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7.3.1.5 Principais Aspectos Hidrogeológicos
7.3.1.5.1

Aspectos Gerais, Dados Utilizados e Metodologia

A Área de Influência Indireta (AII) do AHE São Luiz do Tapajós encontra-se na região
sudoeste do Estado do Pará, onde é reduzida a exploração de água subterrânea por
meio de poços tubulares e, como consequência, o conhecimento sobre aquíferos é
muito escasso. As informações utilizadas no presente item foram compiladas a partir
dos trabalhos das seguintes entidades e/ou autores CPRM (2002, 2013);
UNESCO/CPRM/DNPM (1996); COSTA e JESUS (2006); MARQUES e ARAUJO
(2013); MENTE et al. (1990); MME/Banco Mundial (2009); OLIVEIRA et al. (2011) e
PEIXINHO e BOMFIM (2002) e da conversão do Mapa Geologia da AII no Mapa
7.3.1.5/01 Hidrogeologia (Volume 4 - Mapas) em escala 1:250.000.
Os dados consultados mostraram, no tocante à região onde se insere a Área de
Influência Indireta do AHE São Luiz do Tapajós, que, além de escassas, as
informações com relação ao comportamento dos conjuntos e camadas geológicas, no
que diz respeito à água subterrânea, não são unânimes. Os mapas hidrogeológicos
disponíveis são em escalas regionais e incompatíveis com a diversidade
litoestratigráfica da região do rio Tapajós.
7.3.1.5.2

Aspectos Hidrogeológicos Gerais

O conhecimento dos aspectos hidrogeológicos da AII é baseado na cartografia
hidrogeológica do Brasil em escalas muito reduzidas, elaboradas em diferentes
épocas e circunstâncias, com critérios nem sempre padronizados. Essas cartas, tendo
em vista a diferença entre elas, são reproduzidas e analisadas abaixo de modo
individualizado. São apresentados, a seguir, dados hidrogeológicos com base em
perfurações cadastradas na região e seu entorno. Nem todas com informações
mínimas disponíveis, como profundidades alcançadas, níveis estáticos e dinâmicos,
vazões estabilizadas e outras informações. Faltam também dados relativos aos
diâmetros dos poços, unidades litoestratigráficas perfuradas e qualidade das águas
subterrâneas.
Segundo a Carte Hydrogeologique de L'Amerique di Sud (UNESCO/CPRM/DNPM,
1996), a área enfocada insere-se predominantemente no domínio de rochas fraturadas
de importância hidrogeológica relativa muito pequena. Consistem em aquíferos locais
reduzidos a zonas fraturadas, incrementados localmente em função da associação
com solos porosos do manto de decomposição. Consistem em rochas ígneas e
metamórficas que representam aquíferos livres, de baixa permeabilidade e qualidade
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química das águas geralmente boa. Não existem informações sobre a produtividade
de poços e a capacidade específica é muito baixa, geralmente inferior a 0,5 m3/h/m.
Limitando as rochas cristalinas ao norte, pouco a jusante do sítio do barramento do
AHE São Luiz do Tapajós, a Área de Influência Indireta adentra o domínio de rochas
porosas com importância hidrogeológica relativa desde grande a pequena, onde
predominam aquíferos contínuos, com dimensões geralmente regionais a regionais
limitadas, livres ou confinados, constituídos por sedimentos clásticos consolidados ou
não. A permeabilidade é geralmente média a baixa e a qualidade química das águas é
geralmente boa. A importância hidrogeológica é média, eventualmente grande. A
produtividade é baixa e a classe de capacidade específica é inferior a 0,5 m3/h/m.
Existem intercalações de camadas carbonáticas (Formação Itaituba) que
correspondem ao domínio de rochas fraturadas com importância hidrogeológica
relativa média a pequena, consistindo em aquífero local limitado às zonas fraturadas,
incrementadas localmente por processos de dissolução cárstica. São livres e/ou
confinados, associados a rochas calcárias. A permeabilidade é geralmente média a
baixa e as águas são duras, pela presença de sais dissolvidos. A produtividade é
baixa e a classe de capacidade específica é inferior a 0,5 m3/h/m.
Segundo relatório da J. Mendo Consultoria para o MME (2009), o Domínio Cratônico
dos Escudos Setentrional e Central (Figura 7.3.1.5.2/01 - Mapa Hidrogeológico do
Brasil), com a AII do AHE São Luiz do Tapajós inserindo-se neste último, corresponde
ao de sistemas aquíferos fissurais de baixa produtividade quando aflorantes. A
produtividade deste domínio é sensivelmente incrementada pela presença de
coberturas inconsolidadas com espessuras que podem ultrapassar 40m,
correspondentes a mantos de decomposição que podem consistir em sistemas
aquíferos únicos. As coberturas, além de constituírem reservatórios hidrogeológicos de
boa potencialidade, conformam um meio permeável que permite a recarga contínua do
sistema fissurado subjacente.
O domínio do Escudo Central corresponde à metade sul do Estado do Pará e grande
parte dos estados de Rondônia e Tocantins. Os sistemas hidrogeológicos têm recarga
facilitada pelo elevado índice pluviométrico da Região Amazônica, pela presença de
espessas coberturas de solos e pela abundância de águas superficiais.
Segundo MARQUES e ARAÚJO (2011), em estudo sobre águas subterrâneas para
consumo humano no Estado do Pará, essa Unidade da Federação, do ponto de vista
geológico, levando-se em conta a potencialidade das rochas armazenadoras de água
subterrânea e seus parâmetros físico-químicos, pode ser dividida em três domínios
fundamentais de terrenos: (a) terrenos de domínio das rochas sedimentares; (b)
terrenos de domínio de rochas metamórficas; e (c) terrenos de domínio de rochas
ígneas vulcânicas e plutônicas.
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Figura 7.3.1.5.2/01 - Mapa Hidrogeológico do Brasil na escala de 1:2.500.000 (MME/BANCO
MUNDIAL, 2009).

Essa compartimentação é ilustrada na Figura 7.3.1.5.2/02 – Esboço Hidrogeológico
do Estado do Pará. As características de produtividade e profundidade dos poços e a
qualidade das águas são substancialmente diferentes, gerando parâmetros
econométricos e possibilidades bastante distintas. Embora seja tradição, em termos de
hidrogeologia, considerar como abundantes produtores de água subterrânea apenas
os reservatórios em rochas sedimentares, o sistema hidrodinâmico observado no
Pará, em função do clima predominantemente tropical, com grande pluviosidade o ano
todo ou quase o ano todo, indica (MARQUES e ARAÚJO, 2011) que os aquíferos
fissurados ou fraturados podem representar consideráveis sistemas de
armazenamento de águas subterrâneas (Figura 7.3.1.5.2/03 – Modelo Hidrogeológico
Esquemático de Aquíferos Fissurados ou Fraturados em Rochas Cristalinas no Estado
do Pará).
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Legenda referente à área de estudo:
1 - Sedimentos Aluvionares (Aluvião)
3 - Sequências Sedimentares Cretáceas (Formação Alter do Chão)
4 - Sequências Sedimentares Paleozoicas (Formação Maecuru, Grupo Curuá Indiviso,
Formações Monte Alegre, Itaituba e Nova Olinda)
8 - Granitoides (Complexo Cuiú-Cuiú)
10a - Suítes Vulcânicas Proterozoicas (Grupo Iriri)
10b - Suítes Plutônicas (Suítes Intrusivas Maloquinha, Parauari, Ingarana, Cachoeira Seca)
Figura 7.3.1.5.2/02 - Esboço Hidrogeológico do Estado do Pará de acordo com os três
domínios fundamentais de terreno (MARQUES e ARAÚJO, 2011).
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Figura 7.3.1.5.2/03 - Modelo Hidrogeológico Esquemático de Aquíferos Fissurados ou
Fraturados em Rochas Cristalinas no Estado do Pará (MARQUES e ARAÚJO, 2011).

Em projeto de pesquisa para água mineral em Uruará, no Pará, e distante
aproximadamente 400 km da AII, OLIVEIRA et al. (2011) discorrem sobre a
potencialidade hidrogeológica das mesmas unidades litoestratigráficas que ocorrem na
área do AHE São Luiz do Tapajós e identificaram as seguintes unidades com potencial
aquífero:
− Aluviões;
− Formação Itaituba;
− Formação Monte Alegre;
− Formação Maecuru;
− Formação Trombetas (ausente na AII);
− Manto de intemperismo; e
− Granitoides do Embasamento Cristalino.
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As rochas sedimentares e aluviões consistem em aquíferos porosos, multicamadas,
onde os aquitardes definem o grau de confinamento, com características
hidrogeológicas distintas, proporcionando vazões de até 40 m3/h.
As unidades correspondentes a aquíferos fraturados são de maior complexidade
devido à anisotropia do meio. São rochas de potencialidade hidrogeológica fraca, em
decorrência da baixa ou inexistente porosidade intersticial, e a acumulação de água
subterrânea restringe-se a fraturas abertas e interligadas hidraulicamente. As vazões
são geralmente baixas, com valores variando entre 3 e 10 m3/h. São frequentes, em
trechos localizados, aquíferos cársticos, principalmente em Itaituba e outras
localidades ao longo da rodovia Transamazônica. Às cavidades em rocha calcária da
Formação Itaituba, às vezes, associam-se águas salobras.
Na Figura 7.3.1.5.2/04 - Mapa dos Domínios Hidrogeológicos são indicados os
Domínios Hidrogeológicos do Brasil, segundo PEIXINHO e BONFIM (2010a), e que
estão descritos resumidamente a seguir.
•

Domínio 1 – Formações Cenozoicas (Aquífero Poroso)

As formações cenozoicas são definidas como pacotes de rochas sedimentares de
natureza e espessura diversas, que recobrem as rochas mais antigas. Em termos
hidrogeológicos, têm um comportamento de aquífero poroso, caracterizado por possuir
uma porosidade primária e, 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 aquíferos
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, de pântanos e de mangues, coberturas detríticas e detrítico-lateríticas
diversas e coberturas residuais).
•

Domínio 2 – Bacias Sedimentares (Aquífero Poroso)

O domínio das bacias sedimentares engloba as sequências de rochas sedimentares
(muitas vezes associadas a vulcanismo) que compõem as entidades geotectônicas
homônimas (Bacias Sedimentares). Na definição de domínio como aqui utilizado,
enquadram-se nesta unidade preferencialmente as bacias fanerozoicas onde os
processos metamórficos não foram instalados. 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 exploração de vazões significativas.
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Figura 7.3.1.5.2/04 - Mapa dos Domínios Hidrogeológicos do Brasil, segundo PEIXINHO e
BOMFIM (2010a).

•

Domínio 3 – Poroso / Fissural (Aquífero Misto)

Este domínio hidrogeológico envolve pacotes sedimentares (sem ou com muito baixo
grau metamórfico) onde ocorrem litologias essencialmente arenosas, com pelitos e
carbonatos no geral subordinados. Essas litologias têm como características gerais
uma litificação acentuada, forte compactação e fraturamento acentuado, o que lhes
confere, além do comportamento de aquífero granular com porosidade primária
baixa/média, um comportamento fissural acentuado (porosidade secundária de fendas
e fraturas). Por este motivo prefere-se enquadrá-lo como aquífero do tipo misto, com
baixa a média favorabilidade hidrogeológica. Pode-se enquadrar neste domínio a
maior parte das bacias proterozoicas de natureza eminentemente detrítica.
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•

Domínio 4 – Metassedimentos / Metavulcânicas (Aquífero Fissural)

Os litotipos relacionados aos metassedimentos / metavulcânicas reúnem xistos, filitos,
metarenitos, metassiltitos, anfibolitos, quartzitos, arcóseos, metagrauvacas,
metavulcânicas diversas etc. que estão relacionados ao denominado aquífero fissural.
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. Dentro deste contexto, em geral, as vazões produzidas por poços
são pequenas e a água é na maior parte das vezes salinizada. Apesar deste domínio
ter comportamento similar 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 têm estruturação e competência
diferentes, vão reagir também diferentemente aos esforços causadores das fendas e
fraturas, parâmetros fundamentais no acúmulo e fornecimento de água. Deve ser
esperada, portanto, uma maior favorabilidade hidrogeológica neste domínio do que o
esperado para o cristalino tradicional. Pode ser enquadrada neste domínio grande
parte das supracrustais, aí incluídos os greenstone belts.
•

Domínio 5 – Vulcânicas (Aquífero Fissural)

Esse domínio reúne rochas vulcânicas e metavulcânicas de baixo grau, de natureza
ácida a básica, com comportamento tipicamente fissural (porosidade secundária de
fendas e fraturas). Essas sequências rochosas tendem normalmente ao
anisotropismo, com uma estruturação acentuada de foliação e/ou acamamento (o que
facilita o desenvolvimento da porosidade secundária), sendo que algumas delas
apresentam uma porosidade primária relacionada a estruturas vesiculares
(principalmente em derrames básicos). Espera-se, portanto, nesse tipo de domínio,
uma maior favorabilidade ao acúmulo de água subterrânea do que o esperado para o
domínio dos metassedimentos/metavulcânicas.
•

Domínio 6 – Cristalino (Aquífero Fissural)

No cristalino foram reunidos basicamente granitoides, gnaisses, granulitos, migmatitos,
rochas básicas e ultrabásicas, que constituem o denominado tipicamente como
aquífero fissural. 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, e que se traduz por reservatórios
aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro deste contexto, em geral, as
vazões produzidas por poços são pequenas 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 litótipos ocorre geralmente sob a forma de grandes
e extensos corpos maciços, existe uma tendência de que este domínio seja o que
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apresente menor possibilidade ao acúmulo de água subterrânea dentre todos aqueles
relacionados aos aquíferos fissurais.
•

Domínio 7 – Cristalino (Aquífero Fissural Cárstico)

Os carbonatos/metacarbonatos constituem um sistema aquífero desenvolvido em
terrenos onde predominam rochas calcárias, calcários magnesianos e dolomíticos, que
têm como característica principal a constante presença de formas de dissolução
cárstica (dissolução química de rochas calcárias), formando cavernas, sumidouros,
dolinas e outras feições erosivas típicas desses tipos de rochas. Fraturas e outras
superfícies de descontinuidade, alargadas por processos de dissolução pela água,
propiciam ao sistema porosidade e permeabilidade secundárias, que permitem
acumulação de água em volumes consideráveis. Infelizmente, essa condição de
reservatório hídrico subterrâneo, não se dá de maneira homogênea ao longo de toda a
área de ocorrência. Ao contrario, são feições localizadas, o que confere elevada
heterogeneidade e anisotropia ao sistema aquífero. A água, no geral, é do tipo
carbonatada, com dureza bastante elevada.
7.3.1.5.3 Aspectos Hidrogeológicos da AII
Na Figura 7.3.1.5.3/01 - Detalhe do Mapa dos Domínios Hidrogeológicos do Brasil na
Região da AII do AHE São Luiz do Tapajós são apresentadas as unidades
hidrogeológicas diretamente relacionadas com a área de estudo, marcada por dois
grandes compartimentos hidrogeológicos: a norte (a) o domínio da Bacia Sedimentar
do Amazonas e a sul (b) o domínio das rochas do Embasamento Cristalino.
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Legenda: 1A1 - Formações Cenozoicas (Aquífero Poroso); 2Am - Bacia do Amazonas
(Aquífero Poroso); 5-Vulcânicas (Aquífero Fissural); 6-Cristalino (Aquífero Fissural); 7-Aquífero
Fissural Cárstico.
Figura 7.3.1.5.3/01 – Detalhe do Mapa dos Domínios Hidrogeológicos do Brasil na Região da
AII do AHE São Luiz do Tapajós, destacando-se o domínio da Bacia do Amazonas (2Am e 7) e
o domínio do Embasamento Cristalino (5, 6) segundo PEIXINHO & BOMFIM - CPRM, 2010a).

A correlação dessas unidades do Mapa dos Domínios Hidrogeológicos do Brasil com
as Unidades Litoestratigráficas identificadas na AII do AHE São Luiz do Tapajós –
Mapa Geologia pode ser verificado no Quadro 7.3.1.5.3/01 – Domínios
Hidrogeológicos de Disponibilidade Hídrica do Brasil (CPRM, 2006), com indicação
das Unidades Litoestratigráficas da AII do AHE São Luiz do Tapajós.
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Quadro 7.3.1.5.3/01 - Domínios Hidrogeológicos de Disponibilidade Hídrica do Brasil com
indicação das Unidades Litoestratigráficas da AII do AHE São Luiz do Tapajós.

Tipo de
Porosidade

Primária

Primária

Tipo de
Meio

Domínios
Hidrogeológicos
(Unidades
Litestratigráficas)

Potencialidade Hidrogeológica

Poroso

Formações Cenozoicas
(Depósitos Aluvionares)

Baixo a médio potencial
hidrogeológico, podendo funcionar
como alimentadoras de aquíferos
subjacentes.

Poroso

Bacia Sedimentar do
Amazonas (formações Alter
do Chão; Nova Olinda,
Monte Alegre; Curuá
Indiviso e Maecuru)

Potencialidade hidrogeológica muito
variável, desde muito alta até muito
baixa, conforme a unidade
litoestratigráfica.

Poroso/
fissural

Sequências Sedimentares
Fissuradas
(Grupo Curuá Indiviso)

Fissural

Metassedimentos/
Metavulcânicas
(Formação Salustiano)

Secundária

Fissural

Cristalino
(Granitos Maloquinha e
Parauari), rochas básicas
(Cachoeira Seca, Jutaí e
Ingarana) e (granitoides
Cuiu Cuiú)

Potencialidade hidrogeológica
variável, no geral média a muito
baixa, dependendo do grau de
litificação e da litologia pode ser
inexistente.
Potencialidade hidrogeológica
variando de muito baixa a baixa,
podendo apresentar maiores vazões
nas zonas de falhas e fraturas,
ampliadas no caso de grandes
espessuras de mantos de
decomposição.
Potencialidade hidrogeológica no
geral muito baixa a baixa, muitas
vezes inexistente, podendo
apresentar maiores vazões nas
zonas de fraturamento mais
acentuado.

Secundária

Cárstico

Carbonatos /
Metacarbonatos
(Formação Itaituba)

Potencialidade hidrogeológica
variando de baixa a muito alta,
conforme o grau de carstificação.

Primária

Secundária

FONTE: CPRM, 2006.

A
partir
do
cadastro
de
poços
tubulares
no
site
da
CPRM
(http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/) e do levantamento de campo foram compilados
dados de um total de 167 poços como ilustra o Anexo Geral 7.3.1.5 – Cadastro de
Poços Tubulares Profundos da Área de Influência Indireta do AHE São Luiz do
Tapajós e seu Entorno (Volume 4 – Anexo Geral). Desses 167 poços, 161 são
resultantes do cadastro da SIAGASWEB/CPRM e 06 do levantamento cadastral de
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campo. Os poços passíveis de representação espacial no âmbito do Mapa
Hidrogeologia (escala 1:250.000) e seu entorno foram identificados pelo número
sequencial indicado no Anexo Geral 7.3.1.5 (Volume 4 – Anexo Geral) e plotados no
referido mapa.
A espacialização desses poços no âmbito da AII e seu entorno imediato mostra uma
concentração principalmente ao redor da cidade de Itaituba e Miritituba, em domínio
das rochas sedimentares da borda sul da Bacia Sedimentar do Amazonas e, em
menor escala, nas proximidades da cidade de Trairão, em domínio das rochas do
embasamento cristalino. Embora as informações referentes aos dados desses poços
devam ser consideradas com alguma ressalva, seus dados permitem extrair
informações sobre as unidades produtoras, profundidade, níveis estático e dinâmico e
vazão estabilizada.
A partir dos dados apresentados no Anexo Geral 7.3.1.5 (Volume 4 – Anexo Geral)
verifica-se que as vazões nas unidades paleozoicas da Bacia Sedimentar do
Amazonas são relativamente baixas, raramente alcançando 10m3/h. Um poço na área
de Itaituba forneceu excepcionalmente vazão de 28,48m3/h, com nível dinâmico a
66,8m de profundidade; enquanto há poço com nível dinâmico a 138m de
profundidade cuja vazão, contudo, é a menor de todos os poços cadastrados,
correspondente a apenas 0,2m3/h. O poço mais produtivo fica na fábrica de cimento da
margem esquerda, a montante de Itaituba, tendo sido perfurado em sedimentos
pelíticos e psamíticos finos do Grupo Curuá, conforme informação do
SIAGASWEB/CPRM. A alta vazão estabilizada, de 65,4m3/h, apesar da relativamente
baixa profundidade do nível dinâmico (53,24m), é sugestiva de exploração a partir da
Formação Maecuru, subjacente.
Informações da CPRM (2010a), referente ao Mapa Hidrogeológico da Folha SA.22 Belém, fornecem alguns parâmetros hidrogeológicos das unidades em que existem
dados de poços perfurados e cadastrados na região sudoeste do Estado do Pará,
incluindo os aquíferos de muito alta potencialidade, como a unidade cretácea
correspondente à Formação Ater do Chão.
Nos aluviões foram avaliadas vazões entre 1 e 5m3/h, podendo eventualmente ter
influência de camadas sotopostas. Quando as espessuras são mais significativas,
podem eventualmente alcançar vazões maiores.
Nas formações Nova Olinda e Itaituba foram assinaladas vazões médias da ordem de
6m3/h. Pela comparação dos dados de capacidade específica da Formação Monte
Alegre com os das formações Nova Olinda e Itaituba, as vazões de poços devem ser
da mesma ordem de grandeza. O Grupo Curuá Indiviso é um não aquífero, enquanto
que na Formação Maecuru foram obtidas vazões médias de 20 m3/h, a profundidades
entre 45 e 364m. Nas unidades pré-cambrianas não existem poços suficientes para
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diferenciar suas características hidrogeológicas, tendo sido reunidas as rochas
granitoides, metamórficas, máficas, efusivas ácidas e metassedimentares numa
entidade hidrogeológica, onde foram obtidas vazões médias de 6 m3/h, iguais às das
formações Nova Olinda e Itaituba (CPRM, 2008).
Com base nas informações referentes aos domínios hidrogeológicos, nas informações
sobre vazão média e na potencialidade hidrogeológica, as unidades litoestratigráficas
foram convertidas em unidades hidrogeológicas com a elaboração do Mapa
Hidrogeologia da AII do AHE São Luiz do Tapajós e Quadro 7.3.1.5.3/02. Dessa forma
foram estabelecidas três unidades hidrogeológicas fundamentais com as seguintes
potencialidades: Unidade 1 – Alta (a muito Alta), com aquífero do tipo poroso,
constituída pelas formações Maecuru e Alter do Chão; Unidade 2 – Baixa constituída
pelas formações Nova Olinda, Itaituba, Monte Alegre e Aluviões com aquífero do tipo
poroso e Formação Salustiano com aquífero do tipo fissurado e Unidade 3 – Muito
Baixa a Não Aquífero, constituída pelo Grupo Curuá Indiviso com aquífero do tipo
poroso e pelas suítes Maloquinha, Parauari, Ingarana e Cachoeira Seca; Anortosito
Jutaí e Complexo Cuiú-Cuiú do tipo fissurado.
Quadro 7.3.1.5.3/02 – Legenda do Mapa Hidrogeologia da AII.

Potencialidade
Hidrogeológica

Tipos de
Aquíferos

1a – muito alta
1b – alta

Poroso
Poroso

2a – baixa

Poroso

2b – baixa
3a – muito baixa
a não aquífero

3b – muito baixa
a não aquífero

Unidades Litoestratigráficas

Vazão
Média
Estimada
3
(m /h)

Unidades
/
Subunidades
Hidrogeológicas

54
20

1

Fissurado

Formação Alter do Chão
Formação Maecuru
Formações Nova Olinda,
Itaituba, Monte Alegre e
Aluviões
Formações Salustiano

5

2b

Poroso

Grupo Curuá Indiviso

<1

3a

Fissurado

Suítes Intrusivas Maloquinha,
Parauari, Ingarana e
Cachoeira Seca; Corpo
Anortosito Jutaí e Complexo
Cuiú-Cuiú

5

1a
1b
2a

2

3
<1

3b

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Os depósitos aluvionares e as unidades paleozoicas da Bacia Sedimentar do
Amazonas, constituídas pelas formações Nova Olinda, Itaituba e Monte Alegre, foram
agrupados como baixa potencialidade hidrogeológica, onde vazões de poços podem
ser da ordem de 5m3/h.
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A Formação Alter do Chão, devido à elevada produtividade, geralmente alcançando
vazões médias de 54 m3/h mais para o depocentro da bacia, foi considerada como de
muito alta produtividade. Poços perfurados nos municípios de Uruará e Vitória do
Xingu indicam vazões médias de 7,1m³/h. Para um conjunto 172 poços perfurados na
região de Santarém, a vazão média é de 35m³/h, pontualmente podendo atingir vazão
de até 230m³/h. A Formação Maecuru, embora na região de Itaituba apresente poços
sem registro de informações quantitativas, geralmente exibe vazões médias, em
regiões situadas mais para o interior da bacia sedimentar, da ordem de 20m³/h.
As rochas ígneas efusivas da Formação Salustiano têm tendência a fornecer vazões
semelhantes às das camadas paleozoicas da Bacia Sedimentar do Amazonas
(formações Nova Olinda, Itaituba e Monte Alegre), com a diferença de se tratarem de
aquíferos fissurados. São também, assim, classificadas como aquíferos de baixa
potencialidade hidrogeológica.
Finalmente, as rochas granitoides das suítes Intrusivas Parauari, Maloquinha,
Ingarana e Cachoeira Seca, Corpo Anortosítico Jutaí e Complexo Cuiú-Cuiú, além da
unidade paleozoica da Bacia do Amazonas constituída pelo Grupo Curuá Indiviso, são
agrupadas no Mapa Hidrogeologia da AII como conjunto não aquífero ou de
potencialidade hidrogeológica muito baixa. Informações sobre poços perfurados nos
granitos Maloquinha e Parauari indicam vazões que podem ser superiores a 5m³/h.
No
Quadro
7.3.1.5.3/03 - Porcentagens
em
Área
das
Diferentes
Unidades/Hidrogeológicas são indicadas as percentagens das áreas ocupadas por
cada uma das unidades/subunidades hidrogeológicas que se encontram cartografadas
no Mapa Hidrogeologia da AII.
Quadro 7.3.1.5.3/03 - Porcentagens em Área das Diferentes Unidades / Subunidades
Hidrogeológicas da AII.
Unidades /Subunidades
Hidrogeológicas (incluídas áreas
das ilhas)
Unidade 1
Unidade 2
Unidade 3
Total da Superfície Terrestre (1)
Calha do Rio (Excluído ilhas) (2)
Lagoas (3)
Superfície Total da AII (1+2+3)

Código das
Unidades /
Subunidades
Hidrogeológicas
1a
1b
2a
2b
3a
3b
-

Superfície da AII Ocupada
Área (ha)

%

12.891
121.282
84.557
257.461
45.097
996.685
1.517.973
55.365
179
1.573.517

0,85
7,99
5,57
16,96
2,97
65,66
100,00
-

OBSERVAÇÃO: As ilhas totalizam 8.089 hectares.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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7.3.1.5.4 Considerações Finais sobre os Aquíferos da AII
O aproveitamento das águas subterrâneas no âmbito da AII do AHE São Luiz do
Tapajós ocorre, no geral, por captações através de poços tubulares profundos ou por
cacimbas.
As cacimbas geralmente apresentam profundidades inferiores a 20 metros e estão
condicionadas aos depósitos aluvionares lindeiros às principais drenagens e às
coberturas de solos de alteração/residual e/ou coberturas indiferenciadas, que
recobrem indistintamente todas as unidades geológicas da AII. As cacimbas estão
concentradas junto às nucleações distribuídas pela calha do rio Tapajós e seus
principais afluentes e às nucleações ao longo principalmente da BR-163.
Já as captações efetuadas por poços tubulares profundos encontram-se restritas às
maiores nucleações, vilas e cidades. O cadastro desses poços tubulares praticamente
não apresenta dados técnicos, tanto do ponto de vista construtivo, quanto das
informações quali e quantitativas de geologia e características hidrodinâmicas, não
permitindo uma correlação confiável com as unidades aquíferas da região. Por essa
razão foi realizado um levantamento mais amplo que o universo da AII ver Mapa
7.3.1.5/01 – Hidrogeologia da AII (Volume 4 – Mapas).
Do ponto de vista das águas subterrâneas, as considerações referentes à
hidrogeologia, devem levar em conta os dois grandes domínios hidrogeológicos, como
estabelece PEIXINHO & BOMFIM (CPRM, 2011a): os terrenos da Bacia Sedimentar
do Amazonas, e os terrenos do Embasamento Cristalino.
•

Bacia Sedimentar do Amazonas

No contexto da Bacia Sedimentar do Amazonas ocorrem três aquíferos do tipo poroso
ocupando toda porção norte da AII, em faixas com orientação ENE-WSW,
subparalelas a borda sul da bacia sedimentar, com suave mergulho para norte
acompanhando o depocentro da bacia, cuja distribuição espacial pode ser verificada
no Mapa 7.3.1.5/01 – Hidrogeologia da AII (Volume 4 – Mapas):
Aquíferos de Alta a Muito Alta Potencialidade
Nesta categoria foram considerados os aquíferos Maecuru e Alter do Chão.
Aquífero Maecuru
Trata-se de um aquífero de alta potencialidade, com vazão média da ordem de 20
m3/h, livre na faixa de afloramento, assentado sobre o embasamento cristalino e que
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para norte encontra-se recoberto pelos folhelhos do Grupo Curuá Indiviso. Representa
uma excelente faixa de alimentação e recarga para o aquífero subterrâneo. Não
mantem relação com o futuro reservatório e não são conhecidas fontes potenciais de
contaminação em sua faixa de ocorrência.
Aquífero Alter do Chão
O aquífero Alter do Chão representa o aquífero com maior potencialidade na região da
AII e se constitui no mais importante aquífero da bacia Amazônica. Trata-se de um
aquífero livre, ocupando apenas uma pequena porção no extremo norte da AII e pode
ocorrer também de forma isolada recobrindo as demais unidades geológicas da
região.
Aquífero de Baixa Potencialidade
Foram considerados como aquíferos de baixa potencialidade, o conjunto das
formações Nova Olinda, Itaituba e Monte Alegre e os Aluviões com uma vazão média
da ordem de 5 m3/h.
Com posicionamento estratigráfico entre o Grupo Curuá Indiviso, subjacente, e
recoberto pelos sedimentos da Formação Alter do Chão, esse pacote ocupa o extremo
norte da AII, acompanhando as demais faixas de afloramentos das rochas da borda
sul da bacia Amazônica. Representa um aquífero livre na faixa de afloramentos e pode
receber contribuição superficial a partir dos sedimentos arenosos e friáveis da
Formação Alter do Chão, sem apresentar evidências de fontes poluidoras em seu
domínio. A presença de lentes de material carbonático e evaporítico associado a esse
pacote (formações Itaituba e Nova Olinda), localmente podem apresentar água com
mais elevada salinidade, como pode ser constatato na cidade de Itaituba.
Os Aluviões, também considerados como aquífero de baixa potencialidade, apesar de
ocorrer ao longo de toda AII, indistintamente sobre as demais unidades, no geral
apresentam dimensões e espessuras bastante reduzidas. Seu aproveitamento na
região se dá exclusivamente através de cacimbas, com profundidades, normalmente
não ultrapassando uma dezena de metros.
Aquífero de Muito Baixa Potencialidade a Não Aquífero
O aquífero de muito baixa potencialidade a não aquífero na Bacia Sedimentar do
Amazonas compreende os folhelhos negros do Grupo Curuá Indiviso que se
encontram interpostos entre os sedimentos arenosos da Formação Maecuru (inferior)
e os sedimentos da Formação Monte Alegre (superior) e apresentam uma vazão
geralmente inferior a 1 m3/h, e nem sempre atendendo as condições de potabilidade.
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Os aquíferos referentes ao domínio da Bacia Sedimentar do Amazonas são do tipo
aquíferos livres, com zonas de recarga nas faixas de afloramentos que atuam como
importantes alimentadores das águas subterrâneas, acompanhado o gradiente
regional, rumo ao depocentro da bacia. Quando o freático é interceptado pelo
aprofundamento superficial, este passa a ser alimentador das drenagens contribuintes
ao nível de base regional ver Mapa 7.3.1.2/02 - Drenagens Perenes, Intermitentes e
Nascentes (Volume 3 – Mapas).
Uma análise elaborada sobre algumas sondagens realizadas no município de Itaituba
apontam para uma superfície freática com profundidade variável da ordem de até duas
dezenas de metros, e para os diversos aquíferos da bacia sedimentar profundidades
estimadas conforme ilustra o Quadro 7.3.1.5.4/01 – Estimativa dos Níveis das Águas
Subterrâneas na AII e entorno.
Quadro 7.3.1.5.4/01 – Estimativa dos Níveis das Águas Subterrâneas na AII e Entorno.

Domínios / Aquíferos

Domínio
Embasamento
Cristalino

Domínio Bacia
Sedimentar do
Amazonas

Alter do Chão
Maecuru

Intervalo do
Intervalo do
Aquífero
Aquífero
Livre
Confinado
(Espessura
(Espessura
Mínima - m)
Mínima - m)
Sem Informações
Abaixo de
31 a 51 (20m) 260 m (sem
informação)

Nova Olinda /
Itaituba / Monte
Alegre
Curuá Indiviso
Vulcânicas Iriri

Sem informações
Sem Informações

Granitoides do
Embasamento

Maior que 80
m

0 a 50 (no
mínimo 50m)

48 a ≥68

-

Nível
Dinâmico
(m)

Vazão
Estabilizada
3
(m /h)

53 a 84

5,0 a 65,0

24 a 60

3,0 a 16,0

38 a 60

5a8

Obs.: Informações obtidas de sondagens realizadas no âmbito do município de Itaituba. Salienta-se, no
entanto, que essas informações devem ser consideradas com muita ressalva, face às discrepâncias
verificadas na fonte original.

•

Embasamento Cristalino

O domínio do embasamento cristalino, onde deverá ser implantado integralmente o
futuro reservatório do AHE São Luiz do Tapajós, ocupa ao redor de 85% da área da
AII, e encontra-se representado por dois aquíferos, ambos do tipo fissurado: o das
rochas vulcânicas do Grupo Iriri (Formação Salustiano), de baixa potencialidade, e o
das rochas granitoides (suítes Intrusivas Maloquinha, Parauari, Ingarana e Cachoeira
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Seca; Corpo Anortosito Jutaí e Complexo Cuiú-Cuiú), de muito baixa potencialidade a
não aquífero.
Aquífero de Baixa Potencialidade
Como aquífero de baixa potencialidade foi considerado o domínio das rochas
vulcânicas do Grupo Iriri que ocupam praticamente toda região do futuro reservatório
do AHE São Luiz do Tapajós entre o sítio do barramento até a região da Ilha Chapéu
do Sol, no rio Tapajós, e a chamada “Cachoeira do Capão”, no rio Jamanxim (ver
Mapa 7.3.1.5/01 – Hidrogeologia da AII; Volume 4 - Mapas). Trata-se de um aquífero
livre com vazão média da ordem de 5 m3/h, e cuja potencialidade encontra-se
condicionada especialmente pela presença e natureza das descontinuidades
geológicas – fraturas e falhas.
Aquífero de Muito Baixa Potencialidade a Não Aquífero
O aquífero de muito baixa potencialidade a não aquífero está representado por
diversas unidades de rochas granitoides com vazão geralmente inferior a 1 m3/h e,
assim como o aquífero das rochas vulcânicas, com sua potencialidade condicionada
ao padrão e tipo de descontinuidades geológicas. Ocupa a maior parte da AII,
especialmente a porção final do futuro reservatório, a montante da Ilha Chapéu do Sol,
no rio Tapajós, e pequena porção no trecho final do rio Jamanxim.
Toda porção de domínio das rochas do embasamento cristalino encontra-se
predominantemente em unidades de conservação, recoberta pela floresta amazônica
bem preservada. Evidências de áreas alteradas encontram-se localizadas apenas nas
áreas de garimpo, especialmente ao longo dos rios Jamanxim e Ratão e nos igarapés
São João, do Banheiro ou Farmácia e Botica.
Com relação às aguas freáticas, essa região se apresenta com uma cobertura de
solos de alteração/residual e coberturas indiferenciadas que varia desde alguns
centímetros até mais de três dezenas de metros, sendo aproveitada para explotação
por cacimbas com profundidades geralmente inferiores a 20 m, especialmente ao
longo da BR-163. Quando esses solos são entalhados pela erosão remontante,
afloram as chamadas nascentes que alimentam a rede de drenagem superficial com
escoamento para os rios Tapajós e Jamanxim, e que também contribuem para a
acumulação da água junto às zonas mais fraturadas ver Mapa 7.3.1.2/02 - Drenagens
Perenes, Intermitentes e Nascentes (Volume 3 – Mapas).
Os aluviões distribuídos sobre as rochas do embasamento cristalino, na faixa do futuro
reservatório, praticamente ficarão todos submersos pelo futuro lago do AHE São Luiz
do Tapajós.
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Com relação à profundidade do nível das águas subterrâneas no domínio do
embasamento cristalino, as informações disponíveis, apresentadas no Quadro
7.3.1.5.4/01, se mostram menos confiáveis que as informações levantadas para os
poços implantados no domínio sedimentar.
7.3.1.6 Sismicidade
7.3.1.6.1 Aspectos Gerais, Dados Utilizados e Metodologia
A análise da sismicidade da região onde se insere a Área de Influência Indireta (AII) do
AHE São Luiz do Tapajós envolveu a elaboração de uma síntese sobre a evolução
geológica da região e descrições das principais estruturas tectônicas, que constam no
diagnóstico ambiental da Geologia da AII do empreendimento. Quanto à evolução
tectônica, no Item 7.3.1.6.2 a seguir são apresentados resumidamente aspectos
evolutivos da região do Cráton Amazônico - Setor Tapajós e da Bacia Sedimentar do
Amazonas.
A metodologia é baseada no conhecimento geológico e tectônico regional, nele
incluído o resumo evolutivo acima mencionado, e sua correlação com eventos
sísmicos conhecidos e registrados em zonas sismogênicas mais próximas à área de
estudo. São apresentadas também informações sobre a natureza de eventos sísmicos
e seus efeitos nos terrenos e sobre o registro sismológico da região do rio Tapajós e
seu entorno. Para tanto, foram consultados e obtidos dados a partir de documentos de
entidades de pesquisa e especialistas em sismicidade destacando-se entre eles
IAG/USP (2013); MACHADO e ASSUMPÇÃO (2013); HASUI (2012); HUELSEN E
CAMPOS (2012); MIOTO (1993); MOREIRA (2013); SOARES JR. et al. (2012) e
TASSINARI e DIAS NETO (2009).
7.3.1.6.2 Principais Aspectos da Sismicidade Regional
Antes da abordagem sobre as características sismológicas das Províncias Tapajós e
Amazonas, são discutidos a seguir aspectos evolutivos e estruturais da região onde
está inserida a Área de Influência Indireta do AHE São Luiz do Tapajós. Mais adiante
são apresentados, ainda, conceitos fundamentais sobre sismicidade e seus efeitos nos
terrenos e construções para melhor compreensão sobre a sismologia regional. O texto
prossegue com aspectos sobre sismicidade no Brasil, os maiores eventos registrados
no país e a caracterização da área do empreendimento do ponto de vista da
ocorrência de sismos, além de seu posicionamento em relação a zonas sismogênicas.

VOLUME 5
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 19
Revisão: 0

7.3.1.6.2.1 Síntese sobre a Tectônica e Evolução da Província Tapajós e Bacia
Sedimentar do Amazonas
Para a análise da atividade sísmica de determinada região torna-se necessário o
conhecimento, além dos registros históricos de eventos sísmicos, a sequência
evolutiva e o comportamento tectono-estrutural dos terrenos nas diferentes épocas em
que se sucederam movimentações tectônicas.
A área enfocada situa-se dentro da Província da Amazônia, ao Norte da Bacia dos
Parecis e a oeste da Província Tocantins, abrangendo a parte norte do Cráton
Amazônico e parte das Bacias do Amazonas e do Alto Tapajós (Figura 7.3.1.6.2.1/01),
compreendendo a parte leste do Estado do Amazonas, grande parte do Pará e
extremo norte do Mato Grosso.
O Cráton Amazônico, localizado na parte norte da América do Sul, é considerado uma
das maiores áreas cratônicas do mundo. É limitado a leste, sul e sudoeste por faixas
móveis Proterozoicas e dividido em seis províncias geocronológicas maiores:
Amazônia Central, Maroni-Itacaiúnas, Ventuari-Tapajós, Rio Negro-Juruena,
Rondoniana-San Ignácio e Sunsás (vide Figura 7.3.1.6.2.1/01).
Uma das propostas de evolução deste bloco é baseada na hipótese de que durante o
Arqueano, Paleo e Mesoproterozoico teria ocorrido uma sucessão de arcos
magmáticos, envolvendo a formação de material juvenil, derivado do manto, assim
como processos subordinados de retrabalhamento crustal (CORDANI et al., 1979;
TASSINARI; 1981; CORDANI & BRITO NEVES, 1982; TEIXEIRA et al.1989;
TASSINARI et al. 1996; TASSINARI ,1996 citados em HUELSEN E CAMPOS, 2012).
Os limites das províncias geocronológicas foram estabelecidos com base nas idades
do embasamento metamórfico e nas características geológicas, suportadas por
informações geofísicas.
No que diz respeito à evolução desses terrenos, as composições isotópicas de rochas
ígneas e ortognaisses demonstram que a crosta continental do Proterozoico envolveu
adição de terrenos juvenis e magmas formados por retrabalhamento de rochas préexistentes. A origem das províncias Ventuari-Tapajós, Rio Negro-Juruena e parte das
províncias Maroni-Itacaiúnas e Rondoniana-San Ignácio está ligada a arcos
magmáticos produzindo acreções continentais, a partir de magmas derivados do
manto superior. Por outro lado, a evolução da Província Sunsás e parte das províncias
Rondoniana-San Ignácio e Maroni-Itacaiúnas parece estar associada principalmente a
processos de colisão continental.
A formação e evolução das bacias ocorreram entre 1,9 e 1,0 Ga e constituem
manifestações geológicas sobre as áreas cratônicas, provocadas pelas atuações das
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diversas orogenias posteriores. Algumas dessas bacias estão condicionadas por
falhamentos de direções concordantes com o trend orogênico; outras estão instaladas
em ambiente intraplaca.

