tabela 5.1-44: Rede de monitoramento da qualidade da água na operação da Estrada de 
Ferro Carajás 

Coordenada* 
(UTM) 

Descrição do Ponto de 
Monitoramento Parâmetros Frequência 

398372 9591968 

Rio Pindaré, localizado a 
montante do município de Alto 
Alegre do Pindaré. Avaliação de 
condições de baseline 

pH, Temperatura da Água, 
Condutividade Elétrica, Cor 
Verdadeira, Turbidez, Oxigênio 
Dissolvido, Demanda 
Bioquímica de Oxigênio, Ferro 
Dissolvido, Manganês Total, 
Óleos e Graxas, Alcalinidade 
Total, Coliformes 
Termotolerantes 

Trimestral 224951 9381922 

Rio Tocantins a montante do 
núcleo urbano de Imperatriz. 
Avaliação de condições de 
baseline 

232891 9427983 
Rio Cajuapara, localizado 
próximo a sua nascente. Ponto 
de background 

373764 9583986 Rio Catitu – km 301 da EFC – 
jusante** 

pH, Temperatura da Água, 
Condutividade Elétrica, Cor 

Trimestral 



  
 

______________________________________________________________________________
459 

Coordenada* 
(UTM) 

Descrição do Ponto de 
Monitoramento Parâmetros Frequência 

406555 9594888 Rio Pindaré – km 264 da EFC – 
montante travessia 

Verdadeira, Turbidez, Oxigênio 
Dissolvido, Demanda 
Bioquímica de Oxigênio, Ferro 
Dissolvido, Manganês Total, 
Óleos e Graxas, Alcalinidade 
Total, Coliformes 
Termotolerantes 

407094 9595332 Rio Pindaré – km 264 da EFC – 
jusante alojamento 

440703 9589228 Rio Zutíua – km 226 da EFC – 
jusante 

459123 9591838 Rio Pindaré – km 205 da EFC – 
montante 

459123 9591838 Rio Pindaré – km 205 da EFC – 
jusante 

517964 9608484 
Rio Mearim – km 145 da EFC – 
jusante. Avaliação de condições 
de baseline 

711490 9400832 
Córrego ao longo do Pátio de 
Minérios e Gusa em Marabá - 
montante 

pH, Temperatura da Água, 
Condutividade Elétrica, Sólidos 
Dissolvidos Totais, Cor 
Verdadeira, Turbidez, 
Alcalinidade, Oxigênio 
Dissolvido, Demanda 
Bioquímica de Oxigênio, 
Demanda Química de 
Oxigênio, Ferro Dissolvido, 
Manganês Total, Óleos e 
Graxas, Alcalinidade Total, 
Coliformes Termotolerantes 

Trimestral 

709119 9400294 
Córrego ao longo do Pátio de 
Minérios e Gusa em Marabá – 
jusante 

620551 9336892 Rio Parauapebas – km 863 da 
EFC – montante 

pH, Temperatura da Água, 
Condutividade Elétrica, Cor 
Verdadeira, Turbidez, Oxigênio 
Dissolvido, Demanda 
Bioquímica de Oxigênio, Ferro 
Dissolvido, Cobre Dissolvido, 
Manganês Total, Óleos e 
Graxas, Alcalinidade Total, 
Coliformes Termotolerantes 

Trimestral 

620551 9336892 Rio Parauapebas – km 863 da 
EFC – jusante 

694789 9383910 
Rio Vermelho – km 764 da EFC 
– montante. Avaliação de 
condições de baseline 

pH, Temperatura da Água, 
Condutividade Elétrica, Cor 
Verdadeira, Turbidez, Oxigênio 
Dissolvido, Demanda 
Bioquímica de Oxigênio, Ferro 
Dissolvido, Manganês Total, 
Óleos e Graxas, Alcalinidade 
Total, Coliformes 
Termotolerantes 

Trimestral 

706492 9398172 Rio Sororó – km 744 da EFC – 
jusante 

708081 9407620 Rio Itacaiunas – km 738 da EFC 
– montante 

712767 9411998 Rio Tocantins – km 726 da EFC 
– jusante 

786919 9430028 Rio Jatobá – km 610 da EFC – 
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Coordenada* 
(UTM) 

Descrição do Ponto de 
Monitoramento Parâmetros Frequência 

jusante 

810181 9428504 Rio Capim – km 577 da EFC – 
jusante 

235776 9458022 Rio Cajuapara (Pequiá)– km 515 
da EFC – montante 

235073 9458322 Rio Cajuapara (Pequiá)– km 515 
da EFC – jusante 

232519 9455872 Rio Água Branca – km 513 da 
EFC – montante ETE 

pH, Temperatura da Água, 
Condutividade Elétrica, Cor 
Verdadeira, Turbidez, Oxigênio 
Dissolvido, Demanda 
Bioquímica de Oxigênio, Ferro 
Dissolvido, Manganês Total, 
Óleos e Graxas, Alcalinidade 
Total, Coliformes 
Termotolerantes 

Mensal 

231869 9456388 Rio Água Branca – km 513 da 
EFC – jusante travessia 

5.1.7.3.1 Resultados 

A Tabela 5.1-45 apresenta a rede de amostragem de coleta de água, da 
campanha realizada em ago/set/2011 que adotou os pontos onde há pontes 
ferroviárias que serão duplicadas durante as obras de implantação do 
empreendimento. A Figura 5.1-98 mostra a localização das referidas pontes.  

Tabela 5.1-45: Pontos de amostragem de água – campanha de set/out/2011. 

Ponto de 
Amostragem Local Sub-Bacia Hidrográfica 

1 Ponte sobre o Etreito dos Mosquitos Pindaré-Mearim 

2 Ponte sobre o Rio Piratiba Pindaré-Mearim 

4 Ponte sobre Bacia 464 Pindaré-Mearim 

7 Ponte sobre o Rio Mearim Pindaré-Mearim 

11 Ponte sobre o Olho D’água dos Carneiros Pindaré-Mearim 

12 Ponte sobre o Rio Zutíua Pindaré-Mearim 

13 Ponte sobre o Igarapé Jundiaí Pindaré-Mearim 

15 Ponte sobre o Igarapé Timbiras Pindaré-Mearim 

17 Ponte sobre Igarapé Arapapá Pindaré-Mearim 

18 Ponte sobre Igarapé Caititú Pindaré-Mearim 

19 Ponte sobre o Igarapé do Fausto Pindaré-Mearim 

20 Ponte sobre o Igarapé Icarapá Pindaré-Mearim 

21 Ponte sobre o Igarapé Jenipapo Pindaré-Mearim 

22 Ponte sobre o Igarapé Araparizal Pindaré-Mearim 

23 Ponte sobre o Igarapé Presa de Porco Pindaré-Mearim 

24 Ponte sobre o Igarapé Dente de Porco Pindaré-Mearim 
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Ponto de 
Amostragem Local Sub-Bacia Hidrográfica 

25 Ponte sobre o Rio Buriticupu Pindaré-Mearim 

26 Ponte sobre o Rio do Sonho Pindaré-Mearim 

27 Ponte sobre o Rio Pindaré Pindaré-Mearim 

29 Ponte sobre o Igarapé Jatobazinho Tocantins 

30 Ponte sobre o Igarapé Martírio Tocantins 

31 Ponte sobre o Igarapé Marcelinho Tocantins 

32 Ponte sobre o Igarapé Papagaio Tocantins 

33 Ponte sobre o Igarapé Grapiá Tocantins 

34 Ponte sobre o Rio Samaúma Tocantins 

35 Ponte sobre o Rio Jacundá Tocantins 

36 Ponte sobre o Rio Mãe Maria Tocantins 

38 Ponte sobre o Rio Sororó Itacaiunas 

39 Ponte sobre o Rio Vermelho Itacaiunas 

40 Ponte sobre o Rio das Onças Itacaiunas 

41 Ponte sobre o Rio Castanha Itacaiunas 

42 Ponte sobre o Igarapé Surpresa Itacaiunas 
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Figura 5.1-98:Localização dos pontes ferroviárias ao longo da EFC, onde se localizam os 
pontos de amostragem para avalia;ao da qualidade das águas superficiais. 
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5.1.7.3.2 Resultados 

5.1.7.3.2.1 Ponto 01 – Estreito dos Mosquitos 

A amostra coletada no Estreito dos Mosquitos, a montante (Tabela 5.1-46) da 
ponte apresentou somente o parâmetro nitrogênio amoniacal acima do limite 
estabelecido pelo CONAMA 357/2005 para água salobra de classe 1, cuja 
concentração foi de 4,0 mg/L e o limite é de 0,40 mg/L. 

Altos valores de íon amônio são encontrados em meios anóxicos, onde ocorre 
uma intensa mineralização anaeróbica da matéria orgânica, e em locais 
próximos à efluentes urbanos como no caso do Estreito dos Mosquitos, sendo 
este parâmetro um bom quimioindicador de contaminação orgânica num 
ambiente aquático.  

Já a amostra coletada a jusante (Tabela 5.1-47) não está em conformidade para 
o parâmetro substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno (MBAS) 
cuja concentração foi de 0,36 mg/L e o limite estabelecido para água salobra de 
classe 1, na resolução CONAMA 357/2005 é de 0,2 mg/L.  

Os detergentes são fontes em potencial de poluição orgânica e, quando contém 
fosfatos em sua formulação, os tensoativos aniônicos podem desencadear 
processos de eutrofização e florações indesejáveis e oportunistas de algas, 
cianobactérias e macrófitas. No caso do Estreito dos Mosquitos, a causa para 
este resultado pode estar associada a lançamento de efluentes urbanos.  

Os demais parâmetros se encontram dentro dos limites estabelecidos pelo 
CONAMA 357/2005 para água salobra de classe 1 e estão perfeitamente 
coerentes  um com os outros. 
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Tabela 5.1-46: Avaliação da água amostrada no Estreito dos Mosquitos a montante da ponte 
no Km 018 + 475. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 01 Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos (Montante) KM018 + 475 - 
Locaçao 2 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 12049,00 - Limite não 
estabelecido 

Clorofila-a  �g/L 0,2 - Limite não 
estabelecido 

Escherichia Coli NCMF/100mL 111 - Limite não 
estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 0,124 Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,2 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 4,00 0,40 Fora dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 0,40 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 0,07 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N 5,52 - Limite não 
estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não 
estabelecido 

Salinidade %o 3,9 - Água salobra 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 36,4 - Limite não 

estabelecido 

Turbidez NTU 7,1 - Limite não 
estabelecido 

Condutividade  (µS/cm) 6,47 - Limite não 
estabelecido 

pH - 7,95 6,5 a 8,5 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 30 - Limite não 
estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 1,91 5 Fora dos Limites 
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Tabela 5.1-47 - Avaliação da água amostrada no Estreito dos Mosquitos a jusante da ponte 
no Km 018 + 475. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 01 Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos (Jusante) KM018 + 478 - 
Locaçao 2 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 53,70 - Limite não 
estabelecido 

Clorofila-a  �g/L <0,1 - Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 133 - Limite não 
estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 0,124 Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,36 0,2 Fora dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N <0,12 0,40 Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,04 0,40 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 0,07 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N <0,12 - Limite não 
estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não 
estabelecido 

Salinidade %o 4,1 - Água salobra 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 48,6 - Limite não 

estabelecido 

Turbidez NTU 24,9 - Limite não 
estabelecido 

Condutividade  (µS/cm) 6,60 - Limite não 
estabelecido 

pH - 7,53 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28 - Limite não 
estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 1,48 5 Fora dos Limites 

5.1.7.3.2.2 Ponto 02 – Rio Piratiba 

A amostra coletada no rio Piratiba, apresentou dois parâmetros acima do limite 
de detecção: cloreto e turbidez. A montante da ponte (Tabela 5.1-48), a 
concentração de cloreto, foi bastante alta, 12.148,0 mg/L, sendo que o limite 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005 é de 
250,0 mg/L.  