Figura 7.3.1.6.2.1/01 - Mapa Geológico Simplificado do Cráton Amazônico, Bacia Sedimentar
do Amazonas e respectivas Províncias Geocronológicas (modificado de TASSINARI &
MACAMBIRA, 1999 apud HUELSEN E CAMPOS, 2012).
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Segundo abordagem evolutiva e estrutural mais recente da Província Tapajós (HASUI,
2012), o setor homônimo constitui-se por unidades proterozoicas com estruturação
regional dirigida a N40oW, concordante com a orientação geral das faixas de acreção
crustal paleo e mesoproterozoicas do Cráton Amazônico. Essa orientação apresenta
pequenos desvios e foi precedida pelo desenvolvimento de foliações e empurrões de
direção submeridiana, tendo sido sucedida por falhas transcorrentes dúcteis e rúpteis,
principalmente nas direções NE e NW e, subordinadamente, N-S e E-W (COUTINHO,
2008 apud HASUI, 2012). O seu limite com o Setor Juruena, a W-SW, igualmente
interpretado como um orógeno não colisional, passa próximo ao eixo da Bacia do Alto
Tapajós, sugerindo controle estrutural.
A evolução do setor teria ocorrido em três etapas. Numa primeira etapa incidiram dois
eventos orogênicos designados Mundurucus (2.040-1.960Ma) e Tropas (1.9101.890Ma), seguidos por um período pós-orogenético (1.870-1.760Ma). O evento
Mundurukus envolveu a formação de um arco insular (Cuiú-Cuiú), deposição de
sedimentos na fossa ou bacia de retroarco (Jacareacanga) e formação de um arco
continental (granitoides de 2.000-1.960Ma). O evento Tropas também foi iniciado com
um arco insular. Teria ocorrido subducção de W para E ao longo de sutura localizada
sob a Bacia do Alto Tapajós, com metamorfismo de baixo a médio grau. A deformação
configurou assim a estruturação regional do Cinturão Orogênico Tapajós como do tipo
não colisional.
Com o fim desses processos orogenéticos, numa segunda etapa formaram-se duas
gerações de granitoides (Parauari, de 1.890-1.880Ma e Maloquinha, com 1.8801.870Ma), em contexto pós-tectônico a anorogênico. Além dos granitoides, foram
geradas rochas vulcânicas félsicas e intrusões máficas, até há cerca de 1,86 Ga,
associadas a sedimentação vulcanoclástica em bacias, que aparecem poupadas pela
erosão em pequenas áreas (Grupo Iriri). Numa terceira etapa, no fim do
Mesoproterozoico, ocorreram novos pulsos magmáticos intraplaca (Cachoeira Seca) e
no Cambriano (Piranhas), representados por diques e soleiras máficas.
Com relação à evolução fanerozoica, referente à bacia sedimentar paleo-mesozoica
que limita a AII do AHE São Luiz do Tapajós ao norte, a Bacia Sedimentar do
Amazonas cobre uma área de aproximadamente 500.000 km² do norte do Brasil, com
eixo maior na direção E-W, e seus estratos sedimentares cobrem as províncias précambrianas do Escudo das Guianas, a norte, e do Escudo Brasil Central, a sul. A
leste, o Arco Gurupá limita a Bacia do Amazonas em relação à Bacia Marajó, um rifte
abortado Mesozoico. A oeste, a Bacia do Amazonas é separada da Bacia Solimões
pelo Arco Purus, de direção aproximadamente N-S (CORDANI et al. 2000, apud
HUELSEN e CAMPOS, 2012).
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O embasamento da Bacia do Amazonas consiste principalmente de complexos ígneos
e metamórficos, mais algumas sucessões de rifte proterozoicas. O depocentro da
bacia possui registro estratigráfico de 5.000m de espessura, de rochas sedimentares
paleozoicas e mesozoicas, além de aluviões fluviais e lacustres, que ocorrem na
região oeste, compondo o Grupo Purus. A existência de fortes anomalias
gravimétricas positivas coincidentes com o eixo de sinéclise, sugerindo corpos
ultrabásicos rasos, juntamente com estratos aulacogênicos subjacentes, levam à
interpretação de estiramento crustal como o mecanismo motriz para a subsidência
inicial da Bacia do Amazonas.
Trabalhos mais recentes (GONZAGA et al. 1997 apud HUELSEN e CAMPOS, 2012)
interpretam quatro eventos extensionais durante a evolução da Bacia do Amazonas,
abrangendo os intervalos Ordoviciano-Devoniano Inferior, Devoniano-Carbonífero
Inferior, Carbonífero Médio-Permiano e Cretaceo-Cenozoico. Cada um desses eventos
foi manifestado por relativamente altas taxas de acúmulo sedimentar durante as fases
extensionais interpretadas, sucedidos por períodos de baixas taxas de acúmulo
sedimentar conduzidos por subsidência termal.
A estrutura estratigráfica da Bacia do Amazonas inclui três supersequências
Paleozoicas cobertas por sedimentos clásticos continentais do Cretaceo ao Recente.
A Supersequência Ordoviciana-Devoniana ou Grupo Trombetas é composta por
arenitos marinhos incluídos nas formações Autás-Mirim, Nhamundá e Manacapuru, e
camadas de folhelho e diamictito da Formação Pitinga. Esses sedimentos em parte
foram acumulados sob a influencia da glaciação Ordoviciano Superior-Siluriano
Inferior, que afetou grandes partes do Gondwana (CORDANI et al. 2000 apud
HUELSEN e CAMPOS, 2012).
Um segundo ciclo transgressivo-regressivo está registrado na Bacia do Amazonas
pelas rochas sedimentares dos grupos Urupadi e Curuá que, juntos, compõem a
Supersequencia Devoniano-Carbonífera. Esta grande unidade estratigráfica inclui as
formações Maecuru e Ererê (Devoniano Inferior), consistindo em unidades de arenitos
costeiros e folhelhos marinhos rasos na base, seguidos por uma sequência de até 250
metros de espessura de camadas de folhelhos negros laminados chamada Formação
Barreirinha, de idade Frasniana. A Formação Barreirinha é considerada indicadora das
condições paleobatimétricas máximas durante a história da bacia. Um controverso
ciclo glacial Famenniano é interpretado a partir do registro da Formação Curiri, que
consisti em diamictito com unidades de folhelho e siltito associados. A parte superior
desta sequência, formações Oriximiná e Faro, registra a parte regressiva do ciclo.
Processos erosivos regionais afetaram a bacia durante os estágios finais do
Mississipiano (CORDANI et al. 2000 apud HUELSEN e CAMPOS, 2012).
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7.3.1.6.2.2 Neotectônica
A atividade sísmica, sobretudo em regiões tectonicamente estáveis como é o caso da
Plataforma Brasileira, está ligada essencialmente a movimentação neotectônica, a
qual é a seguir contextualizada com relação ao Cráton Amazônico, com ênfase às
províncias Tapajós e Amazonas. A neotectônica da Região Amazônica é, portanto,
fundamental para a análise da atividade sísmica, levando-se em conta que os
movimentos neotectônicos só se desenvolveram após o período de estabilidade do
Oligoceno (SCANDOLARA, 1998 apud MOREIRA, 2002).
A neotectônica propiciou o desenvolvimento de estruturas diversas, em grande parte
produtos de reativações, que afetaram desde as rochas pré-cambrianas até as
mesozoicas, além de terem controlado a sedimentação e influenciado na formação do
relevo e das drenagens. São muito poucos os dados sobre a região do médio curso do
rio Tapajós e, para a avaliação da neotectônica da região, deve-se recorrer ao
conhecimento de áreas vizinhas. Na região, a oeste da Província Tapajós, são
reconhecidas áreas transpressivas e transtensivas resultantes de dois eventos
neotectônicos, o primeiro, do Mioceno/Plioceno, e o segundo, do Pleistoceno Superior
ao Recente, ao longo de linhas de fraqueza suscetíveis a reativações (MOREIRA,
2012).
A atividade neotectônica no Período Mioceno/Plioceno desenvolveu-se sob a atuação
de um campo tensional decorrente possivelmente da interação colisional entre as
placas de Nazca e Sul-Americana, com instalação de um vetor compressional NE-SW,
gerando abatimento de blocos pela reativação de estruturas pré-existentes. Numa fase
intermediária de estabilidade, no Plioceno Médio a Superior, desenvolveu-se uma
superfície de pediplanação e laterização.
A retomada da atividade neotectônica do Pleistoceno ao Recente se deu sob a
influência de um vetor compressivo NW-SE, responsável pelo estabelecimento de um
binário transcorrente dextral na direção geral E-W, gerado pela rotação da Plataforma
Sul-Americana para oeste. Originaram-se lineamentos transtensivos dextrais NE-SW,
falhas normais com direção NW-SE e falhas inversas NE-SW.
Segundo o PROJETO RADAM (1975), a drenagem do rio Tapajós atravessa áreas de
relevo movimentado e as numerosas corredeiras em seu curso indicam uma idade
muito recente da drenagem de primeira geração. A morfogênese da região da Folha
SB.21 Tapajós é consequência de efeitos tardios de reativação tectônica, os quais se
manifestam, de modo genérico, no encaixamento da drenagem em torno de 10-15m
dos rios de segunda e terceira gerações nas superfícies de aplainamento mais novas
(pleistocênicas). O Pediplano Pleistocênico basculou para NW, em função de
subsidência, e nele os rios se encaixaram pela retomada da erosão holocênica.
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Ressalta-se que, na área, os efeitos da tectônica tardia se confundem com os
movimentos eustáticos, não existindo indicações suficientes para determinar a
influência da Transgressão Marinha Flandriana e separá-la dos efeitos da neotectônica
(PROJETO RADAM, 1975).
SOARES JÚNIOR et al. (2012) tratam da evolução da paisagem do rio Amazonas, que
adquiriu seu traçado próximo do atual no fim do Mioceno, por volta de 5Ma atrás,
quando começou a formar-se a Bacia Amazônica Oriental. Esse episódio está
associado à reativação de falhas pré-existentes: falhas normais da porção SW da
bacia foram reativadas como falhas inversas, e falhas inversas das bordas NW e SE
foram reativadas como falhas transcorrentes. A bacia é do tipo de afastamento e o
depocentro foi gradualmente deslocado para NE, com inversão dos sistemas de
drenagem em direção a leste, agregando-se ao sistema que drenava para o Atlântico.
Os traçados dos rios de primeira ordem da Amazônia Ocidental, como os rios Alto
Solimões, Negro, Madeira, Juruá e Purus, têm direções principais NW-SE e NE-SW,
encaixando-se nos sistemas de falhas reativadas no Oligoceno/Pleistoceno, ativos até
hoje. A Bacia da Amazônia Ocidental, preenchida por depósitos lacustrinos
miocênicos, sucedidos por sedimentos fluviais da Formação Solimões e depósitos
quaternários, é delimitada por falhas transcorrentes com direção NE-SW, falhas
normais e inversas com direção NW-SE, e falhas transcorrentes E-W truncando os
dois primeiros sistemas (Figura 7.3.1.6.2.2/01).

Figura 7.3.1.6.2.2/01 - Sistemas de três tipos de falha (normais, inversas e transcorrentes) na
confluência dos rios Negro e Amazonas, controlando a drenagem e dando origem a depressão
tectônica cenozoica (SOARES JÚNIOR et al. 2012).
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Na Figura 7.3.1.6.2.2/02 é reproduzido o mapa de fotointerpretação estrutural da AII
do AHE São Luiz do Tapajós, elaborado pela equipe de geomorfologia para os
estudos de diagnóstico ambiental. Nele são reconhecidos lineamentos em faixas com
direções NS, N30-40E, EW e N30-50W, no mesmo padrão do ilustrado na Figura
7.3.1.6.2.2/01.

Legenda: Faixas de lineamentos E-W (1), (2), (3) e (4); Faixas de lineamentos NW-SE (a), (b)
e (c); Faixas de lineamentos N-S (i), (ii) e (iii); Faixa de lineamento NE-SW.
Figura 7.3.1.6.2.2/02 - Lineamentos Controlando a Drenagem na AII do AHE São Luiz do
Tapajós.
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O sistema NS constitui três (3) faixas difusas e extensas com larguras de 15 a 20 km,
que estão localizadas na porção oeste da AII (i), na sua parte central (ii) e no lado
leste (iii). A faixa de lineamentos a oeste, além de condicionar trechos do canal e
inflexões do rio Tapajós, coincide em parte com o limite de relevo de Colinas
pequenas, em altitudes de 160 a 280m, que ocorrem no interflúvio Tapajós-Maués Açu
e que caracterizam o remanescente da antiga superfície que nivelava o Planalto
Residual do Sul do Amazonas.
A faixa de lineamentos N30-40E parece estar associada à deformação e
basculamento da antiga superfície de aplanamento que nivelava o Planalto Residual
do Sul do Amazonas. A atuação dessa estrutura teria condicionado o encaixamento do
rio Tapajós na porção mais deprimida a oeste, provocando o basculamento da
superfície que cai de leste para oeste e gerando a assimetria de drenagem, com
afluentes mais longos na margem direita.
O sistema E-W forma quatro (4) faixas que apresentam lineamentos pequenos, porém
persistentes, que afetam a AII, enquanto sistema N30-50W apresenta um padrão mais
difuso podendo estar limitado por faixas de lineamentos E-W.
7.3.1.6.2.3 Sismicidade e Seus Efeitos
Para uma melhor compreensão da análise da sismicidade na área do AHE São Luiz
do Tapajós são apresentados a seguir conceitos fundamentais sobre sismicidade e
seus efeitos, particularmente no Território Brasileiro.
As vibrações ou ondas sísmicas se propagam para todos os lados a partir do
hipocentro, onde se localiza o ponto de ruptura ao longo de descontinuidades
geológicas sob tensão. O epicentro é a projeção vertical do hipocentro na superfície do
terreno. Existem dois tipos de ondas que se propagam a partir do hipocentro,
chamadas internas, que consistem nas ondas longitudinais ou primárias (P), mais
rápidas, e nas ondas transversais ou secundárias (S), de caráter cisalhante e mais
lentas. Originam-se também dois tipos de ondas superficiais, geradas nas camadas
mais externas da Terra, chamadas de Rayleigh e Love.
O estudo das vibrações sísmicas, a sismologia, permite avaliar seus efeitos, localizar o
foco e o epicentro dos abalos e calcular sua magnitude. A intensidade sísmica de um
abalo é classificada pelos efeitos que as ondas sísmicas provocam em determinada
área. Ela é mensurada indiretamente, por meio de como as pessoas sentem e
descrevem os efeitos de um terremoto em construções, vibrações do terreno, de
objetos e outras manifestações. A escala consagrada é a Mercalli Modificada (MM),
cujos valores são indicados no Quadro 7.3.1.6.2.3/01 a seguir, correlacionados aos
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valores aproximados da aceleração causada no solo pelas ondas sísmicas
(TASSINARI e DIAS NETO, 2009).
Quadro 7.3.1.6.2.3/01 – Escala de Intensidade Mercalli Modificada – MM.
Grau (MM)

Descrição dos Efeitos

Aceleração (g)

I

- Não sentido. Leves efeitos de ondas de período longo
de terremotos grandes e distantes.

-

II

- Sentido por poucas pessoas paradas, em andares
superiores de prédios ou outros locais favoráveis.

< 0,003

III

- Sentido dentro de casa;
- Alguns objetos pendurados oscilam;
- Vibração parecida à passagem de um caminhão leve;
- Pode não ser reconhecido como abalo sísmico.

0,004 – 0,008

IV

- Objetos suspensos oscilam;
- Vibração parecida à passagem de um caminhão
pesado;
- Janelas, louças e portas fazem barulho;
- Paredes e estruturas de madeira rangem.

0,008 – 0,015

V

- Sentido fora de casa; direção estimada;
- Pessoas dormindo acordam;
- Líquido em recipiente é perturbado;
- Objetos pequenos e instáveis são deslocados;
- Portas oscilam, fecham e abrem.

0,015 – 0,04

VI

VII

VIII

- Sentido por todos;
- Muitos se assustam e saem às ruas;
- Pessoas andam sem firmeza;
- Objetos e livros caem de prateleiras;
- Janelas e louças se quebram;
- Rachaduras em reboco fraco e construções de má
qualidade.
- Difícil manter-se em pé;
- Objetos suspensos vibram;
- Móveis se quebram;
- Danos em construções de má qualidade e algumas
trincas em construções normais;
- Queda de reboco, telhas e ladrilhos ou tijolos mal
assentados;
- Ondas em piscinas;
- Pequenos escorregamentos de barrancos arenosos.
- Danos em construções normais com colapso parcial;
- Alguns danos em construções reforçadas;
- Queda de estuque e alguns muros de alvenaria;
- Queda de chaminés, monumentos, torres e caixas
d'água;
- Galhos quebram-se das árvores;
- Trincas no chão.
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Grau (MM)

Descrição dos Efeitos

Aceleração (g)

IX

- Pânico geral;
- Construções comuns bastante danificadas, às vezes
com colapso total;
- Danos em construções reforçadas;
- Tubulação subterrânea quebrada;
- Rachaduras visíveis no solo.

0,30 – 0,60

X

- Maioria das construções destruídas até nas fundações;
- Danos sérios a barragens e diques;
- Grandes escorregamentos de terra;
- Água é jogada nas margens de rios e canais;
- Trilhos de trem são levemente entortados.

0,60 – 1,0

XI

- Trilhos são bastante entortados;
- Tubulações subterrâneas são completamente
destruídas.

1,0 – 2,0

XII

- Destruição quase total;
- Grandes blocos de rochas são deslocados;
- Linhas de visadas e níveis topográficos são alterados;
- Objetos são atirados ao ar.

> 2,0

FONTE: TASSINARI e DIAS NETO, 2009.

Cada grau da escala Mercalli Modificada (MM) corresponde a cerca do dobro da
aceleração do grau anterior. Naturalmente, com a dissipação da energia, quanto maior
a distância do epicentro, menor será a intensidade, como ilustrado na Figura
7.3.1.6.2.3/01. A aceleração sísmica no terreno é medida em termos de Aceleração
Máxima (ou pico) do Terreno (AMT), a qual, diferentemente da escala Richter, não
representa a medida da energia total (magnitude ou grandeza) de um abalo sísmico,
mas sim quão intensamente o terreno estremece em dado lugar. Em um terremoto, os
danos causados a construções e obras de infraestrutura relacionam-se mais aos
movimentos do terreno do que a sua magnitude. Para abalos moderados, a AMT é o
melhor parâmetro para avaliação dos danos, enquanto que para abalos intensos
(severos), os danos são mais frequentemente correlacionados às velocidades de pico
no terreno.
Os valores de aceleração máxima e de velocidades de pico variam conforme os
diferentes tipos de abalos e de lugares, dependendo de fatores como extensão das
descontinuidades crustais, profundidade do hipocentro, distância do epicentro,
duração dos tremores e composição litológica dos terrenos, como é exemplificado na
Figura 7.3.1.6.2.3/02. Ademais, abalos com epicentros rasos geram tremores mais
intensos (aceleração) do que abalos profundos, uma vez que a energia é liberada mais
próxima à superfície. A AMT é medida em frações de g, que é a aceleração da
gravidade terrestre, equivalente a 9,81m/s2 (1g). Pode também ser expressa em Gals,
onde 1Gal = 0,01m/s2, equivalendo 1g a 981Gal.
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Tendo em vista que a intensidade MM é apenas uma classificação subjetiva e não
uma medida instrumental, a sua maior utilidade é no estudo de sismos antigos,
ocorridos antes da existência de estações sismológicas, porém registrados em
documentos históricos.

Figura 7.3.1.6.2.3/01: Curvas de Atenuação da Aceleração de Pico com a Distância, para
Magnitude Mw = 6,3 (LEEDS, 1973).

Figura 7.3.1.6.2.3/02 - Relação da Aceleração Sísmica com a Intensidade de Vibração do
Terreno para Diferentes Materiais do Subsolo. Observa-se que para uma mesma intensidade
MM, a aceleração provocada em rocha sã é menor do que aquela em aterros e solos saturados
de água, onde os efeitos de abalos sísmicos são mais violentos (LEEDS, 1973).
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Em 1935, para comparar os tamanhos relativos de sismos, Richter formulou uma
escala de magnitude sísmica baseada na amplitude de ondas dos registros
sismológicos. Nessa escala, as magnitudes são expressas em escala logarítmica, em
que cada ponto na escala corresponde a 10 vezes a amplitude das vibrações do ponto
anterior. A fórmula mais usada para calcular magnitudes de terremotos situados a
grandes distâncias é a baseada nas ondas superficiais Rayleigh. Ela se aplica a
terremotos com focos a profundidades inferiores a 50km, sendo que para sismos mais
profundos, que geram relativamente poucas ondas superficiais, são usadas outras
formas, que se baseiam nas ondas P.
A magnitude na escala Richter Ms é calculada pela fórmula:
Ms = log (A/T) + 1,66 log (∆) + 3,3
em que A = amplitude da onda superficial Rayleigh (µm) registrada a distâncias entre
20º e 100º; T = período da onda superficial (entre 18 e 22s); ∆ = distância do epicentro
(em graus), que é o ângulo no centro da Terra entre o epicentro e a estação
sismológica (1º = 111km na superfície).
A escala Richter (Ms) para os sismos pequenos e moderados que ocorrem no Brasil
não é utilizável, pois dificilmente eles são registrados em estações a mais de 20º de
distância (2.220km) dos epicentros, além dos períodos das ondas superficiais serem
inferiores a 20 s. Nesses casos, usa-se uma escala de magnitude regional (MB) que é
válida entre 200 e 1.500km de distância do epicentro, elaborada para as condições de
atenuação das ondas sísmicas na litosfera do Brasil (TASSINARI e DIAS NETO,
2009). A fórmula a ser utilizada no caso brasileiro é MB = log (V) + 2,3 log (R) - 2,48
onde V = velocidade da onda P (µm), que é calculada pela fórmula V = 2πA/T e R =
distância do epicentro (em km). É importante ressaltar que cada ponto na escala de
magnitude (vide Quadro 7.3.1.6.2.3/01) corresponde a um aumento de 30 vezes a
energia liberada pelo abalo sísmico.
Para se ter a ideia dos efeitos de um terremoto de magnitude 9, pode-se imaginar ele
tendo sido provocado pelo deslocamento de 10m entre dois blocos da crosta, ao longo
de uma descontinuidade com 400km de extensão em processo de abertura. A escala
de magnitude Richter é um número puro, sem unidade, e apenas serve para a
comparação de tremores de terra. Atualmente é empregada uma nova escala de
magnitude (MW), que reflete melhor o tamanho absoluto de terremotos. Ela é baseada
nos processos físicos que ocorrem durante a ruptura e é fundamentada no "momento
sísmico" (Mo), calculado pela equação Mo = µDS, em que µ = módulo de rigidez da
rocha no hipocentro, D = deslocamento médio na falha e S = área total da superfície
de ruptura. A magnitude MW é calculada, assim, pela fórmula MW = 2/3 log Mo-6. O

VOLUME 5
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 31
Revisão: 0

maior terremoto já registrado nessa nova escala foi de magnitude 9,7 MW e ocorreu em
1960, no sul do Chile, quando se abriu uma ruptura de mais de 1.000km de extensão.
7.3.1.6.2.4 Sismicidade nas
Sismogênicas

Províncias

Tapajós

e

Amazonas

e

Zonas

A sismicidade brasileira está relacionada a uma ambiência característica de Intraplaca,
em contraposição aos eventos associados às bordas ativas de placas (MIOTO, 1993).
A Sismicidade Intraplaca refere-se ao comportamento reológico da crosta, com
tendência a rigidez na parte superior (formação de cataclasitos) e ductibilidade na
porção inferior (formação de milonitos). Com o respaldo de ensaios laboratoriais,
comprovou-se que os epicentros de abalos sísmicos intracontinentais se concentram
em lineamentos geológicos, com hipocentros situados genericamente na crosta
superior. A Placa Sul-Americana representa uma extensa área terrestre, com porções
emersas e submersas, limitada a oeste pela Fossa Tectônica Peru-Chile e a leste pela
Cadeia Meso-Atlântica.
A Intraplaca Brasileira reflete, pela movimentação rotacional de leste para oeste da
Placa Sul-Americana, um esforço binário dextral que se caracteriza pela atuação de
tensão máxima horizontal em torno de NW-SE e tensão mínima horizontal direcionada
a NE-SW, de caráter essencialmente transcorrente. As manifestações tectônicas
intraplaca são variadas, compreendendo movimentos epirogênicos, liberações de
energia sísmica, deformação da crosta por atividade magmática, modificações das
cargas litosféricas e reflexos da colisão de placas.
A análise sismotectônica foi desenvolvida a partir de uma subdivisão da Intraplaca
Brasileira em áreas que geralmente coincidem com as províncias estruturais ou
regiões e faixas de dobramento (MIOTO, 1993). Nesse contexto, a região NorteNoroeste, onde se insere o Cráton Amazônico, é caracterizada por um quadro de
instabilidade neotectônica, manifestada por tectônica ressurgente com identificação de
áreas geradoras de sismos, comprovando uma tectônica contemporânea no domínio
cratônico. A Figura 7.3.1.6.2.4/01 ilustra a compartimentação básica do território
brasileiro de acordo com a estruturação fundamental das províncias tectônicas.
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Figura 7.3.1.6.2.4/01 - Divisão Tectônica Regional do Brasil (MIOTO, 1993).

O zoneamento sísmico do Cráton Amazônico leva em conta zonas de fraqueza crustal
e sua mobilidade intermitente no tempo geológico. Como consequência desse enfoque
chegou-se à delineação da estruturação fundamental do Brasil em zonas
sismogênicas (MIOTO, 1993). No caso particular do Cráton Amazônico foram
reconhecidas as Zona Sismogênicas de Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Manaus, Belém,
Aripuanã e Itacaiúnas. A AII do AHE São Luiz do Tapajós não se insere em nenhuma
Zona Sismogênica, encontrando-se distanciada a mais de 300 km tanto do limite SE
da Zona Sismogênica de Manaus, como dos limites SW e Norte respectivamente das
Zonas Sismogênicas de Itacaiúnas e Aripuanã Mapa 7.3.1.6 Zonas Sismogênicas e
Ocorrência de Sismos na Bacia do Tapajós e Entorno (Volume 4 – Mapas).
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Na Figura 7.3.1.6.2.4/02, a seguir é reproduzido de forma sintética o Mapa das Zonas
Sismogênicas do Brasil (MIOTO, 1993).

Figura 7.3.1.6.2.4/02 - Zonas Sismogênicas.

Legenda: Zonas Sismogênicas de Manaus (C), Itacaiúnas (F) e Aripuanã (E), entre as
quais encontra-se a AII do AHE São Luiz do Tapajós, pouco à direita de onde está
assinalada a Sutura 17 (Médio Tapajós); no canto direito da figura aparece ainda a
Zona Sismogênica de Porangatu (M), na bacia do Tocantins (MIOTO, 1993).
A Zona Sismogênica de Manaus (Figura 7.3.1.6.2.4/03) encontra-se em pleno domínio
sedimentar das Bacias Amazonas e Solimões. A atividade sísmica concentra-se nas
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proximidades do Arco de Purus, tendo sido atribuída à reativação de falhas
transcorrentes. O sismo de Codajás, a SW de Manaus, ocorrido em 05/08/1983,
revelou intensidade máxima de VII MM no epicentro e magnitude MB de 5,5. Os
esforços deduzidos a partir da análise do mecanismo focal indicam compressão
horizontal NNE-SSW, associada à falha reversa na profundidade estimada de 20 a
25km. A área afetada atingiu 500.000km2, configurando uma elipse com eixo maior
orientado segundo SW-NE (Lábrea-Balbina) e eixo menor segundo NW-SE (TeféNovo Aripuanã), sendo que seu limite SE mal ultrapassa o Rio Madeira. Na Figura
7.3.1.6.2.4/04, a seguir é reproduzido o mapa de isossistas do sismo de Codajás (AM).

Figura 7.3.1.6.2.4/03 - Zona Sismogênica de Manaus e as Estruturas Geológicas Maiores
(MIOTO, 1993).

Na área do reservatório de Balbina foram cadastrados em 1990, 4 sismos com
magnitudes entre 3,0 e 3,4, ocorridos à profundidade de 1,5 km. Atividade sísmica já
havia sido observada logo após o início do enchimento, em janeiro de 1988. O controle
prévio da sismicidade, a partir de 1979, mostrou a inexistência de qualquer sismo e
permitiu interpretar as ocorrências de 1988 e 1990 como sismos induzidos. Os sismos
da região permitiram deduzir uma compressão média segundo N-S na porção centronorte do Cráton Amazônico.
A Zona Sismogênica de Aripuanã (Figura 7.3.1.6.2.4/05) corresponde à área de
influência dos cinturões de alto grau de Rondônia e de cisalhamento do GuaporéMadeira-14 de Abril e Juruena, nas faixas Rondônia-Mato Grosso e Juruena da
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Província Tapajós (HASUI, 2012). A sismicidade dessa zona sismogênica é
caracterizada por raros epicentros de sismos, que se distribuem numa faixa sísmica
extensa a qual se inicia no Mato Grosso e se prolonga para SE, até a Margem
Continental. A sismicidade da área foi interpretada como pertencente à Região
Sismotectônica do Amazonas, onde ocorreu um dos maiores eventos sísmicos da
Intraplaca Brasileira, em 31/01/1955, na Serra do Tombador (MT), com magnitude
superior a 6 e intensidade epicentral inferida de IX MM (BERROCAL et al. 1984 apud
MIOTO, 1993). Foram propostas duas áreas geradoras de sismos na região,
relacionadas aos trechos SW-NE e NW-SE do cinturão de alto grau de Rondônia
(HASUI, 1990 apud MIOTO, 1993).

Figura 7.3.1.6.2.4/04 - Mapa de Isossistas do Sismo de Codajás (AM) ocorrido em 05/08/1983
(MIOTO, 1993).

A Zona Sismogênica de Itacaiúnas situa-se, na maior parte, em terrenos précambrianos da Depressão Periférica do Sul do Pará e, parcialmente, na Depressão do
Tocantins. Os mapas de sismicidade mostram diversos epicentros alinhados segundo
N-S, acompanhando o meridiano 50ºW, a cerca de 140 km da Faixa Araguaia. O
sismo de Redenção do Pará, ocorrido em 12/11/1980, com magnitude 4,7, junto à
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Serra dos Gradaús, denota forte componente distensivo SW-NE, condizendo com a
direção estimada para o quadro estrutural pós-miocênico da Bacia do Parnaíba.
Os sismos induzidos de Tucuruí pertencem à Zona Sismogênica de Itacaiúnas e
indicam movimentações ao longo de fraturas direcionadas a SW-NE. A Zona
Sismogênica de Itacaiúnas está associada a uma área de instabilidade junto a
estruturas transcorrentes e à Sutura Central do Pará, onde ocorre a articulação dos
blocos crustais Belém e Araguacema. Os epicentros sísmicos concentram-se nos
lineamentos Bacajá e Itacaiúnas, e o prolongamento da Sutura Central do Pará para o
interior da Bacia do Parnaíba parece ter influência restrita na estabilidade local, como
revela o sismo a NE de Imperatriz (Figura 7.3.1.6.2.4/06).

Figura 7.3.1.6.2.4/05 - A Zona Sismogênica de Aripuanã e as Estruturas Geológicas Maiores
(MIOTO, 1993).
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Figura 7.3.1.6.2.4/06 - Zona Sismogênica de Itacaiúnas e as Estruturas Geológicas Maiores
(MIOTO, 1993).

7.3.1.6.2.5 Avaliação Sismotectônica e Análise de Dados de Sismicidade –
Informações sobre Base de Dados (SISBRA)
Existem na região do Cráton Amazônico dois eventos de magnitude maior que 5; o
maior evento registrado teve magnitude de 5,5 e ocorreu no ano de 1983 em Codajás
(AM); um evento de magnitude pouco menor, 5,1 ocorreu em 1963 em Manaus (AM)
(Figuras 7.3.1.6.2.5/01 e 7.3.1.6.2.5/02). Além disso, existem eventos consequentes
de uma provável sismicidade desencadeada por reservatório próximo à estação de
Balbina (BALB). A Noroeste de Balbina pode-se verificar o ocorrência de eventos
fracos a moderados com um alinhamento preferencial NE-SW (Figura 7.3.1.6.2.5/01).
Os dados utilizados para caracterizar a sismicidade da área considerada constam da
Base de Dados Sísmicos do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília
(SISBRA). Considerou-se como área de interesse, para este estudo, o polígono
limitado pelas coordenadas Latitude: 1º a 10ºS e Longitude 52º a 61ºW e entorno
(Figuras 7.3.1.6.2.5/01 e 7.3.1.6.2.5/02).
A rede de postos sismológicos mais próxima da Bacia Hidrográfica do Tapajós
encontra-se espacializada no Mapa 7.3.1.6 – Zonas Sismogênicas e Ocorrência de
Sismos na Bacia do Tapajós e Entorno (Volume 4 – Mapas; ver localização das
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Estações Sismográficas no Mapa de Detalhe) e na Figura 7.3.1.6.2.5/02,
representadas pelas estações de Balbina (BALB), Tucuruí (TUCA) e Altamira (ATM01,
BM01 e BM 02), distantes respectivamente 500 km, 750 km e 500 km do
empreendimento.
O SISBRA tem como corpo central o “catálogo-mestre” de BERROCAL et al. (1984),
que cobre o período 1560-1981. Portanto, contém registros históricos e instrumentais.
Os registros históricos são mais confiáveis apenas a partir do século XVIII. Entretanto,
para a área de estudo, os dados de sismicidade histórica são quase inexistentes,
tendo em vista a tardia ocupação territorial do norte do Estado de Mato Grosso,
Amazonas e Pará (HUELSEN e CAMPOS, 2012).
A partir de 1981, o SISBRA vem sendo atualizado com os dados compilados de
boletins sísmicos brasileiros (publicados periodicamente pela Revista Brasileira de
Geofísica, desde 1983) e, principalmente, com os dados resultantes das atividades
próprias de monitoramento sismográfico, análise e pesquisas realizadas pelo SIS/UnB
sobre a sismicidade brasileira, particularmente os dados de sismicidade coletados por
estações sismográficas instaladas em diferentes áreas de interesse ao monitoramento
sismográfico de reservatórios hidrelétricos. Particularmente na região norte, esse
monitoramente iniciou-se no final da década de 1970 e inicio dos anos 80, com a
instalação das estações sismográficas de Tucurui/PA, Samuel/RO e Balbina (instalada
na década de 80). Portanto, a partir do inicio dos anos de 1980, o limiar de magnitude
para sismos na área de interesse está por volta de 3,5 mb.
O quantificador do tamanho dos sismos históricos é a intensidade sísmica expressa na
Escala Mercalli Modificada (MM), RICHTER (1958 apud HUELSEN e CAMPOS, 2012).
Para os eventos instrumentais, o tamanho é quantificado, predominantemente, através
da escala de magnitude regional, mR, determinada por ASSUMPÇÃO (1983),
calibrada com base na escala de magnitude de ondas de corpo de telessismos (mb).
Os erros normais de magnitude estão em um intervalo de 0,3 unidades
(adimensionais) de magnitude. Alguns eventos são também quantificados em função
da escala de magnitude de duração do sinal (mD).
No que diz respeito a erros de localização, eles variam entre 100km (para os sismos
históricos) e 5 km (para bons epicentros instrumentais). O valor médio para os erros
dos epicentros instrumentais é em torno de 10 a 15km. Na área de busca foram
encontrados, no SISBRA, 180 (cento e oitenta) eventos sísmicos, que estão listados
na relação apresentada no Anexo Geral 7.3.1.6/01 – Relação dos Eventos Sísmicos
com Magnitude Maior ou Igual 1,0 Ocorridos na Área de Estudo (Volume 4 –
Anexo Geral), (em Relatório Especial de Sismicidade - UnB, 2012) e espacializados
na Figura 7.3.1.6.2.5/01. A Figura 7.3.1.6.2.5/02 abrange uma área maior, destacando
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dois eventos de magnitude acima de 5, Manaus – 5,1 (1963) e Codajás – 5,5 (1983),
ambos no Estado do Amazonas.

Figura 7.3.1.6.2.5/01 - Mapa com as Eras Geológicas, Estruturas Geológicas e Epicentros dos
Eventos Sismológicos da Região de Estudo, inseridos no Contexto do Cráton Amazônico e da
Bacia do Amazonas (modificado de CPRM, 2001 apud HUELSEN e CAMPOS, 2012).
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Figura 7.3.1.6.2.5/02 - Mapa de Localização Epicentral dos Eventos Sísmicos de Magnitudes ≥
1,0, na Área de Estudo e Entorno Destacando os Eventos com Maiores Magnitudes da Área
(estrelas) e as Estações Coordenadas pelo SIS/UnB pertencentes à Eletronorte (HUELSEN e
CAMPOS, 2012). Em destaque a Área de Influência Indireta do AHE São Luiz do Tapajós.

A quase totalidade dos 180 (cento e oitenta) eventos está relacionada com a
sismicidade recorrente que vem sendo observada a nordeste do Estado do Amazonas,
localizada num raio de até 300km da estação de Balbina (coordenada pelo SIS/UnB
desde a década de 80). Trata-se de uma área de sismicidade com eventos fracos a
moderados, onde o maior sismo atingiu magnitude 4,6 e ocorreu a sudeste de
Roraima em 18/05/1975. Pode-se destacar também o evento ocorrido em 27/05/2001
com magnitude 3,7 sendo um evento desencadeado pelo reservatório de Balbina.
Por sua localização e extensão, o reservatório de Balbina, que cobre uma área de
2.675 km² da floresta amazônica, mereceu uma atenção especial da Eletronorte
quando o projeto ainda estava em planejamento. A barragem, situada 150 km a
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nordeste de Manaus, com altura de 40m e extensão de 2,9km, foi erguida na zona de
contato do Escudo Guiano com as rochas sedimentares da Bacia do Amazonas. O
monitoramento começou aproximadamente oito anos antes do enchimento do lago e
revelou uma área com baixo nível de atividade sísmica local. No entanto,
microtremores surgiram logo após o enchimento do lago, formado no rio Uatumã, e
cerca de dois anos depois, em 1990, foram detectados eventos com magnitude entre
3,0 e 3,4 na escala Richter, que tinham seu epicentro na margem esquerda do
reservatório, a 17km da barragem. O maior evento ocorreu em 2001 com magnitude
em torno de 3,7. Os focos estão a uma profundidade média de 1,5 km, em terrenos
sedimentares.
Embora muito extenso, o lago de Balbina é pouco profundo, com um volume de 17,5
milhões de m³. Talvez essa característica explique as peculiaridades do caso:
tremores que levaram mais tempo para se manifestar e epicentros fora da área do
lago. É possível que, em virtude do pequeno peso do reservatório em relação à sua
extensão, a água tenha escoado em subsuperfície, muito lentamente, percorrendo
distâncias muito grandes até encontrar zonas fraturadas, propícias ao alívio das
tensões, e então provocar sismos (VELOSO et al. 1992)
A singularidade sísmica desta região pode estar associada a dois fatores
geotectônicos condicionantes: (a) ao fato de a região estar localizada nas
proximidades da borda da Bacia do Amazonas; e (b) devidos aos esforços tectônicos
regionais, com origem nos limites de placas tectônicas, somados aos esforços locais
associados à possíveis descontinuidades.
7.3.1.6.2.6 Considerações sobre o Fenômeno da Sismicidade Induzida por
Reservatórios - SIR
Os estudos sobre a Sismicidade Induzida por reservatórios (SIR) no mundo, nas
últimas quatro décadas, têm mostrado que somente uma pequena porcentagem de
reservatórios induz SIR. A existência de dezenas de milhares de reservatórios em todo
o mundo, que não têm causado nenhuma sismicidade observável, indica que a
probabilidade do reservatório induzir sismicidade é muito baixa e, além disto, que
condições muito especiais são necessárias para a ocorrência de SIR. Os efeitos do
reservatório (o peso da água e a pressão nos poros em profundidade) no campo de
esforços tectônicos são pequenos, comparativamente com os esforços liberados por
alguns grandes terremotos induzidos por reservatório. Isto implica que SIR somente
pode ocorrer se a área já estiver submetida a esforços tectônicos quase críticos. Por
esta razão, alguns autores preferem o termo Sismicidade Desencadeada, ao invés de
Sismicidade Induzida, já que é necessário um esforço próximo do crítico para a
ocorrência de tremores de terra (ASSUMPÇÃO, 2002 apud HUELSEN e CAMPOS,
2012).
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Um baixo nível de sismicidade natural não necessariamente implica em menor risco de
SIR. A identificação de vários casos de SIR em regiões assísmicas mostra que existe
uma pequena correlação entre a sismicidade natural e a probabilidade de um
reservatório produzir sismicidade induzida. São necessários estudos mais
aprofundados sobre este aspecto da SIR, pois o número de reservatórios sísmicos
pode ser subestimado em regiões sísmicas onde a identificação é mais difícil
(BARROS e CAIXETA, 2003 apud HUELSEN e CAMPOS, 2012). É consenso que o
máximo sismo induzido possível não pode exceder o máximo sismo natural possível
na região. Isto é consistente com todas as evidências empíricas reportadas até agora
e também com o conceito de que condições (quase críticas) de esforços preexistentes
são necessárias para a ocorrência de SIR. No Brasil, a SIR de maior magnitude (4,2)
ocorreu na província sísmica do sudeste, onde a maior magnitude natural já observada
foi de 5,1 mb (BARROS et al. 2001 e CHIMPLIGANOND, 2002 apud HUELSEN e
CAMPOS, 2012).
O aspecto principal do mecanismo da SIR envolve a perturbação dos esforços em
profundidade, causado pelo peso do reservatório e pela difusão da pressão intersticial.
Estudos têm mostrado que os fatores controladores deste processo são os esforços
tectônicos preexistentes e a pressão nos poros, a permeabilidade das rochas e o
sistema de fraturas, a orientação relativa entre o esforço tectônico e o sistema de
falha.
Devido à falta de homogeneidade das propriedades das rochas abaixo de um
reservatório (tais como a permeabilidade, o sistema de fraturas e o campo de esforço),
a sismicidade induzida pode apresentar padrões temporal e espacial complexos, em
resposta à história do enchimento do reservatório. Por exemplo, pode ser observada
algumas vezes migração da atividade de uma área para outra do reservatório
(ASSUMPÇÃO et al. 2002).
A despeito do progresso obtido em explicar a SIR, ainda não é possível prever a
ocorrência de sismicidade induzida em futuros reservatórios, devido a dificuldades
práticas de se fazer o mapeamento preciso de um grande volume de rochas
localizadas abaixo do reservatório e, portanto, de conhecer parâmetros chaves como
esforços locais, permeabilidade das massas de rochas e geometria do sistema de
fraturas. De um ponto de vista prático, estudos estatísticos de casos prévios podem
ser úteis no estudo de avaliação do risco sísmico em futuros reservatórios. Neste
aspecto, compilações completas de casos mundiais ocorridos, incluindo
comportamento espacial/temporal, podem contribuir para uma melhor avaliação do
risco sísmico de futuros reservatórios (ASSUMPÇÃO, 2002 apud HUELSEN e
CAMPOS, 2012).
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A SIR é um dentre outros fatores que podem afetar a segurança de uma barragem. No
Brasil, felizmente, os sismos até agora registrados atingiram magnitudes reduzidas e
as acelerações alcançadas não foram suficientes para produzir nenhum dano às
estruturas das barragens, embora suas intensidades máximas, em alguns casos, já
tenham atingido os valores de acelerações máximas estabelecidas em sismos de
projetos, como é o caso daqueles sismos que produziram I0 = VI (MM). A SIR no
Brasil tem a particularidade de, apesar de estar associada, em muitos casos
(aproximadamente 50%), com reservatórios de baixa profundidade (menor que 50m)
ou pequeno volume (menor que 0,2km³), a respectiva SIR é bastante expressiva (mag.
≥ 3,0) ou, pelo contrário, alguns reservatórios grandes (profundidade maior que 100m
ou volume maior que 1km³) tem uma SIR inexpressiva (mag. ≤ 2) (MARZA et al. 1999
apud HUELSEN e CAMPOS, 2012).
Portanto, é de fundamental importância o estabelecimento de um programa de
monitoramento sismográfico na região de influência do futuro reservatório, antes,
durante e após o enchimento do lago (HUELSEN e CAMPOS, 2012).
A concentração da atividade sísmica em Zonas Sismogênicas não descarta a
ocorrência de sismos em outras áreas. Em dezembro de 2007, um terremoto de
magnitude 4,9 aconteceu numa área (Caraíbas-MG) totalmente fora das zonas
sísmicas identificadas na região. É importante ressaltar que terremotos de grande
magnitude em regiões intraplaca, ainda que raros, podem vir a ocorrer (maior
terremoto do Brasil foi 6,2 mR). Além desse fato, nas regiões intraplaca, devido à
baixa atenuação sísmica, sismos de magnitudes moderadas podem causar estragos
consideráveis, e que merecem atenção no processo de construção dos grandes
empreendimentos (como escolas, hospitais, edifícios e barragens). Dentre os eventos
naturais, podemos destacar 07 (sete) tremores ocorridos no Brasil:
•

27/01/1922 Mogi Guaçu-SP (Magnitude 5,1)

•

31/01/1955 Serra doTombador-MT (Magnitude 6,2)

•

13/12/1963 Manaus-AM (Magnitude 5,1)

•

13/02/1964 NW de MS (Magnitude 5,4)

•

05/08/1983 Codajás-AM (Magnitude 5,5)

•

10/03/1998 Porto dos Gaúchos-MT (Magnitude 5,2)

•

23/03/2005 Porto dos Gaúchos-MT (Magnitude 5,0)

O maior sismo registrado no Brasil foi em Porto dos Gaúchos e alcançou magnitude
6,2mR e intensidade VI na Escala de Mercalli-Modificada (MM). Com base em
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relações empíricas, esses valores podem induzir aceleração da ordem de 0,04 a
0,08g. A área de interesse apresenta probabilidade de ocorrência de sismos de
magnitude igual à máxima observada nas zonas sismogênicas de Itacaiúnas e Belém,
podendo atingir níveis de acelerações da ordem de 4,7mR. Na listagem do Anexo
Geral 7.3.1.6/01 - Relação dos Eventos Sísmicos com Magnitude ≥ 1,0, Ocorridos na
Área de Estudo e Entorno (Volume 4 – Anexo Geral) consta eventos de caráter
histórico, que não foram registrados por instrumentação sismológica, por isso a sua
classificação como Categoria C. Para estudos de correlação da sismicidade na área
não é recomendado o uso desses dados, mas é possível usá-los como informações
históricas.
No Anexo Geral 7.3.1.6/02 - Sismos Significativos Ocorridos no Brasil (Volume 4
– Anexo Geral) são listados os sismos mais significativos ocorridos no Brasil, com
base em critérios como: (a) Intensidade do terremoto no Estado; (b) Estados onde não
houve terremotos, mas tiveram tremores recentemente e (c) Danos ou mortes.
Verifica-se que nenhum desses sismos ocorre no âmbito da área de influência do AHE
São Luiz do Tapapós.
7.3.1.7 Paleontologia
7.3.1.7.1 Considerações Metodológicas
No item 7.3.1. Meio Físico-Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta do
AHE São Luiz do Tapajós é apresentado um contexto regional considerando-se os
principais domínios geológicos onde se insere o referido empreendimento, cuja
espacialização encontra-se na Ilustração 7.3.1/02 – Principais Domínios Geológicos.
As rochas do embasamento cristalino (domínio ígneo-metamórfico de alto grau), e
praticamente sem interesse do ponto de vista paleontológico, são predominantes na
porção meridional da AII, e as rochas sedimentares da Bacia Sedimentar do
Amazonas, onde ocorrem as unidades com alto potencial paleontológico, ocupam a
porção setentrional.
O diagnóstico referente aos estudos paleontológicos tem como objetivo a descrição e
caracterização dessas unidades sedimentares potencialmente fossilíferas presentes
nas áreas de influência do empreendimento. Desta maneira, são aqui abordados
aspectos referentes às diferentes unidades aflorantes que constituem a borda sul da
Bacia Sedimentar do Amazonas, tais como constituição litológica e de fácies
sedimentares, diagnose e descrição de exemplares fósseis.
Os trabalhos de campo visaram à caracterização detalhada in loco dos principais
aspectos sedimentológicos e paleontológicos das unidades potencialmente fossilíferas
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e foram precedidos por etapas preparatórias, envolvendo a avaliação e eleição de
bases adequadas, análise de imagens orbitais e fotografias aéreas da região. A
aquisição de dados de campo se deu a partir de técnicas consagradas para este fim,
tais como registro fotográfico, coleta de amostras, descrições em caderneta e
georreferenciamento das estações de coleta de dados. A análise da AII foi balizada
por bases cartográficas com escala adequada ao trabalho realizado, as quais foram
selecionadas a partir de critérios como grau de detalhamento necessário ao
diagnóstico, qualidade das informações e correspondência com a nomenclatura
estratigráfica utilizada no país.
Além da identificação das unidades aflorantes que ocorrem na área de interesse (ver
Mapa Geológico da AII no item 7.3.1.3. Geologia), são apresentadas as descrições
litológicas e sedimentológicas dessas unidades potenciais (Formação Maecuru, Grupo
Curuá Indiviso, Formação Itaituba e Formação Nova Olinda), bem como uma
detalhada compilação bibliográfica referente às unidades fossilíferas, incluindo
levantamentos realizados no banco de dados do acervo paleontológico digital da
CPRM, 2012 e informações compiladas de Machado, 1990; TÁVORA & SOUZA, 1999;
Fonseca, 2004; ROSSETI et al. 2004; SILVA & FONSECA 2005; PONCIANO et al.
2007; SMANIOTTO 2010 e CPRM 2012). Essas informações que possibilitaram um
entendimento mais abrangente da área de estudo encontram-se espacializadas no
Mapa 7.3.1.7/01 – Ocorrências Fossilíferas na Bacia do Tapajós e Entorno
(Volume 4 – Mapas) e sintetizadas no Anexo Geral 7.3.1.7 – Síntese das
Ocorrências Fossilíferas (Volume 4 – Anexo Geral). Dessas ocorrências merecem
destaque, os pontos 218 a 221, 317 a 325 e 353 situados nas proximidades da cidade
de Itaituba.
7.3.1.7.2 Contexto Paleontológico da Área de Influência Indireta (AII)
7.3.1.7.2.1
Histórico do Potencial Fossilífero na Bacia do Amazonas, com
Ênfase na Região de Itaituba
A Bacia Intracratônica do Amazonas apresenta uma extensão estimada em torno de
500 000 km2 com grande parte de sua área recoberta pela vegetação da floresta
Amazônica (PLAYFORD & DINO 2005) e com suas rochas em avançado estágio de
intemperismo, com solos bem desenvolvidos aprofundando-se até 100 metros
(MENDES, 2011).
Não obstante a cobertura florestal e o espesso manto de intemperismo, são
encontradas na literatura diversas localidades contendo afloramentos das unidades
atribuídas à Bacia do Amazonas, em especial com as ocorrências ao longo das
principais calhas fluviais que atravessam a sequência paleozoica ver Mapa 7.3.1.7/01
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Ocorrências Fossilíferas na Bacia do Tapajós e Entorno (Volume 4 – Mapas) e Anexo
Geral 7.3.1.7 – Síntese das Ocorrências Fossilíferas (Volume 4 – Anexo Geral).
Na segunda metade do século XIX, grandes expedições naturalistas foram realizadas
na região norte do Brasil (CUNHA, 1989; FONSECA, 2001; CPRM, 2012). Embora
haja poucos relatos, está registrado que os fósseis marinhos paleozoicos das margens
do rio Tapajós foram descobertos pelo major João Martins da Silva Coutinho, em 1857
(CPRM, 2012; CUNHA, 1989). Neste ano, por iniciativa do Instituto Histórico, uma
expedição foi realizada para a exploração das províncias do Norte do Brasil (CPRM,
2012).
Pouco tempo depois, ocorreram as expedições "Morgan", entre 1870 e 1871, e a
expedição da “Commissão Geológica do Império do Brazil”, em 1876 (FONSECA,
2001). Algumas localidades do Pará foram estudadas durante a primeira expedição
"Morgan", em 1870, sobretudo no rio Tapajós, na região de Itaituba, e no rio
Amazonas, na região de Monte Alegre. O professor Charles Hartt, organizador dessa
expedição, redigiu um relatório oficial encaminhado ao governo, publicado em 1871 no
Diário de Belém com o título “Relatório da Exploração dos Rios Tocantins e Tapajós
pelo Dr. Charles Hartt”, e reimpresso em 1894/1896 no Boletim do Museu Paraense
(CUNHA, 1989). Ainda em 1871, HARTT (1871) relatou a descoberta dos fósseis do
rio Tapajós (CUNHA, 1989). A partir dos dados coletados neste ano, foi estabelecida a
idade devoniana da maior parte dos sedimentos (FONSECA, 2001).
Dessas expedições participou Orville Adalbert Derby (CPRM 2012), o pioneiro autor
das publicações sobre os fósseis provenientes de Itaituba. Alguns anos após sua
primeira expedição, DERBY (1874) teve publicado seu estudo sobre os braquiópodes
carboníferos da então denominada “Série” Itaituba. Posteriormente, descreveu os
moluscos devonianos e carboníferos da região (DERBY, 1894).
Desde então, os fósseis marinhos das unidades devonianas e paleozoicas têm sido
objeto de estudos, principalmente voltados à caracterização e descrição taxonômica
dos espécimes. Coleções importantes encontram-se depositadas no Museu Paraense
Emílio Goeldi, nos acervos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Museu Nacional
no Rio de Janeiro (UFRJ) e Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo
Anexo Geral 7.3.1.7 – Síntese das Ocorrências Fossilíferas (Volume 4 – Anexo Geral).
Na última década, importantes descobertas paleontológicas foram realizadas na região
de Itaituba, principalmente envolvendo representantes da mastofauna pleistocênica.
Em algumas pequenas áreas de escavação foram descobertos restos de esqueletos
semi-completos de preguiças gigantes (Eremotherium laurillardi) e mastodontes
(Haplomastodon waringi). Parte do material coletado atualmente se encontra
depositado no Museu Paraense Emílio Goeldi. Atualmente, Itaituba figura como um
dos mais importantes sítios paleontológicos da mastofauna pleistocênica da Amazônia
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oriental, abrindo perspectivas de estudos envolvendo paleoecologia, paleoclimatologia
e paleogeografia do Cenozoico.
7.3.1.7.2.2 Introdução aos Aspectos Geológicos e Paleontológicos da Área de
Influência Indireta AII
A região de estudo encontra-se inserida no contexto da borda Sul da Bacia do
Amazonas, sinéclise intracratônica, na qual ocorre o predomínio de unidades
sedimentares de idade paleozoica (RADAM, 1975; CPRM, 2008) como apresentado
na Ilustração 7.3.1/02 – Principais Domínios Geológicos do item 7.3.1. Meio Físico e
no item 7.3.1.3. Geologia. Em direção a sul da cidade de Itaituba, no sentido de
montante do rio Tapajós, tais unidades se encontram em contado discordante com
rochas ígneas e metamórficas da Formação Salustiano (Grupo Iriri) e Suíte Intrusiva
Parauari, sendo ambas as unidades pertencentes ao embasamento paleoproterozoico
local. Regionalmente, estão expostas unidades sedimentares com idades variando
desde o Devoniano (Grupos Urupadi e Curuá indiviso) até o Permiano (Grupo
Tapajós), compreendendo, da base para o topo, as formações Maecuru, Monte Alegre,
Itaituba e Nova Olinda. Estas se encontram recobertas por depósitos siliciclásticos
cretácicos da Formação Alter do Chão e coberturas quaternárias continentais.
As propostas de idade para as unidades da Bacia Sedimentar do Amazonas baseiamse, sobretudo, em dados palinológicos (DAEMON & CONTREIRAS, 1971). Para o
Grupo Tapajós destaca-se o quadro cronobioestratigráfico proposto pelos estudos de
PLAYFORD & DINO (2000a, b) (Quadro 7.3.1.7.2.2/01 - Esquema
Cronobioestratigráfico (Paleozonação) para o Grupo Tapajós, Bacia do Amazonas).
Quadro 7.3.1.7.2.2/01 - Esquema Cronobioestratigráfico (Paleozonação) para o Grupo
Tapajós, Bacia do Amazonas.
Idade inferida (paleozonação)
Unidade (Formação)

Andirá (topo)
Andirá (base)
Nova Olinda (topo)
Nova Olinda (mediana)
Nova Olinda (base)
Itaituba
Monte Alegre

Estágio (norma europeia)

Série (norma da ICS*)

Sakmariano** a Kazaniano
Sakmariano**
Westphaliano superior
Westphaliano superior
Westphaliano inferior
Westphaliano inferior

Permiano superior
Permiano inferior a médio
Permiano inferior
Pensilvaniano superior
Pensilvaniano superior
Pensilvaniano médio a superior
Pensilvaniano médio

NOTA: * ICS, da sigla em inglês para Comissão Internacional de Estratigrafia. ** pela norma da ICS.
FONTE: Playford & Dino 2000b.
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Do ponto de vista estratigráfico e sedimentológico, as unidades devonianas e
carboníferas correspondem a sucessões marinhas depositadas em condições que
variam desde neríticas e costeiras (e.g. Formação Monte Alegre) até águas profundas
em ambiente anóxico (e.g. rochas do Grupo Curuá na área de interesse). A
semelhança das espécies de conodontes encontradas nas bacias pensilvanianas do
sul da América do Norte e norte da América do Sul sugere que a Bacia Sedimentar do
Amazonas esteve ligada a províncias norteamericanas por um mar que se conectava
ao Oceano Pantalassa e ao Tethys (SCOMAZZON, 2004). A similaridade com a fauna
devoniana encontrada na Bacia do Parnaíba também sustenta uma conexão marinha
neste período (CUNHA, 2000).
Dentro dos limites definidos para a Área de Influência Indireta (AII), 88% em área
encontra-se assentada sobre rochas do embasamento pré-cambriano, e apenas 12%
corresponde a litotipos sedimentares paleozoicos da Bacia Sedimentar do Amazonas.
Destacam-se, da base para o topo do pacote sedimentar, as ocorrências das
formações Maecuru, Monte Alegre, Itaituba, Nova Olinda e Alter do Chão, além de
rochas devonianas pertencentes ao Grupo Curuá, indiviso na área de interesse. Estas
unidades estão restritas à porção norte da AII e constituem faixas de afloramentos
expostos ao longo da calha do rio Tapajós, que decrescem cronologicamente da mais
jovem para a mais antiga unidade a partir do extremo norte da área (a jusante da
cidade de Itaituba) até os arredores da localidade conhecida como Vila Rayol.
Externamente à calha fluvial, essas unidades geralmente se apresentam recobertas
por uma cobertura variável de solo residual e/ou de alteração com ou sem a presença
de material laterítico desmantelado, impossibilitando a análise direta dessas unidades.
É importante ressaltar que as unidades paleozoicas da Bacia Sedimentar do
Amazonas são as únicas com potencial fossilífero na AII, sendo que as rochas
paleoproterozoicas, como já mencionado anteriormente, são consideradas estéreis do
ponto de vista paleontológico. Apesar da rara incidência de estruturas supostamente
orgânicas (estromatólitos) em rochas de até 3,8Ga, é descartada a ocorrência de
sucessões sedimentares carbonáticas não metamorfizadas e deformadas detentoras
destas estruturas dentro dos limites definidos para a AII.
O Quadro 7.3.1.7.2.2/02 – Principais Características Sedimentológicas e
Paleontológicas das Unidades na AII apresenta resumidamente as principais
características sedimentológicas, bem como os principais organismos fósseis nelas
encontrados.
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Quadro 7.3.1.7.2.2/02 – Principais Características Sedimentológicas e Paleontológicas das
Unidades na AII.
Unidade

Litologias
Principais

Ambiente
Deposicional

Principais Organismos Fósseis

Depósitos
cenozoicos
indivisos

Arenitos e,
secundariamente
pelitos

Fluvial e,
secundariamente
aluvial

Palinomorfos, restos vegetais,
preguiças gigantes (Eremotherium
laurillardi) e mastodontes
(Haplomastodon waringi)

Formação
Alter do
Chão

Arenitos e pelitos

Fluvial e,
ocasionalmente
marinho transicional

Palinomorfos e restos vegetais

Formação
Nova Olinda

Arenitos, folhelhos
e evaporitos

Planícies de sabkha
variando de marinho
restrito e raso a
lacustre

Quitinozoários e esporomorfos
associados a coníferas, gimnospermas
e pteridófitas

Plataforma carbonática

Restos silicificados de crinoides,
peixes, corais, gastrópodes,
braquiópodes, briozoários, trilobitas,
bivalves, ostracodes, espículas de
esponja, cefalópodes, foraminíferos,
conodontes, ostracodes e
palinormorfos
Restos vegetais incarbonizados,
cutículas vegetais, palinomorfos,
quitinozoários e acritarcas

Formação
Itaituba

Carbonatos e
pelitos

Formação
Monte
Alegre

Arenitos, folhelhos
e siltitos

Fluvial e marinho raso

Grupo
Curuá
indiviso

Folhelhos

Marinho, suspensão
em águas profundas e
anóxicas

Formação
Maecuru

Arenitos micáceos,
pelitos e folhelhos

Marinho, abaixo do
nível de base de ondas
de tempestade

Restos de ossos e escamas de peixes,
conchas de cefalópodes, bivalves,
fragmentos de plantas, esporomorfos
quitinozoários, acritarcas e algas
Icnofósseis, trilobitas, braquiópodes,
crinoides, bivalves, briozoários, algas,
acritarcas e esporomorfos.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Durante a realização dos trabalhos de campo, tendo-se como referência a distribuição
das unidades geológicas potencialmente portadoras de fósseis, bem como
informações adicionais de eventuais ocorrências na região da AII e seu entorno, foram
percorridas diversas áreas, cujos pontos de controle e ocorrências identificadas em
campo encontram-se espacializados no Mapa 7.3.1.7.2/02. – Pontos de Controle e
Ocorrências Fossilíferas (Volume 4 – Mapas) e descritos no Quadro 7.3.1.7.2.2/03
– Pontos de Controle de Campo e Ocorrências Fossilíferas.
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Quadro 7.3.1.7.2.2/03 – Pontos de Controle de Campo e Ocorrências Fossilíferas.
N° do
ponto

Coordenadas
(UTM)

Altitude
(m)

Unidade
Litoestratigráfica

Descrição

Fósseis

1

0609406/
9530060

8

- Depósitos
quaternários

- Fazenda Barata.
- Depressão atualmente alagada na qual foi realizada escavação da fauna
pleistocênica.

- Mastofauna pleistocênica.
- Eremotherium laurillardi

17

- Grupo Tapajós
(Formação
Itaituba)

- Bairro Zé Bomba.
- Cava artesanal de material para brita.
- afloramento com cerca de 2,5m de espessura de carbonatos fossilíferos
do tipo floatstones (sensu Embry & Klovan 1971) ou packstones
bioclásticos/ bioesparito (sensu Kendall 2005). Presença de nível cárstico
afossilífero no topo.

- Fósseis marinhos:
- braquiópodes, corais e bivalves

14

- Grupo Tapajós
(Formação Monte
Alegre)

- Fazenda Maloquinha.
- Lajes e paredões na margem esquerda do rio Tapajós.
- Camadas de médio a grande porte de quartzo-arenito afossilífero com
estratificação cruzada acanalada de baixo ângulo.

-

44

- Grupo Urupadi
(Formação
Maecuru)

- Pedreira da Mineração Nassau
- Cava para extração de pelitos.
- Camadas alternadas métricas (base) a decimétricas (topo) de arenitos
micáceos e siltitos laminados bioturbados.

- Alga fóssil (Protossalvinia M.)
- Icnofósseis marinhos (icnofácies
Zoophycos)
- Zoophycos/ - Arenicolites / Diplocraterion / - Planolites
- Palaeophycus / - Thalassinoides

32

- Grupo Iriri
(Formação
Salustiano)

- Vila Rayol.
- Paredões, matacões e trechos encachoeirados do rio Tapajós.
- riolitos do embasamento.

-

2

3

0610354/
3528666

0603136/
9523072

4

0586541/
9518818

5

0581021/
9506968
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N° do
ponto

Coordenadas
(UTM)

Altitude
(m)

Unidade
Litoestratigráfica

Descrição

Fósseis

6

0533021/
9465428

57

- Grupo Iriri
(Formação
Salustiano)

7

0608199/
9526238

2

- Depósitos
quaternários

8

0607025/
9525738

5

- Grupo Tapajós
(Formação
Itaituba)

9

0604886/
9524674

5

- Grupo Tapajós
(Formação Monte
Alegre)

10

0595816/
9515606

4

- Grupo Curuá
indiviso

11

0594526/
9516012

5

- Grupo Curuá
indiviso

12

0591970/
9518388

5

- Grupo Curuá
indiviso

- Trilha dos Porcos
- Paredões na margem esquerda do rio Tapajós.
- Pacotes métricos de metatufo com acamamento difuso, intercalado com
camadas de quartzito.
- Talude em cava para extração de areia na margem esquerda do rio
Tapajós.
- Praia do Índio (Quartel do 53° Batalhão de Infantaria de Selva).
- Paredão contínuo na margem esquerda do rio Tapajós.
- Afloramento de cerca de 5m de espessura de biomicrito (base) fossilífero
do tipo floatstone (sensu Embry & Klovan 1971), seguido de grainstone com
estratificação cruzada e intercalações métricas a decimétricas de
mudstones.
- Laje de rocha na margem esquerda do rio Tapajós.
- quartzo-arenito com estratificação cruzada contendo concreções de
óxido/hidróxido de ferro.
- Paredão na margem esquerda do rio Tapajós.
- Afloramento de cerca de 5m de siltito laminado afossilífero intercalado com
alguns níveis de arenito apresentando lineação de corrente.
- Paredão na margem esquerda do rio Tapajós.
- Folhelho cinza-escuro afossilífero contendo alto teor de matéria orgânica e
cristais milimétricos de pirita.
- Paredão na margem esquerda do rio Tapajós.
- Pacote de cerca de 6m de espessura de folhelho cinza-escuro afossilífero
contendo alto teor de matéria orgânica e cristais milimétricos de pirita.

13

0582103/

6

- Grupo Curuá

- Laje na margem esquerda do rio Tapajós.
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-

-

- Fósseis marinhos:
- gastrópode

-

-

-

-

-

N° do
ponto

Coordenadas
(UTM)
9513744

Altitude
(m)

14

0580260/
9511346

3

15

0580420/
9509974

3

16

0581234/
9507160

6

17

0582444/
9510612

18

0602549/
9515466

Unidade
Litoestratigráfica
indiviso
- Grupo Urupadi
(Formação
Maecuru)
- Grupo Urupadi
(Formação
Maecuru)
- Grupo Iriri
(Formação
Salustiano)

Descrição

Fósseis

- Afloramento muito alterado de cerca de 1,5m de espessura.
- Barranco e laje na margem esquerda do rio Tapajós.
- Camadas tabulares de arenito fino afossilífero com estratificação cruzada
acanalada de médio porte, gradando para siltito laminado muito alterado.
- Paredão contínuo na margem esquerda do rio Tapajós.
- Camadas métricas e lenticulares de arenito afossilífero com estratificação
cruzada acanalada de médio porte acompanhada por níveis de grânulos.
- Vila Rayol.
- Paredões, matacões e trechos encachoeirados do rio Tapajós.
- riolitos do embasamento.

-

-

-

1

- Grupo Urupadi
(Formação
Maecuru)

- Laje na margem direita do rio Tapajós.
- Arenito afossilífero com estratificação cruzada acanalada de médio porte.

-

9

- Grupo Urupadi
(Formação
Maecuru)

- Paredão e laje na margem direita do rio Tapajós.
- Arenito muito fino com estruturas de onda.

- Icnofósseis marinhos (icnofácies
Zoophycos)

intercalado com siltito laminado bioturbado.

- Zoophycos / - Arenicolites
- Planolites / - Palaeophycus

3

- Depósitos
quaternários

- Miritituba.
- Cicatrizes de escorregamento na margem direita do rio Tapajós.
- Arenito.

-

- Lages e Matacões em drenagem não identificada.
- Granito.

-

- Ponto de controle.

-

19

0614989/
9527376

20

0596657/
9507112

41

- Grupo Iriri
(Formação
Salustiano)

21

0588023/
9506266

59

-
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N° do
ponto

Coordenadas
(UTM)

Altitude
(m)

22

0584210/
9506602

24

23

0583036/
9507072

13

24

0583347/
9509050

12

25

0584217/
9501056

33

26

0595377/
9506558

93

27

0612461/
9527163

19

Unidade
Litoestratigráfica
- Grupo Iriri
(Formação
Salustiano)
- Grupo Iriri
(Formação
Salustiano)
- Grupo Urupadi
(Formação
Maecuru)
- Grupo Iriri
(Formação
Salustiano)
-

-

Descrição

Fósseis

- Matacões e blocos na margem de Igarapé a 500m da Vila São Luiz do
Tapajós.
- Metarriolito do embasamento.

-

- Vila São Luiz do Tapajós.
- Matacões e trechos encachoeirados do rio Tapajós.
- Metarriolito do embasamento.
- Afloramentos em pequeno barranco na margem direita de afluente do rio
Tapajós.
- arenitos e siltitos muito alterados.

-

- Mudança brusca de relevo de morrotes e morros para colinas médias.
- provável área aproximada do limite da bacia.

-

- Museu Aracy Paraguaçu.
- Material fóssil quaternário de localidade original incerta.

Mastofauna pleistocênica: fragmentos de fêmur
Eremotherium laurillardi) - arcada
dentária parcial de mastodonte
(Haplomastodon waringi)
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-

- Blocos e matacões na beira de estrada.
- Granodiorito com fenocristais de feldspato potássico.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012.
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Na sequência é apresentada uma síntese da caracterização das unidades geológicas
quanto ao seu potencial fossilífero, a partir da compilação da literatura paleontológica
disponível, bem como o registro fotográfico das ocorrências encontradas durante os
trabalhos de campo, cujas fotos encontram-se no Anexo Fotográfico 7.3.1.7 Registro Fotográfico Paleontologia da AII (Volume 1 – Anexos Fotográficos).
•

Formação Maecuru (Grupo Urupadi)

Dentre as unidades sedimentares pertencentes à Bacia Sedimentar do Amazonas com
potencial fossilífero, a Formação Maecuru (CPRM, 2008) se destaca como a unidade
que mais aflora em área (ao redor de 8,0%) dentro dos limites definidos para a AII. Os
principais afloramentos ocorrem na margem esquerda do rio Tapajós, compondo
paredões, em especial entre as Vilas Rayol e Braga e cavas de extração de material
silicoso para mistura de cimento.
A base da Formação Maecuru encontra-se em contato discordante sobre rochas
paleoproterozoicas pertencentes à Formação Salustiano e aflora de maneira
abundante na margem esquerda do rio Tapajós, nas proximidades da localidade
conhecida como Vila Rayol (Foto 7.3.1.7/01). A Formação Maecuru é basicamente
constituída por arenitos finos micáceos intercalados com pelitos e folhelhos
apresentando intensa bioturbação (Foto 7.3.1.7/02, SANTOS et al. 1975). Localmente,
podem ocorrer níveis intercalados constituídos por siderita ou hematita, arenitos
grossos estratificados e até lentes conglomeráticas (Foto 7.3.1.7/03). A Formação
Maecuru é interpretada como depositada em ambiente marinho raso influenciado por
marés gradando, em direção ao topo, para sistemas deltaicos e fluviais.
Do ponto de vista paleontológico, macrofósseis marinho tendem a ocorrer no topo da
unidade (Membro Lontra, LANGE, 1967) e compreendem exemplares endêmicos da
Bacia Sedimentar do Amazonas de braquiópodes diversos, gastrópodes (cerca de 20
espécies), crinoides, trilobitas, bivalves e briozoários (Anexo Geral 7.3.1.7 – Síntese
das Ocorrências Fossilíferas; Volume 4 – Anexo Geral). Destaca-se ainda a extensa
lista de microfósseis descritos para a Formação Maecuru, destacando esporomorfos,
algas (Protosalvina sp.), acritarcas e quitinozoários (CAPUTO, 1984). É digna de nota
também a presença de grande quantidade de icnofósseis marinhos na porção
intermediária a superior da unidade, destacando ocorrências de icnogêneros típicos da
icnofácies marinha Zoophycus (Fotos 7.3.1.7/04 e 7.3.1.7/05).
A Formação Maecuru é interpretada como de idade eomesodevoniana (Emsiano ou
Pragiano a Eo-Eifeliano), principalmente devido à assembleia fóssil característica
deste período e comparação com assembleia semelhante encontrada na Bacia
Sedimentar do Parnaíba (GRAHN, 1992).
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•

Grupo Curuá Indiviso

O Grupo Curuá ocorre de forma indivisa na área de interesse e abarca
aproximadamente 2,4% da área da AII. A unidade aflora principalmente em paredões
na margem esquerda do rio Tapajós e compreende exposições pouco alteradas
intempericamente (Foto 7.3.1.7/06). Do ponto de vista litológico, o Grupo Curuá pode
ser considerado homogêneo, predominando folhelhos de coloração cinza escura ou
preta (Foto 7.3.1.7/07), semelhantes àqueles descritos para a Formação Barreirinha,
na base da unidade (CAPUTO, 1984).
O Grupo Curuá apresenta idade Devoniana superior (Frasniano-Fameniano, CUNHA,
2000) e é interpretado como depositado por suspensão em águas calmas e profundas,
abaixo do nível de base de onda de tempestade e em condições de anoxia. Esta é
indicada pela presença de cristais euhédricos de pirita neoformada e pela coloração
escura da rocha sugerindo a presença de matéria orgânica. A ausência de oxigênio
durante a deposição impossibilita a colonização do fundo marinho por organismos
bioturbadores, o que praticamente inviabiliza a presença de icnofósseis na unidade.
Por outro lado, condições como as descritas são ideais para preservação de matéria
orgânica, como algas e zooplâncton, a qual é indicada pela coloração preta da rocha e
na descrita potencialidade da unidade como rocha geradora de hidrocarbonetos
(CUNHA, 2000). Do ponto de vista estratigráfico, os folhelhos do Grupo Curuá
representam o último ciclo regressivo da sucessão Devoniana-Carbonífera da Bacia
do Amazonas (CUNHA et al. 1994).
O Grupo Curuá apresenta relato de importante conteúdo fossilífero, incluindo restos de
ossos e escamas de peixes, conchas de moluscos cefalópodes do gênero Orthoceras,
bivalves, além de fragmentos de plantas, esporomorfos e diversos gêneros e espécies
de microfósseis como quitinozoários, acritarcas e algas (Anexo Geral 7.3.1.7 – Síntese
das Ocorrências Fossilíferas; Volume 4 – Anexo Geral). Com relação à presença de
algas, destaca-se a ocorrência do litotipo denominado Tasmanites, uma rocha
inteiramente constituída por restos da alga prasinófita homônima. É importante
ressaltar que estas rochas comumente são potenciais produtoras de óleo e são
encontradas associadas a rochas geradoras.
Apesar do conteúdo fossilífero do Grupo Curuá (principalmente microfossilífero), não
foram encontrados exemplares na área de estudo, de modo que a unidade pode ser
considerada como de baixo potencial fossilífero dentro dos limites de interesse.
•

Formação Monte Alegre (Grupo Tapajós)

A Formação Monte Alegre ocorre como uma estreita faixa, ocupando cerca de 0,3% no
norte da AII. Esta unidade aflora principalmente em lajes e pequenos paredões na
margem esquerda do rio Tapajós, destacando as exposições representativas da
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Fazenda Maloquinha (Foto 7.3.1.7/08). Segundo PASTANA et al. (1999), a Formação
Monte Alegre é constituída por arenitos médios a grossos, ocasionalmente
conglomeráticos, por vezes apresentando intercalações com folhelhos e siltitos verdes
ou amarelos. A Formação Monte Alegre apresenta contato transicional com a
Formação Itaituba, sotoposta, e supostamente discordante com rochas do Grupo
Curuá.
Na área de interesse, a Formação Monte Alegre é caracterizada por camadas
decimétricas de quartzo-arenito finos a médios, com estratificação cruzada acanalada
e de baixo ângulo de médio a grande porte (Foto 7.3.1.7/09). Localmente, as camadas
apresentam base erosiva associada a níveis conglomeráticos. Em alguns pontos
observados, ocorrem níveis e concreções circulares constituídas por cimento de
óxido/hidróxido de ferro que podem atingir diâmetro métrico (Foto 7.3.1.7/10).
A análise das fácies sedimentares sugere que a deposição da unidade se deu em
ambiente de alta energia envolvendo a migração de barras e dunas de crista sinuosa
em ambiente possivelmente fluvial. Devido à alta energia do sistema, não são
observados depósitos fossilíferos expressivos na Formação Monte Alegre. No entanto,
é importante ressaltar que, segundo MACAMBIRA (1977), a Formação Monte Alegre
pode apresentar restos vegetais incarbonizados, incluindo traqueídeos, cutículas
vegetais e abundante variedade de palinomorfos. Em locais onde ocorrem fácies
transicionais e marinhas, é também relatada a presença de microfósseis como
quitinozoários e acritarcas (Anexo Geral 7.3.1.7 – Síntese das Ocorrências
Fossilíferas; Volume 4 – Anexo Geral).
Segundo PLAYFORD & DINO (2000a), a palinozona Spelaeotriletes triangulus descrita
para a Formação Monte Alegre é típica do período Pensilvaniano (Carbonífero médio a
superior), situando a deposição da unidade entre as idades Marrowana e Atokana.
•

Formação Itaituba (Grupo Tapajós)

Na área de estudo a Formação Itaituba representa 1,4% em área da AII e apresenta
espessura aproximada de 110m, ainda que nas porções centrais da Bacia do
Amazonas chegue a atingir máximos de até 420m (SCOMAZZON, 2004). É
representativa de um amplo sistema plataformal carbonático, apresentando
comumente feições sedimentares indicativas de ambientes rasos. Destacam-se
afloramentos em paredões na margem esquerda do rio Tapajós, a jusante do eixo do
AHE São Luiz do Tapajós, e em pequenas cavas artesanais utilizadas para extração
manual de brita (Fotos 7.3.1.7/11 e 7.3.1.7/12). Nestas exposições predominam
estruturas indicativas da atuação de marés, tais como barras oolíticas com
estratificações cruzadas diversas (Foto 7.3.1.7/13), arenitos carbonáticos com
laminações cruzadas, brechas e depósitos evaporíticos, sugestivos de ambiente
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hipersalino. Destaca-se ainda a ocorrência de folhelhos, mudstones e packstones
bioclásticos.
Devido à sua abundante assembleia fossilífera, a Formação Itaituba é classicamente
interpretada como uma das unidades carboníferas mais representativas das bacias
paleozoicas brasileiras. Esta unidade apresenta abundante registro de organismos
marinhos, destacando exemplares de macrofósseis com excelente preservação, tais
como crinoides, peixes, gastrópodes, braquiópodes, briozoários, trilobitas, corais,
bivalves e, mais raramente, ostracodes, espículas de esponja, escolecodontes e
cefalópodes (SCOMAZZON, 2004, vide Anexo Geral 7.3.1.7 – Síntese das
Ocorrências Fossilíferas (Volume 4 – Anexo Geral). Destaca-se ainda a presença de
microfósseis marinhos e continentais, como foraminíferos, conodontes, ostracodes e
palinormorfos diversos.
A Formação Itaituba ainda se destaca pela excelente qualidade de preservação dos
restos fósseis marinhos, incluindo exemplares com feições morfológicas internas
preservadas. De modo geral, os macrofósseis conchosos encontrados (braquiópodes,
bivalves e trilobitas) encontram-se silicificados, ou seja, tiveram suas conchas e
carapaças substituídas por sílica durante o processo diagenético. Esta particularidade
possibilita que estes restos sejam menos sujeitos à ação intempérica e de dissolução
da rocha carbonática em que se encontram, motivo pelo qual muitas vezes ocorrem
em epirrelevo positivo em faces de rocha exposta em cavas manuais, afloramentos em
lajes e paredões, ou mesmo cavidades, como verificado na Caverna Paraíso, situada
nas proximidades de Divinópolis, e externa a AII do AHE São Luiz do Tapajós (Foto
7.3.1.7/14).
A idade da Formação Itaituba foi tentativamente definida pela análise de diferentes
fósseis, como os conodontes Neognathodus symmetricus, Neognathodus roundyi e
Idiognathodus incurvus, os quais sugerem deposição entre o Neomorrowano e
Eodesmoinesiano. A assembleia de palinomorfos caracterizada pelos gêneros
Spelaeotriletes triangulus, Striomonosaccites incrassathus e Illiniites unicus
(PLAYFORD & DINO, 2000a) indica idades concordantes com aquelas sugeridas
pelos conodontes. Já o estudo bioestratigráfico de palinomorfos de NASCIMENTO et
al. (2009) posiciona a porção média da Formação Itaituba no Westphaliano, ou seja,
Pensilvaniano médio. Por outro lado, análises da assembleia de foraminíferos
constituída principalmente por Mirella extensa, Mirella pressa e Eostaffella advena
sugere idade entre o Neomarowano e Atokano médio (ALTINIER & SAVINI, 1995).
Estudos isotópicos das razões 87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd realizados em amostras de
fósseis calcários e rochas indicam que a Formação Itaituba apresenta idades
coerentes com as análises paleontológicas (SCOMAZZON, 2004).
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Na faixa de afloramentos da Formação Itaituba foram encontrados exemplares
silicificados de braquiópodes das ordens Spiriferida (Foto 7.3.1.7/15) e Strophomenida
(Foto 7.3.1.7/16), bivalves, fragmentos não determinados de conchas e carapaças,
gastrópodes (Foto 7.3.1.7/17), espinhos de equinodermos (Foto 7.3.1.7/18) e
possíveis fragmentos de corais do tipo romboporídeo.
•

Formação Nova Olinda (Grupo Tapajós)

A Formação Nova Olinda é composta por arenitos, folhelhos e evaporitos de planície
de sabkha, compondo um ambiente variando de marinho restrito a marinho raso e
lacustre (CUNHA et al. 2007). Quando ocorre, seu contato é gradacional com a
Formação Itaituba, unidade subjacente. Em virtude da presença de formações salinas,
evaporitos, brechas e outras estruturas, interpreta-se para a unidade, deposição em
condições quentes e secas em ambiente ecologicamente estressante. Essa unidade
ocupa aproximadamente 1,4% da AII.
Trabalhos palinológicos realizados por PLAYFORD & DINO (2000a, b) são
parcialmente corroborados pelo estudo de SCOMAZZON (2004), baseado em
conodontes da Formação Itaituba e base da Formação Nova Olinda. Os resultados
abrangem um período de tempo compreendido entre o Atokaniano ao
Eodesmoinesiano para a deposição da unidade, ou seja, Pensilvaniano inferior a
médio.
A Formação Nova Olinda apresenta importante material palinológico e
micropaleontológico, destacando-se espécies diferentes de quitinozoários e
esporomorfos associados a coníferas, gimnospermas e pteridófitas (CPRM, 2012,
Anexo Geral 7.3.1.7 – Síntese das Ocorrências Fossilíferas; Volume 4 – Anexo Geral).
•

Formação Alter do Chão (Grupo Javari)

A Formação Alter do Chão (KISTLER, 1954) ocorre em forma de pequena faixa no
extremo norte, ocupando uma área de aproximadamente 1,0% da AII. Esta unidade é
tradicionalmente descrita como apresentando caráter essencialmente continental,
associada a sistemas deposicionais fluviais e aluviais terrígenos. A descrição
apresentada por CAPUTO et al. (1982) caracteriza a unidade como constituída por
sedimentos vermelhos inconsolidados, compostos por argilitos, folhelhos, siltitos,
arenitos e conglomerados com espessuras de aproximadamente 545 metros. DINO et
al. (1999), através de estudos palinológicos e estratigráficos, propõe que as rochas da
porção central da bacia sedimentar do Amazonas, na qual se inclui a Formação Alter
do Chão, apresentam idades um pouco mais antigas, relatadas ao período Cretaceo,
em torno de 100Ma.
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A análise realizada em alguns afloramentos nas cercanias do município de Itaituba
constatou a presença de espessos depósitos de composição predominantemente
arenosa. Estes corpos são constituídos basicamente por fácies de arenitos com
estratificação cruzada acanalada, tabular e plano-paralela, intercalados com raros
níveis de argilito maciço e camadas lenticulares de conglomerados maciços ou
estratificados. A análise sedimentológica indica afinidade destas fácies com deposição
em sistemas fluviais entrelaçados. Na região de estudo, a Formação Alter do Chão
comumente é explorada para extração de areia para construção civil (Foto 7.3.1.7/19).
Apesar de ser relatada a presença de fósseis vegetais e palinomorfos na Formação
Alter do Chão (CPRM, 2012, Anexo Geral 7.3.1.7 – Síntese das Ocorrências
Fossilíferas; Volume 4 – Anexo Geral), não foram encontrados exemplares na área de
estudo.
•

Depósitos Cenozoicos Indivisos

Os depósitos cenozoicos mais significativos ocorrem preferencialmente ao longo da
calha do rio Tapajós, a jusante das corredeiras de São Luiz do Tapajós, e na foz do rio
Jamanxim. Também são encontrados de maneira esparsa e descontínua, localmente
recobrindo discordantemente as rochas das unidades paleozoicas da Bacia
Sedimentar do Amazonas e, menos comumente, as rochas do embasamento
cristalino, em forma de depósitos elúvio-coluvionares (cobertura detrito-laterítica).
Nas áreas caracterizadas por relevo plano, predominam depósitos de sedimentos
cenozoicos continentais não consolidados ou parcialmente consolidados,
apresentando diferentes graus de pedogênese. Estes ocorrem como sucessões de
espessura muito variável (atingindo até uma dezena de metros) associada a terraços
fluviais e planícies de inundação atuais e são essencialmente de origem elúvio coluvionar e fluvial, neste último caso, associados à evolução do rio Tapajós e cursos
menores. Predominam elementos fisiográficos típicos de sistemas fluviais, constituídos
por depósitos de material argilo-siltoso associados às planícies de inundação e
meandros abandonados. Os depósitos de canais e diques marginais apresentam
barras compostas por sedimento arenoso fino a médio, com talvegue apresentando
cascalho e areia média a grossa mal selecionada.
Associado a esta unidade foram encontrados na última década diversos afloramentos
de material elúvio-coluvionares contendo restos de organismos semi-completos de
preguiças gigantes (Eremotherium laurillardi) e mastodontes (Haplomastodon waringi),
destacando a presença de garras, fragmentos de fêmures e crânios, dentes e ossos
de articulações (Fotos 7.3.1.7/23 a 7.3.1.7/28). Em geral, os sítios paleontológicos
presentes nesses depósitos cenozoicos são descobertos ao acaso durante
escavações para construção de pequenos açudes (Foto 7.3.1.7/20). As ocorrências
de fósseis da mastofauna pleistocênica estão associadas comumente a sedimentos
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estratigraficamente depositados sobre rochas carbonáticas da Formação Itaituba
(Fotos 7.3.1.7/21 e 7.3.1.7/22).
O processo deposicional que proporcionou a preservação destes espécimes envolve a
sedimentação de restos fósseis sobre depressões desenvolvidas em superfícies
cársticas através de enchentes fluviais e depósitos de fluxos de detritos (debris flows,
ROSSETI et al. 2004). Durante a sedimentação episódica dos rios da região de
Itaituba durante o Pleistoceno ocorria o carreamento e deposição de ossos de
preguiças gigantes e mastodontes para áreas deprimidas nas quais ocorriam
pequenos lagos e planícies fluviais. As características anatômicas somadas às
distribuições biogeográficas de exemplares de Eremotherium e Haplomastodon
encontrados em depósitos localizados a cerca de 7 km a SW de Itaituba (Fotos
7.3.1.7/23 a 28) sugerem que esta porção da região amazônica possuía paisagem de
cerradão há 15.000 anos (ROSSETI et al. 2004). Além disso, uma densa floresta não
teria se formado na região há até pelo menos 11.000 anos. Somente a partir de então,
o cerrado arbustivo teria sido substituído aos poucos pela floresta amazônica com o
aumento da umidade na região.
Ressalta-se que a maior parte dos restos fósseis da fauna pleistocênica encontra-se
depositada no Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém. Porém, algumas peças
também compõem o acervo do Museu Aracy Paraguaçu em Itaituba (Foto 7.3.1.7/29).
7.3.1.8 Espeleologia
7.3.1.8.1 Aspectos Gerais
No Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta do AHE São Luiz do Tapajós,
Item 7.3.1 - Meio Físico, foi apresentado o contexto regional considerando-se as interrelações dos principais aspectos que envolvem o substrato rochoso e a configuração
de relevo, buscando-se o entendimento dos processos espeleológicos para se
estabelecer as principais áreas de potencialidade para ocorrência e concentração de
cavidades naturais.
Da interação entre substrato e morfologia foi possível definir três compartimentos
distintos e com relevância diferenciada para os estudos espeleológicos da área de
abrangência do AHE São Luiz do Tapajós:
(a)

Compartimento formado pelas rochas do embasamento cristalino com relevos
rebaixados (depressões) e porções elevadas, configurando-se os planaltos
residuais.
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Do ponto de vista espeleológico, com o predomínio de rochas ígneometamórficas de alto grau, esse compartimento apresenta baixa favorabilidade
para a formação de áreas com concentrações de cavidades a partir do
desenvolvimento de processos espeleológicos normais. É possível, no entanto,
através de rearranjos de blocos rochosos, o desenvolvimento de feições
espeleológicas localizadas, tipos “abrigos ocasionais”.
(b)

Compartimento formado pelas rochas paleozoicas da borda sul da Bacia
Sedimentar do Amazonas. Essa sequência de unidades sedimentares com
alternâncias de camadas e litologias variadas, principalmente arenitos, folhelhos,
e menos comumente calcários, constitui uma faixa, com direção ENE/WSW,
configurando-se em feições topográficas com pequenas escarpas e/ou ressaltos
topográficos e com suave caimento regional para norte. Esse conjunto de rochas,
no rio Tapajós, tem seu limite sul a jusante do futuro barramento, aflora em uma
faixa entre as nucleações de São Luiz do Tapajós/Vila Rayol e Itaituba (norte) e
apresenta uma largura ao redor de 30 km e extensão superior a 700 km,
estendendo-se para leste até o rio Xingu e para oeste até o rio Parauari.
A conjugação de fatores litológicos (arenitos e calcários) com fatores de relevos
favoráveis ao desenvolvimento de cavidades naturais (ressaltos e escarpas
topográficas), aliados ao condicionamento estrutural (falhas, fraturas,
acamamentos, planos de estratificação etc), confere a essa faixa de rochas
paleozoicas favorabilidade muita alta para o desenvolvimento de cavidades
naturais. Adiciona-se a essas características, o conhecimento de inúmeras
cavidades já reconhecidas e estudadas nessa faixa, que conduziram TRAJANO
& MOREIRA (1991) a considerarem-na como “Província Espeleológica AltamiraItaituba”.

(c)

Compartimento formado pelas rochas cretácicas da Formação Alter do Chão que
recobrem a sequência paleozoica com configuração morfológica em tabuleiros.
Essa porção de rochas, com ocorrência e distribuição espacial mais para o
interior da Bacia Sedimentar do Amazonas, geralmente se apresenta com
significativa cobertura de sedimentos inconsolidados e é recoberta por
exuberante cobertura vegetal. Sua favorabilidade para formação de cavidades,
no geral, também não é relevante, salvo em condições onde a morfologia do
relevo e a condições geológicas sejam muito específicas, como a formação de
crostas lateríticas/bauxíticas e/ou desenvolvimento de paredões silicificados.

Esses aspectos acima apresentados podem ser visualizados na Figura 7.3.1.8.1/01 –
Bloco Estrutural Esquemático da Borda Sul da Bacia Sedimentar do Amazonas
(SANTOS, 1986, modificado), em que o rio Tapajós secciona transversalmente o bloco
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diagrama, atravessando de sul para norte os três compartimentos e com o futuro
reservatório posicionado integralmente sobre as rochas do embasamento cristalino.
7.3.1.8.2 Referencial Metodológico e Dados Utilizados
Para o desenvolvimento dos estudos referentes ao tema espeleologia, além da
caracterização geral da região a ser investigada, considerando-se os aspectos ligados
às características gerais (rede viária, hidrografia, infraestrutura etc), o substrato
rochoso, o relevo, o solo e os aspectos espeleológicos, também foram consideradas
as diretrizes legais que norteiam o desenvolvimento de trabalhos ambientais
referentes ao tema espeleologia e o atendimento do item 5.2.7 Espeleologia do Termo
de Referência do IBAMA que solicita, para a Área de Influência Indireta-AII e Área de
Influência Direta-AID, os seguintes itens:
78.

Efetuar levantamentos de ocorrências espeleológicas na AII e AID que possam
vir a sofrer interferências com a instalação do empreendimento e com o
enchimento do reservatório. Os procedimentos e diretrizes do estudo de
espeleologia deverão estar em conformidade com a Instrução Normativa MMA nº
02/2009, o Decreto nº 6.640/2008, o documento “Orientações Básicas aos
Órgãos Licenciadores de Meio Ambiente para a Realização de Estudos
Espeleológicos” (link: http://www4.icmbio.gov.br/cecav//index.php?id_menu=256)
e demais legislações pertinentes ao tema.