Todas as águas naturais, em maior ou menor escala, contêm íons cloreto 
resultantes da dissolução de minerais ou de sais e da intrusão de águas salinas 
no continente. Entretanto, este alto valor sugere causas antrópicas. A 
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concentração amoniacal apesar de dentro dos limites apresenta-se um pouco 
alta corroborando com a suspeita de causas antrópicas. 

O resultado de turbidez estava um pouco acima do limite tanto a montante 
quanto a jusante da ponte, 124,6 NTU e 110,9 NTU, respectivamente, sendo que 
o limite é 100,0 NTU. 

A turbidez deve estar associada à exposição de solos na região, em decorrência 
de atividades antrópicas associadas a supressão de vegetação que avança na 
região conforme se pode verificar comparando-se imagens de satélite recentes. 

Os demais parâmetros se encontram dentro dos limites estabelecidos pelo 
CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e estão perfeitamente coerentes 
um com os outros (Tabela 5.1-49). 

Tabela 5.1-48 - Avaliação da água amostrada no Rio Piratiba a montante da ponte no Km 
048 + 500. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 02 Ponte sobre o Rio Piratiba (Montante) KM048 + 500 - Locação 4 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 12148,00 250 Fora dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Limite não estabelecido 

Escherichia Coli NCMF/100mL 196 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,04 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,51 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,04 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N 0,55 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 62,3 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 124,6 100 Fora dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 52,80 - Limite não estabelecido 

pH - 8,13 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 26,2 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,43 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-49 - Avaliação da água amostrada no Rio Piratiba a jusante da ponte no Km 048 
+ 500. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 02 Ponte sobre o Rio Piratiba (Jusante) KM048 + 500 - Locação 4 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 62,50 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 197 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,25 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,29 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N 0,31 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 73,5 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 110,9 100 Fora dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 29,80 - Limite não estabelecido 

pH - 6,36 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 25,2 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,36 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 
8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

5.1.7.3.2.3 Ponto 04 – Bacia 464 

As amostras coletadas na bacia 454, a montante (Tabela 5.1-50) e a jusante 
(Tabela 5.1-51) da ponte não estava conforme somente para os parâmetros: 
turbidez, cujos valores foram respectivamente 192,4 NTU e 201,8 NTU e 
oxigênio dissolvido, cujos valores foram 2,92 e 2,51 mg/L O2  respectivamente, 
sendo que os padrões  estabelecidos para água doce de classe 2 na resolução 
CONAMA 357/2005 é de <= 100,0 NTU para turbidez e ≥ 5,0 mg/L O2 de 
oxigênio dissolvido . A presença de turbidez deve estar associada à percolação 
de solos e rochas (areia, argila). Já em relação à baixa concentração de oxigênio 
dissolvido, entende-se que nos caso analisados, onde outros parâmetros 
indicadores de teores orgânicos apresentaram níveis baixos, pode estar 
associado à elevada turbidez que impede a entrada de luz e em consequência a 
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fotossíntese, bem como ao relevo plano que mantém a velocidade do curso baixa 
e dificulta a aeração física da água.  

Os demais parâmetros encontram-se dentro dos limites estabelecidos pelo 
CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e estão perfeitamente coerentes 
um com os outros, não apresentam características de poluição por esgoto 
doméstico e os pontos a montante e a jusante possuem resultados de análises 
semelhantes. 

Tabela 5.1-50 - Avaliação da água amostrada na Bacia 464 a montante da ponte no Km 123 
+ 958. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 04 Ponte sobre a Bacia 464 (Montante) KM123 + 958 - Locaçao 8_9 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 10,10 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L 0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 166 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,34 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N 0,36 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 66,0 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 192,4 100 Fora dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 31,50 - Limite não estabelecido 

pH - 7,04 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 25,2 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 2,92 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-51 - Avaliação da água amostrada na Bacia 464 a jusante da ponte no Km 123 + 
958. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 04 Ponte sobre a Bacia 464 (Jusante) KM123 + 958 - Locação 8 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 10,10 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L 0,2 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 189 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Fora dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,13 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N 0,15 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 70,1 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 201,8 100 Fora dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 31,50 - Limite não estabelecido 

pH - 6,81 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,4 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 2,51 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.4 Ponto 07 – Rio Mearim 

As amostras coletadas no rio Mearim, a montante (Tabela 5.1-52) e a jusante 
(Tabela 5.1-53) da ponte não estavam em conformidade para o parâmetro 
oxigênio dissolvido cujos valores foram respectivamente 1,63 e 1,86 mg/L O2, 
devido ao relevo plano que mantém a velocidade do curso baixa e dificulta a 
aeração física da água.  

Os demais parâmetros encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela Res. 
CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e estão coerentes um com os 
outros, não apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os 
pontos a montante e a jusante possuem resultados de análises semelhantes. 

Tabela 5.1-52 - Avaliação da água amostrada no Rio Mearim a montante da ponte no Km 
142 + 105. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 07 Ponte sobre o Rio Mearim (Montante) KM142 + 105 - Locação 9 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 43,10 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 198 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Fora dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N 0,25 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,05 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N 0,30 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 57,9 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 54,2 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 101,50 - Limite não estabelecido 

pH - 7,43 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 1,63 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-53 - Avaliação da água amostrada no Rio Mearim a jusante da ponte no Km 142 
+ 105. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 07 Ponte sobre o Rio Mearim (Jusante) KM142 + 105 - Locaçao 9 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 14,40 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 177 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,04 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,05 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 57,1 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 56,5 100 Dentro dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 105,20 - Limite não estabelecido 

pH - 7,43 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,9 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 1,86 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

5.1.7.3.2.5 Ponto 11 – Olho D’água dos Carneiros 

As amostras coletadas no olho d’água dos Carneiros, a montante (Tabela 5.1-54) 
e a jusante (Tabela 5.1-55) da ponte não estava conforme somente para os 
parâmetros: turbidez, cujos valores foram, respectivamente 233,6 e 230,7 NTU, 
oxigênio dissolvido, concentrações de 3,60 e 4,28 mg/L O2 e pH cujos valores 
foram 5,36 e 5,92 respectivamente. O limite estabelecido para água doce de 
classe 2 na resolução CONAMA 357/2005 é de 100,0 NTU, para turbidez e 5,0 
mg/L O2 (limite mínimo) de oxigênio dissolvido e pH de 6 a 9 . A presença de 
turbidez elevada e pH baixo pode estar associada à percolação de solos e rochas 
ácidas, e a baixa concentração de oxigênio dissolvido, pode estar associada à 
turbidez que impede a entrada de luz e, em consequência, a fotossíntese; e, o 
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relevo plano contribui para baixas velocidades do curso que dificulta a aeração 
física da água.  

Os demais parâmetros se encontram dentro dos limites estabelecidos pelo 
CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e estão coerentes um com os 
outros, não apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os 
pontos a montante e a jusante possuem resultados de análises semelhantes. 

Tabela 5.1-54 - Avaliação da água amostrada no olho d'agua dos Carneiros a montante da 
ponte no Km 219 + 300. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 11 Ponte sobre Olho D'água dos Carneiros (Montante) KM219 + 300 - 
Locaçao 14 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 19,00 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 179 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,22 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,05 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N 0,27 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 115,0 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 233,6 100 Fora dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 60,00 - Limite não estabelecido 

pH - 5,36 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 30,9 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 3,60 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-55 - Avaliação da água amostrada no olho d'agua dos Carneiros a jusante da 
ponte no Km 219 + 300. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 11 Ponte sobre Olho D'água dos Carneiros (Jusante) KM219 + 300 - 
Locaçao 14 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 19,80 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 181 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,51 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,04 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N 0,55 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 57,1 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 230,7 100 Fora dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 60,00 - Limite não estabelecido 

pH - 5,92 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 31,4 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,28 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

5.1.7.3.2.6 Ponto 12 – Rio Zutíua 

As amostras coletadas no rio Zutiua, a montante (Tabela 5.1-56) e a jusante 
(Tabela 5.1-57) da ponte não estavam em conformidade aos padrões classe 2 
somente para os parâmetros: oxigênio dissolvido, cujos valores foram 3,21 e 
3,21 mg/L O2 e pH cujos valores foram 5,98 e 5,92 respectivamente e o limite 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005 é 5,0 
mg/L O2 de oxigênio dissolvido  e pH entre 6 a 9 . A presença de pH baixo pode 
estar associada à percolação de solos ácidos e rochas (areia, argila), e a baixa 
concentração de oxigênio dissolvido pode estar associado ao relevo plano que 
mantém a velocidade do curso baixa e dificulta a aeração física da água.  
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Os demais parâmetros se encontram dentro dos limites estabelecidos pelo 
CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e estão perfeitamente coerentes 
um com os outros, não apresentam características de poluição por esgoto 
doméstico e os pontos a montante e a jusante possuem resultados de análise 
semelhantes. 

Tabela 5.1-56 - Avaliação da água amostrada no Rio Zutiua a montante da ponte no Km 226 
+ 700. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 12 Ponte sobre o Rio Zutiua (Montante) KM226 + 700 - Locaçao 
14_15 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 110,00 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1440 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 56,4 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 59,7 100 Dentro dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 110,00 - Limite não estabelecido 

pH - 5,98 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 29,0 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 3,21 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-57 - Avaliação da água amostrada no Rio Zutiua a jusante da ponte no Km 226 + 
700. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 12 Ponte sobre o Rio Zutiua (Jusante) KM 226 + 700 - Locaçao 
14_15 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 
Cloretos  mg/L 113,00 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1010 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,06 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 59,4 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 51,9 100 Dentro dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 110,00 - Limite não estabelecido 

pH - 5,92 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 29,2 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 3,21 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

5.1.7.3.2.7 Ponto 13 – Igarapé Jundiá 

As amostras coletadas no igarapé Jundiá, a montante (Tabela 5.1-58) e a 
jusante (Tabela 5.1-59) da ponte não estavam em conformidade aos padrões 
classe 2 somente para os parâmetros: oxigênio dissolvido, cujos valores foram 
2,69 e 2,95 mg/L O2,  respectivamente a montante e a jusante, e pH a jusante 
cujo valor foi 5,95 e o limite estabelecido para água doce de classe 2 na 
resolução CONAMA 357/2005 é o mínimo de 5,0 mg/L O2 de oxigênio dissolvido  
e pH entre 6 a 9 . A presença de pH baixo pode estar associada à percolação de 
solos ácidos, e a baixa concentração de oxigênio dissolvido pode estar associado 
a ao relevo plano que mantém a velocidade do curso baixa e dificulta a aeração 
física da água. 