79.

Elaborar mapa com todas as feições espeleológicas encontradas devidamente
georreferenciadas e com pontos cotados de suas entradas.

80.

Não será aceita a apresentação de apenas a consulta à base de dados do
CECAV/ICMBio.

81.

Deverão ser apresentados fotografias, arquivos vetoriais e registro no GPS (plot
e digitais) da malha de caminhamento, além de formulários de entrevista junto a
moradores da região.
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Legenda: 1 – Rochas do Embasamento Cristalino; 2 – Sequência de Rochas Paleozoicas (Formações Nova Olinda, Itaituba, Monte Alegre, Curuá
Indiviso e Maecuru); e 3 – Rochas Mesozoicas (Formação Alter do Chão).
Figura 7.3.1.8.1/01 – Bloco Estrutural Esquemático da Borda Sul da Bacia Sedimentar do Amazonas (SANTOS, 1986 modificado).
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7.3.1.8.2.1 Levantamento Exocárstico da Área de Influência
Os estudos espeleológicos do AHE São Luiz do Tapajós (AII e AID/ADA) foram
estruturados para serem realizados em duas etapas: (a) levantamento exocárstico,
para ser desenvolvido na etapa inicial dos estudos; e (b) levantamento endocárstico,
para ser realizado a posteriori, este último, no caso da identificação de cavidades que
pudessem ser afetadas pelo empreendimento, com a realização da avaliação do grau
de relevância.
O referencial metodológico que norteou o desenvolvimento desse levantamento inicial
constou das seguintes fases (a) planejamento estratégico dos estudos, (b)
levantamento de campo e (c) consolidação das atividades do levantamento
exocárstico.
•

Planejamento Estratégico dos Estudos

Para o desenvolvimento do planejamento estratégico dos estudos espeleológicos
foram levantadas as seguintes informações;
− Levantamento, pesquisa e análise do material bibliográfico referente aos
aspectos gerais e específicos da região
Inicialmente buscou-se estabelecer as áreas de influência do empreendimento com a
incorporação das principais informações referentes à infraestrutura viária, trechos
navegáveis do rio Tapajós e pontos de apoio, tanto como suporte para a realização
dos trabalhos de campo, como fonte para se obter informações a respeito da
localização de cavidades na região (ICMBio, SBE, CECAV, GEP, CPRM/Belém,
DNPM/Belém e Itaituba, MPEG/CTTE, AMOT, Mineração de Cimentos do ParáItaituba, Prefeitura Municipal de Itaituba, representantes locais de associações ligadas
a espeleologia, representantes de universidades em Itaituba, localidades e
comunidades locais).
Com relação aos aspectos temáticos envolvendo geologia, geomorfologia e solos,
foram consultados a CPRM (Superintendência de Belém) e o DNPM
(Superintendência do Pará e Escritório Regional de Itaituba) sobre os produtos mais
atualizados, bem como o levantamento de informações que pudessem indicar as
áreas de ocorrência de cavidades na região, em busca do entendimento dos
processos formadores de cavidades. Foram levantados os trabalhos do Projeto
RADAM (Folhas Belém, Tapajós, Juruena e Santarém) e trabalhos geológicos
desenvolvidos na região tais como o Projeto Sulfetos de Altamira-Itaituba e Projeto
Província Mineral do Tapajós, ambos da CPRM.
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Referentes aos estudos espeleológicos foram compiladas informações a partir de
trabalhos do GEP-Grupo Espeleológico Paraense, destacando-se MOREIRA et al.
(1987); PINHEIRO et al. (1998), TRAJANO e MOREIRA (1991); estudos realizados na
região de Altamira, destacando-se dentre outros, SANTOS (1987) e LEME
ENGENHARIA (2009)-Estudo do EIA do AHE Belo Monte; e trabalhos tais como
AULER (2002) e JANSEN et. al. (2012).
− Levantamento dos materiais cartográficos disponíveis
Como material cartográfico básico foram considerados as bases cartográficas
planialtimétricas do IBGE, DSG e SIVAM/SIPAM, a cartografia temática de geologia do
Mapa Geológico do Pará e a geomorfologia do IBGE-Mapa de Unidade de Relevo do
Brasil. Utilizaram-se também as seguintes imagens e fotos aéreas: Imagens de
Satélite Landsat 5 TM-coloridas falsa cor, bandas R3G4B5 (órbita/pontos 228/63 e 64
e 229/63 e 64 de 2011); Imagens de Satélite RapidEye (2011) - coloridas falsa cor,
bandas R4G5B1; Imagem de Radar SRTM (B&P), ASTER GDEM produto METI e
NASA de 2011 e aerofotos LASA-AST-10 (USAF, de 1964 a 1966 – Escala 1:60.000.
− Elaboração do planejamento de campo considerando-se as áreas de maior
favorabilidade para concentração de cavidades
Com base nas informações compiladas nas etapas anteriores, associado ao cadastro
das cavidades existentes ao redor das áreas de influência do AHE São Luiz do
Tapajós e à definição dos compartimentos com maior favorabilidade para
concentração de cavidades, foram planejados os trabalhos de campo, desenvolvidos
em duas etapas, a primeira, no período de 26/10/2012 a 07/11/2012 e a segunda,
entre 15/05/2013 e 20/05/2013.
O levantamento complementar, referente à segunda etapa de campo foi decorrente
das atualizações dos estudos de engenharia, que conduziram à ampliação do limite da
AII para jusante, incluindo dessa forma, uma considerável porção de área de
afloramento dos sedimentos da Formação Itaituba. Essa área, de grande
favorabilidade à ocorrência de cavidades, corresponde à bacia do igarapé Jacaré, na
região de Nova Conquista e Três Irmãos, onde o CECAV já havia cadastrado algumas
cavidades desenvolvidas em calcário.
Visando a coleta de informações locais, e de forma a tornar mais abrangente os
trabalhos de levantamento de campo, foi elaborado também um questionário
informativo designado “Questionário sobre Informações de Cavidades Naturais”. Esse
questionário teve por objetivo a obtenção, junto às instituições de Itaituba e às
comunidades locais a serem visitadas, de dados que pudessem garantir um maior
sucesso e confiabilidade no levantamento das feições espeleológicas.
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•

Levantamentos de Campo

Para a realização dos trabalhos de campo foram consideradas as seguintes etapas: (i)
visita às instituições e comunidades locais; e (ii) levantamentos de campo
propriamente dito.
Em Itaituba foram visitadas várias instituições e entidades, onde foram solicitadas
informações a respeito da ocorrência de cavidades na região (ICMBio Sede e Bases
do Parque Nacional da Amazônia - Tracoá e Uruá-Mirante), DNPM/Itaituba, AMOT Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós, Mineração de Cimentos do ParáItaituba (Grupo Nassau), Prefeitura Municipal de Itaituba, Museu de Itaituba e o
espeleólogo Aécio Rodrigo Schwertz da Mota).
De um modo geral, as informações sobre cavidades levantadas na cidade de Itaituba
se restringiram às feições já conhecidas pelo GEP/Belém e cadastradas pelo CECAV
(2013), com maior destaque para a Caverna Paraíso, maior cavidade da região e
situada no municipio de Aveiro a aproximadamente 87 km de Itaituba, a Caverna Bom
Jardim, nas proximidades de Itaituba, e as cavidades da região de Nova Conquista /
Três Irmãos: Abrigo do Ramal, Grutas da Pipoca, do Bom Remédio e do Curral e
Cavernas do Machado, Gameleira e Nova Conquista II, todas desenvolvidas em
rochas calcárias da Formação Itaituba. Nenhuma referência adicional foi feita sobre a
existência de cavidades além daquelas anteriormente registradas pelo CECAV e pelo
GEP/Belém.
Com vistas ao entendimento sobre a formação das cavidades na região, e à
confirmação das relações entre o substrato geológico, as estruturas condicionantes e
o arcabouço do relevo, foi prospectada uma área mais abrangente que as áreas de
influência do empreendimento. Dessa forma foi possível comprovar o modelo regional
estabelecido para as cavidades da região, conforme proposto por SANTOS (op. cit.), e
verificar também que, na área de influência do AHE São Luiz do Tapajós, o relevo das
unidades paleozoicas se mostra, no geral, mais rebaixado e recoberto por significativa
cobertura de material detrítico-laterítico (lateritas do tipo desmanteladas).
A aplicação do questionário foi desenvolvida de forma concomitante com a realização
dos trabalhos de campo, com maior intensidade ao longo da faixa de ocorrência das
rochas paleozoicas, mas também, no domínio do embasamento cristalino. Foram
elaborados 46 questionários dirigidos para as pessoas com mais conhecimento e
tempo de moradia na região. Destes questionários resultou o cadastro de 45 feições
espeleológicas, sendo 39 no domínio das rochas paleozoicas (8 cavernas em arenitos
na Vila Rayol, 10 cavernas em calcário em Nova Conquista/Três Irmãos, 16 abrigos
em arenito na Vila Rayol, 01 abrigo em calcário em Nova Conquista/Três Irmãos, 01
feição espeleológica em arenito na Vila Rayol e 03 feições espeleológicas em calcário
em Nova Conquista/Três Irmãos) e 6 feições espeleológicas, tipo abrigos ocasionais,
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formadas por arranjo de blocos, no domínio das rochas do embasamento cristalino
Anexo Geral 7.3.1.8/01 - Questionário Sobre Informações de Cavidades Naturais
(Volume 4 – Anexo Geral). Dessas 45 cavidades, 06 cavernas e 01 abrigo já faziam
parte do cadastro CECAV (2013).
Dos 46 questionários, todos considerados como informações confiáveis, 25 se
revelaram desconhecedores de cavidades na região; 04 indicativos das cavidades na
região entre Vila Rayol e Vila Braga; 06 como indicativos de cavidades na região de
Nova Conquista/Três Irmãos, 03 como indicativos das feições espeleológicas próximas
da localidade de Machado/ilhas Tureba (Transecto I2 do meio biótico); 05 indicativos
de cavidades já conhecidas e cadastradas pelo CECAV; 02 locais onde foram
checadas as informações de campo e não foram encontradas cavidades e 04 com
informação da existência de provável cavidade no interior do Parque Nacional da
Amazônia, mas de localização desconhecida ou incerta.
Os trabalhos de campo foram desenvolvidos ao longo da calha do rio Tapajós, das
estradas e ramais da região e por meio de caminhamentos pela mata, acompanhados
por moradores locais, que conduziram as equipes de espeleologia até as cavidades
indicadas. O caminhamento executado na caracterização espeleológica da área de
influência encontra-se sintetizado na Ilustração 7.3.1.8.2.1/01 - Caminhamento
Executado na Caracterização Espeleológica da AII e AID/ADA, onde são indicados os
caminhamentos da primeira e segunda campanha de campo, totalizando ao redor de
2.524 km percorridos, e apresentadas também as unidades de conservação que
ocorrem ao longo das áreas de influência.
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•

Consolidação das Atividades do Levantamento Exocárstico

A partir da execução dos trabalhos de campo foram realizadas averiguações de todos
os potenciais indícios geológicos, geomorfológicos e indicações de moradores das
comunidades locais (questionários informativos), que poderiam estar associados à
presença de feições espeleológicas, além de proceder à caracterização da área.
Quando identificada a ocorrência de cavidade natural foram realizadas as etapas
sequenciais de documentação básica, caracterização, elaboração de croquis e
descrição geoespeleológica, que é apresentada no Item 7.4.1.9 Espeleologia da
AID/ADA, de forma a possibilitar a compreensão do contexto geral e local onde as
cavidades se desenvolveram.
7.3.1.8.2.2 Diretrizes Legais que Norteiam o Desenvolvimento de Trabalhos
Ambientais Referentes à Espeleologia
A realização dos trabalhos de espeleologia teve como diretrizes básicas a Instrução
Normativa MMA nº 02/2009, o Decreto n° 6.640/2008 e o documento “Orientações
Básicas aos Órgãos Licenciadores de Meio Ambiente para a realização de Estudos
Espeleológicos”, editado pelo ICMBio-CECAV (CECAV, 2012) e tem por objetivo
complementar o Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (EIA-RIMA) do empreendimento.
Em relação aos instrumentos específicos relacionados à proteção de cavernas,
destaca-se a Constituição Federal de 1988, a qual inseriu as cavidades naturais como
bens da união (Art. 20, X).
Entre os demais instrumentos legais vigentes relacionados ao patrimônio
espeleológico, destacam-se a Portaria do IBAMA nº 887, de 15 de junho de 1990, o
Decreto Federal nº 99.556, de 10 de outubro de 1990, a Resolução do CONAMA nº
347, de 10 de setembro de 2004 e mais recentemente, o Decreto Federal nº 6.640, de
07 de novembro de 2008. Recentemente foi aprovada a Instrução Normativa ICMBio
nº30, de 19 de setembro de 2012, que trata da Compensação Espeleológica.
Os principais aspectos desses instrumentos legais são reproduzidos a seguir:
PORTARIA IBAMA Nº 887 - DE 15 DE JUNHO DE 1990
Nessa portaria, o Artigo 3º limitou o uso das cavidades naturais subterrâneas apenas a
estudos de ordem técnico-científica, bem como atividades de cunho espeleológico,
étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo. Neste, no parágrafo 1º afirma-se: “as
atividades ou pesquisas que possam ser lesivas às cavidades naturais subterrâneas,
ou que impliquem em coleta de vegetais, captura de animais e/ou apanha de material
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natural das mesmas, dependerão de prévia autorização do IBAMA, ou de instituição
por ele credenciada, nos termos da legislação em vigor, devendo o pedido de
autorização receber resposta formal no prazo máximo de noventa dias, a partir da data
de entrada do processo”. E no parágrafo 2º: “qualquer uso das cavidades naturais
subterrâneas, poderá ser suspenso, restringido ou proibido, a qualquer tempo no seu
todo ou em parte, naquelas em que se verificar alterações não autorizadas à sua
integridade física ou a seu equilíbrio ecológico, ou estarem estes sob risco de
degradação em decorrência dessas atividades”.
O Artigo 4º declarou a obrigatoriedade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental
para as ações ou empreendimentos de qualquer natureza, ativos ou não, temporários
ou permanentes, previstos ou existentes em áreas de ocorrência de cavidades
naturais subterrâneas ou de potencial espeleológico, que direta ou indiretamente
possam ser lesivos a essas cavidades. Além disso, o Artigo 5º proibiu desmatamentos,
queimadas, uso de solo e subsolo ou ações de qualquer natureza que coloquem em
risco às cavidades naturais subterrâneas e sua área de influência, a qual compreenda
os recursos ambientais e subterrâneos dos quais dependem sua integridade física ou
seu equilíbrio ecológico.
Ressalta-se que todas as ações ou omissões consideradas nocivas ao patrimônio
espeleológico constituem-se em atividades potencialmente degradadoras do meio
ambiente, sujeitando os infratores às penalidades previstas na legislação
administrativa, civil e penal, sem prejuízo do dever de reparação do dano (Artigo 5º,
parágrafo primeiro).
DECRETO Nº 99.556 - DE 10 DE OUTUBRO DE 1990
Este decreto dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes
no Território Nacional, e dá outras providências.
No Artigo 1º estabelece que as cavidades naturais subterrâneas existentes no
Território Nacional constituem patrimônio cultural brasileiro e, como tal serão
preservadas e conservadas de modo a permitir estudos e pesquisa de ordem técnicocientífica, bem como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico,
recreativo e educativo.
A utilização das cavidades naturais subterrâneas e de sua área de influência deve
fazer-se consoante a legislação específica, e somente dentro de condições que
assegurem sua integridade física e a manutenção do respectivo equilíbrio ecológico
(Art. 2º).
Em seu Artigo 3º estabelece como obrigatória a elaboração de Estudo de Impacto
Ambiental para as ações ou os empreendimentos de qualquer natureza, ativos ou não,
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temporários ou permanentes, previstos em área de ocorrência de cavidades naturais
subterrâneas ou de potencial espeleológico, os quais de modo direto ou indireto
possam ser lesivos a essas cavidades, ficando a sua realização, instalação e
funcionamento condicionados à aprovação pelo órgão ambiental competente do
respectivo Relatório de Impacto Ambiental.
No Artigo 4º, afirma que cabe ao Poder Público, inclusive à União, esta por intermédio
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, preservar, conservar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico
brasileiro bem como fomentar levantamentos, estudos e pesquisas, que possibilitem
ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no
Território Nacional.
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 347 - DE 10 DE SETEMBRO DE 2004
O Art. 4º diz respeito à localização, construção, instalação, ampliação, modificação e
operação de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente
poluidores ou degradadores do patrimônio espeleológico ou de sua área de influência
dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente, nos termos da
legislação vigente.
As autorizações ou licenças ambientais, na hipótese de cavidade natural subterrânea
relevante ou de sua área de influência, na forma do art. 2º inciso II, dependerão no
processo de licenciamento, de anuência prévia do IBAMA, que deverá se manifestar
no prazo máximo de noventa dias, sem prejuízo de outras manifestações exigíveis
(parágrafo 1º).
No parágrafo 2°, indica-se que a área de influência sobre o patrimônio espeleológico
será definida pelo órgão ambiental competente que poderá, para tanto, exigir estudos
específicos, a expensas do empreendedor. Até que se efetive o previsto no parágrafo
anterior, a área de influência das cavidades naturais subterrâneas será a projeção
horizontal da caverna acrescida de um entorno de duzentos e cinquenta metros, em
forma de poligonal convexa (parágrafo 3º).
A pesquisa mineral com guia de utilização em área de influência sobre o patrimônio
espeleológico deverá se submeter ao licenciamento ambiental (parágrafo 4º).
O Art. 5° aborda que na análise do grau de impacto, o órgão licenciador considerará,
entre outros aspectos, a intensidade, a temporalidade, a reversibilidade e a sinergia
dos referidos impactos. Na avaliação dos impactos ao patrimônio espeleológico
afetado, o órgão licenciador deverá considerar, entre outros aspectos (parágrafo
único):
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I. suas dimensões, morfologia e valores paisagísticos;
II. suas peculiaridades geológicas, geomorfológicas e mineralógicas;
III. a ocorrência de vestígios arqueológicos e paleontológicos;
IV. recursos hídricos;
V. ecossistemas frágeis ou espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção;
VI. a diversidade biológica; e
VII. sua relevância histórico-cultural ou socioeconômica na região.
Art. 8° Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa alteração e
degradação do patrimônio espeleológico, para os quais se exija Estudo Prévio de
Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental ao Meio
Ambiente-RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e a manutenção
de unidade de conservação, de acordo com o previsto no art. 36 da Lei no 9.985, de
18 de julho de 2000.
O apoio a que se refere o caput desse artigo poderá nos termos do art. 33, do Decreto
no 4.340, de 22 de agosto de 2002, constituir-se em estudos e pesquisas
desenvolvidas, preferencialmente na região do empreendimento, que permitam
identificar áreas para a implantação de unidades de conservação de interesse
espeleológico (parágrafo 1º). O apoio que trata o caput desse artigo se aplica às
hipóteses do art. 36, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art.
225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, que institui o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências, e demais atos
legais em vigência (parágrafo 2º).
Segundo o Artigo 10º, o órgão ambiental competente, ao indeferir o pedido de licença
ou autorização, ou ainda sua renovação comunicará, em até trinta dias, a contar de
sua decisão, ao empreendedor e aos órgãos reguladores da atividade em questão,
bem como ao Ministério Público, para as medidas cabíveis.
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DECRETO Nº 6.640 - DE 07 DE NOVEMBRO DE 2008
Dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto
no 99.556, de 1 de outubro de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades
naturais subterrâneas existentes no território nacional.
Art. 1º - altera os arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Decreto no 99.556, de 1º de outubro de
1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1o As cavidades naturais subterrâneas existentes no território
nacional deverão ser protegidas, de modo a permitir estudos e
pesquisas de ordem técnico-científica, bem como atividades de
cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e educativo.
O artigo 2º do decreto estabelece que as cavidades naturais subterrâneas passem a
ser classificadas de acordo com a sua relevância como: máxima, alta, média e baixa e
que esta classificação se dará através da análise dos atributos ecológicos, biológicos,
geológicos,
hidrológicos,
paleontológicos,
cênicos,
histórico-culturais
e
socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local.
Objetivamente os parágrafos referidos a este artigo determinam que a classificação
deverá ser realizada comparando-se cavidades de mesma litologia. Define ainda em
seu parágrafo 2º que se entende por enfoque local a unidade espacial que engloba a
cavidade e sua área de influência e, por enfoque regional, a unidade espacial que
engloba no mínimo um grupo ou formação geológica e suas relações com o ambiente
no qual se insere.
No parágrafo 3º do artigo, o decreto afirma que: “Os atributos das cavidades naturais
subterrâneas listados no caput serão classificados, em termos de sua importância, em
acentuados, significativos ou baixos.” O parágrafo 4º, estabelece os atributos a serem
considerados e analisados para determinação do grau de relevância de uma cavidade:
I - gênese única ou rara;
II - morfologia única;
III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume;
IV - espeleotemas únicos;
V - isolamento geográfico;
VI - abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de
espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais;
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VII - hábitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de
espécies de troglóbios endêmicos ou relíctos;
VIII - hábitat de troglóbio raro;
IX - interações ecológicas únicas;
X - cavidade testemunho; ou
XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa.
Dos demais parágrafos do artigo, o decreto estabelece as condições de enfoque local
e regional em que a caverna é definida como de alta, média e baixa relevância, mas
sem fazer menção a um método definido para esta classificação.
O artigo 2º do Decreto 99.556, é modificado por este novo decreto pela inclusão dos
artigos 5A e 5B, que estabelecem os trâmites e competências para o licenciamento de
atividades com possíveis impactos em cavernas. Além de instituir a figura da
compensação ambiental, conforme a Lei 99.885/2000 (SNUC) e estabelece ainda um
prazo de apenas 60 dias a partir da sua publicação para o estabelecimento de uma
metodologia para determinação da relevância das cavidades naturais subterrâneas.
O novo artigo 3º do decreto estabelece que apenas as cavidades com grau de
relevância máxima, não podem sofrer impactos negativos irreversíveis. Já o artigo 4o
e seus parágrafos detalham as formas de compensação exigidas para os casos de
impactos negativos irreversíveis sobre as cavernas de alto grau de relevância, mas ao
mesmo tempo estabelece que esses impactos possam ocorrer em cavidade de médio
e baixo grau de relevância sem qualquer tipo de compensação ambiental.
INSTRUÇÃO NORMATIVA/MMA Nº 2 DE 20 DE AGOSTO DE 2009
Estabelece metodologia para classificação do grau de relevância das cavidades
naturais subterrâneas (regulamente o art. 5º do Decreto nº 6.640/2008).
Art. 2º A cavidade natural subterrânea será classificada de acordo com seu grau de
relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise dos atributos e
variáveis listados no Anexo I desta IN, avaliados sob enfoque local e regional.
Art. 3º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo
aquela que possui pelo menos um dos atributos listados abaixo:
I - gênese única ou rara;
II - morfologia única;
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III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume;
IV - espeleotemas únicos;
V - isolamento geográfico;
VI - abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de
espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais;
VII - habitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de
espécies de troglóbios endêmicos ou relictos;
VIII - habitat de troglóbio raro;
IX - interações ecológicas únicas;
X - cavidade testemunho; ou
XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa.
Art. 4º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto
aquela cuja importância de seus atributos seja considerada:
I - acentuada sob enfoque local e regional; ou
II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional.
Art. 5º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio
aquela cuja importância de seus atributos seja considerada:
I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou 2
II - significativa sob enfoque local e regional.
Art. 6º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo
aquela cuja importância de seus atributos seja considerada:
I - significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou
II - baixa sob enfoque local e regional.
Art. 14º. Os estudos espeleológicos a serem realizados para fins de classificação de
cavidades subterrâneas devem apresentar informações, sob os enfoques local e
regional, que possibilitem a classificação em graus de relevância das cavidades
naturais subterrâneas.
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§ 1º As análises referentes ao enfoque local são delimitadas pela unidade
geomorfológica que apresente continuidade espacial, podendo abranger feições como
serras, morrotes ou sistema cárstico, o que for mais restritivo em termos de área,
desde que contemplada a área de influência da cavidade.
§ 2º As análises referentes ao enfoque regional são delimitadas pela unidade
espeleológica.
§ 3º Entende-se por unidade espeleológica a área com homogeneidade fisiográfica,
geralmente associada à ocorrência de rochas solúveis, que pode congregar diversas
formas do relevo cárstico e pseudocárstico tais como dolinas, sumidouros,
ressurgências, vale cegos, lapiás e cavernas, delimitada por um conjunto de fatores
ambientais específicos para a sua formação.
§ 4º Os estudos espeleológicos poderão utilizar métodos analíticos e descritivos para
a avaliação e a integração de dados e informações.
Art. 15º. Os estudos espeleológicos
interdisciplinares contendo, pelo menos:

devem

ser

realizados

por

equipes

I - Levantamento bibliográfico e cartográfico;
II - Coleta e análise de dados de campo multitemporais;
III - Análise de laboratório;
IV - Processamento e integração de dados e informações; e
V - Consulta a especialistas, comunidades locais, comunidade espeleológica e
instituições de ensino e pesquisa.
Art. 21º. A preservação de 2 (duas) cavidades testemunho definidas em procedimento
de licenciamento ambiental, será condicionante para o licenciamento de
empreendimentos que causem impactos a outra cavidade de alta relevância.
§ 1º As cavidades testemunhos preservadas deverão apresentar configurações
similares de atributos que determinaram a classificação de alta relevância para a
cavidade alvo de impactos irreversíveis.
§ 2º As cavidades testemunho definidas no processo de licenciamento têm grau de
relevância máximo, ficando vedado o licenciamento de atividades que lhes causem
impactos irreversíveis.
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Instrução normativa/ICMBIO nº30 de 19 de setembro de 2012
Estabelece procedimentos administrativos
compensação espeleológica visando:

e

técnicos

para

a

execução

de

Art. 1º - Estabelecer procedimentos administrativos e técnicos para a execução de
compensação espeleológica de que trata o art. 4º, § 3º, do Decreto nº 99.556, de 1º de
outubro de 1990, alterado pelo Decreto nº 6.640, de 7 de novembro de 2008, para
empreendimentos que ocasionem impacto negativo irreversível em cavidade natural
subterrânea classificada com grau de relevância alto e que não possuam na sua área,
conforme análise do órgão licenciador, outras cavidades representativas que possam
ser preservadas sob a forma de cavidades testemunho.
Art. 2º - O procedimento para execução de compensação espeleológica obedecerá às
seguintes etapas:
I - requerimento do interessado à Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade DIBIO/Instituto Chico Mendes, visando à abertura de processo para
definição de compensação espeleológica;
II - abertura de processo e encaminhamento ao CECAV;
III - análise técnica e avaliação do CECAV quanto à proposta de compensação
espeleológica apresentada pelo empreendedor, inclusive com a realização, quando
necessário, de vistoria nas áreas sujeitas a impacto ambiental ou naquelas propostas
para conservação;
IV - manifestação do Instituto Chico Mendes, conforme previsto no art. 6º;
V - celebração de Termo de Compromisso Ambiental - TCA entre o Instituto Chico
Mendes e o empreendedor, conforme art. 7º;
VI - publicação de extrato do TCA no Diário Oficial da União;
VII - envio de cópia do TCA firmado ao órgão licenciador; e
VIII - assinatura de Certidão de Cumprimento Integral de Compensação Ambiental.
Art. 4º - As propostas de compensação espeleológica de que trata o art. 4º, § 3º, do
Decreto nº 99.556/90, deverão contemplar ao menos uma das seguintes ações,
obedecendo à seguinte ordem de prioridade:
I - Criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural, em área de propriedade do
empreendedor, que tenha como objetivo principal a proteção do patrimônio
espeleológico;
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II - criação de unidade de conservação de proteção integral com o objetivo principal de
proteger o patrimônio espeleológico, incluindo a elaboração dos estudos necessários,
bem como a aquisição e a doação ao Instituto Chico Mendes das propriedades
localizadas na área proposta para a unidade;
III - regularização fundiária e demarcação de áreas de ocorrência do patrimônio
espeleológico em unidades de conservação.
§ 1º - A autoridade competente poderá em atenção ao caso concreto e de forma a
melhor proteger o patrimônio espeleológico, alterar a ordem de prioridade dos incisos I
a III do artigo 4º, desde que devidamente fundamentada.
§ 2º - De forma complementar, as propostas poderão contemplar:
I - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo em unidades de
conservação que protejam o patrimônio espeleológico;
II - desenvolvimento de pesquisas necessárias à conservação e uso sustentável do
patrimônio espeleológico brasileiro e dos ecossistemas associados;
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e
proteção do patrimônio espeleológico.
§ 3º - A implantação do plano de manejo de que trata o § 1º, inciso I, inclui a aquisição
de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da
unidade de conservação, bem como de sua zona de amortecimento;
§ 4º - As propostas de compensação espeleológica deverão estabelecer comparação
entre as cavernas impactadas e aquelas a serem preservadas em caráter permanente,
assim como apresentar o ganho ambiental da proposta para a proteção do patrimônio
espeleológico e biodiversidade associada.
7.3.1.8.3 Contexto Geológico e Correspondentes Unidades de Relevo
No Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta do AHE São Luiz do Tapajós,
Item 7.3.1 - Meio Físico foi apresentado o contexto geológico regional e as principais
unidades de relevo presentes na área do empreendimento. A descrição do substrato
rochoso encontra-se no item Geologia (Item 7.3.1.3. - Geologia da AII) e das unidades
de relevo, no item Geomorfologia (Item 7.3.1.9 – Geomorfologia da AII).
O embasamento cristalino, onde se situa integralmente o empreendimento, perfaz ao
redor de 83% da Área de Influência Indireta, e é constituído pelos seguintes conjuntos
rochosos que fazem parte do Domínio Tapajós (CPRM, 2008):
VOLUME 5
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 79
Revisão: 0

•

Domínio Tapajós
− Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (diabásio, troctolito, gabronorito, olivina gabro)
− Suíte Intrusiva Maloquinha (sienogranito, monzogranito)
− Corpo Anortosito Jutaí (anortosito, gabro)
− Suíte Intrusiva Ingarana (diabásio, gabro, monzodiorito, monzogabro)
− Suíte Intrusiva Parauari (sienogranito, granodiorito, monzogranito)
− Formação Salustiano (dacito, riolito)
− Complexo Cuiú-Cuiú (tonalito, granito, granodiorito, migmatito, metagabróide,
ortognaisse, paragnaisse)

Todo esse conjunto de unidades, com idades que variam de 1,2 a 2,0 Ga,
representam rochas de natureza ígneo-metamórficas de alto grau, compondo uma
paisagem de porções mais rebaixadas (deprimidas), entremeadas por relevos mais
elevados, designados pelo IBGE (2006), respectivamente, de Depressão da Amazônia
Meridional e Planaltos Residuais/Planalto do Tapajós.
No domínio da Depressão da Amazônia Meridional predominam formas colinosas com
perfis convexos esculpidos em diferentes litologias, por vezes denotando certo
controle estrutural. Os vales são poucos profundos e as planícies de pequenas
dimensões. No domínio dos Planaltos, predominam formas em morrotes e morros com
vertentes convexas, às vezes retilíneas, com vales fechados e entalhados, outras com
forte controle estrutural, onde é comum a concentração de blocos e afloramentos
rochosos.
Esse grande conjunto de rochas do embasamento cristalino encontra-se recoberto
pelos sedimentos fanerozoicos da Bacia Sedimentar do Amazonas, constituída por
duas sequências sedimentares: Uma sequência basal, de idade paleozoica, e uma
sequência superior, de idade mesozoica, compondo, segundo a CPRM (2008), o
seguinte empilhamento, ordenado estratigraficamente do topo para a base:
•

Sequência Mesozoica (Cretácea)

Constituída pelo Grupo Javari: Formação Alter do Chão (Grupo Javari): arenitos com
estratificação cruzada, pelitos e conglomerados;
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•

Sequência Paleozoica

Constituída pelos grupos Tapajós, Curuá e Urupadi.
Grupo Tapajós: (a) Formação Nova Olinda: evaporitos e lentes de calcário, no topo;
arenitos, folhelhos e siltitos; (b) Formação Itaituba: arenitos com calcários e pelitos
intercalados; e (c) Formação Monte Alegre: arenitos conglomeráticos, folhelhos e
carbonatos;
Grupo Curuá: Grupo Curuá Indiviso: folhelhos negros, diamictitos, folhelhos, siltitos e
arenitos;
Grupo Urupadi: Formação Maecuru: arenitos finos intercalados com pelitos e folhelhos
e níveis conglomeráticos.
As rochas sedimentares da sequência paleozoica afloram na calha do rio Tapajós, a
partir da Vila Rayol, iniciando-se pelos sedimentos basais devonianos da Formação
Maecuru e terminando a sequência com os sedimentos carboníferos da Formação
Nova Olinda, a norte da cidade de Itaituba, e com pequeno caimento para norte. Essa
sequência de rochas compõe uma faixa de aproximadamente 30 km de largura com o
predomínio de relevos em forma de ressaltos topográficos e pequenas escarpas, onde
é comum a ocorrência de cavidades associadas aos arenitos da Formação Maecuru e
aos calcários da Formação Itaituba. Do ponto de vista geomorfológico recebe a
denominação de Patamares Meridionais da Borda Sul da Amazônia (IBGE, op. cit), em
grande parte correspondente a chamada Província Espeleológica Altamira-Itaituba
(TRAJANO e MOREIRA, 1991). Predominam topos tabulares conformando feições de
rampas suavemente inclinadas com o padrão de drenagem e sua densidade
controlados pela tectônica e pela variação litológica. As planícies aluviais são no geral
mais desenvolvidas que as verificadas no domínio das rochas cristalinas.
A sequência cretácea superior, representada pela Formação Alter do Chão, passa a
ocorrer a norte da cidade de Itaituba e representa menos de 1,0% da área de domínio
dos sedimentos na AII, contrapondo aos 11% do domínio das rochas paleozoicas.
Recobrindo indistintamente as rochas do embasamento cristalino e as rochas da Bacia
Sedimentar do Amazonas ocorrem depósitos cenozoicos. Constituem depósitos
aluviais (atuais e terraços) acompanhando as principais drenagens ou ocorrem na
forma de depósitos indivisos de natureza detrito-laterítica.
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7.3.1.8.4 Aspectos Espeleológicos
Os aspectos espeleológicos foram considerados em dois contextos: um mais amplo,
de natureza regional, e outro, local, ou seja, no âmbito das áreas de influência do AHE
São Luiz do Tapajós.
7.3.1.8.4.1 Contexto Espeleológico Regional
No contexto espeleológico nacional, as cavernas areníticas são bastante frequentes.
De acordo com AULER et al. (2001), no Brasil, devido a fatores ainda pouco
conhecidos, os arenitos e quartzitos são também muito suscetíveis à formação de
cavidades naturais subterrâneas. No entanto, ainda são poucos os trabalhos que
abordam a gênese do processo de carstificação em rochas areníticas e a consequente
delimitação das áreas favoráveis ao seu desenvolvimento.
Apesar das cavernas em arenito serem estudadas de longa data por espeleólogos de
todo o mundo, a participação das cavernas brasileiras neste cenário ainda é muito
discreta. PILÓ e AULER (2009) afirmam que, apesar do potencial espeleológico
brasileiro conhecido em cavernas de arenito situar-se na faixa de algumas centenas
de cavernas, menos de 1% do potencial dessas cavidades naturais subterrâneas
brasileiras são conhecidas.
Embora o termo "carste" corresponda originalmente ao relevo de áreas ocupadas por
rochas solúveis, especialmente os calcários, não é exclusividade apenas de tais
rochas. As rochas geralmente consideradas insolúveis, como os arenitos, não
raramente apresentam feições semelhantes, quer por processos da ação erosiva do
escoamento das águas superficiais meteóricas, provocando remoção de grãos do
arenito que originam buracos ou espaços vazios, e evoluem, então, para depressões,
tocas, abrigos e até cavidades; quer por processos erosivos fluviais. Tais feições, por
sua semelhança às produzidas no relevo cárstico, são denominadas pseudocársticas
e, por consequência, as regiões onde são encontradas denominam-se pseudocarste
(LINO, 2001).
Para ANDREYCHOUK et al. (2009 apud JANSEN et al. 2012), é possível a utilização
dos termos “carste tradicional” e “carste não-tradicional” para diferenciar o carste em
carbonatos (tradicional) daqueles desenvolvidos em outras litologias (não-tradicional).
As cavernas de arenito apresentam gênese resultante de processos geomórficos
(escoamento superficial e inundação periódica pelos rios), erosivos (piping),
condicionantes estruturais (fraturas e falhas) e condicionantes sedimentares
(acamamentos e estratificações).
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Em um regime de intemperismo tropical vigente, como o observado na área de estudo,
sugere-se que os principais fatores para a formação de cavernas e desenvolvimento
de um ambiente cárstico em rochas areníticas são: a porosidade efetiva das unidades
arenosas, o padrão de fraturamento/falhamentos da rocha passível de percolação de
água (MONTEIRO e RIBEIRO, 2001 apud LEME ENGENHARIA, 2009), os planos de
fraqueza e descontinuidades sedimentares da rocha e os condicionantes litoestruturais
das camadas ou pacotes arenosos. Estudos recentes também destacam a importância
das condições físico-químicas específicas das águas percolantes (WIEGAND, FEY et
al. 2004 apud LEME ENGENHARIA, 2009). Por consequência, os fenômenos de
arenitização e piping são considerados como os principais processos de carstificação
de rochas areníticas.
A Figura 7.3.1.8.1/01 – Bloco Estrutural Esquemático da Borda Sul da Bacia
Sedimentar do Amazonas (SANTOS, 1986, modificado) mostra, em bloco diagrama, o
condicionamento litoestrutural do pacote arenoso, onde se encontram desenvolvidas
as cavidades do arenito Maecuru, e que sempre estão intimamente ligadas às
descontinuidades estruturais e sedimentares, bem como ao caimento regional. As
rochas carbonáticas da Formação Itaituba, onde desenvolvem as cavernas em
calcário do pacote paleozóico das proximidades da cidade de Itaituba, em nível
estratigráfico superior, também acompanham a espacialização regional dos arenitos
da Formação Maecuru.
Segundo a legislação brasileira, entende-se por cavidade natural subterrânea todo e
qualquer espaço penetrável pelo homem, com ou sem abertura identificada, desde
que sua formação seja devido a processos naturais, independentemente do tipo de
rocha encaixante ou de suas dimensões.
Além disso, segundo GEEP-Açungui (1997), as feições espeleológicas são pequenas
tocas, lapas, buracos, abrigos, aglomerados de blocos, que também integram o
patrimônio espeleológico, no entanto, apresentam o desenvolvimento em rocha com
extensão nunca superior a 5m e sem a presença de zona afótica, não possuindo
grande relevância do ponto de vista espeleológico, mas podendo possuir uma
relevância específica para outras ciências.
Estudos recentes em espeleologia defendem a adoção de um referencial para a
construção de modelo do potencial espeleológico de uma determinada região
(baseado em dados estimados), a partir da relação entre o número de cavernas
conhecidas nas principais litologias, com o provável potencial ainda não conhecido.
De acordo com o Grau de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil
(JANSEN et al. 2012) (Figura 7.3.1.8.4.1/01 - Mapa de Potencialidade de Ocorrência
de Cavernas no Brasil), 78,4% das cavidades naturais subterrâneas amostradas
encontram-se localizadas em áreas com grau de potencialidade de ocorrência de
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cavernas “Muito Alto” e “Alto”, confirmando a tese de que a maioria das 10.476
cavernas brasileiras cadastradas na base de dados do Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Cavernas (CECAV), desenvolve-se basicamente em rochas
carbonáticas e em formações ferríferas. Em comparação, apenas 12,8% das
cavidades conhecidas enquadram-se na classe de “Média” potencialidade,
englobando, especialmente, os arenitos e quartzitos, com vários registros de
ocorrência em todo o Brasil.

Figura 7.3.1.8.4.1/01 - Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil, na
escala 1:2.500.000.
FONTE: JANSEN et al. 2012.
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A classificação do grau de potencialidade proposta por JANSEN et al. (2012) utilizou a
organização de classes a partir do agrupamento de tipos de rochas, conforme Quadro
7.3.1.8.4.1/01, ponderando seus aspectos intrínsecos e respeitando a frequência de
ocorrência de cavidades.
Quadro 7.3.1.8.4.1/01 - Grau de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil de
Acordo com a Litologia.
Litotipo

Grau de
Potencialidade

Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação Ferrífera Bandada,
Itabirito e Jaspilito.

Muito Alto

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga.

Alto

Arenito,
Conglomerado,
Filito,
Folhelho,
Fosforito,
Grauvaca,
Metaconglomerado, Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito, Quartzito,
Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha Calci-silicática, Siltito e Xisto.

Médio

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, Diabasio,
Diamictito, Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito, Granitóide, Granodiorito,
Hornfels, Kinzigito, Komatito, Depósitos Secundários de Coloração Escura,
Metachert, Migmatito, Monzogranito, Olivinagabro, Ortoanfibolito, Sienito,
Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, entre Outros Litotipos.

Baixo

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e Outros Sedimentos.

Ocorrência
Improvável

FONTE: JANSEN et al. 2012.

Restringindo a análise ao Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas para o
Estado do Pará, observam-se basicamente três áreas distintas com potencial
espeleológico classificado entre “muito alto” e “alto” grau de potencialidade de
ocorrência de cavernas: (a) a borda sul e norte dos afloramentos das rochas
paleozoicas da Bacia Sedimentar do Amazonas, (b) as formações ferríferas de
Carajás e (c) os arenitos e quartzitos da Serra das Andorinhas.
No panorama de cavernas cadastradas nesse Estado são conhecidas 1.789 cavernas,
segundo dados atualizados do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de
Cavernas (CECAV, 2012). Deste total, 20 cavernas encontram-se em rochas calcárias,
144 em rochas areníticas, 281 em rochas quartzíticas, 1.315 em minério de ferro e 29
em outras litologias, conforme gráfico abaixo (Figura 7.3.1.8.4.1/02).
As cavernas em minério de ferro, que representam o maior número de cavidades no
Estado do Pará, têm seu inventário associado a estudos sistematizados, realizados
nos últimos anos, devido às exigências dos órgãos ambientais para a liberação das
licenças ambientais visando à explotação mineral.
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O Estado do Pará também se sobressai no contexto nacional pela quantidade de
cavernas em arenito (144), sendo as de maior destaque: Planaltina com
aproximadamente 1,5 km de desenvolvimento; Limoeiro com 1,2 km de
desenvolvimento; e Pedra da Cachoeira com 1 km de desenvolvimento (AULER, 2002
apud LEME ENGENHARIA, 2009). Curiosamente ocorre no Estado o registro de uma
caverna em folhelho, a Gruta Leonardo Da Vinci, no município Vitória do Xingu.

Figura 7.3.1.8.4.1/02 - Cavernas cadastradas no CECAV para o Estado do Pará.
FONTE: CECAV, 2012.

Ainda merece destaque no Estado, a Caverna Paraíso (PA-0322), localizada no
município de Aveiro, considerada a maior caverna paraense e a primeira caverna em
calcário catalogada na Amazônia (Fotos 7.3.1.8.4.1/01 e 02). Constituída por calcários
da Formação Itaituba, depositados em um ambiente marinho raso e planície de
inframaré, fato este confirmado pela presença de organismos marinhos fossilizados
(Fotos 7.3.1.8.4.1/03 e 04). Essa caverna apresenta aproximadamente 1,6 km de
desenvolvimento e caracterizam-se pela presença de drenagem subterrânea, salões e
galerias com diversos tipos de espeleotemas.
A categorização clássica das províncias espeleológicas no Brasil, descritas por
KARMANN e SANCHEZ (1979) está baseada na distribuição de rochas carbonáticas,
a partir de mapas geológicos em escalas variadas. Segundo estes autores, as
províncias espeleológicas são definidas como grandes áreas onde a ocorrência de
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cavernas tem expressão regional, sendo subdivididas em porções mais homogêneas
chamadas de Distritos Espeleológicos.

Foto 7.3.1.8.4.1/01 – Espeleotemas observados na Caverna Paraíso. Aveiro/PA.

Foto 7.3.1.8.4.1/02 – Espeleotemas observados na Caverna Paraíso. Aveiro /PA.
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Foto 7.3.1.8.4.1/03 – Organismos marinhos fossilizados na Caverna Paraíso. Aveiro /PA.

Foto 7.3.1.8.4.1/04 – Organismo marinho fossilizado na Caverna Paraíso. Aveiro /PA.
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A província espeleológica pertence a uma mesma formação geológica, onde ocorrem
grandes corpos de rochas carbonáticas suscetíveis às ações cársticas, ocasionando a
presença de agrupamentos de cavernas. No interior de uma mesma província
espeleológica, em setores com maior incidência local ou regional de cavernas, podem
ser reconhecidos Distritos de Cavernas ou Distritos Espeleológicos, cuja existência
documenta a descontinuidade dos processos cársticos ao longo da província
geológica” (KARMANN e SANCHEZ, 1979).
Essa classificação foi atualizada por KARMANN e SANCHEZ (1986) e novas
províncias foram incluídas, sendo algumas areníticas. Atualmente, a terminologia
Província Espeleológica vem sendo utilizada para demonstrar agrupamentos de
cavernas em litologias variadas, considerando as regiões que pertencem ao mesmo
grupo ou formação geológica, e os Distritos Espeleológicos acabam por compreender
os setores internos à província (CAMARGO e SPOLADORE, 2009 apud JANSEN et
al. 2012), independentemente do tipo de rocha.
Assim, de acordo com as atuais classificações de províncias espeleológicas descritas
para o Brasil, as províncias relacionadas às rochas areníticas/quartzíticas
compreendem apenas algumas destas unidades. A Província Espeleológica AltamiraItaituba é uma das mais significativas, com grande área de ocorrência e grande
concentração de cavernas em arenito e calcário abrangendo porções dos municípios
de Altamira, Prainha, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Rurópolis e Itaituba.
Segundo JANSEN et al. (2012), essa província é classificada como “muito alta” e “alta”
potencialidade para ocorrência de cavernas, respectivamente, nas formações Monte
Alegre, Itaituba e Nova Olinda (calcários e arenitos) e Formação Maecuru (arenitos).
Esta classificação está associada à ocorrência de cavidades apenas nas litologias das
sequências paleo-mesozoicas da Bacia Sedimentar do Amazonas (calcários, arenitos,
folhelhos e siltitos) e segundo esses autores não foram considerados os aspectos
referentes ao condicionamento litoestrutural desse pacote, nem tão pouco o
condicionamento regional e o arranjo dos blocos estruturais.
Na região do entorno da área de abrangência do AHE São Luiz do Tapajós, localizada
na porção oeste da Província Espeleológica Altamira-Itaituba, existem cadastradas 79
cavidades nos municípios de Aveiro, Itaituba e Rurópolis, conforme informações
compiladas a partir do CECAV (2013). Destas, 20 cavernas ocorrem em rochas
carbonáticas e 59 em rochas areníticas, conforme Quadro 7.3.1.8.4.1/02 - Listagem
das Cavidades Cadastradas na Região do AHE São Luiz do Tapajós. Dessas
cavidades cadastradas pelo CECAV (op. cit.), apenas 6 cavernas (do Machado, Nova
Conquista II, da Pipoca, da Gameleira, do Curral e do Bom Remédio) e 01 abrigo (do
Ramal) fazem parte da Área de Influência Indireta e nenhuma dessas cavidades
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encontra-se inserida na Área de Influência Direta (AID) / Área Diretamente Afetada
(ADA) como ilustra a Figura 7.3.1.8.4.1/03.
Quadro 7.3.1.8.4.1/02 - Listagem das Cavidades Cadastradas na Região do AHE São Luiz do
Tapajós.
CNC SBE NOME

MUNICÍPIO

LOCALIDADE

LAT

LONG LITOLOGIA

PA-0670

Caverna Boa Vista

Placas

Km 170 Sent.Rurópolis/Altamira a 7 Km

-4,12

-54,76 Arenito

PA-0671

Caverna Esperança
Caverna
Sumidouro
Caverna Paraná
Caverna Toca da
Coruja

Rurópolis

Km 125 Sent.Itaituba/Rurópolis a 1000 M

-4,10

-55,05 Arenito

Rurópolis

Km 120 Rod. Transamazânica

-4,15

-55,07 Arenito

Aveiro

Ramal Dos Paranaenses

-4,07

-55,45 Calcário

Rurópolis

Km 120 Sent.Itb/Rurópolis

-4,16

-55,08 Arenito

-4,16

-55,08 Arenito

PA-0672
PA-0673
PA-0674
PA-0675
PA-0676
PA-0677
PA-0337
PA-0325
PA-0338
PA-0339
-

PA-0664
PA-0658

Caverna Valinha
Caverna Vista
Alegre
Caverna Chocolate
Caverna Santa
Rosa
Caverna dos
Guarás
Caverna Borboleta
Azul
Caverna Nova
Conquista III
Abrigo do Ramal
Gruta da Pipoca
Caverna do
Machado (Gruta do
Sr. Mato Grosso)
Gruta do Bom
Remédio (Gruta do
Sr. Luiz)
Gruta do Curral
Caverna da
Gameleira
Caverna Eco

-4,12

-54,76 Arenito

Rurópolis

Km 120 Rod.
Trans.Sent.Itaituba/Rurópolis
Comunidade Vista Alegre Km 170 Sent.
Rurópolis
Km 120 Sent.Itb/Rurópolis

-4,16

-55,08 Arenito

Rurópolis

Km 115 Rodovia Transamazânica

-4,15

-55,15 Arenito

Itaituba

Km 17 Sentido Itaituba-Rurópolis

-4,39

-55,91 Arenito

Rurópolis

Km 110 Rodovia Transamazânica

-4,15

-55,16 Arenito

Itaituba

Com. Nova Conquista Km 42 a 1 Km

-4,35

-56,75 Calcário

Itaituba

Comunidade Nova Conquista

-4,34

-56,34 Calcário

Itaituba

Comunidade Nova Conquista

-4,35

-56,34 Calcário

Itaituba

Comunidade Nova Conquista antigo sítio
do sr. Machado

-4,35

-56,34 Calcário

Itaituba

Comunidade Nova Conquista serra no
sítio do sr. Luiz

-4,33

-56,37 Calcário

Itaituba

Comunidade Novo Arixi

-4,32

-56,37 Calcário

Itaituba

Comunidade Três Irmãos

-4,32

-56,30 Calcário

Rurópolis
Placas

Rurópolis

Ramal das Perdidas

-4,14

-54,92 Arenito

Rurópolis

Km 110 Sentido Itaituba/Rurópolis- 4 Km

-4,15

-55,16 Arenito

Rurópolis

Ramal da Eletronorte

-4,06

-54,88 Arenito

Rurópolis

Ramal da Eletronorte Margem Rio Leito

-4,06

-54,88 Arenito

-4,14

-54,92 Arenito

-4,06

-54,88 Arenito

PA-0660

Caverna Trio
Caverna Rio
Leitoso
Caverna Complexo

PA-0661

Caverna Bem-Te-Vi Rurópolis

PA-0662

Caverna Fantasma

Rurópolis

PA-0663

Caverna Quintal

Rurópolis

Ramal das Perdidas
Ramal da Eletronorte Margem do Rio
Leito
Ramal das Perdidas

-4,14

-54,93 Arenito

PA-0665

Rurópolis

Ramal das Perdidas

-4,14

-54,92 Arenito

Rurópolis

Ramal das Perdidas

-4,13

-54,92 Arenito

PA-0653

Caverna Altar
Caverna Monte
Alegre
Caverna da Corda

Rurópolis

Km 120 Terra do Sr. Moacir

-4,46

-55,15 Arenito

PA-0654

Caverna do Urubú

Altamira

Km 90 Sentido Itaituba/Rurópolis

-4,67

-55,39 Arenito

PA-0655

Caverna Cipó

Rurópolis

Lote Sr. Moacir/Km 123

-4,45

-55,12 Arenito

PA-0656

Caverna Thriller
Caverna Bom
Jardim
Caverna Clerismar

Rurópolis

Km 123 Lote Do Sr. Moacir
Estrada do Bis Margem Direita Igarapé
Bom Jardim
Estrada de Transfordlândia Km 13

-4,44

-55,12 Arenito

-4,28

-56,01 Calcário

-4,08

-55,46 Calcário

PA-0659

PA-0657

PA-0460
PA-0461

Itaituba
Aveiro
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CNC SBE NOME

MUNICÍPIO

LOCALIDADE

LAT

LONG LITOLOGIA

Km 85 Sentido Itaituba/Rurópolis

-4,21

-55,34 Calcário

-4,08

-55,46 Calcário

PA-0462

Caverna do
Cachorro

Rurópolis

PA-0463

Caverna Bananal

Aveiro

PA-0464

Caverna Queimada

PA-0465

Caverna Toquinha
Caverna das
Damas
Caverna do Sapo
Preto
Caverna do
Chuveiro
Caverna do Mapa

PA-0466
PA-0467
PA-0472
PA-0430
PA-0431
PA-0334
PA-0336
PA-0340
PA-0317

Rurópolis

Estrada de Transfordlândia Ramal dos
Paranaenses
Ramal das Perdidas a 05 Km

-4,14

-54,93 Arenito

Rurópolis

Km 85 Sentido Itaituba/Rurópolis

-4,22

-55,34 Calcário

Rurópolis

Vicinal do Caximbão Km 135

-4,13

-55,04 Arenito

Rurópolis

Km 85 Sentido Itaituba/Rurópolis

-4,22

-55,35 Calcário

Rurópolis

Km 85 Sentido Itaituba/Rurópolis

-4,22

-55,34 Calcário

Rurópolis

Ramal das Perdidas a 5 Km

-4,14

-54,93 Arenito

Caverna Caximbão
Caverna Matheus
Felipe
Caverna Fernanda
Caroline
Caverna Nova
Conquista II

Rurópolis

Km 135 Vicinal do Caximbão

-4,16

-55,06 Arenito

Rurópolis

Km 124 Sentido Itaituba-Rurópolis

-4,08

-55,06 Arenito

-4,15

-55,16 Arenito

-4,34

-56,34 Calcário

Caverna Sumaúma

Aveiro

-4,07

-55,45 Calcário

Rurópolis
Itaituba

Km 110 Sentido Itaituba-Rurópolis a 4
Km
Com. Nova Conquista - Km 42 Sentido
Itaituba-Jacaré
Ramal dos paranaenses próximo à
fordlândia

PA-0490

Caverna do Rio
Cupari
Caverna da
Fumaça
Caverna do
Carneiro
Caverna Inhanguá I
Caverna do
Enoque
Caverna do Rastejo

PA-0491

Caverna Catitú

Rurópolis

Sentido Itaituba/Rurópolis a 1.5 km

-4,09

-55,04 Arenito

PA-0494

Caverna Tamires
Caverna dos
Prudente
Caverna
Engraçadinha

Rurópolis

km 120 Sentido Itaituba/Rurópolis

-4,14

-55,07 Arenito

Rurópolis

Km 105 Sentido Itaituba/Rurópolis

-4,16

-55,21 Arenito

-4,13

-55,05 Arenito

PA-0509

Caverna Alegre

Rurópolis

-4,20

-55,30 Calcário

PA-0510

Caverna

Rurópolis

-4,09

-55,04 Arenito

-4,20

-55,30 Calcário

-4,15

-55,12 Arenito

-4,86

-55,18 Arenito

-4,13

-55,05 Arenito

-4,14

-55,07 Arenito

-4,16

-55,18 Arenito

-4,16

-55,18 Arenito

-4,12

-55,12 Arenito

-4,13

-55,06 Arenito

-4,12

-55,12 Arenito

-4,16

-55,19 Arenito

-4,09

-55,04 Arenito

PA-0319
PA-0320
PA-0321
PA-0488
PA-0489

PA-0498
PA-0501

PA-0511
PA-0512
PA-0513

Caverna do Sonho
Encantado
Caverna do Jacaré

Rurópolis

Km 74 rodovia transamazânica

-4,16

-55,42 Arenito

Rurópolis

Comunidade nossa senhora aparecida

-4,28

-55,62 Arenito

Rurópolis

Km 74 rodovia transamazânica

-4,16

-55,42 Arenito

Rurópolis

km 117 À 250m Próx. Rio Inhanguá

-4,12

-55,12 Arenito

Rurópolis

km 117 Sentido Itaituba/Rurópolis

-4,11

-55,12 Arenito

Rurópolis

km 117 Sentido Itaituba/Rurópolis

-4,11

-55,12 Arenito

Rurópolis

Rurópolis
Rurópolis

Rurópolis

PA-0518

Caverna do Baiano
Caverna Do
Coração
Caverna Tatiele
Caverna
Interessante
Caverna Encanto

PA-0519

Caverna da Oneide

Rurópolis

PA-0521

Caverna D+

Rurópolis

PA-0522

Caverna do Adauto

Rurópolis

PA-0523

Caverna do Cano

Rurópolis

km 117 a 2km
km 123 Sentido Itaituba/Rurópolis Lado
Direito
km 117 a 2 km Lado Esquerdo
Transamazânica
Sem informação

PA-0524

Caverna Colorida

Rurópolis

km 135 Sentido Itaituba/Rurópolis a

PA-0515
PA-0516
PA-0517

Altamira

Km 123 Sentido Itaituba/Rurópolis Lado
Direito
km 90 com Santa Luzia a 06 km.
Itaituba/Rurópolis
km 135 Sentido A 1 Km Jararaca
Itaituba/Rurópolis
Comunidade Santa Luzia Km 90
Itaituba/Rurópolis
Km 115 Sentido Itaituba/Rurópolis

Rurópolis

Rurópolis
Rurópolis

km 135 Sentido Itaituba/Rurópolis
Km 123 Sentido Itaituba/Rurópolis à
direita
km 120 Sentido Itaituba/Rurópolis
km 105 Sentido Itaituba/Rurópolis a 06
km
km 105 Sentido Itaituba/Rurópolis a 6 km
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LAT

LONG LITOLOGIA

-4,13

-55,06 Arenito

-4,10

-55,00 Arenito

1.5km

-4,18

-55,30 Arenito

Itaituba

km 123 Sentido Itaituba/Rurópolis Lado
Direito
Km 140 Transmazânica a 2 km
Sent.Itaituba/Rurópolis
Com. Santa Luzia a 3 km
Itaituba/Rurópolis
Km 35 Sentido Itaituba/Rurópolis a 8 Km

-4,37

-55,71 Arenito

Itaituba

Km 35 Sentido Itaituba/Rurópolis a 8 Km

-4,37

-55,73 Arenito

-4,16

-55,42 Arenito

-4,16

-55,42 Arenito

-4,08

-55,46 Calcário

-4,18

-55,30 Arenito

PA-0545

Caverna Beliche

Rurópolis

PA-0546

Caverna do Luizão

Rurópolis

PA-0322

Caverna das
Abelhas
Caverna Areial
Caverna Campo
Verde
Caverna dos
Padres
Caverna Zé
Frederico
Caverna Paraíso

PA-0520

Caverna de Boston

PA-0547
PA-0666
PA-0667
PA-0668
PA-0669

Rurópolis

Rurópolis
Rurópolis
Aveiro
Rurópolis

Km 74 Rod. Trans. Sentido
Itaituba/Rurópolis
Km 74 Rod. Trans.
Sent.Itaituba/Rurópolis
Sem informação
km 90 com. Santa Luzia a 3 km
Itaituba/Rurópolis

FONTE: CECAV, 2012 e 2013; Base de Dados Geoespacializados de Cavidades Naturais Subterrâneas do CECAV,
situação em 01/07/13 (data do arquivo original em shapefile).
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Figura 7.3.1.8.4.1/03 – Potencialidade de Ocorrência de Cavidades na AII e Entorno do AHE
São Luiz do Tapajós.
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7.3.1.8.4.2 Contexto Espeleológico da AII
Na porção norte da AII do empreendimento em questão, os litotipos classificados
como “muito alto” e “alto” grau de potencialidade de ocorrência de cavernas (CECAV,
2012), estão associados aos sedimentos paleozoicos da Bacia Sedimentar do
Amazonas, representados mais especificamente pelas rochas do Grupo Tapajós
(formações Monte Alegre, Itaituba e Nova Olinda) e da Formação Maecuru,
respectivamente (CECAV, op. cit.).
Da análise do contexto regional verifica-se que outros fatores devem ser considerados,
e não apenas as características litológicas, quais sejam: aspectos litológicos;
condicionantes intrínsecos da unidade (porosidade efetiva da unidade,
descontinuidades devido ao acamamento e outras estruturas sedimentares como
estratificação cruzada etc); estruturas decorrentes de fraturamento e zonas de falhas;
condicionamento em forma de blocos litoestruturais (pacotes rochosos com
intercalações de rochas solúveis e/ou permeáveis com rochas de menor
permeabilidade); zonas de silicilicação/limonitização e ao condicionamento devido ao
caimento ou mergulho regional.
Dessa forma, as rochas da AII e AID/ADA podem ser agrupadas, do ponto de vista de
potencialidade de ocorrência de cavidades, e considerando-se os processos
espeleológicos relacionados aos aspectos da favorabilidade litológica/estrutural e da
favorabilidade morfológica, da seguinte maneira:
− Rochas do Embasamento Cristalino: muito baixa favorabilidade litológica e baixa
favorabilidade morfológica - presença de rochas ígneo-metamórficas de alto
grau e formas de relevo de natureza isotrópica - baixa potencialidade para
ocorrência de processos espeleológicos;
− Rochas Paleozoicas da borda sul da Bacia Sedimentar do Amazonas: muito alta
favorabilidade litológica e muito alta favorabilidade morfológica - presença de
rochas sedimentares com alta permeabilidade efetiva (arenitos) e/ou solúveis
(calcários), intercalados com camadas de permeabilidade menor /
impermeáveis; presença de estruturas / descontinuidades (acamamento,
gradação litológica, estratificação, fraturas e falhas); morfologia favorável com
formação de blocos controlados por mergulho e/ou caimento regional - muito
alta potencialidade para ocorrência de processos espeleológicos;
− Rochas Mesozoicas da Bacia Sedimentar do Amazonas: baixa favorabilidade
litológica e baixa favorabilidade morfológica-presença de arenitos friáveis e
inconsolidados e geralmente com morfologia muito aplainada - baixa
potencialidade para ocorrência de processos espeleológicos, pois não são
conhecidos na região o controle com desenvolvimento de crostas superficiais do
tipo material laterítico ou bauxítico; e
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− Depósitos Cenozoicos, representados por ocorrências de sedimentos
inconsolidados (depósitos Cenozoicos Indivisos) e não mapeáveis, e por
sedimentos aluviais atuais e terraços - muito baixa potencialidade para
ocorrência de processos espeleológicos.
Embora toda área de influência tenha sido pesquisada em busca da ocorrência de
cavidades naturais, especialmente com a elaboração de questionários específicos de
informações sobre a ocorrência dessas feições, a maior atenção foi dada para a faixa
de ocorrência dos arenitos da Formação Maecuru e dos calcários da Formação
Itaituba.
A Formação Maecuru é constituída principalmente por arenitos com intercalações
siltosas, argilo-siltosas e níveis conglomeráticos. Estes arenitos são friáveis, com ou
sem matriz caulínica, creme esbranquiçados, granulometria variando de fina a grossa,
com predomínio da fração fina. Apresentam comumente, pacotes subhorizontais com
estratificação plano-paralela, estratificação cruzada acanalada, marcas onduladas e
níveis conglomeráticos centimétricos, que caracterizam sua origem fluvial. Afloram em
uma faixa ENE-WSW, com média de 20 km de largura, contínua por centenas de
quilômetros, acompanhando a borda sul da Bacia do Amazonas (CPRM, 2008). De um
modo geral, essas rochas encontram-se recobertas por uma cobertura detrito-laterítica
(lateritas desmanteladas).
Os arenitos da Formação Maecuru, localizados entre a Vila Braga e a Vila Rayol, têm
direção principal de acamamento variando entre N55ºE a N75ºE, com mergulhos subhorizontais da ordem de 4º a 8º para NW. Essas camadas são cortadas por fraturas
com direções principais para NW, com mergulho subvertical (CPRM, 2008), bem
marcadas em toda a região do estudo, e condicionam fortemente o desenvolvimento
dessas feições. (Fotos 7.3.1.8.4.2/01 e 02) Representam em área ao redor de 8,0 %
das unidades aflorantes na AII.
Por sua vez, as rochas da Formação Itaituba, com menor expressão areal em relação
à ocorrência da faixa dos arenitos Maecuru (aproximadamente 2,0 %), representam
um amplo sistema plataformal carbonático, indicativo de ambientes rasos que
acompanham a distribuição regional da sequência paleozoica, com direção geral
ENE/WSW e caimento para norte. Dentro do limite da AII apresenta a maior parte da
faixa de ocorrência sobre o domínio do Parque Nacional da Amazônia e bastante
distante da área do empreendimento.
No geral, seus sedimentos são constituídos por camadas intercaladas de calcários
fossilíferos, dolomitos, arenitos carbonáticos e níveis de folhelhos, arenitos e material
evaporítico.
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Estudos mais recentes nesta unidade, conduzidos por MATSUDA et al. (2009, 2010),
ALMEIDA et al. (2007) e MILHOMEM NETO (2010), considerando-se especialmente o
pacote de rochas carbonáticas, e tendo como referências as exposições da pedreira
de calcário CALMINAS, explotada para corretivo de solo, as minas da ITACIMPASA
(antiga CAIMA), explotada para corretivo de solos e fabricação de cimento, e a faixa
de afloramentos na calha do rio Tapajós, têm demonstrado que o pacote com a maior
concentração de rochas carbonáticas apresenta uma espessura ao redor de 15m.
Esse pacote é constituído por camadas alternadas de calcário, intercaladas com
material argiloso a silto-argiloso e material dolomítico. O material carbonático
apresenta cor cinza escura, textura maciça e é bastante fossilífero, podendo variar de
centímetros a 1,5 m de espessura. Os níveis de material dolomitizado,
predominantemente de cor creme clara, também podem variar de centímetros até
alcançar espessuras ao redor de 2 m. Geralmente são porosos, com estruturas tipo
vugs. (Fotos 7.3.1.8.4.2/03 e 04). Nesse pacote carbonático são comuns fraturas E-W
e N-S.
A partir dos levantamentos espeleológicos de campo da AII e da AID/ADA, e das
informações coletadas junto à população das comunidades locais (aplicação dos
questionários específicos), foram reconhecidas duas áreas com concentração de
cavidades associadas a essas unidades: (a) arenitos da Formação Maecuru
(proximidades das vilas Rayol e Braga); e (b) calcários da Formação Itaituba
(proximidades das vilas Nova Conquista I e Três Irmãos). Feições espeleológicas
casuais também foram reconhecidas nas proximidades da nucleação de Machado
(ilhas Tureba, margem direita do Tapajós).
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Foto 7.3.1.8.4.2/01 - Aspecto geral de paredão do arenito da Formação Maecuru com
estratificação cruzada e fraturas subverticais NW. Rio Tapajós, Vila Braga.

Foto 7.3.1.8.4.2/02 - Aspecto geral de paredão do arenito da Formação Maecuru com
estratificação cruzada e fraturas subverticais NW. Rio Tapajós, Vila Braga.
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Foto 7.3.1.8.4.2/03 – Pedreira de Calcário CALMINAS – Aspecto geral da bancada de calcário
cinza claro da Formação Itaituba. Notar intercalação de material argiloso, cinza escuro.

Foto 7.3.1.8.4.2/04 – Pedreira de Calcário CALMINAS – Aspecto do material dolomitizado com
desenvolvimento de “vugs” com formação de crostas silicosas.
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Na sequência é apresentada uma síntese dessas três regiões, com a espacialização
no Mapa 7.3.1.8 - Espeleologia da AII (Volume 4 – Mapas) escala 1:250.000 e a
relação apresentada nos Quadros 7.3.1.8.4.2/01 a 04.
− Calha do rio Tapajós (margem esquerda) entre a Vila Rayol e a Vila Braga
Essa região corresponde à porção SW da faixa de ocorrência dos arenitos da
Formação Maecuru no Estado do Pará, pertencentes à Província Espeleológica
Altamira-Itaituba. De um modo geral, próximo à calha de drenagem, as rochas da faixa
paleozoica se apresentam relativamente rebaixadas topograficamente, não formando
as escarpas características, conhecidas como “Paredões das Casas de Pedras” da
região de Planaltina, onde desenvolvem vários níveis com ocorrência de cavidades.
Essas cavidades da calha do rio Tapajós ocorrem junto a sua margem esquerda, em
paredões localizados, e, no geral, foram desenvolvidas pela ação erosiva das águas
fluviais que, atuando sobre planos de descontinuidades, zonas de maior fraqueza,
propiciaram o seu desenvolvimento.
Nessa região foram encontradas 25 cavidades, sendo 08 classificadas como cavernas
(Quadro 7.3.1.8.4.2/01 - Relação das Cavernas na AII do Empreendimento, entre Vila
Rayol e Vila Braga), 16 consideradas como abrigos e 01 como feição espeleológica
(Quadro 7.3.1.8.4.2/02 - Relação dos Abrigos e Feição Espeleológica na AII do
Empreendimento, entre Vila Rayol e Vila Braga).
Quadro 7.3.1.8.4.2/01 - Relação das Cavernas na AII do Empreendimento entre Vila Rayol e
Vila Braga.
Código das
Cavidades

Nome das Cavidades

Coordenadas UTM (*) Projeção
(Datum SIRGAS 2000) Horizontal (m)

Caverna Tap 01
Caverna Tap 02
Caverna Tap 03
Caverna Tap 04
Caverna Tap 05
Caverna Tap 06
Caverna Tap 07
Caverna Tap 08

Caverna da Sombra
Caverna da Piranheira 2
Caverna do Porco
Caverna da Festa
Caverna da Canoa
Caverna da Árvore
Caverna Boca Aquaizinho
Caverna do Peixe Boi

580394
580407
580425
580391
580408
580460
580434
580476

9510016
9509973
9509944
9509446
9509389
9509317
9509292
9509098

8,0
8,0
37,0
6,0
12,0
8,0
41,0
16,0

OBSERVAÇÃO: (*) Informações da etapa de prospecção exocárstica, tendo por base
coordenadas obtidas com GPS.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012 e 2013.
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Quadro 7.3.1.8.4.2/02 - Relação dos Abrigos e Feição Espeleológica na AII do
Empreendimento entre Vila Rayol e Vila Braga.
Cavidades

Nome das Cavidades

Coordenadas UTM (*)
(Datum SIRGAS 2000)

Abrigo 01
Abrigo 02
Abrigo 03
Abrigo 04
Abrigo 05
Abrigo 06
Abrigo 07
Abrigo 08
Abrigo 09
Abrigo 10
Abrigo 11
Abrigo 12
Abrigo 13
Abrigo 14
Abrigo 15
Abrigo 16

Abrigo do Bruno
Abrigo Piranheira 1
Abrigo Piranheira 3
Abrigo do Jacaré
Abrigo Perna do Boi
Abrigo da Lontra
Abrigo do Parafuso
Abrigo da Mocinha
Abrigo da Jatuarana
Abrigo do Curimatá
Abrigo da Paca
Abrigo Pontão do Peixe Boi
Abrigo do Bacabal
Abrigo da Santa
Abrigo Poção da Goiânia
Abrigo do Jandiá

580390
580409
580411
580417
580417
580418
580359
580343
580358
580392
580433
580482
580489
580528
581228
581229

9510038
9509979
9509972
9509971
9509904
9509887
9509757
9509647
9509544
9509449
9509372
9509096
9509004
9509630
9509618
9509618

Projeção
Horizontal
(m)
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m
Menor que 5m

Feição
Espeleológica 07

-

580403

9509411

Menor que 5m

Obs.: (*) Informações da etapa de prospecção exocárstica, tendo por base coordenadas obtidas com
GPS.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012 e 2013.

− Região de Nova Conquista / Três Irmãos
Na região da margem esquerda do rio Tapajós, na bacia de drenagem do igarapé
Jacaré, entre as vilas Nova Conquista I e II, a sul, e Nova Califórnia e Paraiso, a norte,
ocorre uma faixa da Formação Itaituba, de aproximadamente 7,0km de largura,
portadora de lentes de calcário, onde se desenvolvem cavidades de natureza cárstica.
Essa faixa estende-se para oeste da AII, adentrando a floresta do Parque Nacional da
Amazônia, e prolonga-se para leste, passando na região da cidade de Itaituba, no
geral acompanhando a espacialização das demais faixas de rochas paleozoicas da
borda sul da Bacia Sedimentar do Amazonas.
Na região de Nova Conquista, o CECAV (2012 e 2013) já havia cadastrado a presença
de 7 cavidades em rochas calcárias. Durante a realização da segunda etapa de campo
do levantamento da equipe de espeleologia, mais 7 cavidades foram encontradas
nessa região, conforme indicado no Quadro 7.3.1.8.4.2/03 - Relação das Cavernas,
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Abrigos e Feições Espeleológicas na AII do Empreendimento, proximidades das vilas
Nova Conquista I e Três Irmãos.
Quadro 7.3.1.8.4.2/03 - Relação das Cavernas, Abrigos e Feições Espeleológicas na AII do
Empreendimento, proximidades das vilas Nova Conquista e Três Irmãos.
Cavidades

Coordenadas UTM
(Datum SIRGAS 2000)

Cavidades Cadastradas no ICMBio/CECAV
Caverna do Machado(*)
572728
9519442
Caverna Nova Conquista II (*) 572741
9519704
Gruta da Pipoca (*)
572745
9519695
Abrigo do Ramal (*)
573059
9519809
Caverna da Gameleira (*)
577505
9519809
Gruta do Curral (*)
570219
9522124
Gruta Bom Remédio (*)
570094
9521833
Novas Cavidades Identificadas Durante os Trabalhos de Campo
Caverna Sítio Tanquezinho
572019
9519808
Caverna do Cágado
572023
9519797
Caverna Machado II
572764
9519391
Caverna Machado III
572581
9519399
Feição Espeleológica 08
572301
9519432
Feição Espeleológica 09
573058
9519819
Feição Espeleológica 10
577536
9522036

Projeção Horizontal
(m)
112,0
16,0
3,5
4,0
8,0
6,5
35,0
13,5
25,5
14,5
8,0
Menor que 5 m
-

Observação: (*) = Cavidades já cadastradas no ICMBio/CECAV (2012 e 2013)
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012 e 2013

As observações de campo, compiladas através dos estudos das 14 cavidades
desenvolvidas em calcário nas proximidades das vilas Nova Conquista e Três Irmãos
(Quadro 7.3.1.8.4.2/03), demonstram que se trata de um carste de característica
superficial, uma vez que na maioria das cavidades analisadas, observou-se uma capa
de rocha superficial inferior a 5 metros de espessura. Esse condicionamento,
possivelmente está refletindo o caráter lenticular e de pequena espessura das
camadas de calcário, geralmente intercaladas com outras litologias, como folhelhos e
siltitos. Também está relacionado com um controle estrutural, dado em especial pelo
sistema de fraturamento NW-SE que, associado aos demais sistemas de
descontinuidades (E-W N-S e NE-SW), possibilita uma interação entre as dolinas,
feições verticais pouco profundas (semelhantes à formação dos chamados abismos), e
cavidades (cavernas, grutas e abrigos), compondo sistemas de carste específicos. As
Fotos 7.3.1.8.4.2/05 a 12 ilustram os aspectos gerais dessas cavidades.
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Foto 7.3.1.8.4.2/05 – Ressalto topográfico onde se encontra desenvolvida a Caverna Nova
Conquista II.

Foto 7.3.1.8.4.2/06 – Aspecto da entrada da Caverna Nova Conquista II.
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Foto 7.3.1.8.4.2/07 – Aspecto de espeleotema (estalalactite e pequena coluna) acompanhando
plano de fratura no teto da Caverna Nova Conquista II.

Foto 7.3.1.8.4.2/08 – Aspecto de pequena dolina nas proximidades da Caverna Nova
Conquista II, orientada na direção NW.
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Foto 7.3.1.8.4.2/09 – Aspecto de pequena dolina nas proximidades da Caverna Nova
Conquista II, orientada na direção NW.

Foto 7.3.1.8.4.2/10 – Aspecto da entrada da Caverna do Machado também controlada por
estruturas de direção NW.
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Foto 7.3.1.8.4.2/11 – Aspecto da entrada da Caverna da Gameleira desenvolvida por
abatimento de blocos superficiais em frente de encosta orientada na direção NW.

− Calha do Rio Tapajós (margem direita) a montante da Nucleação de
Machado (proximidades das ilhas Tureba)
Durante a abertura dos transectos para os trabalhos de campo realizados pela equipe
do meio biótico do AHE São Luiz do Tapajós foi verificada a presença de arranjo de
blocos de rochas do embasamento cristalino que, a partir das informações coletadas
através do “Questionário Sobre Informações de Cavidades Naturais”, resultou em uma
área a ser visitada pela equipe responsável pelos estudos espeleológicos.
A análise dessas feições indicou tratar-se de arranjos casuais de blocos deslocados
de rochas granito-gnáissicas, dispostos de forma aleatória ao longo de um pequeno
curso d’água, em vale fechado e de encosta abrupta. Portanto, não são feições
espeleológicas típicas, desenvolvidas a partir de processos espeleológicos normais,
mas sim “feições espeleológicas casuais”.
Essas 06 feições encontram-se relacionadas no Quadro 7.3.1.8.4.2/04 - Feições
Espeleológicas Casuais de Blocos Abatidos nas Rochas do Embasamento e
constituem o terceiro agrupamento de cavidades encontradas na AII do AHE São Luiz
do Tapajós.
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Quadro 7.3.1.8.4.2/04 - Feições Espeleológicas Casuais de Blocos Abatidos nas Rochas do
Embasamento na AII.
Cavidades

Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000)

Projeção Horizontal (m)

Feição 01
Feição 02
Feição 03
Feição 04
Feição 05
Feição 06

509565
508242
507791
507795
507790
507788

5,7
7,0
6,0
14,0
6,0
20,0

9420637
9420465
9420909
9420914
9420915
9420919

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012.

7.3.1.8.5 Considerações Finais
Durante o período de 26/10/2012 a 07/11/2012 foram realizados os primeiros
levantamentos de prospecção espeleológica (levantamento exocárstico) na AII do
futuro AHE São Luiz do Tapajós, onde foram reconhecidas duas áreas com ocorrência
de cavidades: uma entre as vilas Rayol e Braga, com ocorrência de cavidades
associadas aos arenitos da Formação Maecuru; e outra referente às feições
espeleológicas casuais da região a montante de Machado/ilhas Tureba, associadas ao
arranjo de blocos de rochas granitoides. Essas duas áreas encontram-se inseridas
também no âmbito da AID do empreendimento.
Com as atualizações dos estudos de engenharia, a AII originalmente estabelecida
para o meio físico teve então seu limite ampliado para jusante, incluindo desse modo,
uma considerável porção dos sedimentos da Formação Itaituba, de grande
potencialidade para ocorrência de cavidades. Na região do igarapé Jacaré, nas
proximidades das vilas Nova Conquista e Três Irmãos, as cavidades já cadastradas
pelo CECAV (2012), passaram então a se inserir no novo limite estabelecido para a AII
do AHE São Luiz do Tapajós. Com a realização da campanha complementar de
espeleologia, realizada entre 15/05/2013 e 20/05/2013, outras novas cavidades foram
encontradas nessa região, associadas à área ampliada, abrangendo o domínio dos
calcários da Formação Itaituba, vindo a se constituir em uma terceira região com
ocorrência de cavidades associadas às rochas calcárias.
Segundo estudos de potencialidade de ocorrência de cavernas (JANSEN et al. 2012),
as rochas com “muito alto” e “alto” grau de potencialidade da região correspondem ao
Grupo Tapajós (formações Monte Alegre, Itaituba e Nova Olinda) e à Formação
Maecuru, respectivamente.
Após o entendimento do contexto regional, os estudos espeleológicos da AII
consideraram não apenas os aspectos litológicos como critério para definição do grau
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de potencialidade “muito alto” e “alto”, como definido por JANSEN et al (op. cit). Neste
estudo foram considerados adicionalmente os aspectos morfológicos com a formação
de blocos controlados pelo mergulho regional. Dessa forma, a favorabilidade litológica,
associada à favorabilidade morfológica e estrutural permitiu reconhecer para a AII
quatro áreas com diferentes potencialidades: (a) rochas paleozoicas com muito alta
potencialidade para formação de cavidades; (b) rochas mesozoicas; e (c) rochas do
embasamento cristalino com baixa potencialidade e (d) sedimentos cenozoicos com
muito baixa potencialidade para formação de cavidades. Das cavidades levantadas
87% situam-se nas áreas de muito alta potencialidade (56% no domínio dos arenitos
da Formação Maecuru e 31% no domínio dos calcários da Formação Itaituba) e 13%
no domínio de baixa potencialidade das rochas granitoides do embasamento cristalino.
Com relação ao patrimônio espeleológico vale ressaltar que apenas 07 cavidades
anteriormente descritas pelo CECAV (2012 e 2013), associadas aos calcários do
Igarapé Jacaré, encontravam-se relacionadas no âmbito da AII (Quadro
7.3.1.8.4.1/02).
Com a realização dos trabalhos de campo foram identificadas na AII, três regiões com
presença de cavidades, totalizando-se 45, sendo 18 cavernas (08 em arenitos e 10 em
calcários); 17 abrigos (16 em arenitos e 01 em calcário) e 10 feiçoes espeleológicas
(06 em rochas granitoides - feições espeleológicas casuais; 03 em calcário e 01 em
arenito. Dessas feições, 25, todas desenvolvidas em arenitos (Formação Maecuru),
encontram-se concentradas entre a Vila Rayol e a Vila Braga (16 abrigos, 08 cavernas
e 01 feição espeleológicas). Por situarem imediatamente na margem esquerda do rio
Tapajós (a jusante do barramento), permanecem atualmente grande parte do ano
inundadas pelo efeito das águas advindas de montante durante o chamado “inverno
amazônico”, e pelo efeito do remanso do rio Amazonas.
As 14 cavidades desenvolvidas em calcário (Formação Itaituba) encontram-se
concentradas nas proximidades das vilas Nova Conquista / Três Irmãos (10 cavernas,
03 feições espeleológicas e 01 abrigo). Além destas cavidades, 06 representam as
chamadas feições espeleológicas casuais em rochas granitoides do embasamento.
Com base nos dados levantados em campo, a caracterização do potencial
espeleológico da região, a partir da análise do contexto geológico e geomorfológico,
indica baixa relevância para o meio físico, sob o enfoque regional e local.
As 25 cavidades encontradas durante a prospecção de campo na região entre as vilas
Rayol e Braga constituem cavidades de pequena a média dimensão, não apresentam
espeleotemas, não exibem feições espeleológicas únicas ou raras, não apresentam
morfologia única e, recorrentemente, ficam inundadas temporariamente pelas águas
do rio Tapajós na época das enchentes.
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São cavidades formadas em rochas areníticas com uma gênese fortemente
condicionada pelos processos erosivos das águas do rio Tapajós, em associação ao
padrão de fraturamento da rocha e aos planos de fraqueza e descontinuidades
sedimentares intrínsecas da unidade geológica onde são desenvolvidas.
Já as feições espeleológicas encontradas no domínio do embasamento cristalino, a
montante do povoado de Machado, proximidades das ilhas Tureba, representam
feições decorrentes simplesmente do arranjo geral casual de blocos rochosos.
As descrições, mais detalhadas das feições tanto da Vila Rayol / Vila Braga como de
montante da localidade de Machado são apresentadas no âmbito da AID.
As cavidades das vilas Nova Conquista / Três Irmãos posicionam-se apenas no âmbito
da AII e, por esta razão, serão aqui tratadas de forma mais detalhada.
Com relação a essas 14 feições, exceto a Caverna do Machado, com mais de 100 m
de projeção horizontal, as demais cavidades podem ser consideradas como de
pequena a média dimensão, formadas por processos espeleológicos comuns, com
desenvolvimento de espeleotemas usuais e com domínio em ambiente que pode ser
considerado superficial, pois todas essas feições têm seu desenvolvimento
condicionado a pouca profundidade.
Possivelmente as cavidades das vilas Nova Conquista I / Três Irmãos, correspondam
ao nível superficial dos chamados calcários calcíticos da Pedreira 2 da Itaituba
Indústria de Cimentos do Pará S/A ITACIMPASA.
Nenhuma das três áreas com identificação de cavidades serão afetadas pelo futuro
reservatório do AHE São Luiz do Tapajós. As cavidades em arenito entre a Vila Rayol
e Vila Braga estão todas localizadas na margem esquerda do rio Tapajós, a
aproximadamente 20km a jusante do barramento pela calha do rio; enquanto as
feições em rochas granitoides a montante de Machado, também se posicionam fora da
área de futuro reservatório. As cavidades em calcário são externas a AID e localizamse a uma distância de aproximadamente 26 km a jusante do reservatório. Tanto as
rochas da Formação Maecuru, quanto as rochas da Formação Itaituba, consideradas
de muito alta potencialidade para formação de cavidades, não apresentam qualquer
relação com a área a ser inundada pelo furuto reservatório.
Na sequência é apresentada uma síntese das cavidades encontradas nas
proximidades das vilas Nova Conquista e Três Irmãos, sendo que as respectivas
fichas de cadastro com plantas e perfis e fotos das cavidades levantadas encontramse no Anexo Geral 7.3.1.8/02 – Fichas de Cadastro das Cavidades das Vilas Nova
Conquista / Três Irmãos (Volume 4 – Anexo Geral).
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− Cavidades Cadastradas pelo ICMBio/CECAV (2012, 2013)
•

Caverna do Machado – Coordenadas UTM 21M 572728-9519442; Altitude 45 m;
Projeção Horizontal 112 m.