Os demais parâmetros se encontram dentro dos limites estabelecidos pelo 
CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e estão perfeitamente coerentes 
um com os outros, não apresentam características de poluição por esgoto 
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doméstico e os pontos a montante e a jusante possuem resultados de análise 
semelhantes. 

Tabela 5.1-58 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Jundiá a montante da ponte no 
Km 247 + 900. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 13 Ponte sobre o Igarapé Jundiá (Montante) KM247 + 900 - Locação 
15 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 20,20 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L 0,2 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1320 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L  <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,22 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N 0,22 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) 

mg/L 31,2 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 21,0 100 Dentro dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 110,00 - Limite não estabelecido 

pH - 6,07 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,2 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 2,69 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários.  
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-59 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Jundiá a jusante da ponte no Km 
247 + 900. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 13 Ponte sobre o Igarapé Jundiá (Jusante) KM247 + 900 - Locação 
15 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 22,3 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 790 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,20 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N 0,20 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 33,4 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 21,9 100 Dentro dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 130,00 - Limite não estabelecido 

pH - 5,95 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 27,7 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 2,95 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

5.1.7.3.2.8 Ponto 15 – Igarapé Timbiras 

As amostras coletadas no igarapé Timbiras, a montante (Tabela 5.1-60) e a 
jusante (Tabela 5.1-61) da ponte não estavam em conformidade para o 
parâmetro oxigênio dissolvido cujos valores foram respectivamente 4,70 e 4,85 
mg/L O2. Esses valores podem ser associados ao relevo plano que mantém a 
velocidade do curso hídrico baixa e dificulta a  aeração física da água.  

Os demais parâmetros se encontram dentro dos limites estabelecidos pelo 
CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 
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Tabela 5.1-60 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Timbiras a montante da ponte no 
Km 273 + 128. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 15 Ponte sobre o Igarapé Timbiras (Montante) KM273 + 128 - Locação 
17 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 22,3 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 790 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,20 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N 0,20 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 33,4 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 21,9 100 Dentro dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 90,00 - Limite não estabelecido 

pH - 6,23 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 27,8 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,70 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-61 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Timbiras a jusante da ponte no Km 
273 + 128. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 15 Ponte sobre o Igarapé Timbiras (Jusante) KM273 + 128 - Locaçao 
17 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 38,1 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L 0,2 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1150 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 73,8 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 50,1 100 Dentro dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 90,00 - Limite não estabelecido 

pH - 6,4 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 27,4 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,85 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

5.1.7.3.2.9 Ponto 17 – Igarapé Arapapá 

As amostras coletadas no igarapé Arapará, a montante (Tabela 5.1-62) e a 
jusante (Tabela 5.1-63) da ponte estavam em conformidade, de acordo com o 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005, para 
todos os parâmetros analisados. Os resultados estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 
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Tabela 5.1-62 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Arapapá a montante da ponte no 
Km 283 + 900. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 17 Ponte sobre o Igarapé Arapapá (Montante) KM283 + 900 - Locaçao 
18 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 40,6 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1880 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,04 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 95,7 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 72,8 100 Dentro dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 133,50 - Limite não estabelecido 

pH - 7,70 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 26,3 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,40 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-63 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Arapapá a jusante da ponte no Km 
283 + 900. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 17 Ponte sobre o Igarapé Arapapá (Jusante) KM 283 + 900 - Locaçao 
18 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 41,2 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L 0,2 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1980 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 96,5 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 35,7 100 Dentro dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 134,10 - Limite não estabelecido 

pH - 7,41 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 26,3 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,40 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

5.1.7.3.2.10 Ponto 18 – Igarapé Catitu 

As amostras coletadas no igarapé Catitú, a montante (Tabela 5.1-64) e a jusante 
(Tabela 5.1-65) da ponte não estavam em conformidade para o parâmetro 
oxigênio dissolvido cujos valores foram respectivamente 1,00 e 2,00 mg/L O2, 
devido ao relevo plano que mantém a velocidade do curso baixa e dificulta a  
aeração física da água. A proximidade de residências rurais do curso d’água e a 
concentração um pouco elevada de cloreto 108 mg/L (em conformidade com o 
CONAMA 357) leva a acreditar que as concentrações muito baixa de oxigênio 
dissolvido é proveniente do consumo de oxigênio por matéria orgânica de origem 
antrópica. 
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Tabela 5.1-64 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Catitú a montante da ponte no Km 
285 + 700. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 18 Ponte sobre o Igarapé Catitú (Montante) KM285 + 700 - Locação 18 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos  mg/L 108 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a  �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1910 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total  mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 77,2 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 9,4 100 Dentro dos Limites 

Condutividade  (µS/cm) 156,30 - Limite não estabelecido 

pH - 7,14 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 25,8 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 1,00 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-65 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Catitú a jusante da ponte no Km 
285 + 700. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 18 Ponte sobre o Igarapé Catitú (Jusante) KM 285 + 700 - Locação 18 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 108 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1340 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 59,4 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 10,2 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 155,30 - Limite não estabelecido 

pH - 7,03 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 26,2 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 2,00 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.11 Ponto 19 – Igarapé do Fausto 

As amostras coletadas no igarapé do Fausto, a montante (Tabela 5.1-66) e a 
jusante (Tabela 5.1-67) da ponte estavam em conformidade, de acordo com o 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005, para 
todos os parâmetros analisados. Os resultados estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-66 - Avaliação da água amostrada no Igarapé do Fausto a montante da ponte no 
Km 289 + 900. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 19 Ponte sobre a Bacia 887 - Igarapé do Fausto (Montante) KM 289+ 900 
- Locação 18 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 41,4 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,2 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1150 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,04 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 93,9 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 29,6 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 159,70 - Limite não estabelecido 

pH - 7,40 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 25,9 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,10 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-67 - Avaliação da água amostrada no Igarapé do Fausto a jusante da ponte no 
Km 289 + 900. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 19 Ponte sobre a Bacia 887 - Igarapé do Fausto (Jusante) KM 289 + 
900 - Locação 18 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 42,5 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1870 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N 0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de Silício) mg/L 54,5 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 29,9 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 159,50 - Limite não estabelecido 

pH - 7,46 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 26,3 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,90 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.12 Ponto 20 – Igarapé Icapará 

As amostras coletadas no Igarapé Icarapá, a montante (Tabela 5.1-68) da ponte 
não estava conforme para o parâmetro oxigênio dissolvido cujo valor foi 4,90 
mg/L O2, devido ao relevo plano que mantém a velocidade do curso baixa e 
dificulta a  aeração física da água. Os demais parâmetros se encontram dentro 
dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e 
estão coerentes entre si, não apresentam características de poluição por esgoto 
doméstico e os pontos a montante e a jusante (Tabela 5.1-69) possuem 
resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-68 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Icarapá a montante da ponte no 
Km 300 + 500. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 20 Ponte sobre - Igarapé Icarapá (Montante) KM 300 + 500 - Locação 
19 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 110 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 810 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 58,2 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 11,3 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 245,00 - Limite não estabelecido 

pH - 7,10 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 29,8 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,90 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-69 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Icarapá a jusante da ponte no Km 
300 + 500. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 20 Ponte sobre - Igarapé Icarapá (Jusante) KM 300 + 500 - Locação 19 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 113 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1470 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 63,4 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 9,4 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 246,00 - Limite não estabelecido 

pH - 7,40 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 29,5 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,10 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.13 Ponto 21 – Igarapé Jenipapo 

As amostras coletadas no Igarapé Jenipapo, a jusante (Tabela 5.1-70) da ponte 
não estava conforme para o parâmetro oxigênio dissolvido cujo valor foi 4,30 
mg/L O2, devido ao relevo plano que mantém a velocidade do curso baixa e 
dificulta a  aeração física da água. Os demais parâmetros se encontram dentro 
dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e 
estão coerentes entre si, não apresentam características de poluição por esgoto 
doméstico e os pontos a montante e a jusante (Tabela 5.1-71) possuem 
resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-70 - Avaliação da água amostrada na Bacia 1300 – igarapé Jenipapo a montante 
da ponte no Km 312 + 200. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 21 Ponte sobre a Bacia 1300 - Igarapé Jenipapo (Montante) KM 312 + 
200 - Locação 19 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 136 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 910 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,1 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 53,4 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 9,0 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 349,00 - Limite não estabelecido 

pH - 7,07 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 27,9 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,00 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-71 - Avaliação da água amostrada na Bacia 1300 - igarapé Jenipapo a jusante da 
ponte no Km 312 + 200. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 21 Ponte sobre a Bacia 1300 - Igarapé Jenipapo (Jusante) KM 312 + 
200 - Locaçao 19_20 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 135 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 80 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,1 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 86,4 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 8,2 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 351,00 - Limite não estabelecido 

pH - 7,09 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 27,6 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,30 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.14 Ponto 22 – Igarapé Araparizal 

As amostras coletadas no igarapé Araparizal, a montante (Tabela 5.1-72) e a 
jusante (Tabela 5.1-73) da ponte não estavam em conformidade para o 
parâmetro oxigênio dissolvido cujos valores foram respectivamente 4,80 e 4,90 
mg/L O2, devido ao relevo plano que mantém a velocidade do curso baixa e 
dificulta a  aeração física da água. Os demais parâmetros se encontram dentro 
dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e 
estão coerentes entre si, não apresentam características de poluição por esgoto 
doméstico e os pontos a montante e a jusante possuem resultados de análise 
semelhantes. 

Tabela 5.1-72 - Avaliação da água amostrada no igarapé Araparizal montante da ponte no 
Km 318 + 600. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 22 Ponte sobre o Igarapé Araparizal (Montante) KM318 + 600 - Locação 
20 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 159,00 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,4 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1020 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,1 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 56,8 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 4,3 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 414,00 - Limite não estabelecido 

pH - 6,80 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 27,8 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,80 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-73 - Avaliação da água amostrada no igarapé Araparizal jusante da ponte no Km 
318 + 600. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 22 Ponte sobre o Igarapé Araparizal (Jusante) KM318 + 600 - Locação 
20 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 162,00 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,4 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 700 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,1 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 56,8 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 7,2 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 409,00 - Limite não estabelecido 

pH - 6,95 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 27,3 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,90 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

5.1.7.3.2.15 Ponto 23 – Igarapé Presa de Porco 

As amostras coletadas no Igarapé Presa do Porco a montante (Tabela 5.1-74) da 
ponte não estavam em conformidade para o parâmetro oxigênio dissolvido cujo 
valor foi 4,80 mg/L O2, devido ao relevo plano que mantém a velocidade do 
curso baixa e dificulta a aeração física da água. Os demais parâmetros se 
encontram dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para água 
doce de classe 2 e estão coerentes entre si, não apresentam características de 
poluição por esgoto doméstico e os pontos a montante e a jusante (Tabela 
5.1-75) possuem resultados de análise semelhantes. 
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Tabela 5.1-74 - Avaliação da água amostrada no igarapé Presa de Porco montante da ponte 
no Km 331. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 
2005 

Ponto 23 Ponte sobre o Igarapé Presa de Porco (Montante) KM 331 + 
000 - Locação 20 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 152,00 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 970 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio 
Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,1 - Limite não estabelecido 

Sílica Total 
(Óxido de Silício) mg/L 63,8 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 25,4 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 445,00 - Limite não estabelecido 

pH - 7,60 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 27,5 - Limite não estabelecido 

Oxigênio 
Dissolvido mg/L O2 4,80 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 
8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-75 - Avaliação da água amostrada no igarapé Presa de Porco jusante da ponte no 
Km 331. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 23 Ponte sobre o Igarapé Presa de Porco (Jusante) KM 331 + 000 - 
Locação 20 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 143,00 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 880 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,1 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 63,1 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 26,4 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 439,00 - Limite não estabelecido 

pH - 7,53 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,1 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,70 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.16 Ponto 24 – Igarapé Dente de Porco 

As amostras coletadas no igarapé Dente de Porco, a montante (Tabela 5.1-76) e 
a jusante (Tabela 5.1-77) da ponte não estavam em conformidade para o 
parâmetro oxigênio dissolvido cujos valores foram respectivamente 0,5 e 1,0 
mg/L O2, devido ao relevo plano que mantém a velocidade do curso baixa e 
dificulta a  aeração física da água. A proximidade de residências rurais do curso 
d’água e a concentração um pouco elevada de cloreto 108 mg/L (em 
conformidade com o CONAMA 357) leva a entender que as concentrações muito 
baixa de oxigênio dissolvido é proveniente do consumo de oxigênio por matéria 
orgânica de oringem antrópica. 

Tabela 5.1-76 - Avaliação da água amostrada no igarapé Dente de Porco a montante da 
ponte no Km 353 + 700. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 24 Pontilhão no KM35,70 - Igarapé Dente de Porco (Montante) KM353 
+ 700 - Locação 22 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 196 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,2 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 660 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,1 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 68,6 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 15,6 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 493,00 - Limite não estabelecido 

pH - 6,71 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 27,4 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 0,50 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-77 - Avaliação da água amostrada no igarapé Dente de Porco a jusante da ponte 
no Km 353 + 700. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 24 Pontilhão no KM35,70 - Igarapé Dente de Porco (Jusante) KM353 + 
700 - Locação 22 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 182 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 1230 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,1 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 67,2 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 18,5 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 489,00 - Limite não estabelecido 

pH - 6,81 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 27,4 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 1,00 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.17 Ponto 25 – Rio Buriticupu 

As amostras coletadas no Rio Buriticupu, a montante (Tabela 5.1-78) e a 
jusante (Tabela 5.1-79) da ponte não estavam em conformidade para o 
parâmetro oxigênio dissolvido cujos valores foram respectivamente 4,20 e 3,80 
mg/L O2, devido ao relevo plano que mantém a velocidade do curso baixa e 
dificulta a  aeração física da água. Os demais parâmetros se encontram dentro 
dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e 
estão coerentes entre si, não apresentam características de poluição por esgoto 
doméstico e os pontos a montante e a jusante possuem resultados de análise 
semelhantes. 

Tabela 5.1-78 - Avaliação da água amostrada no rio Buriticupu a montante da ponte no km 
365 + 300. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 25 Ponte sobre o Rio Buriticupu (Montante) KM 365 + 300 - Locação 
22 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 62,2 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 9900 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 75,3 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 5,1 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 141,00 - Limite não estabelecido 

pH - 6,69 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,5 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,20 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-79 - Avaliação da água amostrada no rio Buriticupu a jusante da ponte no Km 
365 + 300. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 25 Ponte sobre o Rio Buriticupu (Jusante) KM365 + 300 - Locação 22 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 62,8 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 9800 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 77,9 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 4,2 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 166,00 - Limite não estabelecido 

pH - 6,75 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,6 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 3,80 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.18 Ponto 26 – Rio do Sonho 

As amostras coletadas no Rio do Sonho, a montante (Tabela 5.1-80) e a jusante 
(Tabela 5.1-81) da ponte estavam em conformidade, de acordo com o 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005, para 
todos os parâmetros analisados. Os resultados estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-80 - Avaliação da água amostrada no rio do Sonho a montante da ponte no km 
399 + 537. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 26 Ponte sobre o Rio do Sonho (Montante) KM399 + 537 - Locação 
24 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 10 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 8900 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de Silício) mg/L 82 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 2,6 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 301 - Limite não estabelecido 

pH - 6,1 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 24 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,67 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-81 - Avaliação da água amostrada no rio do Sonho a jusante da ponte no Km 
399 + 537. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 26 Ponte sobre o Rio do Sonho (Jusante) KM399 + 537 - Locaçao 24_25 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 10 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 8800 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 93,9 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 1,9 100 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 



  
 

______________________________________________________________________________
500 

5.1.7.3.2.19 Ponto 27 – Rio Pindaré 

As amostras coletadas no rio Pindaré, a montante (Tabela 5.1-82) e a jusante 
(Tabela 5.1-83) da ponte estavam em conformidade, de acordo com o 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005, para 
todos os parâmetros analisados. Os resultados estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-82 - Avaliação da água amostrada no rio Pindaré a montante da ponte no Km 
414 + 900. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 27 Ponte sobre o Rio Pindaré (Montante) KM 414 + 900 - Locação 25 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 72 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 4500 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,06 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 51,6 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 1,6 100 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-83 - Avaliação da água amostrada no rio Pindaré a jusante da ponte no Km 414 
+ 900. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 27 Ponte sobre o Rio Pindaré (Jusante) KM 414 + 900 - Locação 25 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 67,3 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,3 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 7700 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de Silício) mg/L 50,5 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 1,7 100 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 



  
 

______________________________________________________________________________
502 

5.1.7.3.2.20 Ponto 29 – Igarapé Jatobazinho 

As amostras coletadas no igarapé Jatobazinho, a montante (Tabela 5.1-84) e a 
jusante (Tabela 5.1-85) da ponte não estavam em conformidade para o 
parâmetro pH cujos valores foram respectivamente 5,60 e 5,46, devido à 
percolação em solos ricos em substâncias ácidas. Os demais parâmetros se 
encontram dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para água 
doce de classe 2 e estão coerentes entre si, não apresentam características de 
poluição por esgoto doméstico e os pontos a montante e a jusante possuem 
resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-84 - Avaliação da água amostrada no igarapé Jatobazinho a montante da ponte 
no Km 610 + 396. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 29 Ponte sobre o Igarapé Jatobazinho (Montante) KM610 + 396 - Locação 
40 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 6,78 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 3900 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L 0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 83,8 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 7,9 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 17 - Limite não estabelecido 

pH - 5,6 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 26,16 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,3 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-85 - Avaliação da água amostrada no igarapé Jatobazinho a jusante da ponte no 
Km 610 + 396. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 29 Ponte sobre o Igarapé Jatobazinho (Jusante) KM 610 + 396 - Locação 
40 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 6,69 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 5100 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 101 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 8,7 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 18 - Limite não estabelecido 

pH - 5,46 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 26,04 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,74 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.21 Ponto 30 – Igarapé Martírio 

As amostras coletadas no igarapé Martírio, a montante (Tabela 5.1-86) e a 
jusante (Tabela 5.1-87) da ponte não estavam conformeestavam em 
conformidade para o parâmetro pH cujos valores foram respectivamente 5,3 e 
5,3, devido à percolação em solos ricos em substâncias ácidas . Os demais 
parâmetros se encontram dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA 
357/2005 para água doce de classe 2 e estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-86 - Avaliação da água amostrada no igarapé Martírio a montante da ponte no 
Km 615 + 561. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 30 Ponte sobre o Igarapé Martírio (Montante) KM615 + 561 - Locação 
40 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 9,35 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,8 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 5700 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 79,8 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 2,7 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 21 - Limite não estabelecido 

pH - 5,3 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 25,78 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,45 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-87 - Avaliação da água amostrada no igarapé Martírio a jusante da ponte no Km 
615 + 561. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 30 Ponte sobre o Igarapé Martírio (Jusante) KM 615 + 561 - Locação 
40 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 9,44 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,5 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 6600 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P 0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P 0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 91,6 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 2,7 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 22 - Limite não estabelecido 

pH - 5,3 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 25,9 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 

5.1.7.3.2.22 Ponto 31 – Igarapé Marcelinho 

As amostras coletadas no Igarapé Marcelininho, a montante (Tabela 5.1-88) e a 
jusante (Tabela 5.1-89) da ponte não estavam em conformidade somente para o 
parâmetros pH cujos valore foram 5,20 e 5,01 e a montante para o parâmetro 
oxigênio dissolvido, cujo o valor foi 4,3, sendo que o padrão estabelecido para 
água doce de classe 2 pela resolução CONAMA 357/2005 é de no m[inimo 5,0 
mg/L O2 de oxigênio dissolvido  e pH entre 6 a 9.  

O pH baixo pode estar associado à percolação em solos ácidos e produtos 
químicos utilizados na agricultura. A baixa concentração de oxigênio dissolvido 
pode estar associado ao alto consumo de oxigênio por produtos químicos 
utilizados na agricultura que é muito intensa próximo ao ponto de coleta. Os 
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demais parâmetros se encontram dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA 
357/2005 para água doce de classe 2 e estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-88 - Avaliação da água amostrada no igarapé Marcelininho a montante da ponte 
no Km 623 + 200. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 31 Ponte sobre o Igarapé Marcelininho (Montante) KM 623 + 200 - Locação 
41 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 7,04 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,9 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 8200 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N 0,09 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N 0,11 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 117 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 5,3 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 15 - Limite não estabelecido 

pH - 5,2 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 25,45 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,3 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-89 - Avaliação da água amostrada no igarapé Marcelininho a jusante da ponte no 
Km 623 + 200. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 31 Ponte sobre o Igarapé Marcelininho (Jusante) KM 623 + 200 - 
Locaçao 41_42 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 7,11 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 8800 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,03 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,04 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,10 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 92,8 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 4,5 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 15 - Limite não estabelecido 

pH - 5,01 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 25,16 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.23 Ponto 32 – Igarapé Papagaio 

As amostras coletadas no igarapé Papagaio, a montante (Tabela 5.1-90) e a 
jusante (Tabela 5.1-91) da ponte não estavam em conformidade para o 
parâmetro pH cujos valores foram respectivamente 5,62 e 5,61 devido à 
percolação em solos ricos em substâncias ácidas . Os demais parâmetros se 
encontram dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para água 
doce de classe 2 e estão coerentes entre si, não apresentam características de 
poluição por esgoto doméstico e os pontos a montante e a jusante possuem 
resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-90 - Avaliação da água amostrada no igarapé Papagaio a montante da ponte no 
Km 642 + 510. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 32 Ponte Sobre o Igarapé Papagaio (Montante) KM642 + 510 - Locação 
42 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 11,10 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 33 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,04 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,015 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 36,4 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 3,9 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 28 - Limite não estabelecido 

pH - 5,62 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 26,23 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,66 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-91 - Avaliação da água amostrada no igarapé Papagaio a jusante da ponte no Km 
642 + 510. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 32 Ponte Sobre o Igarapé Papagaio (Jusante) KM642 + 510 - Locação 
42 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 10,60 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,2 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 30 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,015 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 41,6 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 3,6 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 27 - Limite não estabelecido 

pH - 5,61 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 26,27 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,86 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.24 Ponto 33 – Igarapé Grapiá 