A Caverna do Machado possui dimensões de aproximadamente 100 m de
desenvolvimento, e é a maior cavidade encontrada na região de Nova Conquista. A
cavidade é formada por uma galeria escavada pelo rio, e apresenta muitas aberturas,
como entradas ou clarabóias, das quais se adentra até uma drenagem permanente.
Possui poucos espeleotemas e algumas marcas ondulares nas paredes, bem como
blocos rochosos abatidos posicionados junto às entradas.
A galeria encontra-se a uma distância da superfície menor que 5m, indicando que o
carste é bem superficial, e que existe uma drenagem associada às várias captações
superficiais por pequenas dolinas, vales cegos ou mesmo afundamento de blocos
superficiais. A cavidade possui grande umidade no seu interior e temperatura interna
elevada. Estes fatores devem-se a capa de rocha delgada presente na galeria.
Apresenta uma quantidade muito grande de morcegos, peixes na drenagem ativa e
fauna cavernícola associada. Também se observou uma espécie de réptil pertencente
à Ordem Crocodylia, conhecido comumente como jacaré.
Sua importância maior está relacionada à fauna associada e, principalmente, a
proteção da drenagem subterrânea, já que a vegetação original que cobria a área foi
suprimida, estando a área externa recoberta atualmente por pastagem.
•

Caverna Nova Conquista II – Coordenadas UTM 21M 572741-9519704; Altitude
55 m; Projeção Horizontal 16 m

Encontra-se em uma dolina de colapso rasa, com paredes verticais de 1 a 2 metros.
Ocorrem duas aberturas nas quais a maior adentra o pequeno maciço calcário. Há
presença de blocos abatidos na entrada e dois salões separados por um grande bloco.
A caverna Nova Conquista II possui muitos espeleotemas, como cortinas,
escorrimentos, estalactites e estalagmites. O mais relevante é a presença de fósseis
de conchas calcárias preservadas na rocha.
Verifica-se a presença de morcegos e de fauna associada; na parte mais profunda da
cavidade há presença de lama no substrato, decorrente da infiltração de solo com
águas de percolação pluvial.
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•

Gruta da Pipoca – Coordenadas UTM 21M 572745-9519695; Altitude 54 m;
Projeção Horizontal 3,5 m

No mesmo conjunto da Caverna Nova Conquista II existe uma pequena cavidade, de
no máximo 4 metros, que não apresenta zona afótica, nem espeleotemas, nem a
presença de morcegos.
Um dos lados desta cavidade é constituído por blocos abatidos, que não permitem a
passagem de um ser humano, mas que se interliga, pela proximidade, à caverna
citada anteriormente.
•

Abrigo do Ramal – Coordenadas UTM 21M 573059-9519809; Altitude 62 m;
Projeção Horizontal 3,5 m

Localiza-se em uma encosta pedregosa constituída de blocos, havendo 3 blocos
posicionados de tal forma que sob eles origina-se uma abertura pequena e baixa, de
aproximadamente 4 metros, formando uma passagem.
Esta pequena cavidade não apresenta espeleotemas, não se verificam vestígios de
fauna cavernícola associada, não há presença de morcegos e o solo é constituído de
serrapilheira. Nos blocos externos da cavidade há presença de diversos fósseis
incrustados no calcário.
Esta cavidade pode ser considerada como um abrigo diminuto por debaixo de blocos.
•

Caverna da Gameleira – Coordenadas UTM 21M 577505-9522020; Altitude 47 m;
Projeção Horizontal 8 m

Esta cavidade é constituída por um abrigo sob grandes blocos de calcário, onde na
sua base se encontra uma pequena nascente de água. O abrigo é amplo e possui
potencial para investigação arqueológica, com características de abrigo temporário,
por se apresentar muito aberto.
Esta cavidade, por se localizar sob e entre blocos abatidos, não apresenta
espeleotemas. No entanto observaram-se alguns morcegos habitando o local, apesar
de não haver zona afótica.
•

Gruta do Curral – Coordenadas UTM 21M 570219-9522124; Altitude 44 m;
Projeção Horizontal 6,5 m

A Gruta do Curral consiste em uma galeria, que possui uma abertura de diminutas
dimensões, e está localizada em uma pequena elevação constituída por blocos
calcários.
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Não há presença de morcegos e nem de zona afótica, a fauna é praticamente
inexistente e não apresenta espeleotemas.
•

Gruta do Bom Remédio – Coordenadas UTM 21M 570094-9521833; Altitude 50
m; Projeção Horizontal 35 m

Gruta em uma encosta constituída por blocos sobrepostos. Há uma saliência de um a
dois metros, na qual uma abertura estreita adentra o maciço calcário, formando uma
galeria não muito ampla.
Possui zona afótica, havendo presença de morcegos e fauna cavernícola associada,
bem como diversos espeleotemas, principalmente estalactites e canudos. Muitos
canudos e estalactites apresentam gotejamento, indicativo de cavidade ativa ainda em
estágio de formação de suas ornamentações.
Não há presença de água, porém observa-se uma alta umidade do ar no seu interior.
A galeria se desenvolve em forma de “U”, e pelas características parece ser
superficial. Há ocorrência de pouco de solo no interior, mas na maior parte do piso há
presença de rocha e alguns espeleotemas como escorrimentos calcíticos.
− Cavidades Levantadas Durante os Trabalhos de Campo
•

Caverna do Sítio Tanquezinho – Coordenadas UTM 21M 572019-9519808;
Altitude 60 m; Projeção Horizontal 13,5 m

Esta cavidade está localizada no alto de uma pequena encosta, suave e pedregosa,
onde estão alinhadas outras cavidades. No rumo N60°W desta cavidade, nota-se que
o alinhamento das cavidades está condicionado por outro fraturamento (N30°E)
perpendicular, presente na área.
A cavidade é direcionada para dentro do maciço calcário, sendo que a parte superior
ou teto possui entre dois e três metros de espessura, ou seja, é uma cavidade
considerada superficial.
Em seu interior há acúmulo de lama e pequena poça de água. Ocorre o acúmulo de
águas pluviais, poucos espeleotemas e apenas um ponto de gotejamento.
Apesar de não apresentar zona afótica, verifica-se a presença de morcegos e da fauna
de invertebrados associados.
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•

Caverna do Cágado – Coordenadas UTM 21M 572023-9519797; Altitude 58 m;
Projeção Horizontal 25,5 m

Localizada próxima à caverna do Sítio Tanquezinho. Esta cavidade apresenta o
mesmo sentido do alinhamento da fratura que controla a Caverna do Sítio
Tanquezinho (N60°W), e com as mesmas características físicas, sendo um longo túnel
de teto baixo, bem próximo à superfície, com lama e acúmulo de água pluviais na sua
porção mais profunda.
Também foram observados alguns morcegos e fauna de invertebrados associada, e
apesar de não apresentar zona afótica verifica-se zona de penumbra.
No seu interior foi encontrado um réptil da família Chelidae, conhecido popularmente
como cágado, dando origem ao nome da cavidade.
Possui poucos espeleotemas, como colunas e estalactites, havendo alguns
gotejamentos e algumas frestas junto à entrada, denominadas clarabóias, por onde
adentra luz. Nesta área verifica-se que a capa de rocha sobre a galeria é bastante
delgada.
•

Caverna do Machado II – Coordenadas UTM 21M 572764-9519391; Altitude 39
m; Projeção Horizontal 14,5 m

A Caverna do Machado II faz parte do mesmo sistema da Caverna do Machado
(CECAV). Esta cavidade é a ressurgência do pequeno córrego (igarapé). Possui uma
abertura grande em meio a blocos abatidos, uma galeria inundada (sifonada), e
poucos espeleotemas, constituídos por pequenos escorrimentos calcíticos e
estalactites de pequenas dimensões.
Verifica-se a presença de morcegos mesmo sem apresentar zona afótica, e de peixes
no córrego.
•

Caverna do Machado III – Coordenadas UTM 21M 572581-9519399; Altitude 44
m; Projeção Horizontal 8 m

A Caverna do Machado III também está associada ao sistema da Caverna do
Machado. Esta cavidade constitui um pequeno abismo associado a uma dolina rasa.
Localiza-se entre blocos abatidos e dá acesso à galeria do mesmo córrego que
perpassa a Caverna do Machado. A galeria do rio possui pequenas dimensões e está
sifonada na sua porção mais profunda.
Esta cavidade apresenta zona afótica, presença de peixes e fauna cavernícola. Não foi
constatada a presença de morcegos.
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•

Feição Espeleológica 07 – Coordenadas UTM 21M 580403-9509411; Altitude 14
m; Projeção Horizontal 5,0 m

Esta feição espeleológica localiza-se próxima a Caverna TAP 05 – Caverna da Canoa,
margem esquerda do rio Tapajós, porém na porção superior do paredão arenítico,
onde ocorre uma pequena abertura de aproximadamente um metro de largura, e com
uma profundidade de aproximadamente 5m.
Não possui espeleotemas e zona afótica, no entanto observou-se a presença de
morcegos e de fauna de invertebrados.
Na realidade é apenas uma forma de feição do relevo arenítico, que se apresenta com
vários alvéolos e reentrâncias características da rocha arenítica. No período de cheia
fica totalmente alagada, e na estiagem seca totalmente.
•

Feição Espeleológica 08 – Coordenadas UTM 21M 572301-9519432; Altitude 50
m; Projeção Horizontal 5 m

Esta feição localiza-se em uma pequena depressão no solo, associado a uma curta
drenagem em uma abertura entre blocos, indicando um pequeno sumidouro, que não
permite uma pessoa adentrar mais de 2 ou 3 metros.
Não apresenta continuidade em galerias ou condutos hídricos bem marcados, sendo
considerado apenas um ponto de captação de água pluvial e de acúmulo temporário
em porções mais elevadas do terreno.
Pela disposição e proximidade, deve fazer parte do mesmo sistema da Caverna do
Machado, sendo um dos pontos de recarga de sua drenagem interna.
•

Feição Espeleológica 09 – Coordenadas UTM 21M 573058-9519819; Altitude 55
m

Esta feição constituia uma abertura vertical, com dimensão de aproximadamente 80
cm e com uma profundidade de 3 m, associada a uma fratura transversal, de rumo
aproximado N60ºW, sendo muito exíguo para prospecção.
Esta cavidade possui formato verticalizado, que apresentava riscos para as pessoas e
animais que transitam pelo ramal, que está a uma distância de menos de um metro da
abertura da cavidade. Devido a este fato, a população local fez um mutirão e entulhou
este pequeno abismo com blocos rochosos troncos e solo, estando, hoje em dia,
totalmente entulhado.
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Ainda é visível as paredes do abismo e os blocos e troncos colocados pela população,
bem como o alinhamento da fratura que também é observável num ressalto rochoso
da estrada.
•

Feição Espeleológica 10 – Coordenadas UTM 21M 577536-9522036; Altitude 47
m

Esta feição compreende um grande bloco rochoso de calcário, onde a água pluvial
escavou e atravessou o material alterado, criando uma galeria de aproximadamente 5
metros.
A feição apresenta muitas raízes e matéria orgânica, havendo presença de morcegos
e de fauna de invertebrados associadas, mas não apresenta zona afótica e tampouco
espeleotemas.
7.3.1.9 Geomorfologia
7.3.1.9.1 Aspectos Gerais e Dados Utilizados
Os estudos geomorfológicos realizados na Área de Influência Indireta da AHE São
Luiz do Tapajós na bacia hidrográfica do rio Tapajós tiverem por objetivo caracterizar a
rede hidrográfica e os tipos relevos, quanto à morfografia, morfometria, cobertura
detrítica e dinâmica superficial, a fim de se poder estabelecer a inter-relação e as
interferências entre o relevo e o projeto a ser implantado.
De modo a se atingir tais objetivos, foram caracterizados os condicionantes
litoestruturais e morfotectônicos do relevo, a morfologia e a dinâmica superficial da
região e da área em que o projeto será inserido. Esses elementos forneceram
subsídios diretos para a avaliação da estabilidade das encostas, da susceptibilidade a
erosão e ao risco de assoreamento das drenagens, e auxiliaram na avaliação das
interferências e impactos ambientais do empreendimento.
Os estudos foram realizados com base na compilação e análise de dados
bibliográficos e cartográficos, interpretação de imagens de sensores remotos, e
trabalhos de campo, que permitiram reinterpretar os dados e elaborar novos mapas,
que são apresentados neste item.
Para os estudos geomorfológicos do AHE São Luiz do Tapajós foram utilizados mapas
geomorfológicos e geológicos, nas escalas 1:5.000.000, 1:1.000.000 e 1:250.000, que
estão relacionados no Quadro 7.3.1.9.1/01, e imagens de satélite e de Modelo Digital
de Terreno Sombreado (NASA-SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission) nas
escalas 1:250.000 e 1: 100.000.
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Quadro 7.3.1.9.1/01 - Mapas utilizados na caracterização e na avaliação dos atributos e
fragilidades dos relevos da Área de Influência Indireta da AHE São Luiz do Tapajós.
TIPO DE MAPA

ESCALA

REFERÊNCIA

Geomorfológico do Brasil
Geomorfológico do Brasil
Zonas Sismogênicas
Estruturas Neotectônicas da Região Amazônica
Geomorfológico da Folha SB.21 - Tapajós.

1: 5.000.000
Digital
1: 5.000.000
Diversas
1: 1.000.000

IBGE (2006)
IBGE (2006)
MIOTO (1993)
COSTA (1996)
RADAMBRASIL (1975)

FONTE: CNEC WorleyParsons (2013).

7.3.1.9.2 Referencial Metodológico
7.3.1.9.2.1

Mapeamento Geomorfológico

A premissa adotada para o desenvolvimento dos estudos geomorfológicos é a de que
o relevo é a chave para a compreensão do meio físico, uma vez que ele reflete uma
síntese histórica e funcional dos fatores intervenientes em sua gênese, que são a
neotectônica, o substrato rochoso e o clima.
O relevo, entendido como resultado da interação destes três fatores constitui um todo
indivisível, onde os seus elementos não podem ser entendidos isoladamente, mas sim
dentro de uma interação dinâmica e em cadeia com os demais elementos constituintes
do meio físico.
A metodologia utilizada permite tal integração, uma vez que procura distinguir, numa
dada região, áreas cujos atributos físicos sejam distintos de áreas adjacentes, levando
à subdivisão da região em áreas de dimensões variáveis, onde se reconhece um
padrão recorrente de topografia, solos e vegetação, sendo o relevo o padrão básico
para delimitação destas subdivisões (PONÇANO et al. 1981).
Para os estudos geomorfológicos se adotou o procedimento descrito por PIRES NETO
(1992), sendo os estudos feitos conforme a perspectiva sintética-histórica que
compreende o mapeamento em pequenas escalas baseado na análise de tipos de
relevo (DEMEK, 1967), também denominada de complexo de formas de relevo
(SPIRIDONOV, 1980), tipos morfogenéticos (MORARIU et al. 1967), unidades
genéticas do relevo (VERSTAPPEN & VAN ZUIDAN, 1975), ou ainda sistemas de
relevo (PONÇANO et al. 1979), tipos de modelados (BARBOSA et al. 1984) e padrões
de formas semelhantes (ROSS, 1992).
Esta unidade taxonômica do relevo corresponde a uma associação territorial
homogênea de formas de relevo, em que se relacionam os sistemas de interflúvios e
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vales, as condições litoestruturais, os condicionantes morfoestruturais, os agentes
morfogenéticos e a história evolutiva. São unidades territorialmente extensas e
correspondem a longos períodos de desenvolvimento da superfície da Terra.
Essas unidades de mapeamento são caracterizadas por seus atributos morfométricos
e morfográficos sendo os tipos básicos de relevo identificados representados em Mapa
Geomorfológico em escala 1:250.000 e 1:100.000.
Segundo a abordagem utilizada o relevo é caracterizado com base nos critérios de
amplitude das formas de relevo, comprimento da vertente em planta e a inclinação das
encostas:
− A amplitude (h) refere-se à altura da feição do relevo, ou seja, a diferença de
altitude entre o topo da saliência e o fundo da reentrância contígua, que é obtida
pela diferença entre a cota do topo e a cota do fundo do vale.
− O comprimento de rampa ou da vertente (l) é a distância entre a linha do divisor
de águas e a linha de talvegue (canal), traçada em planta, perpendicularmente
as curvas de nível que definem a forma de relevo.
− A inclinação (d) ou gradiente refere-se à relação entre a amplitude e o
comprimento de rampa, que pode é expressa em porcentagem. Onde:
inclinação (d) = h / l.
Nessa abordagem as formas de relevo são diferenciadas pela sua amplitude e pela
declividade de suas encostas, conforme critérios apresentados no Quadro
7.3.1.9.2.1/01. Quando ocorrem formas associadas os relevos são diferenciados por
nomes compostos, sendo que o primeiro nome indica a forma predominante.
Quadro 7.3.1.9.2.1/01 - Classificação de Formas de Relevo, segundo a Amplitude e Inclinação.
Amplitude Local

< 100m

100 a 300m
> 300m

Inclinação Predominante

Formas de Relevo

< 5%
5 a 15%
> 15%
5 a 15%
> 15%
> 15%

Superfícies aplanadas
Colinas
Morrotes
Morros com encostas suaves
Morros
Montanhas

Legenda: Conforme proposta de PONÇANO et al (1981) e modificada por PIRES NETO
(1992), a expressão das formas em área (km²) são classificadas em: Muito Pequena (< 0,3
2
2
2
2
km ), Pequena (0,3 a 2 km ), Média (2 a 4 km ) e Ampla (> 4 km ).
FONTE: PIRES NETO (1992).
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Dentro da abordagem adotada utiliza-se como procedimento para mapeamento
geomorfológico da área, a proposição de VAN ZUIDAN (1982) que recomenda a
elaboração de mapas geomorfológicos sinóticos de escala média.
A elaboração destes mapas compreende trabalhos de pesquisa bibliográfica e
cartográfica, de compilação de dados preexistentes, complementados por
interpretação de fotos e imagens de satélite SRTM (Shuttle Radar Topographic
Mission) e trabalhos de campo, envolvendo também certo nível de extrapolações.
Para elaboração dos mapas geomorfológicos utilizou-se a proposição de DEMEK
(1967), que considera o tipo de relevo como a unidade taxonômica dos fatos
geomorfológicos a serem analisados em escala 1:250.000 e que eventualmente
podem ser utilizadas até na escala 1:50.000.
Os tipos de relevo são unidades que apresentam homogeneidade quanto à
morfografia, morfometria, substrato rochoso, gênese e, consequentemente, quanto à
dinâmica.
Estas unidades de mapeamento fornecem, portanto, os elementos básicos para a
caracterização do relevo da área e os subsídios necessários aos estudos de
paisagens, visto que o relevo constitui uma primeira síntese dos processos de
interação entre a hidrosfera, litosfera e atmosfera ao longo do tempo geológico.
Por outro lado, o relevo reflete também a interação dinâmica entre os movimentos
neotectônicos, o clima e o substrato rochoso, no tempo e no espaço, de sorte que esta
interação histórica determina a conformação do relevo atual, ao passo que a interação
atual entre estes fatores condiciona o funcionamento do relevo (morfodinâmica).
Os tipos de relevo mapeados, com base na metodologia adotada, são comparados
com os diferentes tipos modelados identificados no Mapa Geomorfológico Digital
(IBGE, 2006). Nessa comparação, foram constatadas diferenças de limites entre as
unidades de mapeamento, como é o caso das formas de acumulação, e também
diferenças com relação ao grau de dissecação das formas, que é um elemento
importante para a análise do terreno principalmente com relação à distribuição dos
solos.
A utilização dessa abordagem no estudo da rede hidrográfica enfatizou a análise da
morfologia do canal do rio Tapajós e de seus principais afluentes, dentro da AII.
Dentro dessa análise considera-se que os canais resultam do processo de interação
entre a força da água e a resistência do material por meio do qual ela flui, num
processo contínuo de ajuste de suas dimensões, formas, padrões e gradientes. Essa
dinâmica que se desenvolve como resposta a mudanças climáticas, tectônicas e
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mesmo de ocupação, que ocorrem na bacia hidrográfica, busca continuamente um
ajuste entre a carga, o tipo de material transportado e as condições do fluxo atual
(MORISAWA, 1985).
Nessa abordagem considera-se que as características morfológicas do canal refletem
algumas das propriedades do material de fundo e das margens, à medida que a
quantidade e o tipo de carga detrítica fornecido aos cursos de água estão na
dependência da composição litológica, da meteorização e dos processos
morfogenéticos atuantes sobre as vertentes, (LEOPOLD, 1953). Assim, a forma dos
canais aluviais é determinada pelo tipo de material transportado e pelo modo de
transporte, que se diferenciam em canais com carga de fundo, carga mista e carga em
suspensão (SCHUMM, 1968; apud SCHUMM, 1977). Esses atributos dos canais são
fatores que interferem nas características das águas bem como condicionam os
diferentes ecossistemas fluviais.
No estudo da bacia hidrográfica do rio Tapajós, além da análise da morfologia dos
canais fluviais, e das suas relações com os tipos de relevo e com o tipo de substrato
litoestrutural atravessado, foi avaliada a relação entre a morfologia dos canais e a sua
distribuição nas diferentes partes da bacia, que é subdividida em alto, médio e baixo
curso do rio, e que foram denominadas por SCHUMM (1977) de Zonas 1, 2 e 3.
A Zona 1 corresponde à porção alta da bacia, onde os canais são predominantemente
erosivos, esculpidos em rocha, de modo que sua morfologia reflete a relação entre a
competência do rio e a resistência à erosão do substrato litoestrutural.
Nesta zona os canais fluviais de primeira e segunda ordem desenvolvem intenso
trabalho erosivo e remontante, que proporcionam a expansão da bacia hidrográfica,
sendo favorecido pela inclinação elevada das encostas. São feições comuns nessas
áreas, as cachoeiras e corredeiras (rápidos).
A Zona 2 corresponde à porção média da bacia, onde se alternam processos erosivos
e de deposição responsáveis pela formação de planícies de inundação e terraços. A
ação fluvial dos rios é responsável pela erosão das margens e pela deposição de
sedimentos ao longo do canal e sobre as margens dando origem a diferentes feições e
formas de relevo.
A Zona 3 corresponde ao baixo curso do rio, onde predominam a deposição e os
canais aluviais, e são mais frequentes as planícies de inundação, que apresentam
formas e feições de relevo condicionadas pelas estruturas sedimentares associadas
aos diferentes padrões de canais fluviais.
Considerando-se essa estruturação básica das bacias hidrográficas e a tipologia dos
canais existentes em cada uma dessas zonas, pode-se avaliar o ajuste da rede de
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drenagem da região, e/ou a presença de anomalias, que evidenciam a atuação de
processos, geralmente neotectônicos. Esses processos que afetam a estruturação da
rede de drenagem, que é o elemento do relevo mais sensível a essas alterações,
fazem com que ocorram pequenas modificações da superfície topográfica, que
consequentemente provocam alterações na dinâmica superficial.
Com base nestas premissas se reinterpretaram os mapas geomorfológicos da área,
tendo-se por principal objetivo o estudo da dinâmica atual, visto que ela é o fator
preponderante na análise da interação empreendimento e meio físico.
Para a análise dos fenômenos de dinâmica superficial, devem-se considerar os
elementos da terceira categoria taxonômica proposta por DEMEK (1967), que são os
elementos das formas ou unidades geneticamente homogêneas. Estes fatos
comumente são avaliados na forma de perfis e desenhos esquemáticos, não sendo
desenhados nas cartas elaboradas, pois somente podem ser representados nos
mapas em escalas de detalhe. Dentre os elementos analisados deste modo estão às
encostas, as coberturas detríticas, os depósitos coluviais e aluviais e as cicatrizes de
processos erosivos que atuam nesses elementos do relevo.
Para se caracterizar a dinâmica superficial dos diferentes tipos de relevo, os processos
erosivos do tipo: erosão laminar, em sulcos ou ravinas, boçorocas, erosão fluvial,
rastejo, escorregamentos planares e rotacionais e quedas de blocos, são descritos
quanto ao modo de ocorrência e a intensidade.
Quanto ao Modo de Ocorrência, os processos podem ser classificados em:
− Ocasional: ocorre em alguns locais, de modo fortuito e eventual.
− Frequente: ocorre em vários locais, sendo um processo que se repete no relevo.
− Generalizado: ocorre em muitos locais sendo comum a sua presença.
O critério de intensidade refere-se à magnitude com que o processo afeta o relevo,
como por exemplo: o tamanho da área destruída pela erosão laminar, por uma
boçoroca, pelo rastejo ou por um escorregamento; a profundidade dos sulcos de
erosão e do entalhe fluvial. Como na escala de mapeamento utilizada os processos
não podem ser cartografados, adota-se a descrição qualitativa da intensidade do
processo que é classificado como tendo intensidade:
− Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca profundidade;
− Alta: processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades; e
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− Média: processos que afetam áreas com dimensões e profundidades
moderadas.
No entanto, como esses elementos só são satisfatoriamente analisados em trabalhos
de campo e de detalhe, para subsidiar a análise da dinâmica superficial dos tipos de
relevo foi elaborada uma carta de inclinações das encostas com cinco classes onde se
estabelece a relação entre elas e os processos morfogenéticos atuantes. As classes
de declividade adotadas e as suas relações com a dinâmica superficial foram
elaboradas com base em SCHOLZ (in DEMECK, 1972), IBGE (1992) e GILSANZ
(1996) e estão apresentadas no Quadro 7.3.1.9.2.1/02.
Quadro 7.3.1.9.2.1/02 - Relação entre inclinação das vertentes, processos de erosão e
deposição mais frequentes.
Inclinação das
Vertentes
Plano
0 a 2%
Suave ondulado
2 a 8%

Processos Dominantes

Efeitos Dominantes

Escoamento difuso muito lento
a lento
Escoamento difuso lento a
médio

Alagamentos, Erosão laminar localizado
e de baixa intensidade
Erosão laminar, em sulcos e fluvial
localizada e de baixa intensidade
Erosão laminar frequente e de média
intensidade
Formação de Sulcos ou Ravinas
localizados e de baixa intensidade
Rastejo de solo localizado e de baixa
intensidade

Suave ondulado a
ondulado
8 a 15 %

Escoamento difuso é médio a
rápido
Escoamento concentrado
Deslocamento lento de
massas de solo

Ondulado a
Forte ondulado
15 a 30 %

Escoamento difuso rápido
Escoamento concentrado
rápido
Deslocamentos lentos e
rápidos de massas de solo

Forte Ondulado
30 a 45%

Escoamento difuso muito
rápido
Escoamento concentrado
muito rápido
Deslocamentos rápidos de
massas de solo e rocha

Erosão laminar e em sulcos
Boçorocas frequentes
Escorregamentos
Quedas de blocos localizadas
Formação de cones de dejeção e corpos
de tálus localizados

Montanhoso a
escarpado
> 45 %

Escoamento concentrado e
torrencial
Deslocamentos rápidos de
massas solo e rochas

Sulcos ou ravinas
Escorregamentos e queda de blocos
Formação de cones de dejeção e corpos
de tálus generalizado

Erosão laminar e Sulcos
Boçorocas localizadas
Rastejo e Escorregamentos
Erosão laminar
Boçorocas frequentes
Escorregamentos

FONTE: PIRES NETO 1992. Baseado em SCHOLZ (in DEMECK, 1972), IBGE (1992) e GILSANZ (1996).
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Os aspectos da evolução morfogenética regional foram considerados, quando
necessário para a compreensão da dinâmica atual, não sendo, porém, objeto de
estudo detalhado.
Para a elaboração dos mapas geomorfológicos da AII e AID nas escalas 1: 250.000 e
1:100.000 foram realizadas as seguintes atividades:
− Análise e avaliação dos estudos anteriores;
− Interpretação de imagens de satélites, de Modelo Digital de Terreno Sombreado
(NASA-SRTM - Shuttle Radar Topographic Mission) e cartas topográficas;
− Interpretação de imagens de satélite Landsat e RapidEye na escala 1: 50.000
para detalhamento das formas erosivas e de acumulação associadas à calha do
rio Tapajós e de seus principais afluentes e elaboração de mapa
geomorfológico, na escala 1:100.000;
− Analise das relações do relevo com o substrato litoestrutural e a cobertura
detrítica;
− Descrição morfográfica, caracterização morfométrica dos tipos de relevo e
elaboração da legenda preliminar dos mapas geomorfológicos, que foram
avaliados durante os trabalhos de campo;
− Trabalhos de campo, ao longo de estradas e do rio Tapajós e seu afluente
Jamanxim, no período de 15 a 28 de novembro de 2012; e
− Integração e análise dos dados obtidos, que permitiram a elaboração dos
Mapas Geomorfológicos da AII e AID do AHE São Luiz do Tapajós e elaboração
do diagnóstico.
7.3.1.9.3 Geomorfologia da AII
Nos aspectos geomorfológicos da AII foram considerados: (a) o contexto regional
através dos domínios morfoclimáticos, das unidades de relevo e dos condicionantes
litoestruturais e morfotectônicos / evolução morfodinâmica; e (b) a tipologia de relevo.
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7.3.1.9.3.1 Contexto Regional
7.3.1.9.3.1.1 Domínios Morfoclimáticos
A AII do AHE São Luiz do Tapajós esta inserida no Domínio Morfoclimático das Terras
Baixas Florestadas Equatoriais (AB’SABER, 1970 e 1973).
Esse Domínio é caracterizado pela presença de: morros baixos mamelonares ou semimamelonares, relevos residuais representados por pães de açúcar (inselbergs) e
níveis de pedimentos embutidos, nas áreas de ocorrência de rochas cristalinas; e por
tabuleiros extensos com vertentes semi-mamelonizadas, nas áreas constituídas por
rochas sedimentares. Ocorrem ainda planícies de inundação labirínticas e meândricas
associadas a terraços com cascalho e lateritas; rios negros e drenagens perenes
(AB’SABER, 1973).
No Domínio Morfoclimático das Terras Baixas Florestadas Equatoriais predominam
processos de intemperismo químico, bioquímico e processos de infiltração, sendo a
erosão laminar e em sulcos reduzidas devido ao papel protetor da Floresta Ombrófila
Densa e Aberta. Com a redução do escoamento pluvial devido à ação da floresta, que
favorece a infiltração e a dissolução nos espessos mantos de intemperismo, a carga
fluvial dos rios é constituída em sua maior parte por coloides e húmus. O predomínio
de elementos solúveis e em suspensão dá aos rios um fraco poder abrasivo, o que
favorece a manutenção das soleiras lito-estruturais, que sustentam níveis de base
locais e a deposição em planícies aluviais (MOREIRA, 1975).
7.3.1.9.3.1.2 Unidades de Relevo
A região em que está inserido o AHE São Luiz do Tapajós apresenta altitudes de 30 a
40m nas proximidades de Itaituba, atingindo valores de 200 a 320m nas áreas mais
elevadas e subniveladas. Ocorrem ainda pontos mais elevados e isolados com
altitudes de 400m na cabeceira do rio Tucunaré, e em serra residual na bacia do rio
Tocantins, afluente do rio Jamanxim.
Nessa região o Mapa de Unidades de Relevo (IBGE, 1993) delimita cinco (5) unidades
de relevo denominadas de: Planície Fluvial, Depressão do Amazonas, Planalto
Marginal do Amazonas, Depressão da Amazônia Meridional e Planalto Residual do Sul
do Amazonas, que são mostradas na Figura 7.3.1.9.3.1.2/01.
No Mapa de Unidades de Relevo (IBGE, 2006) as unidades anteriores são
subdivididas tendo-se como referência os domínios Morfoestruturais, o que acabou
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gerando um mapa com grande número de unidades, que é mostrado na Figura
7.3.1.9.3.1.2/02.
Neste trabalho se adotou as Unidades de Relevo apresentadas pelo IBGE (1993),
sendo as unidades apresentadas pelo IBGE (2006) consideradas como subdivisões, à
medida que muitas vezes aparecem apenas como toponímias regionais, que
mascaram a visão morfogenética e sintética do mapa anterior.

Legenda: Planícies Fluviais (1); Depressão do Amazonas (12), Planalto Marginal do Amazonas
(13), Planalto Residual do Sul do Amazonas (60) e Depressão da Amazônia Meridional (62).
Figura 7.3.1.9.3.1.2/01 - Unidades de Relevo que caracterizam a região em que se encontra a
AII do AHE São Luiz do Tapajós.
FONTE: Mapa de Unidades de Relevo do Brasil, na escala 1:5.000.000 (IBGE, 1993).
VOLUME 5
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 123
Revisão: 0

Legenda: Planície Amazônica (8); Depressão do Rio Madeira (24), Tabuleiros do Baixo Rio
Amazonas (29), Planalto Rebaixado dos Rios Negro / Uatumã (30), Patamares Meridionais da
Borda da Bacia Amazônica (32), Depressão da Amazônia Meridional (123), Depressão
Interplanáltica dos Rios Juruena / Teles Pires (125), Planalto Residual do Sul da Amazônia
(128), Planalto do Rio Tapajós (130), Planalto dos Rios Apiácas, Sucunduri e Crepori (131),
Planalto do Médio Rio Sucunduri (133), Planalto do Cachimbo (135).
Figura 7.3.1.9.3.1.2/02 - Unidades de Relevo que ocorrem na região em que está inserida a AII
do AHE São Luiz do Tapajós.
FONTE: Mapa de Unidades de Relevo do Brasil, na escala 1:5.000.000 (IBGE, 2006).
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As Unidades de Relevo consideradas para a bacia do rio Tapajós, na AII do AHE São
Luiz do Tapajós são apresentadas no Quadro 7.3.1.9.3.1.2/01 – Unidades de Relevo
consideradas para a AII do AHE São Luiz do Tapajós, e descritas na sequência.
Quadro 7.3.1.9.3.1.2/01 - Unidades de Relevo consideradas para a AII do AHE São Luiz do
Tapajós.
UNIDADES DE RELEVO
(IBGE 1993)
Planícies Fluviais

SUBUNIDADES DE RELEVO
(IBGE 2006)
Planície Amazônica (8)
Depressão do Rio Madeira (24),
Depressão do Amazonas
Tabuleiros do Baixo Rio Amazonas (29)
Patamares Meridionais da Borda da Bacia Amazônica
Depressão da Amazônia Meridional (123)
Depressão da Amazônia Meridional
Planalto do Rio Tapajós (130)
Planalto do Médio Curso do Rio Sucundurí (133)
Planalto Residual do Sul do Planalto Residual do Sul da Amazônia (128)
Planalto dos Rios Apiacás, Sucunduri e Crepori (131)
Amazonas
FONTE: IBGE (1993 e 2006).

•

Planícies Fluviais

Na área de estudo, em função da escala dos mapas do IBGE (1993 e 2006), as
Planícies Fluviais não puderam ser delimitadas, sendo definidas apenas nos estudos
feitos nas escalas maiores.
No mapeamento do RADAMBRASIL (1975) nessa unidade diferenciam-se formas de
acumulação representadas por Planícies fluviais (Apf), por Terraços com lagoas (Atf) e
Planícies e Terraços (Aptf) constituídos por areias finas a grossas, argilas e cascalhos
aluviais, que ocorrem ao longo dos rios Tapajós e Jamanxim. Nos estudos realizados
essas formas de acumulação foram detalhadas diferenciando-se os seguintes tipos de
relevo: Planícies de inundação, Planícies fluviais e Terraços.
•

Depressão do Amazonas

A Unidade de relevo Depressão do Amazonas (IBGE, 1993), inclui a Depressão do Rio
Madeira e os Tabuleiros do Baixo Rio Amazonas definidos pelo IBGE (2006).
A Depressão do Amazonas considerada nesse estudo é constituída por rochas
sedimentares cretáceas (Formação Alter do Chão) da Bacia Sedimentar do
Amazonas, que sustentam uma superfície inclinada em direção ao rio Amazonas e
bastante dissecada com altitudes de 200 a 80m. Essa unidade de relevo ocupa
pequena área no extremo norte da AII.
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No mapeamento do RADAMBRASIL (1975), no trecho estudado são diferenciados
principalmente modelados do tipo: Superfície pediplanada (Espp) e modelados
dissecados em colinas (dc) e em colinas e vales encaixados (dcv).
No mapeamento geomorfológico realizado, os diferentes modelados descritos no
RADAMBRASIL (1975) foram agrupados no tipo de relevo: Colinas pequenas e
Morrotes que apresentam altitudes de 160 a 120m. O contado desse relevo com o
relevo de Colinas pequenas, que apresenta altitudes de 80 a 60m, foi considerado
como limite dessa unidade de relevo.
•

Depressão da Amazônia Meridional

A Depressão da Amazônia Meridional (IBGE, 1993 e 2006) anteriormente denominada
de Depressão Periférica do Sul do Pará (RADAMBRASIL, 1975), é uma unidade de
relevo de grande extensão, que na área de estudo apresenta altitudes de 80 a 200m.
A inclusão na Depressão da Amazônia Meridional da unidade de relevo Patamares
Meridionais da Borda da Bacia Amazônica (IBGE, 2006), que corresponde ao Planalto
Marginal do Amazonas (IBGE, 1993), se deve ao fato de que esta unidade não é
diferenciada no mapeamento do RADAMBRASIL (1975), onde se enfatizam os tipos
de modelados e não os condicionantes litoestruturais, como acontece nos mapas do
IBGE (1993 e 2006).
Nesses mapas o Planalto Marginal do Amazonas corresponde a uma faixa estreita e
alongada de direção ENE, definida com base na área de ocorrência de rochas
sedimentares paleozóicas da Bacia Sedimentar do Amazonas, e que não apresentam
relevos significativos que sustentem a definição de uma unidade de relevo.
Tal situação também foi observada nos estudos atuais, onde se constatou que os
relevos de Colinas pequenas e Morrotes, com altitudes de 200 a 120m; e de Colinas
pequenas, com altitudes de 120 a 80m mais rebaixadas, se desenvolveram tanto
sobre rochas sedimentares paleozoicas como sobre rochas ígneas do embasamento
cristalino; evidenciando a presença de antigas superfícies de aplanamento,
posteriormente dissecadas.
Na Depressão da Amazônia Meridional foram mapeados pelo RADAMBRASIL (1975)
relevos com diferentes graus de dissecação, ocorrendo nas áreas menos dissecadas o
predomínio das unidades de mapeamento: colinas com vales pouco aprofundados
(dcta), colinas com topo aplanado e inselbergs (dctai), formas tabulares dissecadas
por ravinas (ditr). Nas áreas mais dissecadas as unidades de mapeamento
diferenciadas foram: colinas com vales encaixados e ravinas (dcrv); colinas, cristas e
ravinas (dckr); e ainda modelados dissecados em ravinas com vales encaixados (drv).
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Tais relevos foram agrupados em dois tipos de relevo, as Colinas pequenas e as
Colinas pequenas e Morrotes, que são sustentados por: evaporitos e calcários da
Formação Nova Olinda; calcário, dolomito, arenito, siltito e folhelhos da Formação
Itaituba; arenitos, siltitos e folhelhos da Formação Monte Alegre, folhelhos, siltitos e
arenitos do Grupo Curuá, e por rochas paleoproterozoicas associadas a: Suíte
Intrusiva Maloquinha, Suíte Intrusiva Parauari, Suíte Intrusiva Ingarana, Formação
Salustiano e Complexo Cuiú-Cuiú.
•

Planalto Residual do Sul do Amazonas

O Planalto Residual do Sul do Amazonas (IBGE,1993) é uma unidade constituída por
relevos residuais de diferentes dimensões. Na área de estudo apresentam amplitudes
de 70 a 180m em relação aos terrenos adjacentes e altitudes variáveis de 180 a 240m,
podendo atingir 400m, na cabeceira do rio Tucunaré, no extremo leste da AII.
No mapeamento do RADAMBRASIL (1975) essa unidade de relevo corresponde a
trechos do Planalto Residual do Tapajós, que é caracterizado por modelados do tipo:
superfície pediplanada (Espp), superfície tabular erosiva (Estb), tendo-se ainda os
seguintes tipos de modelados dissecados: em ravinas (dr), cristas e ravinas (dkr),
colinas e vales encaixados (dcv), vales encaixados e ravinas (dvr), crista (dk) e relevos
residuais na forma de pontões e cristas (Inselbergs-Ei, Grupamento de InselbergsEgi).
Nos estudos realizados para a caracterização do relevo da AII do AHE São Luiz do
Tapajós, os relevos que caracterizam esta unidade e as diferentes formas de relevo
residuais, foram agrupados em um único tipo de relevo denominado de Morros e
Morrotes, que predominam na margem direita do rio Tapajós.
Nesse compartimento constituído principalmente por relevos residuais predominam
nascentes de rios, drenagem de baixa hierarquia, canais erosivos em rocha,
escoamento torrencial, sendo comum a presença de rápidos e cachoeiras.
No limite oeste da AII, no interflúvio Tapajós-Maués Açu ocorre relevo de Colinas
pequenas em altitudes de 160 a 280m, que caracterizam remanescente da antiga
superfície que nivelava o Planalto Residual do Sul do Amazonas. Esse remanescente
tem seus limites constituídos por relevos de Colinas pequenas e Morrotes, que
predominam, e por Morros e Morrotes, que caracterizam e registram a fase de
dissecação e destruição dessa antiga superfície.
7.3.1.9.3.1.3 Condicionantes Litoestruturais
Os relevos que constituem a AII do AHE São Luiz do Tapajós são sustentados por
rochas paleoproterozoicas do embasamento cristalino e rochas sedimentares
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paleozoicas e mesozoicas da Bacia Sedimentar do Amazonas, ocorrendo ainda
sedimentos holocênicos que constituem terraços e planícies fluviais.
De modo geral, tanto as rochas do embasamento cristalino, como as rochas
sedimentares, encontram-se arrasadas pelos processos de pediplanação que
ocorreram na região, e foram responsáveis pelo desenvolvimento de extensas
superfícies de aplanamento. Hoje essas superfícies se encontram dissecadas
formando relevos de Colinas pequenas e de Colinas pequenas e Morrotes, que
ocorrem na Depressão do Amazonas e na Depressão da Amazônia Meridional.
Os processos de pediplanação foram também responsáveis pelo recuo das encostas e
pela formação de relevos residuais, do tipo Morros e Morrotes, que caracterizam o
Planalto Residual do Sul do Amazonas, que são sustentados principalmente por
granito, ortoclásio granito, sienogranito, monzogranito e granodiorito da Suíte Intrusiva
Maloquinha. Esses relevos são ainda sustentados por riolitos e dacitos da Formação
Salustiano, e por granodioritos, monzogranitos, tonalitos, quartzo monzonitos, quartzo
dioritos, dioritos e sienogranitos com biotita e hornblenda da Suíte Intrusiva Parauari.
O caráter erosivo e encaixado do canal do rio Tapajós favorece a formação de
margens em rochas com exposição de calcários e arenitos da Formação Itaituba,
folhelhos, siltitos e arenitos da Formação Maecuru. A montante da Cachoeira das
Furnas, que marca o contato entre rochas sedimentares paleozoicas e as rochas do
embasamento cristalino, as margens passam a apresentar afloramentos de rochas
granitoides da Suíte Intrusiva Maloquinha e da Suíte Intrusiva Parauari, e ainda riolitos
e dacitos da Formação Salustiano.
Deve-se assinalar que a presença de rochas mais resistentes ao longo dos rios
condiciona a formação de pedrais extensos com rápidos, corredeiras e cachoeiras,
dentre as quais se destacam: Quatá Grande, Apuizinho, do Galdino, Uruá, Buburé, do
Limão, Mutuca, Mergulhão, Acará, Montanha, Pereira e Mongubal que ocorrem no rio
Tapajós; e as de Marimbondo, Mamelão, Buriti, do Meio, do Capão, do Cai, Santa
Helena e Urubuquara, no rio Jamanxim.
A caracterização de lineamentos de drenagem foi realizada por meio da compilação de
informações apresentadas nos mapas geológicos existentes para a área de estudo, e
pela análise da drenagem. A ênfase na avaliação das feições da rede de drenagem se
deve ao fato da sua extraordinária sensibilidade para refletir pequenas variações ou
esforços na superfície da terra, evidenciando assim a interferência de movimentos
neotectônicos, como tem sido demonstrado por MORALES et al. (1998), HASUI et al.
(1999), MORALES et al. (2001) e MORALES (2005).
Nessa análise considera-se como lineamento “uma feição linear mapeável, simples ou
composta, contínua ou descontínua, da superfície terrestre, cujas partes estão
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alinhadas em um arranjo retilíneo ou suavemente curvo e que difere distintamente dos
padrões de feições que lhes são adjacentes e, presumivelmente, reflete um fenômeno
de sub-superfície” (O’LEARY et al. 1976 in SOARES et al. 1982).
Os lineamentos nas áreas sedimentares, onde as rochas são sub-horizontais, refletem
as descontinuidades com mergulhos elevados, indicativas da direção dos
fraturamentos e falhamentos em profundidade, que produzem na superfície o controle
do relevo e da drenagem (SOARES et al. 1982).
Na área do embasamento os lineamentos incluem ainda todos os tipos e tamanhos de
descontinuidades resultantes da ruptura mecânica das rochas, por esforços
compressivos ou distensivos, responsáveis pelo desenvolvimento de zonas de
cisalhamento, falhas e juntas, evidenciados em superfície pelos processos de
intemperismo e erosão (BENCH et al. 1977).
Para a análise de lineamentos da drenagem utiliza-se a mesma conceituação de
lineamento apresentada acima de modo que se considera como lineamento de
drenagem todo o trecho de canal ou vale retilíneos, que são interpretados como traço
de fratura, gerados por falhas ou juntas. A análise de lineamentos foi realizada na rede
de drenagem extraída das cartas topográficas 1:250.000 do DSG/IBGE, e reduzidas
para a escala 1:500.000.
Na AII do AHE São Luiz do Tapajós e seu entorno, a análise de lineamento de
drenagem evidenciou a presença de sistemas de fraturas com orientações: NS, N 3040 E, EW e N 30-50 W, que estão apresentados na Figura 7.3.1.9.3.1.3/01 –
Lineamentos Geomorfológicos da AII.
O sistema NS constitui três (3) faixas difusas e extensas com larguras de 15 a 20km,
que estão localizadas na porção oeste da AII (i), na sua parte central (ii) e no lado
leste (iii). A faixa de lineamentos a oeste além de condicionar trechos do canal e
inflexões do rio Tapajós, coincide em parte com o limite de relevo de Colinas
pequenas, em altitudes de 160 a 280m, que ocorrem no interflúvio Tapajós-Maués Açu
e que caracterizam o remanescente da antiga superfície que nivelava o Planalto
Residual do Sul do Amazonas.
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Figura 7.3.1.9.3.13/01 - Lineamentos Geomorfológicos na AII

Áreas de Pedrais e Cachoeiras

A faixa central de lineamentos NS tem sua influência restrita ao condicionamento de
canais fluviais de afluentes do rio Tapajós e de alguns trechos do rio Jamanxim onde
sua influência é mais marcada.
A faixa a leste (iii) de lineamentos NS é bem mais difusa estando sua influência restrita
a orientação de pequenos trechos de canais de afluentes.
O sistema de fraturas N 30-40 E ocorre de modo disperso dentro da AII e constitui
uma faixa com aproximadamente 50km de largura, que condiciona a principal direção
de desenvolvimento do rio Tapajós. Essa faixa de lineamentos controla pequenos
trechos de canais afluentes, e condiciona o limite do remanescente da antiga
superfície de aplanamento que nivelava o Planalto Residual do Sul do Amazonas, no
interflúvio Tapajós-Maués Açu.
A faixa de lineamentos N 30-40 E parece também estar associada à deformação e ao
basculamento da antiga superfície de aplanamento que nivelava o Planalto Residual
do Sul do Amazonas. A atuação dessa estrutura teria condicionado o encaixamento do
rio Tapajós na porção mais deprimida a oeste, provocando o basculamento da
superfície que cai de leste para oeste gerando a assimetria de drenagem, com
afluentes mais longos na margem direita.
A estruturação gerada nesse período teria condicionado o desenvolvimento da
superfície de aplanamento intermediária que evoluiu ao longo dos vales formados
nessa época aplanando, reduzindo relevos e dando origem a relevos residuais
sustentados por rochas graníticas mais resistentes.
O sistema EW forma quatro (4) faixas que apresentam lineamentos pequenos, porém
persistentes, que afetam a AII.
A faixa (1) a norte com extensões de mais de 150km, e largura de 10 a 15km,
intercepta o rio Tapajós na zona de contato entre as rochas paleoproterozoicas do
embasamento e as rochas paleozoicas. Esta estrutura afeta rochas sedimentares e
ígneas, condiciona brusca inflexão do canal para a direção E-W, seu estreitamento e a
presença de soleiras litoestruturais responsáveis pela formação das cachoeiras do
Apuizinho, Quatá Grande, das Furnas, Maranhão Grande, e do Maranhãozinho.
Dentro dessa faixa de lineamento encontra-se afloramento de laterita nodular,
designada Lateritos Imaturos (COSTA, 1991), deformada e falhada com plano de falha
de direção N 70-80 W, com estrias subhorizontais (Fotos 7.3.1.9/01 a 04 do Anexo
Fotográfico 7.3.1.9 – Anexo Fotográfico Geomorfologia da AII), (Volume 1 –
Anexos Fotográficos).
A presença dessa estrutura condiciona ainda o padrão de canal do rio Tapajós, que a
jusante da faixa apresenta largos e extensos depósitos de Terraços nas duas margens
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do rio, bem como a presença de ilhas e Planícies fluviais. A faixa (1) de lineamentos
EW corta a região de implantação da barragem do AHE São Luiz do Tapajós.
A faixa (2) com largura de 10 a 15km e extensão de aproximadamente 180km
intercepta o rio Tapajós nas proximidades da localidade de Acará, onde provoca
estreitamento do canal fluvial, e pequena inflexão na direção EW. Nesse setor do rio
ocorrem as cachoeiras do Acará, Montanha e Pereira, associadas às soleiras
formadas por granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha, que sustenta relevo de Morros e
Morrotes, que formam margens íngremes e escarpadas nos dois lados do rio. No rio
Jamanxim essa faixa de lineamentos associa-se a extensos pedrais sustentados por
granodioritos, monzogranitos, tonalitos, quartzo monzonitos, quartzo dioritos, dioritos e
sienogranitos com biotita e hornblenda da Suíte Intrusiva Parauari, e ainda riolitos e
dacitos da Formação Salustiano, onde se encontram as cachoeiras de Marimbondo,
Mamelão, Bebal, Buriti e do Meio.
Essa estrutura E-W (2) condiciona também mudanças no padrão de canal do rio
Tapajós. Entre ela e a estrutura EW (1) além dos inúmeros pedrais com rápidos e
corredeiras ocorrem planícies fluviais estreitas e contínuas em ambas as margens do
rio Tapajós, e ao longo do rio Jamanxim, com formação de pequeno delta na sua foz.
A montante da estrutura EW (2) o canal do rio Tapajós tem caráter exclusivamente
erosivo, com margens em rocha, encostas abruptas, e com pequenas e estreitas
planícies fluviais restritas a foz dos afluentes.
Mais próximo ao limite sul da AII, tem-se a faixa (3) de lineamentos EW, com cerca de
170km de extensão, e largura de 30km, porém mais difusa. Essa estrutura intercepta o
rio Tapajós entre a localidade de Machado e a ilha de Santo Antonio, em uma faixa
onde se tem inflexões do rio na direção EW, e a presença das cachoeiras do
Mongubal e Mongubal Grande, associadas a pedrais formados pelas rochas da Suíte
Intrusiva Parauari. No rio Jamanxim, em trecho fora da AII, esse feixe de lineamentos
condiciona a forte inflexão que o rio apresenta na direção EW, que é limitado à
montante pela Cachoeira do Tucuparé, e a jusante pelas cachoeiras Santa Helena e
Urubuquara. Entre essas cachoeiras (soleiras litoestruturais) ocorrem planícies fluviais
extensas e com larguras de 1.500 a 3.000m, que apresentam aspecto romboédrico
condicionado pela intersecção de estruturas EW e NW/SE.
Fora da AII, entre as localidades de Bacabalzinho, Jutaí e Mamãe Anã ocorre a faixa
(4) de lineamentos EW com largura de 15 a 30km, que intercepta o rio Tapajós,
condicionando três inflexões leste-oeste no canal, sendo que em Jutaí ocorre também
estreitamento do canal. Essa estrutura coincide ainda com fim do remanescente da
antiga superfície de aplanamento que nivelava o Planalto Residual do Sul do
Amazonas, com a presença ao longo do rio Tapajós de relevo de Colinas pequenas
relacionados a fase de aplanamento mais rebaixada e de planícies fluviais maiores.
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O sistema N30-50W apresenta um padrão mais difuso podendo estar limitado por
faixas de lineamentos EW.
A faixa (a) mais a norte e fora da AII tem largura de aproximadamente 10km,
intercepta a faixa (1) de lineamentos EW, condicionando longo trecho do rio Itapacurá
e a curva anômala do rio Tapajós entre a Cachoeira das Furnas e a foz do rio
Itapacurá.
A faixa (b) com 15km de largura ocorre entre as faixas de lineamentos EW (1) e (2),
intercepta o rio Tapajós a jusante da foz do rio Jamanxim, em trecho constituído por
riolitos e dacitos da Formação Salustiano, onde se formam inúmeros pedrais que
constituem rápidos, corredeiras e as cachoeiras: do Mergulhão, Mutuca, do Limão,
Buburé, Uruá e Galpino. Essa faixa controla o vale do rio Tucunaré, no qual se
encontram relevos de Colinas Pequenas e de Colinas Pequenas e Morrotes e marca
contato desses relevos com os relevos residuais de Morros e Morrotes.
A faixa (c) é observada nas proximidades da localidade de Acará, onde intercepta o
feixe de lineamentos EW (2) e o rio Tapajós em trecho que ocorre estreitamentos do
canal e inúmeros pedrais.
Na porção sul da AII não se tem faixas de lineamentos, mas dois lineamentos NW-SE
bem marcados pelo rio Ratão e pelo Igarapé Butica que, ao interceptarem a faixa de
lineamento EW, nas proximidades da localidade de Machado, associam-se a presença
de pedrais e cachoeiras. Esses dois lineamentos associados a lineamentos NS e EW
limitam a curva do rio Tapajós.
As faixas de lineamento do sistema N30-50 W, na margem direita do rio Tapajós,
parecem condicionar a presença de altos e baixos topográficos. As áreas rebaixadas
ocorrem associadas com relevos de Colinas pequenas e de Colinas pequenas e
Morrotes como na faixa (b) a jusante da foz do rio Jamanxim e no lineamento do rio
Ratão. As áreas altas estão associadas à presença de relevos de Morros e Morrotes,
como no trecho entre a faixa de lineamentos (c) nas proximidades da localidade de
Acará e o lineamento do rio Ratão. Cabe ainda assinalar que as curvas anômalas do
rio Tapajós estão em parte condicionadas pelas faixas de lineamentos N 30-50 W.
7.3.1.9.3.2 Tipos de Relevo
Com base no sistema de mapeamento adotado foram diferenciados na AII do AHE
São Luiz do Tapajós seis (6) tipos de relevo, classificados como: Planície de
Inundação, Planície Fluvial, Terraço, Colinas Pequenas, Colinas Pequenas e Morrotes,
Morros e Morrotes, sendo a sua distribuição nas diferentes unidades de relevo descrita
no Quadro 7.3.1.9.3.2/01.
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Quadro 7.3.1.9.3.2/01 – Unidades de relevo da AII do AHE São Luiz do Tapajós e os tipos de
relevo que as constituem.
UNIDADES DE RELEVO

Planícies Fluviais
Depressão do Amazonas
Depressão da Amazônia Meridional
Planalto Residual do Sul do Amazonas

TIPOS DE RELEVO
Planície de Inundação
Planície Fluvial
Terraço
Colinas Pequenas e Morrotes
Colinas Pequenas
Colinas Pequenas e Morrotes
Morros e Morrotes
Colinas Pequenas

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Os Tipos de Relevo mapeados na AII do AHE São Luiz do Tapajós têm sua
distribuição apresentada no Mapa 7.3.1.9/01 - Mapa Geomorfologia (Volume 4 –
Mapas), são descritos no Quadro 7.3.1.9.3.2/02 e com o correspondente modelado do
terreno expresso no Mapa 7.3.1.9/02 – Mapa Declividade (Volume 4 – Mapas). Os
tipos de relevo identificados são mostrados em fotos que se encontram apresentadas
no Anexo Fotográfico 7.3.1.9 – Anexo Fotográfico Geomorfologia da AII (Volume
1 – Anexos Fotográficos).