As amostras coletadas no igarapé Grapiá, a montante (Tabela 5.1-92) e a 
jusante (Tabela 5.1-93) da ponte não estavam em conformidade para o 
parâmetro pH cujos valores foram respectivamente 5,95 e 5,91, devido à 
percolação em solos ricos em substâncias ácidas . Os demais parâmetros se 
encontram dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para água 
doce de classe 2 e estão coerentes entre si, não apresentam características de 
poluição por esgoto doméstico e os pontos a montante e a jusante possuem 
resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-92 - Avaliação da água amostrada no igarapé Grapiá a montante da ponte no Km 
642 + 642. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 33 Ponte Sobre o Igarapé Grapiá (Montante) KM642 + 642 - Locação 42 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 10,50 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 24 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,015 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 2,6 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 7,9 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 28 - Limite não estabelecido 

pH - 5,95 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 26,63 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 7,5 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-93 - Avaliação da água amostrada no igarapé Grapiá a jusante da ponte no Km 
642 + 642. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 33 Ponte Sobre o Igarapé Grapiá (Jusante) KM642 + 642 - Locação 
42 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 7,33 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 60 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,015 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de Silício) mg/L 11,5 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 8,4 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 28 - Limite não estabelecido 

pH - 5,91 6 a 9 Fora dos Limites 

Temperatura ºC 26,76 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,66 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.25 Ponto 34 – Rio Samaúma 

As amostras coletadas no rio Samaúma, a montante (Tabela 5.1-94) e a jusante 
(Tabela 5.1-95) da ponte não estavam em conformidade para o parâmetro pH 
cujos valores foram respectivamente 5,92 e 5,86, devido à percolação em solos 
ricos em substâncias ácidas . Os demais parâmetros se encontram dentro dos 
limites estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e 
estão coerentes entre si, não apresentam características de poluição por esgoto 
doméstico e os pontos a montante e a jusante possuem resultados de análise 
semelhantes. 

Tabela 5.1-94 - Avaliação da água amostrada no igarapé Jacundá a montante da ponte no 
Km 694 + 400. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 35 Ponte Sobre o Igarapé Jacundá (Montante) KM694 + 400 - Locação 
45 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 8,46 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 25 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 37,5 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 7,5 100 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-95 - Avaliação da água amostrada no igarapé Jacundá a jusante da ponte no Km 
694 + 400. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 35 Ponte Sobre o Igarapé Jacundá (Jusante) KM694 + 400 - Locação 
45 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 8,54 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,2 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 51 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 41,2 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 7,5 100 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.26 Ponto 35 – Igarapé Jacundá 

As amostras coletadas no Igarapé Jacundá, a montante (Tabela 5.1-96) e a 
jusante (Tabela 5.1-97) da ponte estavam em conformidade, de acordo com o 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005, para 
todos os parâmetros analisados. Os resultados estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-96 - Avaliação da água amostrada no igarapé Jacundá a montante da ponte no 
Km 694 + 400. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 35 Ponte Sobre o Igarapé Jacundá (Montante) KM694 + 400 - 
Locaçao 45_46 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 8,46 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 25 - Limite não 
estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não 
estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não 
estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não 
estabelecido 

Sílica Total (Óxido de Silício) mg/L 37,5 - Limite não 
estabelecido 

Turbidez NTU 7,5 100 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-97 - Avaliação da água amostrada no igarapé Jacundá a jusante da ponte no Km 
694 + 400. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 35 Ponte Sobre o Igarapé Jacundá (Jusante) KM694 + 400 - 
Locaçao 45_46 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 8,54 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,2 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 51 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de Silício) mg/L 41,2 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 7,5 100 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 
8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 



  
 

______________________________________________________________________________
516 

5.1.7.3.2.27 Ponto 36 – Rio Mãe Maria 

As amostras coletadas no rio Mãe Maria, a montante (Tabela 5.1-98) e a jusante 
(Tabela 5.1-99) da ponte estavam em conformidade, de acordo com o 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005, para 
todos os parâmetros analisados. Os resultados estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-98 - Avaliação da água amostrada no rio Mãe Maria a montante da ponte no Km 
706 + 449. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 36 Ponte Sobre o Rio Mae Maria (Montante) KM706 + 449 - Locação 46 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 4,74 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 49 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,05 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N 0,36 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,015 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 29,7 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 6,2 100 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-99 - Avaliação da água amostrada no rio Mãe Maria a jusante da ponte no Km 
706 + 449. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 36 Ponte Sobre o Rio Mae Maria (Jusante) KM706 + 449 - Locação 46 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 8,54 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 41 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,03 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,015 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 30,1 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 7,3 100 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.28 Ponto 38 – Rio Sororó 

As amostras coletadas no rio Sororó, a montante (Tabela 5.1-100) e a jusante 
(Tabela 5.1-101) da ponte estavam em conformidade, de acordo com o 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005, para 
todos os parâmetros analisados. Os resultados estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-100 - Avaliação da água amostrada no rio Sororó a montante da ponte no Km 
743 + 167. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto  38 Ponte sobre o Rio Sororó (Montante) KM743 + 167 - Locação  48 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 8,88 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 3,10 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 14,00 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,00 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 10,40 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 35,40 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 68,90 - Limite não estabelecido 

pH - 7,04 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,50 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,88 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-101 - Avaliação da água amostrada no rio Sororó a jusante da ponte no Km 743 
+ 167. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto  38 Ponte sobre o Rio Sororó (Jusante) KM743 + 167 - Locação 48 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 9,50 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 13 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,00 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 10,80 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 35,20 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 68,4 - Limite não estabelecido 

pH - 6,9 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,4 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,98 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.29 Ponto 39 – Rio Vermelho 

As amostras coletadas no rio Vermelho, a montante (Tabela 5.1-102) e a jusante 
(Tabela 5.1-103) da ponte estavam em conformidade, de acordo com o 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005, para 
todos os parâmetros analisados. Os resultados estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-102 - Avaliação da água amostrada no rio Vermelho a montante da ponte no Km 
763 + 800. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 39 Ponte Sobre o Rio Vermelho (Montante) KM763 + 800 - Locação 49 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 14,50 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,6 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL <1 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 1,9 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 53,3 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 82,7 - Limite não estabelecido 

pH - 7,02 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,6 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,67 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com 
tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P 
para ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 
8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-103 - Avaliação da água amostrada no rio Vermelho a jusante da ponte no Km 
763 + 800. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 39 Ponte Sobre o Rio Vermelho (Jusante) KM763 + 800 - Locação 49 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 14,90 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,2 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL <1 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 16,3 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 63,0 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 84,9 - Limite não estabelecido 

pH - 7,03 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,5 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Ponto 40 – Rio das Onças 

As amostras coletadas no rio das Onças, a montante (Tabela 5.1-104) e a 
jusante (Tabela 5.1-105) da ponte estavam em conformidade, de acordo com o 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005, para 
todos os parâmetros analisados. Os resultados estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 

Tabela 5.1-104 - Avaliação da água amostrada no rio das Onças a montante da ponte no 
Km 789 + 500. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 40 Ponte Sobre o Rio das Onças (Montante) KM789 + 500 - Locaçao 
51_52 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 7,74 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL <1 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N 0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 8,5 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 8,8 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 64,1 - Limite não estabelecido 

pH - 7,06 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,4 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,6 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-105 - Avaliação da água amostrada no rio das Onças a jusante da ponte no Km 
789 + 500. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 40 Ponte Sobre o Rio das Onças (Jusante) KM789 + 500 - Locação 51 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 7,98 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL <1 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 1,9 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 9,0 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 67,6 - Limite não estabelecido 

pH - 7,03 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 27,6 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,89 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.2.30 Ponto 41 – Rio Castanha 

As amostras coletadas no rio Castanha, a montante (Tabela 5.1-106) e a jusante 
(Tabela 5.1-107) da ponte não estavam em conformidade para o parâmetro 
oxigênio dissolvido cujos valores foram respectivamente 4,98 e 4,68 mg/L O2, 
devido ao relevo plano que mantém a velocidade do curso baixa e dificulta a 
aeração física da água. Os demais parâmetros se encontram dentro dos limites 
estabelecidos pelo CONAMA 357/2005 para água doce de classe 2 e estão 
coerentes entre si, não apresentam características de poluição por esgoto 
doméstico e os pontos a montante e a jusante possuem resultados de análise 
semelhantes. 

Tabela 5.1-106 - Avaliação da água amostrada no rio Castanha a montante da ponte no Km 
822 + 400. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 41 Ponte Sobre o Rio Castanha (Montante) KM822 + 400 - Locação 53 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 9,50 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L 0,40 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 11 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,00 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 24,90 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 40,60 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 50,4 - Limite não estabelecido 

pH - 6,65 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 26,6 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,98 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 



  
 

______________________________________________________________________________
525 

Tabela 5.1-107 - Avaliação da água amostrada no rio Castanha a jusante da ponte no Km 
822 + 400. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 41 Ponte Sobre o Rio Castanha (Jusante) KM822 + 400 - Locação 53 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 9,25 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 11 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 9,6 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 42,2 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 49,6 - Limite não estabelecido 

pH - 6,62 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 26,6 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 4,68 5 Fora dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 



  
 

______________________________________________________________________________
526 

5.1.7.3.2.31 Ponto 42 – Igarapé Surpresa 

As amostras coletadas no Igarapé Surpresa, a montante (Tabela 5.1-108) e a 
jusante (Tabela 5.1-109) da ponte estavam em conformidade, de acordo com o 
estabelecido para água doce de classe 2 na resolução CONAMA 357/2005, para 
todos os parâmetros analisados. Os resultados estão coerentes entre si, não 
apresentam características de poluição por esgoto doméstico e os pontos a 
montante e a jusante possuem resultados de análise semelhantes. 
Tabela 5.1-108 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Surpresa a montante da ponte no 

Km 842 + 600. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 42 Ponte Sobre o Igarapé Surpresa(Montante) KM842 + 600 - Locação 54 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 7,62 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100mL 7 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 1,9 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 14,2 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 62,1 - Limite não estabelecido 

pH - 6,7 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 26,7 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 5,88 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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Tabela 5.1-109 - Avaliação da água amostrada no Igarapé Surpresa a jusante da ponte no 
Km 842 + 600. 