• Planície de Inundação (Pi)
A Planície de Inundação constitui terreno plano ondulado levemente inclinado em
direção ao rio, apresentando em superfície e nas margens dos canais processos de
erosão e deposição ativos associados às cheias anuais do rio principal e dos
afluentes. Nas Planícies de Inundação ocorrem: barras e praias, cristas de barras,
diques marginais, pântanos (brejos), alagadiços e lagos perenes e sazonais, formados
em paleocanais (canais abandonados).
No rio Tapajós as planícies de inundação, são estreitas, descontínuas e de difícil
individualização, desenvolvendo-se comumente na foz dos tributários ou formando
faixas com larguras inferiores a 200m. Geralmente ocorrem associadas às ilhas, ou
fazendo parte das planícies fluviais onde se associam a setores mais elevados, só
inundados nas cheias maiores.
As Planícies de Inundação no rio Tapajós são constituídas por camadas de areia muito
fina e fina, que predominam, podendo ocorrer ainda areia muito fina silto-argilosa,
pelotas de argila e camadas de argila cinza e branca.
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Quadro 7.3.1.9.3.2/02 – Tipos de Relevo que constituem a AII do AHE São Luiz do Tapajós.
Tipo de Relevo / Morfometria

Planície de inundação (Pi)
Inclinação: < 1%
Altitudes Variáveis

Planícies fluviais (Pf)
Inclinação: < 1%
Altitudes Variáveis
Terraços (T)
Inclinação: 1 a 2%
Elevados: 15 a 20m
acima do rio
Altitudes: 40 a 50m e 100 a 110m

Colinas pequenas (Cp)
Amplitude 30 a 60m
Comp. de rampa: 500 a 1200m
Inclinação: 2 a 8 %
com setores de 15 a 30%
Altitudes: 80 a 120m e
160 a 280m

Morfografia

Morfodinâmica

Associação de terrenos planos alagados apenas no período das
enchentes, terrenos planos que se mantém submerso, com laminas
de água de alguns centímetros mesmo nos períodos de estiagem,
brejos, alagadiços, lagos perenes em canais abandonados, e barras
arenosas que formam praias.
Terrenos planos formados pela planície de inundação que é alagada
no período das enchentes e baixos terraços não mais atingidos pelas
cheias, contendo ainda brejos, alagadiços, lagos em canais
abandonados e diques marginais.

Inundações periódicas e permanentes nas
planícies e nos alagadiços, deposição de finos
e matéria orgânica por decantação durante as
cheias.
Desmoronamentos de margens frequentes e
de baixa intensidade.
Nos baixos terraços a erosão laminar e em
sulcos são processos ocasionais e de baixa
intensidade.

Áreas planas ou onduladas, levemente inclinadas em direção ao rio,
com lagoas circulares sazonais. São contínuos podendo apresentar
bordas inclinadas ou abruptas. Baixa densidade de drenagem.

Erosão laminar, em sulcos ocasionais e de
baixa intensidade.
Desmoronamento de margens frequentes e de
média intensidade

Associação de colinas pequenas, com formas residuais esparsas,
solos espessos e lateritas frequentes. As colinas têm topos convexos
e vertentes de perfil contínuo com segmentos retilíneos de baixa
declividade com afloramentos rochosos esparsos. As formas residuais
apresentam-se com “hog bag” elevados de 5 a 15m, colinas muito
pequenas convexas e cônicas. Vales erosivos e erosivos
acumulativos, abertos, pouco encaixados no relevo e com planícies
fluviais estreitas e contínuas. Nos rios maiores os vales são erosivos e
muito encaixados e com encostas íngremes. Drenagem de média a
alta densidade.
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Erosão laminar e em sulcos ocasionais de
baixa a média intensidade.

Tipo de Relevo / Morfometria
Colinas pequenas e Morrotes (CpMT)
Amplitude: 30 a 90m
Comp. de rampa: 400 a 1000m
Inclinação: 8 a 30 %
com setores de 30 a 45 %
Altitudes: 120 a 200m

Morros e Morrotes (MMT)
Amplitude: 70 a 180m
Comp. de rampa: 400 a 1000m
Inclinação: 15 a 45%
com setores de > 45%
Altitude: 180 a 320m

Morfografia

Morfodinâmica

Associam-se colinas pequenas e morrotes. As colinas têm topo
convexo e perfil de vertente contínuo e retilíneo de baixa inclinação.
Os morrotes têm topo convexo estreito, perfis de encosta
descontínuos, com segmentos retilíneos e convexos, e contínuos com
segmentos convexos. Vales erosivos abertos e fechados, com canais
sobre rocha, matacões, blocos, seixos e areia grossa e média; e
erosivos acumulativos com planícies fluviais estreitas e contínuas.
Densidade de drenagem média a alta
Associam-se morros e morrotes de topos estreitos, convexos e
rochosos. Perfil de vertente contínuo com segmentos convexos, e/ou
descontínuos com segmentos convexos e retilíneos, ambos com
afloramentos de rocha e campos de matacões.
No sopé pode ocorrer ruptura de declive negativa associada à
pedimento dissecado em colinas pequenas. Vales erosivos
encaixados e vales erosivos abertos com canais em rocha. Densidade
de drenagem média a alta.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Erosão laminar e em sulcos, boçorocas e
escorregamentos ocasionais a frequentes de
média intensidade.
Rastejo frequente de baixa a média
intensidade.

Erosão laminar, em sulcos, rastejo,
escorregamento, queda de blocos e
assoreamento são ocasionais a frequentes de
baixa a média intensidade.
Boçorocas ocasionais e de alta intensidade

Nas margens são frequentes desmoronamentos indicativos das constantes variações
dos canais fluviais e de remodelação dessas planícies.
As Planícies de Inundação dentro da área do futuro reservatório do AHE São Luiz do
Tapajós são relevos que devido as suas pequenas dimensões devem desaparecer
ficando em sua maior parte submersos.
•

Planície Fluvial (Pf)

Considera-se como sendo Planície Fluvial os terrenos planos formados pela
associação da planície de inundação alagada anualmente, onde ocorrem brejos,
alagadiços, lagos sazonais, canais abandonados, barras e cristas de barras, com
baixos terraços não mais atingidos pelas cheias.
A caracterização e delimitação do tipo de relevo Planície Fluvial é feita em função da
dificuldade de individualização de suas formas constituintes, que geralmente ocorrem
associadas e com pequenas diferenças altimétricas, ou ainda pelas restrições
inerentes à escala de mapeamento e apresentação.
As Planícies Fluviais mostrados nas Fotos 7.3.1.9/05 a 12, apresentam dimensões e
distribuição diferenciadas ao longo do rio Tapajós e de seus tributários. No rio Tapajós,
a montante da localidade de Acará, as Planícies fluviais são estreitas, descontínuas e
ocasionais, tendo maior desenvolvimento na foz dos tributários. Entre Acará e
Pimental as Planícies fluviais são mais desenvolvidas e contínuas apresentando
larguras de 300 a 2000m. A jusante da Cachoeira das Furnas ocorrem planícies
fluviais descontínuas e largas.
Nos afluentes do rio Tapajós as Planícies fluviais associam-se aos maiores tributários
onde geralmente são contínuas, tem larguras de 300 a 1500m, e se formam a
montante de soleiras litoestruturais. Nos relevos de Colinas pequenas também são
comuns as planícies fluviais estreitas e contínuas, mas que não são mapeáveis na
escala de estudo.
Essas planícies são constituídas geralmente por areia muito fina e fina, sendo que nos
locais onde predominam as características de Planície de Inundação ocorrem
camadas de areia muito fina silto-argilosa, areia média a grossa, argila-siltosa e restos
vegetais. Associam-se ainda argila cinza com plintita e camadas de seixos
arredondados a subarredondados de quartzo, sílex e calcedônia por vezes laterizados.
Nesses terrenos as cheias geralmente ocorrem ao longo dos paleocanais tanto por
influência do rio principal como dos tributários isolando trechos elevados de baixo
terraço e diques marginais. As margens formadas pela planície apresentam processos
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de erosão em sulco, pequenos escorregamentos e solapamento que são processos
frequentes e de baixa intensidade.
As Planícies fluviais do mesmo modo que as Planícies de inundação dentro da área do
futuro reservatório do AHE São Luiz do Tapajós são relevos que devem desaparecer
ficando em sua maior parte submersos.
•

Terraços (T)

O Terraço corresponde a um terreno plano pouco ondulado limitada por rampas
suaves ou bordas abruptas e elevadas sobre a planície. Corresponde à antiga Planície
de Inundação abandonada pelo rio e não mais atingida pelas cheias. O terraço pode
ser ainda formado pela erosão do antigo canal fluvial, sobre o substrato rochoso,
constituindo o terraço rochoso (strath).
Os terraços dentro da AII do AHE São Luiz do Tapajós, mostrados nas Fotos
7.3.1.9/13 a 26 têm ocorrência restrita, estando as feições mais desenvolvidas
localizadas entre as localidades de Vila Rayol e Pimental, tendo-se ainda mapeado
duas ocorrências, uma na foz do igarapé Jacaré e outra a jusante da Cachoeira do
Acará.
A jusante da Cachoeira das Furnas, já fora da AII, ocorre amplos terraços com
larguras de 3 a 7km, nas duas margens do rio.
Os Terraços são constituídos por: camadas de espessuras variadas de seixos
arredondados a subarredondados, de quartzo, calcedônia, sílex e arenitos, com
diâmetros de até 15cm, que podem estar laterizados ou não; camadas de areia grossa
e camadas de areia conglomerática. Ocorrem ainda no topo areia muito fina e, de
modo subordinado, camadas de argila silto-arenosa.
•

Colinas Pequenas (Cp)

O tipo de relevo Colinas Pequenas, mostrado nas Fotos 7.3.1.9/27 a 40 apresenta
baixa amplitude e encostas de baixa inclinação, vales erosivos e erosivos
acumulativos, abertos, pouco encaixados no relevo e com planícies fluviais estreitas e
contínuas estando frequentemente associado com formas residuais esparsas. Esse
relevo apresenta solos de alteração e residuais espessos sendo frequente a
ocorrência de níveis de lateritas nodulares, designadas Lateritos Imaturos (COSTA,
1991).
O relevo de Colinas pequenas que ocorre na AII do AHE São Luiz do Tapajós
desenvolve-se em duas situações morfogenéticas, distintas: uma na Depressão da
Amazônia Meridional e outra no Planalto Residual do Sul do Amazonas.
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Na Depressão da Amazônia Meridional o relevo de Colinas pequenas caracteriza a
superfície de aplanamento mais rebaixada da área de estudo com altitudes de 60 a
120m. Essa superfície desenvolve-se nas duas margens do rio Tapajós, sendo
interrompida nas proximidades da localidade de Acará. A jusante desse ponto a
superfície de aplanamento avança pelo vale dos rios Jamanxim, Tucunaré e Itapacurá,
arrasando e nivelando sedimentos paleozoicos das formações Nova Olinda, Itaituba,
Monte Alegre e Maecuru, e as rochas paleoproterozoicas do embasamento cristalino
associadas à Suíte Intrusiva Parauari e Formação Salustiano.
Nesse processo formaram-se relevos residuais de diferentes dimensões que podem
ocorrer associados ao relevo de Colinas pequenas, ou mesmo constituírem relevos de
Morros e Morrotes (inselbergs).
A montante da localidade de Acará essa a superfície de aplanamento, teve atuação
restrita, desenvolvendo aplanamentos localizados na foz de alguns afluentes do rio
Tapajós, aos quais geralmente se associam Planícies Fluviais, ou formando alvéolos.
Uma atuação mais expressiva dessa fase de aplanamento volta a ocorrer nas duas
margens do rio Tapajós na altura do rio Crepori, mas já fora da AII.
No Planalto Residual do Sul do Amazonas, o relevo de Colinas pequenas que ocorre
no interflúvio Tapajós-Maués Açu, em altitudes de 160 a 280m, constitui um
remanescente da superfície de aplanamento mais antiga e elevada da área de estudo,
que é sustentada por rochas sedimentares paleozóicas do Grupo Curuá e rochas
graníticas da Suíte Intrusiva Parauari.
Esse remanescente de superfície de aplanamento tem seus limites constituídos por
relevos de Colinas pequenas e Morrotes, que predominam e por Morros e Morrotes,
que caracterizam e registram fase de dissecação e destruição dessa antiga superfície
que nivelou o topo do relevo de Morros e Morrotes, e que se encontra preservada
também em alguns topos isolados desse relevo.
•

Colinas Pequenas e Morrotes (CpMT)

O relevo de Colinas Pequenas e Morrotes, mostrado nas Fotos 7.3.1.9/37 a 44,
caracteriza-se pela associação dessas duas formas de relevo. As colinas têm topo
convexo e perfil de vertente contínuo e retilíneo de baixa inclinação. Os morrotes têm
topo convexo estreito, perfis de encosta descontínuos, com segmentos retilíneos e
convexos, e contínuos com segmentos convexos. Os vales são erosivos abertos e/ou
fechados.
O relevo de Colinas pequenas e Morrotes, geralmente é mais dissecado próximo aos
vales maiores, onde predominam os Morrotes de topos convexos estreitos e perfis de
encosta com inclinação de 8 a 30 % e vales erosivos fechados.
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Na AII do AHE São Luiz do Tapajós esse relevo ocorre em duas situações, na
Depressão da Amazônia Meridional e em pequeno trecho da Depressão do
Amazonas.
Na Depressão da Amazônia Meridional as Colinas pequenas e Morrotes representam
uma superfície de aplanamento intermediária, que ocorre em altitudes de 120 a 200m,
se mostrando geralmente mais elevada e dissecada que a superfície de aplanamento
constituída pelo relevo de Colinas pequenas.
Essa superfície do mesmo modo que a superfície mais baixa erodiu e nivelou rochas
paleozoicos das formações Nova Olinda, Itaituba, Monte Alegre e Maecuru e as
rochas paleoproterozoicas do embasamento cristalino associadas às Suítes Intrusivas
Parauari, Maloquinha e Igarana, à Formação Salustiano, ao Complexo Cuiú-Cuiú e ao
Anortosito Jutaí.
O relevo de Colinas Pequenas e Morrotes na margem direita do rio Tapajós, tem
amplo desenvolvimento a montante da Cachoeira do Pereira, ocupando ainda todo o
vale do rio Ratão e boa parte do vale do igarapé Bacabal já fora da AII. Na margem
esquerda do rio Tapajós o relevo de Colinas pequenas e Morrotes estende-se do rio
até o relevo de Colinas pequenas que ocorre no interflúvio Tapajós-Maués Açu.
A jusante da localidade de Acará, o relevo de Colinas pequenas e Morrotes próximo
ao rio Tapajós ocorre como relevo residual sobre o relevo de Colinas pequenas. Na
bacia do rio Jamanxim, ele constitui boa parte dos divisores de água da bacia
hidrográfica, no qual se encontra embutida a superfície de aplanamento mais nova,
dissecada em Colinas pequena. Nessas duas situações se evidenciam a diferença de
idade de evolução das duas superfícies de aplanamento.
O relevo de Colinas pequenas e Morrotes mostra setores de encostas íngremes que
podem apresentar problemas de estabilidade quando afetados por obras de corte e
aterro. Ao longo do rio Tapajós, devido ao caráter erosivo do canal e ao seu
encaixamento esses problemas de estabilidade podem ser intensificados, com a
implantação do reservatório.
Na Depressão do Amazonas, o relevo de Colinas pequenas e Morrotes ocupa
pequeno setor da AII, mas, devido a sua continuidade nas áreas vizinhas, parece
constituir remanescente da superfície de aplanamento intermediária preservada no
divisor de águas do rio Tapajós com os rios Mamuru e Inambu.
•

Morros e Morrotes

Os Morros e Morrotes, mostrado nas Fotos 7.3.1.9/50 a 65, apresentam topos
estreitos, convexos e rochosos com perfil de vertente contínuo com segmentos
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convexos, e/ou descontínuos com segmentos convexos e retilíneos, ambos com
afloramentos de rocha e campos de matacões; e vales erosivos encaixados e/ou muito
encaixados. No sopé é frequente a ocorrência de ruptura de declive negativa
associada a pedimento dissecado em colinas pequenas, resultantes da ação das
diferentes fases de aplanamentos.
Os Morros e Morrotes têm seus topos subnivelados pela superfície de aplanamento
mais antiga e elevada da área, sendo sua amplitude e grau de dissecação resultantes
dos processos de soerguimento e entalhe fluvial dessas áreas residuais.
Os Morros e Morrotes, que apresentam tênue orientação NW/SE, são relevos que
ocorrem de modo disperso por quase toda a AII, principalmente na margem direita do
rio Tapajós, onde constituem relevos residuais sustentados por granito, ortoclásio
granito, sienogranito, monzogranito e granodiorito da Suíte Intrusiva Maloquinha; por
riolitos e dacitos da Formação Salustiano, e por granodioritos, monzogranitos,
tonalitos, quartzo monzonitos, quartzo dioritos, dioritos e sienogranitos com biotita e
hornblenda da Suíte Intrusiva Parauari.
Na margem esquerda do rio Tapajós os Morros e Morrotes ocorrem também como
relevo residual ou constituindo a frente de dissecação da superfície de aplanamento
mais alta que se encontra preservada no interflúvio Tapajós-Maués Açu.
Os Morros e Morrotes constituem os relevos mais íngremes e enérgicos da AII,
devendo apresentar problemas de estabilidade nas encostas afetadas por obras civis
e pelas águas do reservatório.
No Quadro 7.3.1.9.3.2/03 - Porcentagens em Área dos Diferentes Tipos de Relevo
são indicadas as percentagens das áreas ocupadas por cada uma dessas unidades
que se encontram cartografadas no Mapa Geomorfologia da AII.
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Quadro 7.3.1.9.3.2/03 - Porcentagens em Área das Diferentes Tipos de Relevo da AII.

Tipos de Relevo (incluídas áreas das
ilhas)

Código dos
Tipos de Relevo

Planície de Inundação
Planícies fluviais
Terraços
Colinas pequenas
Colinas pequenas e Morrotes
Morros e Morrotes
Afloramentos Rochosos (*)
Total da Superfície Terrestre (1)
Calha do Rio (Excluído ilhas) (2)
Lagoas (3)
Superfície Total da AII (1+2+3)

Pi
Pf
T
Cp
CpMT
MMT
ar
-

Superfície da AII Ocupada
Área (ha)

%

4.421
35.297
14.607
521.717
689.250
250.229
2.451
1.517.973
55.365
179
1.573.517

0,29
2,33
0,96
34,37
45,41
16,48
0,16
100,00
-

OBSERVAÇÃO: As ilhas totalizam 8.089 ha. (*) No tema Geomorfologia foram interpretados
2.451 ha que correspondem a afloramentos rochosos. O total de afloramentos rochosos,
considerando-se os polígonos agrupados na calha do rio, corresponde a 9.666 ha.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.3.1.9.3.3 Aspecto
da
Evolução
Morfotectônicos

Morfogenética

e

Condicionantes

A evolução do relevo no trecho estudado da Bacia do rio Tapajós, está relacionada a
alternância de períodos de estabilidade da plataforma, quando se têm condições de
elaboração de aplanamentos, cuja extensão está diretamente relacionada a duração
desses períodos de estabilidade; e períodos de maior atividade tectônica com
soerguimentos e abatimentos, capazes de criar novos níveis de base e condições de
entalhamento e descaracterização das superfícies de aplanamento.
A superfície de aplanamento mais elevada e antiga existente na região da AII do AHE
São Luiz do Tapajós encontra-se deformada e soerguida, estando seus
remanescentes preservados no topo de relevo de Morros e Morrotes, com altitudes de
360 e 400m, onde constituem relevo de Colinas pequenas de baixa amplitude, e
formando área mais extensa no interflúvio Tapajós-Maués Açu, onde também se
encontra dissecada em relevo de Colinas pequenas com altitudes de 160 a 280m.
Essa superfície de aplanamento mais antiga resulta da denudação das rochas
paleoproterozoicas do embasamento cristalino e das rochas sedimentares
paleozóicas, tendo como depósitos correlativos os sedimentos da Formação Alter do
Chão, cuja deposição teria ocorrido entre o Cretaceo Superior e o Paleógeno,
(TRAVASSOS & BARBOSA FILHO, 1990 in REIS et al. 2006; e MENDES et al. 2012).
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Estudos geoquímicos realizados nos arenitos vermelhos da Formação Alter do Chão
indicam que a deposição ocorreu em paleambiente de planícies abandonadas e rios
entrelaçados sob condições de clima seco com tendência a úmido durante o Cretaceo
(Horbe et al. 2006 in MENDES et al. 2012).
Associado a esse período teria ocorrido à formação do espesso manto laterítico
paleógeno (lateritas maturas), de composição ferruginosa e/ou aluminosa (bauxita),
que frequentemente ocorre capeando os relevos residuais na região Amazônica, e que
a oeste da área de estudo, na bacia do rio Amaná, ocorrem em topos nivelados a
altitudes de 200 e 240m, que são compatíveis com os remanescentes dessa superfície
na AII, que ocorrem a altitudes de 160 a 280m. Outros remanescentes desses
depósitos ocorrem a norte da AII nas margens do rio Tapajós e na região de Juruti
(bauxita) em cotas mais baixas compatíveis com o caimento da superfície para norte.
Portanto, essa primeira fase de estabilidade e desenvolvimento de superfície de
aplanamento teria ocorrido em condições de clima seco com tendência a úmido no
período entre o Cretaceo Superior (Mesoalbiano e Eocenomaniano) e o Paleógeno,
quando teria se dado a formação das lateritas maturas.
Após essa fase de estabilidade, a ocorrência de movimentos tectônicos, teria
provocado a fragmentação e o soerguimento da superfície mais antiga, possivelmente
com atividade ao longo de estruturas de direção NE/SW, NS e NW/SE.
A atuação das estruturas NE/SW teria condicionado o encaixamento de um paleo rio
Tapajós na porção mais deprimida a oeste, enquanto estruturas NW/SE teriam alojado
seus afluentes mais longos na margem direita. Essa estruturação teria ainda
favorecido o basculamento da superfície que cai de leste para oeste gerando a
assimetria de drenagem, que hoje se observa nesse trecho da bacia hidrográfica.
Essa estruturação e fragmentação de blocos com restos da superfície de
aplanamento, que começou a ser dissecada, teria ocorrido possivelmente durante o
Eoceno, período em que ocorre eventos colisionais nos Andes (TARDY & ROQUIN,
1998 in KOTSCHOUBEY et al. 2005), cujo reflexo na região estaria associado a
soerguimentos e basculamentos.
O período entre o Oligoceno ao Mesomioceno é marcado por diminuição da atividade
tectônica na região andina (KOTSCHOUBEY et al. 2005), o que contribuiu para um
período de estabilidade e de desenvolvimento da superfície de aplanamento
intermediária que ocorre na região da AII.
Durante esse período ocorre o alargamento dos vales, isolamento de relevos
residuais, que caracterizam os relevos de Morros e Morrotes e formação de
pedimentos no sopé desses relevos. Possivelmente nessa época, teriam ocorrido os
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períodos de laterização do Eomioceno e do Mesomioceno identificados em lateritas
manganesíferas da região de Carajás (VASCONCELOS et al.1992 e 1994 in
KOTSCHOUBEY et al. 2005).
Após essa fase, e ainda no Mioceno, começa a incidir no interior da placa Sul
Americana o regime direcional dextral, que passa a condicionar o quadro neotectônico
da região (COSTA et al. 1996). Nessa etapa ocorrem soerguimentos de baixa
magnitude dando início ao processo de dissecação da superfície de aplanamento
intermediária e a intensificação do entalhe fluvial nos remanescentes da superfície
mais antiga.
Após esse período nova fase de estabilidade ocorre na região o que favorece ao
desenvolvimento de uma superfície de aplanamento mais recente e mais baixa que é
observada na AII, em altitudes de altitudes de 60 a 120m.
Essa superfície desenvolve-se nas duas margens do rio Tapajós, até as proximidades
de Acará e avança pelo vale dos rios Jamanxim, Tucunaré e Itapacurá, tendo caráter
restrito devido a curta duração do período de estabilidade, sendo que em muitos locais
atua remodelando o aplanamento intermediário. A atuação dos processos de
aplanamento faz recuar as encostas dos Morros e Morrotes, que em vários pontos
mostra controle das estruturas neotectônicas.
No final do Mioceno os movimentos neotectônicos no interior da placa Sul Americana
se intensificam, o que coincide com intensa movimentação tectônica na região Andina
(TARDY & ROQUIN, 1998 in KOTSCHOUBEY et al. 2005), e que refletem período de
pulso tectônico global. Nesse período se evidenciam a atuação das estruturas de
direção EW e NW/SE, se intensifica o entalhe da drenagem e a dissecação da
superfície intermediária e da superfície mais antiga.
Durante o Plioceno curto período de estabilidade, diminuiu a velocidade de
soerguimento sem alterar significativamente o quadro da paisagem regional.
Após esse período, durante o fim do Plioceno e o Quaternário, a atividade
neotectônica regional é marcada pela atuação de falhas transcorrentes de direção
ENE-WSW e EW e de falhas normais NW/SE (COSTA et al.1996), que na AII se
evidenciam na faixas de lineamentos de drenagem mapeadas.
A atuação dessas estruturas passa a controlar as anomalias de drenagem, a
compartimentar os canais fluviais, e a controlar a deposição de aluviões, com
formação de soleiras e de planícies fluviais de aspecto romboédrico condicionado pela
intersecção de estruturas EW e NW/SE, como observadas no rio Jamanxim, fora da
AII.
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O soerguimento regional favorece o entalhamento fluvial e a dissecação das
superfícies de aplanamento, dando origem a relevo de Colinas pequenas de baixa
amplitude que caracteriza a superfície de aplanamento mais nova; ao relevo de
Colinas pequenas e Morrotes, que caracterizam a superfície de aplanamento
intermediária; e ao relevo de Morros e Morrotes isolados durante as fases de
aplanamentos anteriores e posteriormente dissecados.
7.3.1.10 Pedologia
7.3.1.10.1 Aspectos Gerais e Dados Utilizados
A seguir são apresentadas as informações referentes ao Mapa de Reconhecimento de
Média Intensidade dos Solos da Área de Influência Indireta (AII) do AHE São Luiz do
Tapajós, no rio Tapajós, Estado do Pará.
O trabalho teve o objetivo de identificar, classificar e cartografar os diversos solos
ocorrentes dentro na referida área, que são apresentados no Mapa 7.3.1.10 –
Pedologia (Volume 4 – Mapas) elaborado em escala 1:250.000.
Empregou-se a metodologia preconizada e adotada pelo CNPS (Centro Nacional de
Pesquisa de Solos) da EMBRAPA. Foram identificadas e caracterizadas 06 classes de
solos ao nível de Subordens do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS),
agrupadas em 12 unidades de mapeamento na legenda de identificação que
acompanha o referido mapa de solos.
A AII corresponde a toda a área drenada pelo rio Tapajós no trecho entre a localidade
de São Luiz do Tapajós, cerca de 50km ao sul de Itaituba, até aproximadamente o Km
238 da BR-230 (Transamazônica), a montante da confluência com o rio Ratão,
contemplando uma superfície de 15.094km².
Os mapas de solos consultados para elaboração deste estudo foram: (i) Projeto
RADAMBRASIL, Folha SB.21-Tapajós (BRASIL, 1975), em escala 1:1.000.000; (ii) os
mapas deste mesmo Projeto atualizados e sistematizados pela Fundação IBGE, em
trabalho desenvolvido na região da Amazônia Legal (IBGE/SIVAM, 2004); e (iii) mapa
de solos da Área de Influência da rodovia BR-163 (rodovia Cuiabá-Santarém),
executado durante a realização do Zoneamento Ecológico-Econômico desta mesma
região (EMBRAPA, 2007).
Como material básico utilizou-se imagens de satélite (Landsat, RapidEye) composição
colorida, em escala 1:250.000, imagens de Radar na mesma escala e cartas
planialtimétricas do IBGE e DSG, em escala 1:250.000 e 1:100.000.
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Os solos foram classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de
Solos-SiBCS (EMBRAPA, 2006).
7.3.1.10.2

Referencial Metodológico-Solos

Os métodos dos trabalhos de escritório e de campo, os métodos de laboratório e os
critérios para identificação e separação das classes de solos serão a seguir descritos
de maneira sucinta, sendo que informações mais pormenorizadas poderão ser obtidas
na publicação Manual Técnico de Pedologia da Fundação IBGE (IBGE, 2007).
•

Trabalhos de Escritório

Preliminarmente foi efetuada a busca sobre material bibliográfico disponível com
informações sobre as características dos solos ocorrentes na região e seus fatores de
formação, além de aspectos do substrato rochoso, do relevo e do clima.
Após os trabalhos de campo, as informações levantadas foram plotadas sobre as
imagens e, em seguida, foi efetuado o trabalho de interpretação e reinterpretação das
informações coletadas em campo e elaboração da legenda de solos preliminar. Após a
interpretação, os dados obtidos (limites das unidades de solo, respectiva legenda e
pontos de exame de perfis) foram transportados para base definitiva e, na sequência,
disponibilizados em meio digital.
Após o confronto de todas as informações levantadas com os dados analíticos dos
perfis de solo, foram conceituadas e delimitadas as unidades de mapeamento.
•

Trabalhos de Campo

Os trabalhos de campo foram efetuados percorrendo-se as principais vias de acesso
existentes na área, de forma a cobrir estrategicamente a maior parte da superfície de
trabalho.
Contemplando terras da AII foram descritos e coletados 10 pontos de amostragem,
perfazendo um total de 35 amostras de solo para exames de laboratório. Foram ainda
efetuadas várias sondagens complementares por meio de trado e observações em
mini-trincheiras e cortes de estradas. O Anexo Geral 7.3.1.10 – Perfis de Solo com
Descrição Morfológica e Análises Físico-Químicas (Volume 4 – Anexo Geral)
apresenta os perfis de solo analisados a partir de amostras coletadas na área de
estudo.
Nesta fase procurou-se atentar para características morfológicas dos solos indicativas
de sua potencialidade agrícola e vulnerabilidade à erosão. Concomitantemente, foram
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verificados aspectos relativos à drenagem, ao relevo, à geologia, ao material de
origem, à presença de pedregosidade ou rochosidade, à vegetação e ao uso atual.
•

Métodos de Laboratório

As amostras coletadas foram enviadas para o Laboratório SOLOCRIA em Goiânia,
onde se procederam as determinações físicas e químicas, ou seja, determinação da
granulometria, do complexo sortivo, do pH e da matéria orgânica.
A seguir será descrita sucintamente a metodologia empregada nas referidas análises,
sendo que a descrição detalhada pode ser encontrada no Manual de Métodos de
Análises de Solo (EMBRAPA, 1979).
− Análises Físicas
Os seguintes parâmetros foram considerados para análise física dos solos:
Calhaus e Cascalhos: separados por tamização, empregando-se peneiras de
malha de 20mm e 2mm respectivamente, para retenção dos calhaus e dos
cascalhos nesse fracionamento inicial da amostra total, previamente
preparada mediante secagem ao ar e destorroamento.
Terra Fina: separada por tamização, no mesmo fracionamento da
determinação anterior, recolhendo-se o material mais fino, passando em
peneira da malha de 2mm com furo circular.
Composição Granulométrica: dispersão com solução de Hexametafosfato de
Sódio e Hidróxido de Sódio e agitação de alta rotação.
Areia Grossa e Areia Fina: separados por tamização em peneiras de malha
0,2mm e 0,053mm, respectivamente. Argila foi determinada pelo método do
densímetro e o silte, obtido por diferença.
Argila Dispersa em Água: determinada pelo método do densímetro, como na
determinação da argila total, sendo usado agitador da alta rotação, e somente
água destilada como dispersante.
Grau de Floculação: 100 (Argila Total - Argila Dispersa em Água)/Argila Total.
− Análises Químicas
Os seguintes parâmetros foram considerados para análise química dos solos:
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pH em H2O e KCl N: determinados potenciometricamente na suspensão
solo/líquido, na proporção de 1:2,5, com tempo de contato não inferior a uma
hora e agitação da suspensão imediatamente antes da leitura.
Carbono Orgânico: determinado através da oxidação da matéria orgânica
pelo bicromato de potássio 0,4 N em meio sulfúrico e titulação pelo sulfato
ferroso 0,1 N.
Matéria Orgânica: obtida a partir de teor do carbono orgânico, e expressa pela
fórmula:
MO (%) = CARBONO (%) x 1,724.
Fósforo Assimilável: extraído com solução de HCl 0,05 N e H2SO4 0,125 M
(North Caroline) e determinado, colorimetricamente, em presença de
molibdato de amônia e ácido ascórbico.
Cálcio, Magnésio e Alumínio: extraídos com solução de KCl N na proporção
1:10. O cálcio e magnésio são determinados por EDTA 0,025 N e o alumínio
com NaOH 0,025 N.
Potássio e Sódio Trocáveis: extraídos com solução de HCl 0,05 N + H2SO4
0,025 N na proporção 1:10, e determinados por fotometria de chama.
Acidez total: (H+ + Al+++) extraída com acetato de cálcio 1N a pH 7. O H+ é
obtido por diferença.
Valor “S” (Soma de Cátions Trocáveis): calculado pela fórmula:
S = Ca+++ + Mg++ + K+ + Na+
Valor “T”(Capacidade de Troca de Cátions): calculado pela fórmula:
T = Valor S + H+ + Al+++
Valor “V” (Percentagem de Saturação de Bases): calculado pela fórmula:
V % = 100 S/T
•

Critérios Adotados para a Separação e Caracterização das Classes de Solos
e de Fases de Unidades de Mapeamento

A seguir são descritos sucintamente os principais atributos diagnósticos e horizontes
diagnósticos. Definições mais pormenorizadas poderão ser encontradas na publicação
“Manual Técnico de Pedologia” (IBGE, 2007).
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− Atributos Diagnósticos

Para os atributos diagnósticos do solo foram considerados:
Argila de atividade alta (Ta) e argila de atividade baixa (Tb): atividade das
argilas se refere à capacidade de troca de cátions (valor T) da fração mineral.
Atividade alta designa valor igual ou superior a 27 cmolc/kg de argila e
atividade baixa valor inferior a esse.
Distrófico e Eutrófico: refere-se à proporção (taxa percentual) de cátions
básicos trocáveis em relação à capacidade de troca de cátions determinada a
pH 7. Distrófico especifica distinção inferior a 50% e eutrófico especifica
distinção igual ou superior a 50%.
Caráter alítico: refere-se à condição em que o solo, com atividade de argila a
20 cmolc.kg-1 de argila, se encontra fortemente dessaturado, caracterizado
por apresentar teor de alumínio extraível maior ou igual a 4cmolc.kg-1 de solo,
tendo saturação por bases menor que 50% e/ou saturação por alumínio maior
ou igual a 50%.
Caráter argilúvico: usado para distinguir solos que têm concentração de
argila no horizonte B, expressa por gradiente textural (B/A) igual ou maior que
1,4 e/ou iluviação de argila evidenciada pela presença de cerosidade
moderada ou forte, e/ou presença no sequum de horizonte E sobrejacente a
horizonte B (não espódico), dentro da seção de controle que defina a classe.
Caráter sálico: propriedade referente à presença de sais mais solúveis em
água fria que o sulfato de cálcio (gesso), em quantidade tóxica à maioria das
culturas, expressa por condutividade elétrica no extrato de saturação maior
que ou igual a 7dS/m (a 25ºC), em alguma época do ano.
Caráter litoplíntico: usado para solos que apresentam ocorrência de
petroplintita na forma contínua e consolidada em um ou mais horizontes em
alguma parte da seção de controle que defina a classe, em quantidade
mínima de 10% do volume total do(s) horizonte(s).
Caráter plíntico: caráter usado para distinguir solos que apresentam plintita
em quantidade insuficiente para caracterizar horizonte plíntico, em um ou
mais horizonte ou camada em alguma parte da seção de controle que defina
a classe. Para essa caracterização, é requerida uma quantidade mínima de
5% em volume.
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Caráter flúvico: caráter usado para solos com forte influência de material de
natureza aluvionar, que apresentam um dos seguintes requisitos:
o Distribuição irregular do conteúdo de carbono orgânico em profundidade,
e/ou
o Camadas estratificadas em 25% ou mais do volume do solo.
Cerosidade: são filmes muito finos de material inorgânico de natureza
diversa, orientados ou não, constituindo revestimento ou superfícies
brilhantes nas faces de elementos estruturais, poros ou canais, resultantes de
movimentação, segregação ou rearranjamento de material coloidal inorgânico
(< 0,002mm); quando bem desenvolvidos são facilmente perceptíveis,
apresentando aspecto lutroso e brilho graxo, sendo as superfícies dos
revestimentos usualmente livres de grãos desnudos de areia e silte.
Contato lítico: termo empregado para designar material coeso subjacente ao
solo (exclusive horizonte petrocálcico, horizonte litoplíntico, duripã e fragipã).
Sua consistência é de tal ordem que mesmo quando molhado torna a
escavação com a pá reta impraticável ou muito difícil e impede o livre
crescimento do sistema radicular, o qual fica limitado às fendas que por
ventura ocorram. Tais materiais são representados por rochas duras e
algumas rochas sedimentares parcialmente consolidadas (R), tais como
arenito, siltito, marga, folhelhos ou ardósia, ou por saprólito pouco alterado
(CR).
Material sulfídrico: aquele que contém compostos de enxofre oxidáveis e
ocorre em solos de natureza mineral ou orgânica, de áreas encharcadas, com
valor de pH maior que 3,5, os quais, se incubados na forma de camada com
1cm de espessura, sob condições aeróbicas úmidas (capacidade de campo),
em temperatura ambiente, mostram um decréscimo no pH de 0,5 ou mais
unidades para um valor de pH 4,0 ou menor (1:1 por peso em água, ou com
um mínimo de água para permitir a medição) no intervalo de 8 semanas.
Material orgânico: é aquele constituído por materiais orgânicos que podem
estar associados a material mineral em proporções variáveis. Os materiais
orgânicos incluem resíduos vegetais em diferentes estádios de
decomposição, fragmentos de carvão finamente divididos, substâncias
húmicas, biomassa meso e microbiana, e outros compostos orgânicos
naturalmente presentes no solo. O conteúdo de constituintes orgânicos impõe
preponderância de seus atributos sobre os constituintes minerais.
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Mudança textural abrupta: consiste em um considerável aumento no teor de
argila dentro de uma pequena distância na zona de transição entre o
horizonte A ou E e o horizonte subjacente B.
Plintita: é uma formação constituída de mistura de argila, pobre em húmus e
rica em ferro, com quartzo e outros minerais. Ocorre comumente sob a forma
de mosqueados vermelhos e vermelho-escuros, com padrões usualmente
laminares, poligonais ou reticulados. É caráter inerente às formações dessa
natureza transformarem-se irreversivelmente, por consolidação, sob o efeito
de ciclos alternados de umedecimento e secagem, resultando na produção de
material nodular neoformado.
− Horizontes Diagnósticos
São considerados: (a) Horizontes Diagnósticos Subsuperficiais e os (b) Horizontes
Diagnósticos Superficiais
a)

Horizontes Diagnósticos Subsuperficiais
Horizonte B textural: é um horizonte mineral subsuperficial onde houve
incremento de argila, orientada ou não, desde que não exclusivamente por
descontinuidade, resultante de acumulação ou concentração absoluta ou
relativa, decorrente de processos de iluviação e/ou formação in situ e/ou
herdado do material de origem e/ou infiltração de argila mais silte, com ou
sem matéria orgânica e/ou destruição de argila no horizonte A e/ou perda de
argila no horizonte A por erosão diferencial. O conteúdo de argila do horizonte
B textural é maior que o do horizonte A e pode ou não ser maior que o
horizonte C.
Horizonte B latossólico: é um horizonte mineral subsuperficial cujos
constituintes evidenciam avançado estágio de intemperização, explícita pela
alteração completa ou quase completa dos minerais primários menos
resistentes ao intemperismo e/ou de minerais de argila 2:1, seguida de
intensa dessilicificação, lixiviação de bases e concentração residual de
sesquióxidos, argilas do tipo 1:1 e minerais primários resistentes ao
intemperismo. Em geral é constituído por quantidades variáveis de óxidos de
ferro e de alumínio, minerais de argila 1:1, quartzo e outros minerais mais
resistentes ao intemperismo, podendo haver a predominância de quaisquer
desses minerais. Em síntese, horizonte B latossólico é um horizonte
subsuperficial que não apresenta características diagnósticas de horizonte
glei, B textural e horizonte plíntico.
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Horizonte B incipiente: trata-se de horizonte subsuperficial, subjacente ao A,
que sofreu alteração física e química em grau não muito avançado, porém
suficiente para o desenvolvimento de cor ou de estrutura e no qual mais da
metade do volume de todos os subhorizontes não deve consistir em estrutura
de rocha original.
Horizonte glei: é um horizonte subsuperficial ou eventualmente superficial,
com espessura de 15cm ou mais, caracterizado por redução de ferro e
prevalência do estado reduzido, no todo ou em parte, devido principalmente à
água estagnada, como evidenciada por cores neutras ou próximas de neutras
na matriz do horizonte, com ou sem mosqueados de cores mais vivas, cuja
quantidade seja menor que 15% quando consista em plintita. Trata-se de
horizonte fortemente influenciado pelo lençol freático em regime de umidade
redutor, virtualmente livre de oxigênio dissolvido em razão da saturação com
água durante todo o ano, ou pelo menos por um longo período, associada a
demanda de oxigênio pela atividade biológica.
Horizonte plíntico: caracteriza-se fundamentalmente pela presença de
plintita em quantidade igual ou superior a 15% e espessura de pelo menos
15cm. É um horizonte mineral B e/ou C que apresenta um arranjamento de
cores vermelhas e acinzentadas ou brancas, com ou sem cores amareladas
ou brunadas, formando um padrão reticulado, poligonal ou laminar. A
coloração é usualmente variada, com predominância de cores avermelhadas,
bruno-amareladas, amarelo-brunadas, acinzentadas e esbranquiçadas
(menos frenquentemente amarelo-claras). Muitos horizontes plínticos
possuem matriz acinzentada ou esbranquiçada, com mosqueados
abundantes de cores avermelhadas, ocorrendo também mosqueados com
tonalidades amareladas.
Horizonte Concrecionário: horizonte constituído de 50% ou mais, por
volume, de material grosseiro com predomínio de petroplintita, do tipo nódulos
ou concreções de ferro ou de ferro e alumínio, numa matriz terrosa de textura
variada ou matriz de material mais grosseiro, identificado como horizonte Ac,
Ec, Bc ou Cc. O horizonte concrecionário, para ser diagnóstico, deve
apresentar no mínimo 30cm de espessura.
Horizonte litoplíntico: constituído por petroplintita contínua ou praticamente
contínua. Este horizonte pode englobar uma seção do perfil muito fraturada,
mas em que existe predomínio de blocos de petroplintita com tamanho
mínimo de 20cm, ou as fendas que aparecem são poucas e separadas umas
das outras por 10cm ou mais. Para ser diagnóstico, o horizonte litoplíntico
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deve ter uma espessura de 10cm ou mais. Este horizonte constitui um sério
impedimento para penetração das raizes e da água.
Horizonte vértico: é um horizonte mineral subsuperficial que, devido à
expansão e contração das argilas, apresenta feições pedológicas típicas, que
são as superfícies de friccão (slickensides) em quantidade no mínimo comum
e/ou a presença de unidades estruturais cuneiformes e/ou paralelepipédicas,
cujo eixo longitudinal tem inclinação de 10º ou mais em relação à horizontal, e
fendas por algum período mais seco do ano com pelo menos 1cm de largura.
A sua textura mais frequente varia de argilosa a muito argilosa, admitindo-se
na faixa de textura média um mínimo de 300g/kg-1 de argila. O horizonte
vértico pode coincidir com horizonte AC, B (Bi ou Bt) ou C, e apresentar cores
escuras, acinzentadas, amareladas ou avermelhadas. Em áreas irrigadas ou
mal drenadas (sem fendas aparentes), o coeficiente de expansão linear
(COLE) deve ser 0,06 ou maior, ou a expansibilidade linear é de 6cm ou mais.
Horizonte sulfúrico: tem 15cm ou mais de espessura e é composto de
material mineral ou orgânico que apresenta valor de pH de 3,5 ou menor (1:1
por peso em água, ou com um mínimo de água para permitir a medição) e
mostra evidência de que o baixo valor de pH é causado por ácido sulfúrico. A
evidência é uma ou mais das seguintes:
o Concentração de jarosita; ou
o Materiais sulfídricos imediatamente subjacentes (definidos anteriormente);
ou
o 0,05% ou mais de sulfato solúvel em água.
Esta definição não especifica a cor da jarosita (que pode ter croma 3 ou maior),
nem requer necessariamente a sua presença. Horizontes sulfúricos sem
jarosita são encontrados em materiais com alto teor de matéria orgânica, ou em
materiais minerais de um passado geológico recente, expostos na superfície.
Um horizonte sulfúrico forma-se como resultado da drenagem, mais
comumente artificial, e da oxidação de materiais minerais ou orgânicos ricos
em sulfetos. Tal horizonte é altamente tóxico para a maioria das plantas.
Também pode formar-se em locais onde materiais sulfídricos tenham sido
expostos como resultado da mineração de superfície, construção de estradas,
dragagem ou outras operações de movimento de terra.