Avaliação da Amostra Segundo a Resolução CONAMA 357 de 17 de março de 2005 

Ponto 42 Ponte Sobre o Igarapé Supresa(Jusante) KM842 + 600 - Locaçao 
54 

Ensaio Unidade Resultados Limites Comentários 

Cloretos mg/L 7,32 250 Dentro dos Limites 

Clorofila-a �g/L <0,1 30 Dentro dos Limites 

Escherichia Coli NCMF/100Ml <1 - Limite não estabelecido 

Fósforo Total mg/L P <0,01 (F2) Dentro dos Limites 

MBAS mg/L <0,05 0,5 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Amoniacal mg/L N <0,12 (N) Dentro dos Limites 

Nitrato mg/L N <0,02 10 Dentro dos Limites 

Nitrito mg/L N <0,04 1 Dentro dos Limites 

Nitrogênio Total mg/L N <0,12 - Limite não estabelecido 

Ortofosfato mg/L P <0,01 - Limite não estabelecido 

Salinidade %o 0,0 - Limite não estabelecido 

Sílica Total (Óxido de 
Silício) mg/L 1,5 - Limite não estabelecido 

Turbidez NTU 14,7 100 Dentro dos Limites 

Condutividade (µS/cm) 61,7 - Limite não estabelecido 

pH - 6,83 6 a 9 Dentro dos Limites 

Temperatura ºC 28,2 - Limite não estabelecido 

Oxigênio Dissolvido mg/L O2 6,16 5 Dentro dos Limites 

(F2): 0,030 mg/L P para ambiente lêntico; 0,050 mg/L P para ambiente intermediário, com tempo de 
residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; 0,1 mg/L P para ambiente lótico 
e tributários de ambientes intermediários. 
(N): 3,7 mg/L N, para pH <= 7,5; 2,0 mg/L N para 7,5 < pH <= 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH <= 8,5; 
0,5 mg/L N, para pH > 8,5. 
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5.1.7.3.3 Monitoramento de qualidade da água na região de inserção do 
empreendimento - agência nacional de águas 

Além dos dados primários gerados pela campanha de monitoramento realizada 
em ago/set/2011, a consolidação do diagnóstico da qualidade da água para a 
duplicação da Estrada de Ferro Carajás, contou com dados do monitoramento 
realizado pela Agência Nacional de Águas na região de inserção do 
empreendimento, cuja rede é mostrada na Tabela 5.1-110. Entre os parâmetros 
monitorados pela ANA, destaca-se a seguir os resultados de monitoramento da 
turbidez (Figura 5.1-99 a Figura 5.1-106), mostrando limite legal de 100 NTU), 
um parâmetro que deve representar um bom indicador da eficiência das 
medidas de controle ambiental a serem adotadas nas obras de implantação da 
duplicação. 

A rede de monitoramento da ANA com pontos localizados na área de inserção do 
empreendimento é apresentada na Tabela 5.1-110 

Tabela 5.1-110: Programa Nacional de Avaliação de Qualidade das Águas - Estações de 
Monitoramento 

Código Estação Curso Lat Long Fonte 

33190000 Pindaré-mirim Rio Pindaré -3,66 -45,46 HIDRO/ANA/04/2010 

33080000 AltoAlegre Rio Pindaré -3,66 -45,84 HIDRO/ANA/04/2010 

33070000 Fazenda VARIG Rio Pindaré -4,21 -46,49 HIDRO/ANA/04/2010 

33050000 Ponte BR-222 Rio Buriticupu -4,3 -46,49 HIDRO/ANA/04/2010 

33025000 Vale do Pindaré Rio Pindaré -4,7 -49,93 HIDRO/ANA/04/2010 

29050000 Marabá Rio Tocantins -5,34 -49,12 HIDRO/ANA/04/2010 

29100000 Fazenda Alegria Rio Itacaiunas -5,49 -49,22 HIDRO/ANA/04/2010 

29070100 Parauapebas Rio Parauapebas -6,09 -49,91 HIDRO/ANA/04/2010 
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Figura 5.1-99: Resultados de análises de turbidez – estação Alto Alegre/ANA 

 
Figura 5.1-100: Resultados de análises de turbidez – estação Fazenda Alegria/ANA 
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Figura 5.1-101: Resultados de análises de turbidez – estação Fazenda Varig/ANA 

 
Figura 5.1-102: Resultados de análises de turbidez – estação Marabá/ANA 
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Figura 5.1-103: Resultados de análises de turbidez – estação Parauapebas/ANA 

 
Figura 5.1-104: Resultados de análises de turbidez – estação Pindaré Mirim/ANA 
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Figura 5.1-105: Resultados de análises de turbidez – estação Ponte/ANA 

 
Figura 5.1-106: Resultados de análises de turbidez – estação Vale do Pindaré/ANA 
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5.1.7.3.4 CONCLUSÕES 

A partir da análise dos dados existente, é possível concluir que, em geral, não 
existe um padrão espacial para os parâmetros analisados nas amostras de 
água. Constata-se que a maior parte dos corpos d’água que são transpostos 
pela ferrovia ou estão em conformidade com o estabelecido na resolução 
CONAMA 357/2005, ou apresentam não conformidades em apenas poucos 
parâmetros (oxigênio dissolvido, turbidez e pH) e normalmente com pequenas 
diferença em relação aos limites estabelecidos na citada norma.  

Os pontos que apresentam não conformidades em relação à poluição da água 
por esgotos encontram-se nos primeiros quilômetros da ferrovia, nas 
proximidades de São Luís. Este padrão é visto também em dados da Agência 
Nacional de Águas, indicando que a região do empreendimento possui boa 
qualidade de água nos corpos hídricos superficiais, exceção feita à região 
metropolitana de São Luís (Arcadis Tetraplan, 2010). 

5.1.8 RUÍDO E VIBRAÇÃO 

O diagnóstico dos níveis de ruído e de vibração na área de influência da EFC 
apresenta um resumo consolidado dos resultados de 02 (duas) campanhas de 
monitoramento, realizadas em 2008 e 2010, pela empresas Arcadis-Tetraplan e da 
ERM, respectivamente. Estes estudos tiveram por finalidade avaliar o incômodo 
gerado pelo ruído e pela vibração na comunidade do entorno da EFC, provenientes 
de passagesn de composições ferroviárias ao longo da mesma. 

5.1.8.1 Locais de medição acústica 

Os 24 (vinte e quatro) pontos selecionados para medição de ruído e vibração no 
entorno da EFC estão situados em locais de suposto incômodo na vizinhança mais 
próxima da ferrovia. A descrição e as coordenadas desses locais estão 
discriminadas na Tabela 5.1-111 a seguir e apresentados na Figura 5.1-107. 

Tabela 5.1-111: Locais de medição de Ruído e Vibração no entorno das instalações da EFC  

Ponto Local Zona 
Coordenadas UTM 

X Y 

EFC 01 Vila Samara, São Luís – MA  23M 0572203 9697722 

EFC 02 Rua do Matador, Periz de Baixo, São Luis – MA  23M 0571906 9677658 

EFC 03 Rua Principal, Ramal do Abude, Bacabeira – MA  23M 0573233 9661888 

EFC 04 Rua São Bernardo, Povoado Centrino, Santa Rita – MA  23M 0574516 9656220 

EFC 05 Conjunto de Casas, Santa Rita – MA  23M 0574115 9653862 

EFC 06 Av. Principal, Jaibara do Negueira, Itapecuru Mirim – MA  23M 0557756 9633374 
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Ponto Local Zona 
Coordenadas UTM 

X Y 

EFC 07 Entroncamento da Estrada de Ferro Carajás com a 
Rodovia MA 324  23M 0552931 9626388 

EFC 08  Rua Campo 2, Coque, Vitória do Mearim – MA  23M 0504528 9603896 

EFC 09 Povoado Olho D’Água, Pindaré Mirim – MA  23M 0451684 9591056 

EFC 10 Alto Alegre do Pindaré - MA 23M 0405720 9594086 

EFC 11 Povoado Mineirinho, Alto Alegre do Pindaré – MA  23M 0392984 9590678 

EFC 12 Auzilândia, Alto Alegre do Pindaré – MA 23M 0378633 9588110 

EFC 13 Boa Vista, Alto Alegre do Pindaré – MA  23M 0370942 9579752 

EFC 14 Altamira, Alto Alegre do Pindaré – MA  23M 0368167 9573396 

EFC 15 Tucumã, Alto Alegre do Pindaré – MA  23M 0361541 9562640 

EFC 16 Preza de Porco, Buriticupu – MA  23M 0355335 9554500 

EFC 17 Vila União, Buriticupu – MA  23M 0348994 9550606 

EFC 18 Vila Varig, Buriticupu – MA  23M 0335808 9536370 

EFC 19 Vila Nova Vida, Bom Jesus das Selvas – MA  23M 0322673 9522076 

EFC 20 Próximo ao Pátio de Descarregamento de Vagões, 
Açailândia – MA  23M 0234795 9457948 

EFC 21 Vila Ildemar, Açailândia – MA  23M 0227479 9450922 

EFC 22 Vila São Félix 1, Marabá – PA  22M 0714241 9414266 

EFC 23 Nossa Senhora de Aparecida, Marabá – PA  22M 0712678 9409756 

EFC 24 Próximo a saída da Estação Marabá, Parauapebas – PA  22M 0621801 9337004 

Fonte: Vale, 2010. 
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Figura 5.1-107: Localização dos pontos de medição de ruído e vibração. Fonte: vale, 2011 
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5.1.8.2 Apresentação e Análise dos Resultados 

5.1.8.2.1 RUÍDO 

No relatório das medições de ruído da campanha de 2008, a Métrica LAdn foi 
utilizada para avaliar o incômodo gerado pelo ruído na comunidade do entorno da 
Estrada de Ferro Carajás.  

No relatório da campanha de medição de 2010 foi utilizado o critério de LAeq 24 
horas, proposto pela CETESB (SP) através da “REGULAMENTAÇÃO de Níveis de 
ruído em Sistemas Lineares de Transportes”. Cabe mencionar que o procedimento 
proposto pela CETESB (SP) não considera valores de ruído ambiente no período 
noturno. Portanto, para avaliar o incômodo gerado pelo ruído no entorno da EFC, 
os dados da campanha de medição de 2010, apresentados no Relatório Técnico da 
ERM, foram transformados para a Métrica Nível Sonoro Dia Noite, LAdn, e 
comparados aos valores de LAdn da campanha de monitoramento de 2008, 
apresentados no relatório da Arcadis-Tetraplan, considerando 24 Passagens de 
Composição ferroviária por dia. Esses valores de LAdn estão discriminados na Tabela 
5.1-112. 

Em geral, o intervalo de tempo de passagem de composição e o valor do Nível 
Sonoro Equivalente, LAeq, registrados durante o evento de Passagem de Composição 
variam em função das diferentes velocidades das passagens das composições 
ferroviárias, decorrentes das dimensões das composições (números de locomotivas e 
números de vagões) e das características locais de circulação (velocidade permitida 
para um determinado trecho). 

Em todos os locais monitorados, à exceção dos pontos EFC-10, EFC-18, EFC-19 e 
EFC-20, os valores dos Níveis Sonoros Dia Noite, LAdn, ultrapassaram o valor 
recomendado, pela FICON8, de 65dB(A). Tal conclusão está coerente com a situação 
analizada, uma vez que os pontos EFC-10, EFC-18, EFC-19 e EFC-20 estão mais 
afastados da EFC e, portanto, são menos sensíveis ao ruído gerado pelas passagens 
de composições na mesma. 

                                         
8 Idem 7 
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Tabela 5.1-112: Níveis de Ruído coletados em 2008 e 2010 e os respectivos Níveis Sonoros Dia e Noite (LAdn) calculados no entorno da Estrada 
de Ferro Carajás considerando o fluxo de 24 passagens de composições ferroviárias por dia - FLUXO previsto em 2008. 

Ponto de 
Medição 

Distância 
à Ferrovia  

[m] 

Ano de 
Monito-

ramento(1) 

LAeq da 
Passagem de 
Composição 

[dB(A)] 

Ruïdo Ambiente, LAeq  
[dB(A)] 

Intervalo de 
Tempo Médio 
da Amostra de 
Passagem de 

Composição (s) 

Intervalo de 
Tempo COM 
Passagem de 
Composição 

(%) 

Intervalo de 
Tempo SEM 
Passagem de 
Composição 

(%) 

LAdn  

[dB(A)] 
Diurno(1) Noturno(2) 

EFC 01 
30 2008 81 60 45 326 9.06% 90.94% 77 

30 2010 85 55 45 27 0.75% 99.25% 70 

EFC 02 
30 2008 82 46 48 328 9.11% 90.89% 78 

30 2010 63 51 48 101 2.81% 97.19% 57 

EFC 03 
35 2008 83 51 48 319 8.86% 91.14% 79 

35 2010 78 49 48 440 12.22% 87.78% 75 

EFC 04 
54 2008 79 59 46 321 8.92% 91.08% 75 

54 2010 71 51 46 302 8.39% 91.61% 66 

EFC 05 
50 2008 76 47 50 334 9.28% 90.72% 72 

50 2010 78 59 50 726 20.17% 79.83% 77 

EFC 06 
62 2008 75 52 59 263 7.31% 92.69% 71 

62 2010 76 49 59 320 8.89% 91.11% 73 

EFC 07 
31 2008 83 52 52 330 9.17% 90.83% 79 

31 2010 76 53 52 333 9.25% 90.75% 72 

EFC 08 
23 2008 81 54 56 389 10.81% 89.19% 78 

23 2010 83 55 56 221 6.14% 93.86% 77 

EFC 09 
57 2008 69 55 52 567 15.75% 84.25% 68 

57 2010 80 54 52 349 9.69% 90.31% 76 
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Ponto de 
Medição 

Distância 
à Ferrovia  

[m] 

Ano de 
Monito-

ramento(1) 

LAeq da 
Passagem de 
Composição 

[dB(A)] 

Ruïdo Ambiente, LAeq  
[dB(A)] 

Intervalo de 
Tempo Médio 
da Amostra de 
Passagem de 

Composição (s) 

Intervalo de 
Tempo COM 
Passagem de 
Composição 

(%) 

Intervalo de 
Tempo SEM 
Passagem de 
Composição 

(%) 

LAdn  

[dB(A)] 
Diurno(1) Noturno(2) 

EFC 10 
> 400 2008 62 64 39 276 7.67% 92.33% 63 

20 2010 71 59 39 341 9.47% 90.53% 67 

EFC 11 
45 2008 71 58 46 416 11.56% 88.44% 68 

45 2010 77 55 46 232 6.44% 93.56% 71 

EFC 12 
45 2008 78 57 49 369 10.25% 89.75% 75 

45 2010 73 52 49 220 6.11% 93.89% 68 

EFC 13 
40 2008 77 55 44 382 10.61% 89.39% 74 

40 2010 72 49 44 444 12.33% 87.67% 69 

EFC 14 
35 2008 72 58 58 429 11.92% 88.08% 70 

35 2010 75 62 58 253 7.03% 92.97% 71 

EFC 15 
60 2008 71 54 56 326 9.06% 90.94% 68 

60 2010 67 48 56 257 7.14% 92.86% 65 

EFC 16 
23 2008 80 53 47 324 9.00% 91.00% 76 

23 2010 67 45 47 306 8.50% 91.50% 63 

EFC 17 
40 2008 77 47 54 316 8.78% 91.22% 73 

40 2010 70 56 54 15 0.42% 99.58% 61 

EFC 18 
400 2008 62 51 50 392 10.89% 89.11% 61 

400 2010 67 48 50 180 5.00% 95.00% 62 

EFC 19 
160 2008 65 56 51 328 9.11% 90.89% 63 

160 2010 67 63 51 175 4.86% 95.14% 64 
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Ponto de 
Medição 

Distância 
à Ferrovia  

[m] 

Ano de 
Monito-

ramento(1) 

LAeq da 
Passagem de 
Composição 

[dB(A)] 

Ruïdo Ambiente, LAeq  
[dB(A)] 

Intervalo de 
Tempo Médio 
da Amostra de 
Passagem de 

Composição (s) 

Intervalo de 
Tempo COM 
Passagem de 
Composição 

(%) 

Intervalo de 
Tempo SEM 
Passagem de 
Composição 

(%) 

LAdn  

[dB(A)] 
Diurno(1) Noturno(2) 

EFC 20 
> 400 2008 52 61 43 203 5.64% 94.36% 59 

- 2010 66 67 43 258 7.17% 92.83% 66 

EFC 21 
30 2008 80 50 43 320 8.89% 91.11% 76 

30 2010 70 48 43 326 9.06% 90.94% 66 

EFC 22 
51 2008 73 61 53 284 7.89% 92.11% 69 

51 2010 61 56 53 504 14.00% 86.00% 62 

EFC 23 
35 2008 80 60 53 403 11.19% 88.81% 77 

- 2010 65 66 53 542 15.06% 84.94% 67 

EFC 24 
38 2008 73 49 48 724 20.11% 79.89% 73 

- 2010 59 48 48 241 6.69% 93.31% 57 

((1) Medições realizadas no ano de 2008, apresentados no "Estudo Ambiental e Plano Básico Ambiental (EA/PBA) - Estrada de Ferro Carajás", expedido pela 
Arcadis Tetraplan em março de 2010, e no ano de 2010, apresentados no "Monitoramento de Ruído e Vibração ao Longo da Ferrovia Estrada de Ferro Carajás, 
Estados do Maranhão e Pará", expedido pela ERM em setembro de 2010. 
(2) Durante o monitoramento realizado no ano de 2010, não foram efetuadas medições no período noturno. Para o cálculo do LAdn foram utilizados os valores de 
Ruído Ambiente coletados no período noturno em 2008. 
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5.1.8.2.2 VIBRAÇÃO 

A avaliação de vibração ambiente foi realizada com os dados da campanha de 
monitoramento efetuada em 2008, conforme consta no relatório da Arcadis 
Tetraplan (2010). De acordo com a norma DIN4150-Parte 3, Effects of vibrations 
on structures, os dados de espectro de freqüências dos registros de velocidade de 
partícula e a velocidade resultante das componentes em três eixos ortogonais 
foram comparadas ao critério de velocidade de vibração definido em WHIFFIN, 
A.C. e LEONARD, D.R., conforme apresentado no item metodologia, deste 
relatório.  

No caso especifico, as vibrações na superfície terrestre são constituídas de 
ondas de Rayleigh, as quais possuem a maior parte da energia no plano 
perpendicular ao solo e no plano horizontal ao solo na direção de propagação da 
onda. Portanto, são registradas as velocidades perpendiculares ao solo, bem 
como as horizontais e então extraídas as resultantes das velocidades em 3D, em 
frequências específicas.  e, assim, seus valores serem comparados ao valor 
recomendado no critério.  

Os valores máximos das Velocidades de Partícula (Pico) de todos os espectros 
medidos, em intervalos de 01 em 01 segundo, e de todas as bandas de 1/3 de 
oitava consideradas nas medições de vibração efetuadas na Estrada de Ferro 
Carajás (EFC), estão apresentados na Tabela 5.1-113, a seguir, juntamente com 
a distância do acelerômetro em relação à linha férrea, as componentes nas três 
direções – X, Y e Z –, a resultante dessas três componentes e a banda de 1/3 de 
oitava em que esse máximo ocorreu. 

 

Tabela 5.1-113: Velocidades de Partícula pico, registradas durante as medições de vibrações 
realizadas em 2008, no entorno da Estrada de Ferro Carajás. 

Posição Situação 
Distância 
da Linha 

Férrea [m] 

Componentes de 
Velocidade de Partícula - 

Pico [mm/s] 
Resultante 

[mm/s] 
Freqüência 

[Hz] 
1 2 3 

EFC 01 
Vibração de Fundo 

30 
0,093 0,040 0,300 0,317 3,15 

Passagem Composição 0,070 0,063 0,118 0,312 3,15 

EFC 02 
Vibração de Fundo 

30 
0,039 0,105 0,317 0,336 3,15 

Passagem Composição 0,393 0,281 0,079 0,490 6,3 

EFC 03 
Vibração de Fundo 

35 
0,348 0,079 0,129 0,379 3,15 

Passagem Composição 0,338 0,190 0,301 0,491 12,5 

EFC 04 
Vibração de Fundo 

54 
0,050 0,232 0,095 0,255 3,15 

Passagem Composição 0,342 0,141 0,195 0,418 12,5 

EFC 05 Vibração de Fundo 50 0,305 0,115 0,125 0,349 3,15 
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Posição Situação 
Distância 
da Linha 

Férrea [m] 

Componentes de 
Velocidade de Partícula - 

Pico [mm/s] 
Resultante 

[mm/s] 
Freqüência 

[Hz] 
1 2 3 

Passagem Composição 0,352 0,115 0,087 0,381 3,15 

EFC 06 
Vibração de Fundo 

62 
0,053 0,095 0,270 0,291 3,15 

Passagem Composição 0,253 0,315 0,216 0,459 12,5 

EFC 07 
Vibração de Fundo 

31 
0,229 0,122 0,116 0,284 3,15 

Passagem Composição 0,358 0,130 0,141 0,406 12,5 

EFC 08 
Vibração de Fundo 

23 
0,080 0,123 0,238 0,280 3,15 

Passagem Composição 0,486 0,522 0,578 0,918 40 

EFC 09 
Vibração de Fundo 

57 
0,151 0,058 0,202 0,259 3,15 

Passagem Composição 0,064 0,079 0,327 0,342 10 

EFC 10 
Vibração de Fundo 

> 400 
0,076 0,417 0,051 0,427 3,15 

Passagem Composição 0,242 0,204 0,221 0,386 31,5 

EFC 11 
Vibração de Fundo 

45 
0,238 0,097 0,101 0,276 3,15 

Passagem Composição 0,250 0,119 0,184 0,332 12,5 

EFC 12 
Vibração de Fundo 

45 
0,119 0,101 0,214 0,265 3,15 

Passagem Composição 0,084 0,071 0,209 0,237 3,15 

EFC 13 
Vibração de Fundo 

40 
0,100 0,101 0,267 0,303 3,15 

Passagem Composição 0,356 0,161 0,156 0,421 40 

EFC 14 
Vibração de Fundo 

35 
0,073 0,144 0,198 0,255 3,15 

Passagem Composição 0,174 0,252 0,194 0,362 40 

EFC 15 
Vibração de Fundo 

60 
0,335 0,046 0,013 0,339 3,15 

Passagem Composição 0,047 0,167 0,125 0,214 3,15 

EFC 16 
Vibração de Fundo 

23 
0,074 0,115 0,260 0,294 3,15 

Passagem Composição 0,465 0,212 0,444 0,677 40 

EFC 17 
Vibração de Fundo 

40 
0,101 0,046 0,243 0,268 3,15 

Passagem Composição 0,479 0,205 0,209 0,562 80 

EFC 18 
Vibração de Fundo 

400 
0,110 0,043 0,240 0,268 3,15 

Passagem Composição 0,110 0,079 0,219 0,258 3,15 

EFC 19 
Vibração de Fundo 

160 
0,095 0,079 0,240 0,270 3,15 

Passagem Composição 0,141 0,170 0,150 0,267 6,3 

EFC 20 
Vibração de Fundo 

> 400 
0,050 0,286 0,080 0,301 3,15 

Passagem Composição 0,053 0,067 0,283 0,296 3,15 

EFC 21 
Vibração de Fundo 

30 
0,479 0,075 0,044 0,487 3,15 

Passagem Composição 0,131 0,190 0,168 0,285 40 

EFC 22 
Vibração de Fundo 

51 
0,074 0,209 0,115 0,250 3,15 

Passagem Composição 0,249 0,090 0,105 0,285 3,15 
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Posição Situação 
Distância 
da Linha 

Férrea [m] 

Componentes de 
Velocidade de Partícula - 

Pico [mm/s] 
Resultante 

[mm/s] 
Freqüência 

[Hz] 
1 2 3 

EFC 23 
Vibração de Fundo 

35 
0,084 0,199 0,141 0,259 3,15 

Passagem Composição 0,134 0,190 0,201 0,307 40 

EFC 24 
Vibração de Fundo 

38 
0,069 0,032 0,443 0,449 3,15 

Passagem Composição 0,078 0,151 0,305 0,350 3,15 

Fonte: Arcadis Tetraplan (2010) 

Em todos os locais de medição as fontes geradoras de vibrações analisadas 
foram passagens de composições ferroviárias e, nos intervalos, sem passagens 
de composições, foram registradas as velocidades de partícula provenientes de 
vibrações “naturais”, passagens de veículos rodoviários, dentre outros (Vibração 
de Fundo). 

Conforme pode ser constatado, em nenhum local monitorado foi identificada a 
possibilidade de dano estrutural gerado pelas vibrações oriundas das passagens 
de composições ferroviárias na EFC. Embora estas fossem perceptíveis na 
maioria dos locais nas proximidades da via férrea.  

5.1.8.3 Considerações Finais 

Neste relatório foi apresentada uma análise consolidada dos níveis de ruído no 
entorno da EFC, considerando os dados registrados nas campanhas de 
monitoramento de 2008 e de 2010. 

Em todos os locais monitorados, com exceção dos pontos EFC-10, EFC-18, EFC-19 
e EFC-20, os valores dos Níveis Sonoros Dia Noite, LAdn, ultrapassaram o valor 
recomendado de 65dB(A). Tal conclusão está coerente com a situação analizada, 
uma vez que os pontos EFC-10, EFC-18, EFC-19 e EFC-20 estão mais afastados da 
EFC e, portanto, são menos sensíveis ao ruído gerado pelas passagens de 
composições na mesma. 

Com relação às vibraçõoes, em nenhum local monitorado foi identificada a 
possibilidade de dano estrutural gerado pelas passagens de composições 
ferroviárias na EFC. Embora estas tenham sido perceptíveis na maioria dos 
locais próximo à via.  

5.1.8.4 Áreas de possíveis incômodos 

As áreas de possíveis incômodos foram determinadas através do mapeamento 
das comunidades, com ênfase nos dispositivos sociais (hospitais, unidades de 
saúde e escolas) existentes em uma faixa de 300 metros para cada lado do eixo 
ferroviário. Esses locais representam potenciais pontos críticos passíveis de 
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sofrerem influência do empreendimento e que devem ser considerados no 
programa de monitoramento de ruído e vibração da operação da ferrovia. 

Foram encontrados 70 povoados dentro da faixa analisada distribuídos ao longo 
da ferrovia. Nesses povoados foram identificados 13 postos de saúde e 39 
escolas, conforme identificados na Tabela 5.1-114 e na Figura 5.1-108. As 
distâncias à ferrovia dos povoados apresentados na Tabela 5.1-114 se referem a 
distância verificadas das residências mais próximas à EFC, com base nos 
levantamentos de campo. 

 

Tabela 5.1-114: Áreas de possíveis incômodos da população em relação a ruído e vibração 

Município N° Nome do 
Povoado KM Descrição do 

Ponto X Y Distância à 
ferrovia (m) 

São Luís 

1 Vila Maranhão 0 

Área Residencial 

- - 40 

2 Rio Grande 4,5 - - 40 

3 Ananandiba 5,9 - - 40 

4 Pedrinhas 9,0 
Posto de Saúde 577336 9702474 59,6 

Área Residencial - - 50 

5 Jussara 16,0 Área Residencial - - 40 

Bacabeira 

6 Peri de Baixo 38 

Área Residencial 

- - 50 

7 Peri de Cima 41,5 - - 80 

8 Gameleira 51 - - 40 

9 Ramal do Aboude 54 
Escola 573502 9661866 203,6 

Área Residencial - - 40 

Santa Rita 10 Centrinho 60 Área Residencial - - 40 

Itapecuru 
Mirim 

11 Santa Helena 84 
Escola 560446 9636958 146 

Área Residencial - - 50 

12 Jaibara dos 
Nogueira 88,5 

Escola 557521 9633444 287 

Posto de saúde 557561 9633407 231 

Área Residencial - - 100 

Anajatuba 

13 Queluz 91 

Área Residencial 

  250 

14 Pedrinhas 93   40 

15 Morro Grande 97   60 

16 Pacova 97 
Escola 552886 9626328 40,5 

Área Residencial - - 40 

17 Morro de 
Alexandre 99 Área Residencial - - 30 

Miranda do 
Norte 

18 Campestre 107,5 Área Residencial - - 150 

19 Cariongo 110,0 
Escola 545639 9617708 56 

Área Residencial - - 30 
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Município N° Nome do 
Povoado KM Descrição do 

Ponto X Y Distância à 
ferrovia (m) 

20 Água Branca 113,5 Área Residencial - - 30 

Arari 

21 Bubasa 125 
Escola 535594 9605664 242 

Área Residencial - - 100 

22 Pimental 128,5 

Área Residencial 

  40 

23 Capim acu 135,5   410 

24 Incruz de 
Laranjeiras 138   50 

25 Moitas 140   30 

26 Boca do Campo 141   30 

Vitória do 
Mearim 

27 Boa Vista 146 
Escola 512568 9608830 79,2 

Área Residencial - - 50 

28 Todo Dia 147 

Área Residencial 

- - 70 

29 Escondido 149 - - 260 

30 Tirirical 153,5 - - 150 

31 Coque 158,5 - - 200 

32 Vila Nova 162 - - 220 

33 Caçoada 162 - - 250 

Igarapé do 
Meio 

34 Puraqueú 166 - - 100  

35 São Vicente 168 
Escola 493348 9603828 235,7 

Área Residencial - - 50 

36 Riachão 170,5 
Área Residencial 

- - 120 

Santa Inês 37 Pequizeiro 212 - - 250 

Pindaré 
Mirim 38 Olho D`água dos 

Carneiros 214,5 
Posto de Saúde 451968 9591044 90,08 

Área Residencial - - 40 

Tufilândia 39 Serra 231 

Posto de Saúde 437007 9590081 222,37 

Escola 436981 9590002 304,83 

Escola 423711 9595596 170 

Área Residencial - - 40 

Alto Alegre 
do Pindaré 

40 Marmorana 246 
Escola 423711 9595596 54,26 

Área Residencial - - 30 

41 Flor do Dia 251 Área Residencial - - 30 

42 Sede de Alto 
Alegre do Pindaré 

263,5 
a 

265,5 

Escola 407281 9594965 38,40 

Escola 407072 9595169 247,74 

Posto de Saúde 405443 9594127 108,92 

Escola 405349 9594084 66,08 

Área Residencial - - 50 

43 Vila Altemar 274,5 
Escola 397022 9590830 109,68 

Área Residencial - - 40 
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Município N° Nome do 
Povoado KM Descrição do 

Ponto X Y Distância à 
ferrovia (m) 

44 Mineirinho 279 

Escola 393257 9590797 279,00 

Escola 393102 9590719 140,24 

Área Residencial - - 30 

45 Arapapa 283,5 
Área Residencial 

- - 30 

46 Brejinho 286 - - 40 

47 Três Bocas 287 

Escola 388700 9590717 180,90 

Posto de Saúde 384886 9590454 190,67 

Escola 384799 9590535 262,07 

Área Residencial - - 40 

48 Auzilândia 294 

Posto de Saúde 378762 9588213 131,52 

Escola 378645 9588210 159,09 

Área Residencial - - 30 

49 Vila Nova 295 Área Residencial - - 30 

50 Boa Vista 305 

Escola 371240 9580663 199,33 

Escola 371147 9580540 220,41 

Área Residencial - - 30 

51 Altamira 313 

Escola 367910 9573318 162,07 

Posto de Saúde 367855 9573258 178,54 

Área Residencial - - 30 

52 Roça Grande 315,5 
Escola 366763 9570992 41,38 

Área Residencial - - 30 

53 Araparizal 318 Área Residencial   30 

54 Tucumã 326,5 

Posto de Saúde 361720 9562588 162,85 

Escola 361664 9562510 195,03 

Área Residencial - - 50 

Buriticupu 

55 Presinha 331,5 Área Residencial - - 65 

56 Presa de Porco 337,0 

Escola 355971 9554632 200,04 

Posto de Saúde 355548 9554520 105,10 

Posto de Saúde 355069 9554236 140,41 

Área Residencial - - 20 

57 Vila União 345,0 

Escola 349242 9550503 267,21 

Posto de Saúde 349209 9550584 180,17 

Área Residencial - - 40 

58 Vila Concórdia 345,5 Área Residencial - - 40 

59 Centro dos Farias 352,5 Área Residencial - - 30 

60 La Bote/ Vila São 
José 359,0 

Escola 340422 9540529 150,27 

Área Residencial - - 50 
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Município N° Nome do 
Povoado KM Descrição do 

Ponto X Y Distância à 
ferrovia (m) 

Bom Jesus 
das Selvas 

61 Vila do Túnel 367,5 
Escola 334387 9534534 112,28 

Área Residencial - - 40 

62 Nova Vida 384,5 Área Residencial - - 20 

Açailândia 

63 Novo Oriente 455 
Escola 264965 9495696 100 

Área Residencial 
- - 100 

64 Francisco Romão 462 - - 60 

65 Vila Idelmar 520,5 
Escola 227628 9451286 165,36 

Área Residencial - - 150 

Cidelândia/ 
São Francisco 

do Brejão 
66 Trecho Seco 542 Área Residencial - - 300 

São Pedro da 
Água Branca 

67 
Vila São 

Raimundo/ 
Cabeça Gorda 

652 
Escola 781048 9429394 90,01 

Área Residencial - - 40 

68 Cocal 664,5 
Escola 771252 9423860 174,33 

Área Residencial - - 100 

Marabá 69 Sede de Marabá 723 a 
734 

Escola 714315 9414642 203,09 

Escola 713743 9407914 233,21 

Escola 713042 9408572 217,38 

Escola 712966 9408664 238,14 

Escola 712809 9409949 257,40 

Escola 712078 9410305 205,14 

Área Residencial - - 100 

Parauapebas 70 Palmares I 862 
Posto de Saúde 622574 9337241 280,52 

Área Residencial - - 50 
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Figura 5.1-108: Áreas de Possíveis incômodos (Folhas 1 a 9) 
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Folha 2 
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Folha 3 
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Folha 4 
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Folha 5 
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Folha 6 
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Folha 7 
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Folha 8 
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Folha 9 

 

 

 

 