VOLUME 5
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 153
Revisão: 0

b) Horizontes Diagnósticos Superficiais
Horizonte hístico: é um tipo de horizonte constituído por material orgânico
(teor de carbono orgânico > 80g.kg-1 avaliado na TFSA), resultante de
acumulações de resíduos vegetais depositados superficialmente, ainda que,
no presente, possa encontrar-se recoberto por horizontes ou depósitos
minerais ou camadas orgânicas mais recentes. Mesmo após revolvimento da
parte superficial do solo (exemplo: por aração), os teores de carbono orgânico
continuam atendendo o critério para material orgânico.
Compreende materiais depositados nos solos sob condições de excesso de
água (horizonte H), por longos períodos ou todo o ano, ainda que no presente
tenham sido artificialmente drenados, bem como materiais depositados em
condições de drenagem livre (horizonte O), sem estagnação permanente de
água, condicionados pelo clima úmido, como em ambiente altimontano.
O horizonte hístico ocorre em superfície ou pode estar soterrado por material
mineral, devendo atender a um dos seguintes requisitos:
o Espessura maior ou igual a 20cm, ou
o Espessura maior ou igual a 40cm quando 75% (expresso em volume) ou
mais do horizonte for constituído de tecido vegetal na forma de restos de
ramos finos, raízes finas, cascas de árvores, etc., excluindo as partes
vivas, ou
o Espessura de 10cm ou mais quando sobrejacente a um contato lítico.
Horizonte A húmico: é um horizonte mineral superficial, com valor e croma
igual ou inferior a 4, saturação por bases (V%) inferior a 65% e que apresenta
espessura e conteúdo de carbono orgânico dentro de limites específicos,
conforme critérios a seguir:
o Teor de carbono orgânico inferior ao limite mínimo para caracterizar o
horizonte hístico (<80g.kg-1, avaliado na terra fina);
o Espessura mínima coincidente com a de A chernozêmico, ou seja, deve ter
pelo menos 18cm, ou mais que 1/3 da espessura do solum se este tiver
menos que 75cm, ou mais de 25cm se este tiver mais de 75cm.
o Em caso de presença de contato lítico, horizonte petrocálcico ou duripã,
imediatamente abaixo do horizonte A, este deve ter pelo menos 10cm de
espessura.
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o O somatório do produto do teor de carbono orgânico de cada suborizonte
A pela espessura do mesmo (dm), deve ser proporcional à média
ponderada do teor de argila dos suborizontes A1, de acordo com a seguinte
equação:
o Somatório de (teor de carbono orgânico (g.kg-1) de cada suborizonte A x
espessura) > 60 + (0,1 x média ponderada de argila do horizonte
superficial em g.kg-1)
Horizonte A chernozêmico: horizonte mineral superficial, relativamente
espesso, escuro, com alta saturação por bases, que mesmo após
revolvimento superficial atenda às seguintes características:
o Estrutura suficientemente desenvolvida (com agregação e grau de
desenvolvimento moderado ou forte) para que o horizonte não seja
simultaneamente maciço e, de consistência quando seco, dura ou mais
coesa (muito dura e extremamente dura).
o A cor do solo, com a amostra amassada é de croma igual ou inferior a 3
quando úmido e valores iguais ou mais escuros que 3 quando úmido e que
5 quando seco. Se o horizonte superficial apresentar 400g.kg-1 ou mais de
CaCO3 equivalente, os limites de valor quando seco são relegados; e o
valor quando úmido deve ser 5 ou menor;
o Saturação por bases (V%) igual ou superior a 65% com predominância do
íon Ca++ e/ou Mg++.
o O conteúdo de carbono orgânico é de 6g.kg-1 ou mais em todo horizonte,
conforme os critérios de espessura abaixo:
A espessura, mesmo quando revolvido o material do solo, deve atender
a um dos seguintes critérios:
10cm ou mais, se o horizonte A é seguido de contato com a rocha; ou
18cm no mínimo e mais que um terço da espessura do solum ou da
soma dos horizontes A + C, se este tiver menos que 75cm de
espessura; ou
25cm no mínimo, incluindo horizontes transicionais, tais como AB, AE
ou AC, se o solum tiver 75cm ou mais de espessura.
* Para solos que apresentam apenas um horizonte superficial, ou seja, não apresentam suborizontes, o
cálculo é efetuado considerando-se o teor de carbono desse horizonte multiplicado pela sua espessura.
Procedimento semelhante deve ser seguido para cálculo da média ponderada de argila.
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Horizonte A proeminente: é um horizonte mineral superficial que satisfaz as
condições de cor, carbono orgânico, consistência, estrutura e espessura
requeridas para o horizonte A chernozêmico, diferindo deste essencialmente
por apresentar saturação por bases inferior a 50%, podendo ser de espessura
crescente quanto menos rico for em matéria orgânica.
Horizonte A fraco: é um horizonte mineral superficial fracamente
desenvolvido, seja pelo reduzido teor de coloides minerais ou orgânicos ou
por condições externas de clima e vegetação, como as que ocorrem na zona
semi-árida com vegetação de caatinga hiperxerófila.
O horizonte A fraco é identificado pelas seguintes características:
o Cor do material de solo com valor 4 (*), quando úmido, e 6 (*), quando
seco;
o Estrutura em grãos
desenvolvimento;

simples,

maciça

ou

com

grau

fraco

de

o Teor de carbono orgânico inferior a 6g.kg-1; e
o Espessura menor que 5cm, quando não satisfizer ao estabelecido nos
itens anteriores.
Horizonte A moderado: é um horizonte superficial que apresenta teores de
carbono orgânico variáveis, espessura e/ou cor que não satisfaça as
condições requeridas para caracterizar um horizonte A chernozêmico,
proeminente ou húmico, além de não satisfazer, também, os requisitos para
caracterizar um horizonte A antrópico, hístico ou fraco.
− Critérios para Distinção de Fases de Unidades de Mapeamento
As fases são estabelecidas para divisão de unidades de mapeamento, segundo
seleção de critérios referentes às condições das terras, e que interferem direta ou
indiretamente, com o comportamento e a qualidade de solos, no referente às
possibilidades de alternativas de uso e manejo para fins agrícolas. Constituem-se em
fases de relevo, fases de pedregosidade e fases de rochosidade.
Fases de Relevo
São reconhecidas as seguintes classes de relevo:
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o Plano: superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde os
desnivelamentos são muito pequenos, com declividades variáveis de 0 a
3%.
o Suave ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída
por conjunto de colinas ou outeiros, apresentando declives suaves,
predominantemente variáveis de 3 a 8%.
o Ondulado: superfícies de topografia pouco movimentada, constituída por
conjunto de colinas ou outeiros, apresentando declives moderados,
predominantemente variáveis de 8 a 20%.
o Forte ondulado: superfícies de topografia movimentada, formada por
outeiros ou morros e raramente colinas, com declives fortes,
predominantemente variáveis de 20 a 45%.
o Montanhoso: superfícies de topografia vigorosa, com predomínio de
formas acidentadas, usualmente constituídas por morros, montanhas,
maciços e alinhamentos montanhosos, apresentando desnivelamentos
relativamente grandes e declives fortes e muito fortes, de 45 a 75%.
o Escarpado: áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo
superfícies muito íngremes, tais como: aparados, itaimbés, frentes de
cuestas, falésias, vertentes de declives muito fortes, usualmente
ultrapassando 75%.
Fases de Pedregosidade
Qualificam áreas em que a presença superficial ou subsuperficial de quantidades
expressivas de calhaus (2 a 20cm) e matacões (20 a 100cm) interfere no uso das
terras, sobretudo no referente ao emprego de máquinas e equipamentos agrícolas, ou
seja, 3% ou mais de material macroclástico em apreço. Essa qualificação abrange as
classes de pedregosidade denominadas pedregosa, muito pedregosa e
extremamente pedregosa, conforme definições contidas em IBGE (2007).
Fases de Rochosidade
A Fase rochosa refere-se à exposição do substrato rochoso, lajes de rochas, parcelas
de camadas delgadas de solos sobre rochas e/ou predominância de boulders com
diâmetro médio maior que 100cm, na superfície ou na massa do solo, em quantidades
tais, que tornam impraticável o uso de máquinas agrícolas.
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A fase rochosa é identificada no(s) solo(s) que apresentar(m) as seguintes classes de
rochosidade: rochosa, muito rochosa e extremamente rochosa, conforme Manual
Técnico de Pedologia (IBGE, 2007).
− Outros Critérios
Definições de outras características ou critérios usadas neste trabalho podem ser
encontradas no Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 2007).
7.3.1.10.3 Solos
7.3.1.10.3.1

Considerações sobre os Solos da AII

Ainda que várias unidades geológicas estejam identificadas na Área de Influência
Indireta (AII) do AHE São Luiz do Tapajós, estas aparentemente não influenciam
significativamente a natureza dos solos ocorrentes nessa região.
Espessos mantos de alteração intempérica são verificados recobrindo todo o substrato
litológico em praticamente toda a extensão da AII, culminando frequentemente com a
formação de solos da Ordem dos Latossolos, de acordo com o Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos (SiBCS) (Foto 7.3.1.10.3.1/01).
Variações no grau de aprofundamento dos vales e na densidade das drenagens
determinam pequenas diferenças na textura e na coloração dos solos. Observando-se
alguns cortes de estrada fica evidente que a sua parte inferior tem tons mais
avermelhados, que pode justificar a ocorrência de solos mais vermelhos nas porções
inferiores das vertentes e nas áreas de relevos mais movimentados, onde as
superfícies foram mais recortadas pela incidência do sistema de drenagem (Foto
7.3.1.10.3.1/02).
Portanto, em linhas gerais, nos grandes platôs e nas superfícies mais conservadas de
grandes interflúvios (mais elevados) são verificados os solos mais amarelos e mais
argilosos, ocorrendo nas situações de relevo mais suave, como se fossem
testemunhos de uma grande e antiga superfície que existiu em tempos remotos e que
tem sido paulatinamente desgastada por erosão e pela incisão das drenagens. Tais
solos são classificados como Latossolos Amarelos Distróficos típicos de textura muito
argilosa, chegando a apresentar valores de argila próximos de 70%, dentre os
analisados (Foto 7.3.1.10.3.1/03).
Na base dos barrancos, muitas vezes são verificadas ocorrências de crostas ou
concreções ferruginosas, particularmente quando associados à Formação Salustiano
(FERREIRA et al. 2004). Algumas vezes esta camada de crosta é espessa e em
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alguns bordos se apresenta dentro da seção de controle da classe de solos, levando o
mesmo a ser classificado como Latossolo Amarelo Distrófico petroplíntico, como
acontece na unidade de mapeamento LAd3 da AII (Foto 7.3.1.10.3.1/04).

Foto 7.3.1.10.3.1/01 - Coordenadas UTM 570820 e 9488808. Rodovia Transamazônica.
Aspecto da espessura do manto de intemperismo em barranco na região. Próximo ao porto
Buburé.

Foto 7.3.1.10.3.1/02 – Coordenadas UTM 579484 e 9406786. Estrada
Transamazônica Aspecto da espessura do manto de intemperismo na
região, mostrando a sua parte inferior mais avermelhada. Próximo a entrada
para a Vila Rayol.
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Foto 7.3.1.10.3.1/03 – Perfil de Latossolo Amarelo Distrófico típico. Coordenadas UTM 509.389
e 9.451.394. Rodovia Transamazônica, a 161 km de Itaituba para Jacareacanga.

Foto 7.3.1.10.3.1/04 – Aspecto de crosta ferruginosa na base do barranco.
Coordenadas UTM 570.820 e 9.488.808. Rodovia Transamazônica.
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Nas partes mais inferiores das vertentes, onde a porção superficial mais amarela e
argilosa, da provável superfície pretérita, teria sido retirada por desgaste, são
verificados os Latossolos Amarelos ligeiramente mais avermelhados com cores no
matiz 7,5YR, ou os Latossolos Vermelho-Amarelos, com cores bem mais
avermelhadas, no matiz 5YR. Estes solos mais avermelhados apresentam, de maneira
geral, uma maior variabilidade em termos de textura, ou de teores de argila, e podem
ter sido formados in situ, diretamente da rocha local, ou terem sido influenciados por
material externo, em função de remobilização por algum tipo de transporte, ou mesmo
por remoção de material.
Nas partes mais ao sul da AII, onde predominam as superfícies mais dissecadas, há o
predomínio dos solos mais vermelhos, classificados como Latossolos VermelhoAmarelos (Foto 7.3.1.10.3.1/05).
Importante mencionar que, mesmo nas áreas aplanadas de predomínio de relevo
suave ondulado são comuns vales muito encaixados, o que é responsável pela
existência de extensas áreas de relevos aplanados entrecortados por vales profundos,
resultando em unidades de mapeamento em que co-existem topos aplanados (relevo
suave ondulado) com encostas íngremes de relevo nas classes ondulado e forte
ondulado. Tais vales formam grandes desníveis entre os topos (interflúvios) e os
fundos dos vales, ou seja, as superfícies aplanadas são interrompidas por vales
profundos e separadas por encostas curtas e íngremes, quase sempre com declives
superiores a 20%. Também neste caso, como ilustram as fotos (Fotos 7.3.1.10.3.1/06
e 7.3.1.10.3.1/07), os solos se dispõem conforme descrito acima, ou seja, nos topos,
os Latossolos mais amarelos e, nas encostas, os mais vermelhos.
Exceções a esta regra são verificadas nas ilhas e planícies de inundação do rio
Tapajós e de alguns de seus contribuintes. Nestes casos, as rochas do embasamento
estão expostas constituindo tipos de terreno denominados, no mapa de solos,
“Afloramentos de Rocha”, ou ocorrem sedimentos, comumente arenosos, de
natureza predominantemente aluvionar, que formam solos jovens denominados
Neossolos Flúvicos e Gleissolos (Foto 7.3.1.10.3.1/08).
Nos pequenos terraços, que se alinham nas margens dos rios, é comum a ocorrência
de solos do tipo Latossolos Amarelos, com textura média, portanto com textura muito
distinta dos demais Latossolos (menos argilosa). Tais Latossolos ocorrem em relevos
aplanados em associação com Neossolos Flúvicos Psamíticos.
Outra questão que se distingue, e que deve ser considerada, diz respeito às diversas
situações de relevo um pouco mais acidentado, comuns na margem direita do rio
Tapajós, que mostra uma situação de colinas com topos mais aguçados, onde solos
do tipo Argissolo Vermelho-Amarelo fase rochosa se desenvolvem nas porções de
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topo das colinas ou encostas íngremes da Unidade LVAd3 (Fotos 7.3.1.10.3.1/09 e
7.3.1.10.3.1/10).
Em resumo, os solos presentes na AII são todos bastante intemperizados, fato que é
responsável por serem constituídos quase unicamente por mineralogia caulinítica.
Portanto, são solos muito limitados do ponto de vista químico, ou seja, embora
ocorrendo sob espessa floresta, apresentam muito baixa fertilidade natural.

Foto 7.3.1.10.3.1/05 - Perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico. Coordenadas
UTM 529.435 e 9.482.706. Rodovia Transamazônica, a 120 km de Itaituba para Jacareacanga.
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Foto 7.3.1.10.3.1/06 – Aspecto de relevo em área aplanada entrecortada por
vales profundos (1 - parte alta). Coordenadas UTM 509.389 e 9.451.394.
Rodovia Transamazônica, a 161 km de Itaituba para Jacareacanga.

Foto 7.3.1.10.3.1/07 – Aspecto de relevo em área aplanada entrecortada por
vales profundos (2 - encosta). Coordenadas UTM 509.389 e 9.451.394.
Rodovia Transamazônica, a 161 km de Itaituba para Jacareacanga.
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Foto 7.3.1.10.3.1/08 – Aspecto de ilhas do rio Tapajós, onde ocorrem
Afloramentos de Rochas e solos arenosos do tipo Neossolos Flúvicos
Psamíticos. Coordenadas 583.337m e 9.506.440m.

Foto 7.3.1.10.3.1/09 – Aspecto de colinas com topos mais aguçados, onde
Argissolos Vermelho-Amarelos, fase rochosa, são comuns. Coordenadas
UTM 589.015 e 9.449.156. Rodovia Cuiabá-Santarém, a 44 km de Trairão
para Moraes de Almeida.
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Foto 7.3.1.10.3.1/10 – Perfil de Argissolo Vermelho-Amarelo, fase rochosa. Coordenadas UTM
589.015 e 9.449.156. Rodovia Cuiabá-Santarém, a 44 km de Trairão para Moraes de Almeida.

7.3.1.10.3.2

Caracterização das Principais Classes de Solos

7.3.1.10.3.2.1 Argissolos
Assim são denominados solos constituídos por material mineral, apresentando
horizonte B textural, imediatamente abaixo do horizonte A ou E, com argila de
atividade baixa, ou excepcionalmente alta quando em solos com caráter alítico ou no
caso de solos distróficos e satisfazendo ainda os seguintes requisitos: (a) Horizonte
plíntico se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte superior do
horizonte B textural; e (b) Horizonte glei se presente, não está acima e nem é
coincidente com a parte superior do horizonte B textural.
São predominantemente de baixa fertilidade natural, apresentando na maioria das
vezes horizonte A do tipo moderado sobreposto ao horizonte B textural. Na área
ocupam condição de relevo desde suave ondulado até forte ondulado, principalmente
este último, quase sempre em situação de encostas íngremes ou topos de morros e
colinas. A fase rochosa é uma característica comum para os solos desta classe.
O horizonte B textural, de textura argilosa ou muito argilosa, apresenta-se bem
definido, com estrutura de forte desenvolvimento do tipo blocos e presença de
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cerosidade em quantidade e desenvolvimento suficientes para o seu enquadramento
como tal.
A vegetação primária sobre estes solos é caracterizada como Floresta Tropical
Subperenifólia e o tipo de uso mais comum sobre os mesmos é a pastagem plantada.
•

Principais Limitações ao Uso Agrícola

No caso desta área, algumas situações apresentam características que limitam a
utilização agrícola. A situação de ocorrência destes solos que apresenta maior
quantidade de limitações é aquela em que ocorrem em condição de topografia
movimentada, com declives muito fortes que limitam a mecanização agrícola e
condicionam elevada vulnerabilidade à erosão. Nestes casos a presença de
rochosidade é outro fator limitante à atividade agrícola.
A presença do horizonte B textural, de permeabilidade lenta que condiciona elevada
susceptibilidade à erosão e a baixa fertilidade natural (distróficos) são outros fatores
limitantes para a exploração destes solos nesta região.
Apresentam elevada vulnerabilidade natural à erosão em razão de algumas de suas
características intrínsecas, como presença de horizonte B textural de baixa
permeabilidade associada, muitas vezes, à uma grande diferença textural entre este
horizonte e o superficial. Tal vulnerabilidade, naturalmente que tem seus efeitos mais
ou menos acelerados, na medida em que os efeitos das altas declividades são
somados, o que requer cuidados especiais.
A erosão em profundidade, no caso de solos com textura argilosa ou muito argilosa,
encontra maior dificuldade para desenvolvimento.
Na AII foi identificada a subordem a seguir descrita.
7.3.1.10.3.2.1.1 Argissolo Vermelho-Amarelo
•

Caracterização Sumária

São os ARGISSOLOS de cores vermelho-amareladas no matiz 5YR com valores e
cromas maiores que 4, na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B, inclusive
BA. São razoavelmente profundos, com horizonte A na maioria das vezes do tipo
moderado.
O predomínio absoluto é de solos distróficos (baixa fertilidade natural) e ocorrem sob
vegetação florestal.
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•

Áreas de Ocorrência

Constitui uma classe de solo de mediana importância em termos de expressão
geográfica na área, perfazendo no total 41.239ha de superfície em regime de
dominância. Estão mapeados em duas unidades de mapeamento (PVAd e LVAd3),
ora como dominantes e ora como componentes secundários.
Concentram-se nos relevos colinosos dispersos pela margem direita do rio Tapajós e
em pequenas ocorrências (inclusão) em algumas encostas íngremes de bordo de
platôs.
7.3.1.10.3.2.2 Cambissolos
São solos minerais não hidromórficos, que se caracterizam principalmente pela
presença no seu perfil de um horizonte B do tipo incipiente, que se trata de um
horizonte pouco evoluído, no qual apenas se manifestam características de
diferenciação de cor e/ou estrutura, sem haver manifestação de outras características
indicadoras de maior evolução, sob horizonte A de qualquer tipo, exceto o
chernozêmico quando o horizonte Bi for de atividade alta, e horizonte hístico quando
com mais de 40cm de espessura.
São solos quase sempre de pequena ou mediana espessura, com relativamente
pequena diferenciação de horizontes, sem acumulação de argila, com textura francoarenosa ou mais fina e com cores normalmente amareladas ou brunadas.
Estão relacionados na área a rochas diversas e por tal razão apresentam também
grande diversificação de características físicas e químicas.
•

Principais Limitações ao Uso Agrícola

Nesta área apresentam limitações muito fortes para o desenvolvimento vegetal, tais
como, pequena profundidade e ocorrência em situação de relevo acidentado, o que
faz com que sejam pouco utilizados para atividades agrícolas.
Na AII foi identificada a subordem a seguir descrita.
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7.3.1.10.3.2.2.1 Cambissolo Háplico
•

Caracterização Sumária

Compreende os Cambissolos que não apresentam horizonte superficial húmico nem
caráter flúvico. Apresentam argila de atividade baixa, são de textura argilosa e
horizonte A do tipo moderado em sua maioria.
•

Áreas de Ocorrência

Não são muito expressivos na área e ocupam relevos bastante movimentados.
Encontra-se mapeados em duas unidades de mapeamento, apenas como inclusão
(LAd5 e LAd6).
7.3.1.10.3.2.3 Gleissolos
De acordo com o SiBCS (EMBRAPA, 2006), compreende solos hidromórficos,
constituídos por material mineral, que apresentam horizonte glei dentro de 150cm da
superfície, imediatamente abaixo de horizonte A ou E (gleizados ou não), ou de
horizonte hístico com menos de 40cm de espessura; não apresentam horizonte
vértico ou horizonte B textural com mudança textural abrupta acima ou coincidente
com horizonte glei, tampouco qualquer outro tipo de horizonte B diagnóstico acima do
mesmo. Horizonte plíntico quando presente, deve estar a profundidade superior a
200cm da superfície do solo.
•

Principais Limitações ao Uso Agrícola

As principais limitações ao uso agrícola decorrem da má drenagem, o que impõe a
necessidade de práticas de drenagem para torná-los aptos à utilização agrícola com
um maior número de cultivos. Há, portanto, limitações ao emprego de máquinas
agrícolas devidas às condições de drenagem e limitações de ordem química para os
solos distróficos, que impõem o processamento das devidas correções.
Na AII foi identificada a subordem a seguir descrita.
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7.3.1.10.3.2.3.1 Gleissolos Háplicos
•

Caracterização Sumária

São os Gleissolos com horizonte A do tipo moderado e que não apresentam horizonte
sulfúrico e/ou materiais sulfídricos e tampouco caráter sálico dentro de 100cm da
superfície.
São mal ou muito mal drenados, ocorrendo em áreas baixas, com textura variável,
argilas de atividade baixa, saturação por bases baixa, originando solos distróficos.
Invariavelmente se desenvolvem a partir de sedimentos do Quaternário Recente,
geralmente aluvionares, em planícies de inundação e ilhas.
•

Áreas de Ocorrência

Esta classe foi cartografada como componente subdominante na unidade de
mapeamento RYbd, que contempla as ilhas e planícies de inundação das principais
drenagens.
7.3.1.10.3.2.4 Latossolos
São os solos mais importantes da área por ocuparem a maioria absoluta do perímetro
estudado. Segundo o SiBCS (EMBRAPA, 2006), são solos caracterizados por
apresentar horizonte B latossólico sob vários tipos de horizontes diagnósticos
superficiais, exceto horizonte hístico, dentro de 200cm da superfície, ou dentro de
300cm, para caso de ocorrência de horizonte A com mais de 150cm. São em geral
profundos e muito profundos.
São dentre todos, os mais intemperizados, e isto, é responsável por apresentarem
quase total ausência de minerais primários de fácil alteração (<5%) e argilas com
mineralogia caulinítica e/ou oxídica, que lhes confere muito baixa capacidade de troca
de cátions, ou seja, baixa fertilidade natural.
Apresentam boa drenagem interna e, em razão disto, elevada permeabilidade. Este
fato os coloca, quando em condições naturais, como solos de razoável resistência à
erosão de superfície (laminar e sulcos).
Apresentam textura variável, desde média a muito argilosa, predominantemente esta
última, algumas vezes com concreções de ferro (horizonte concrecionário). A
mineralogia de todos é caulinítica, fato que pelo menos em parte é responsável pela

VOLUME 5
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 169
Revisão: 0

forte estruturação em blocos que apresentam e consequentemente uma mais baixa
permeabilidade em relação a outros Latossolos.
Ocorrem sempre sob vegetação florestal e em relevo variável de plano ao forte
ondulado, sendo que os Latossolos Amarelos estão sempre nas situações mais
conservadas (em relevo até ondulado), e os mais vermelhos nas superfícies mais
dissecadas.
Originam-se na área de litologias as mais diversas, mas de maneira geral não
guardam ou mostram claros pontos comuns que poderiam ser associados ao material
de origem. Ou seja, provavelmente a ação vigorosa do intemperismo tornou todos os
solos muito semelhantes entre si, e os desvinculou dos diversos materiais de origem,
com exceção dos Latossolos de pequenos terraços alúvio-coluvionares, que,
diferentemente dos demais, apresentam textura média.
Nos demais casos, todos parecem estar mais influenciados pela incidência de erosão
no espesso manto de intemperismo que recobre indistintamente todas as formações
geológicas ocorrentes na AII. Nos locais mais conservados e elevados se verifica uma
“capa” mais amarela e argilosa, enquanto nas áreas mais dissecadas os solos são
mais avermelhados associados aos estratos inferiores deste manto.
•

Principais Limitações ao Uso Agrícola

Têm ótimas características físicas que favorece sua utilização com as mais diversas
culturas adaptadas climaticamente. Por serem ácidos e distróficos, ou seja, com baixa
saturação por bases, requerem sempre correção de acidez e fertilização. A ausência
de elementos, tanto os considerados macro quanto os micronutrientes, é uma
constante para os mesmos.
Os solos de textura média, que são minoria, pela menor capacidade de retenção de
umidade e de nutrientes aplicados, geralmente são destinados para uso com
pastagens plantadas.
Têm nas condições de relevo acidentado em algumas unidades de mapeamento do
mapa de solos, as principais limitações ao uso com agricultura, principalmente a
agricultura comercial mecanizada. Nesta situação, a exploração com pastagens
plantadas ou silvicultura se mostra uma alternativa interessante.
Em síntese, para uma utilização plena com lavouras comerciais, requerem antes de
tudo correções adequadas de ordem química e práticas que visem o aumento dos
teores de matéria orgânica e em consequência, maior retenção de água, de nutrientes
aplicados e melhoria da estrutura superficial.
Na AII foram identificadas três subordens descritas a seguir.
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Latossolo Amarelo
•

Caracterização Sumária

Assim são denominados Latossolos de cores amareladas ou bruno-amareladas, com
matiz 7,5YR ou mais amarelo na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B,
inclusive BA.
Apresentam predominantemente horizonte A do tipo moderado e a textura variável
entre média e muito argilosa, com predomínio desta última (Foto 7.3.1.10.3.2.4.1/01).
•

Áreas de Ocorrência

São muito expressivos na AII. Encontram-se mapeados em sete unidades de
mapeamento como componentes dominantes (LAd1 a LAd7), distribuídas por todas as
porções. Perfazem um total de 826.611ha de área ocupada como dominantes.
7.3.1.10.3.2.4.1 Latossolo Vermelho
•

Caracterização Sumária

São Latossolos que apresentam cores vermelho-escuras, no matiz 2,5 YR ou mais
vermelhas, na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B, inclusive BA.
Ocorrem na área com textura muito argilosa, sob vegetação de floresta, em situação
de relevo suave ondulado e ondulado.
•

Áreas de Ocorrência

São pouco expressivos na área, tendo sido constatados apenas como componentes
subdominantes na unidade de mapeamento LVAd1.
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Foto 7.3.1.10.3.2.4.1/01 – Perfil de Latossolo Amarelo Distrófico típico. Coordenadas UTM
576.192 e 9.493.830. Rodovia Transamazônica, a 52 km de Itaituba para Jacareacanga.

7.3.1.10.3.2.4.2
•

Latossolo Vermelho-Amarelo

Caracterização Sumária

Assim são denominados Latossolos de cores vermelhas a vermelho-amareladas, no
matiz 5YR ou mais vermelho que 7,5YR e mais amarelo que 2,5 YR na maior parte
dos primeiros 100cm do horizonte B, inclusive BA.
Também para estes, predominam horizonte A do tipo moderado, a textura é argilosa e
muito argilosa e ocorrem em condição de relevo desde suave ondulado até forte
ondulado. (Foto 7.3.1.10.3.2.4.2/01).
•

Áreas de Ocorrência

São muito expressivos na Área de Influência Indireta e se encontram mapeados como
componentes dominantes em três unidades de mapeamento na porção sul da área,
onde perfazem como dominantes um total de 642.988ha.
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Foto 7.3.1.10.3.2.4.2/01 – Perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico. Coordenadas
UTM 529.435 e 9.482.706. Rodovia Transamazônica, a 120 km de Itaituba para Jacareacanga.

7.3.1.10.3.2.5 Neossolos
Nesta Ordem do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos estão agrupados solos
pouco evoluídos, constituídos por material mineral ou por material orgânico com
menos de 20cm de espessura e não apresentam qualquer tipo de horizonte B
diagnóstico (EMBRAPA, 2006).
Na AII foi identificada a seguinte subordem descrita a seguir.
7.3.1.10.3.2.5.1
•

Neossolo Flúvico

Caracterização Sumária

São Neossolos derivados de sedimentos aluviais apresentando o caráter flúvico, ou
seja, com horizonte A assente sobre horizonte C constituído de camadas
estratificadas, sem relação pedogenética entre si, apresentando ambos ou um dos
requisitos: (a) decréscimo irregular do conteúdo de carbono orgânico em profundidade,
dentro de 200cm da superfície do solo; e/ou camadas estratificadas em 25% ou mais
do volume do solo, dentro de 200cm da superfície.
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Horizontes ou camadas glei ou horizontes ou camadas de cores pálidas ou com
mosqueados de redução em quantidade comum ou abundante, podem ocorrer apenas
a profundidades superiores a 50cm da superfície.
São de baixa fertilidade natural (distróficos) e são constituídos por argilas de baixa
atividade. A textura é variável, mas principalmente arenosa ou média e ocorrem em
relevo plano ou suave ondulado.
•

Principais Limitações ao Uso Agrícola

Apresentam como limitação mais forte a possibilidade de inundação em algum período
do ano. A textura arenosa é outro grande entrave ao seu aproveitamento agrícola.
•

Áreas de Ocorrência

São muito expressivos da área de trabalho. Ocorrem em ilhas, diques e planícies de
inundação dos principais rios. São originados de sedimentos aluvionares recentes.
Encontram-se mapeados em duas unidades de mapeamento, uma como componente
dominante (RYbd) junto a Gleissolos, perfazendo um total de 7.134ha, e outra como
componente secundário, principalmente junto a Latossolos Amarelos de textura média
(LAd7).
7.3.1.10.3.2.6 Tipos de Terreno - Afloramentos de Rochas
•

Caracterização Sumária

Representam locais onde rochas encontram-se expostas na superfície do terreno,
tanto em forma descontínua (matacões e/ou boulders) como em forma contínua
(lageado).
Trata-se de local onde quase sempre os vegetais superiores não encontram meios
para se desenvolver. Em algumas situações ocorrem em condição de relevo forte
ondulado em topos e encostas íngremes de morros e em outras constituem
afloramentos em superfícies planas, tais como as ilhas.
•

Áreas de Ocorrência

Na área ocorrem apenas como componente inclusão em três unidades de
mapeamento (PVAd, LVAd3 e RYbd). Ocorrem principalmente junto a ARGISSOLOS
e NEOSSOLOS FLÙVICOS.
No Quadro 7.3.1.10.3.2.6/01 - Porcentagens em Área das Diferentes Classes de Solo
são indicadas as percentagens das áreas ocupadas por cada uma das unidades de
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mapeamento de solo que se encontram cartografadas no Mapa 7.3.1.10 Pedologia da
AII (Volume 4 - Mapas).
Quadro 7.3.1.10.3.2.6/01 - Porcentagens em Área das Diferentes Classes de Solo.

Unidades de Solos (incluídas áreas das
ilhas)

Código das
Unidades de
Solo

Superfície da AII Ocupada
Área (ha)

%

Argissolo Vermelho Amarelo
Latossolo Amarelo
Latossolo Vermelho - Amarelo
Neossolos Flúvicos
Total da Superfície Terrestre (1)
Calha do Rio (Excluído ilhas) (2)
Lagoas (3)
Superfície Total da AII (1+2+3)

PVA
LA
LVA
RY
-

41.239
826.612
642.988
7.134
1.571.973
55.365
179
1.573.517

2,72
54,45
42,36
0,47
100,00
-

OBSERVAÇÃO: As ilhas totalizam 8.089 hectares.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.3.1.11 Aptidão Agrícola das Terras
7.3.1.11.1 Aspectos Gerais e Dados Utilizados
O presente item diz respeito à avaliação da aptidão agrícola das terras da AII do AHE
São Luiz do Tapajós, que foi elaborada com base no mapeamento de reconhecimento
de solos (Mapa 7.3.1.10 – Pedologia; Volume 4 - Mapas) e resultou no Mapa Aptidão
Agrícola das Terras (Mapa 7.3.1.11 – Aptidão Agrícola das Terras; Volume 4 Mapas), ambos elaborados em escala 1:250.000.
7.3.1.11.2 Referencial Metodológico - Aptidão Agrícola das Terras
7.3.1.11.2.1

Critérios Básicos

A metodologia da interpretação objeto deste estudo, desenvolvida por RAMALHO
FILHO & BEEK (1995), segue orientações contidas no Soil Survey Manual (ESTADOS
UNIDOS, 1951) e na metodologia da FAO (1976), que recomendam que a avaliação
da aptidão agrícola das terras seja baseada em resultados de levantamentos
sistemáticos, realizados com base nos vários atributos das terras: solo, clima,
vegetação, geomorfologia etc.
Como a classificação da aptidão agrícola das terras é um processo interpretativo, seu
caráter é efêmero, podendo sofrer variações com a evolução tecnológica. Portanto, a
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classificação está considerada em função da tecnologia vigente na época de sua
realização. A classificação da aptidão agrícola, como tem sido empregada, não é
precisamente um guia para obtenção do máximo benefício das terras, e sim uma
orientação de como devem ser utilizados seus recursos, em nível de planejamento
regional e nacional. O termo terra está sendo considerado no seu mais amplo sentido,
incluindo todas as suas relações ambientais.
A metodologia em questão procura atender, embora subjetivamente, a uma relação
custo/benefício favorável. Deve atender a uma realidade que represente a média das
possibilidades dos agricultores numa tendência econômica de longo prazo, sem perder
de vista o nível tecnológico a ser adotado. Trata-se de uma metodologia apropriada
para avaliar a aptidão agrícola de grandes extensões de terras, devendo sofrer
reajustamento no caso de ser aplicada a pequenas glebas de agricultores
individualmente.
•

Níveis de Manejo Considerados
Tendo em vista práticas agrícolas ao alcance da maioria dos agricultores, num
contexto específico, técnico, social e econômico são considerados três níveis de
manejo, visando diagnosticar o comportamento das terras em diferentes níveis
tecnológicos. Sua indicação é feita através das letras A, B e C, as quais podem
aparecer na simbologia da classificação escritas de diferentes formas, segundo as
classes de aptidão que apresentam as terras em cada um dos níveis adotados.
- Nível de Manejo A (primitivo)
Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico.
Praticamente não há aplicação de capital para manejo, melhoramento e
conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas
dependem do trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal, com
implementos agrícolas simples.
- Nível de Manejo B (pouco desenvolvido)
Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio.
Caracteriza-se pela modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisas
para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das
lavouras. As práticas agrícolas estão condicionadas principalmente à tração animal.
- Nível de Manejo C (desenvolvido)
Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. Caracterizase pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisa para manejo,
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melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. A
motomecanização está presente nas diversas fases da operação agrícola.
Os níveis B e C envolvem melhoramentos tecnológicos em diferentes modalidades.
Contudo, não levam em conta a irrigação na avaliação da aptidão agrícola das
terras.
No caso da pastagem plantada e da silvicultura, está prevista uma modesta
aplicação de fertilizantes, de defensivos e de corretivos, que corresponde ao nível
de manejo B. Para a pastagem natural está implícita uma utilização sem
melhoramentos tecnológicos, condição que caracteriza o nível de manejo A.
As terras consideradas viáveis de total ou parcial melhoramento mediante a
aplicação de fertilizantes e corretivos ou o emprego de técnicas como drenagem,
controle à erosão, proteção contra inundações, remoção de pedras, etc. são
classificadas de acordo com as limitações persistentes, tendo em vista os níveis de
manejo considerados. No caso do nível de manejo A, a classificação é feita de
acordo com as condições naturais da terra, uma vez que esse nível não prevê
técnicas de melhoramento.
Em função dos graus de limitação atribuídos a cada uma das unidades das terras
resultará a classificação de sua aptidão agrícola. As letras indicativas das classes
de aptidão, de acordo com os níveis de manejo, podem aparecer nos subgrupos em
maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre parênteses, com indicação de
diferentes tipos de utilização, conforme pode ser observado no Quadro
7.3.1.11.2.1/01.
Quadro 7.3.1.11.2.1/01 – Simbologia Correspondente às Classes de Aptidão Agrícola das
Terras.
Tipo de Utilização
Classes de
Aptidão
Agrícola

Boa
Regular
Restrita
Inapta

Lavouras
Nível de Manejo

Pastagem
Plantada

Silvicultura

Pastagem
Natural

Nível de
Manejo b

Nível de
Manejo a

S
s
(s)
-

N
n
(n)
-

A

B

C

Nível de
Manejo b

A
a
(a)
-

B
b
(b)
-

C
c
(c)
-

P
p
(p)
-

FONTE: RAMALHO FILHO & BEEK, 1995.
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A ausência de letras representativas das classes de aptidão agrícola na simbolização
dos subgrupos indica não haver aptidão para uso mais intensivo. Essa situação não
exclui, necessariamente, o uso da terra com um tipo de utilização menos intensivo.
7.3.1.11.2.2
•

Grupos, Subgrupos e Classes de Aptidão Agrícola das Terras

Grupos de Aptidão Agrícola
Trata-se de mais um artifício cartográfico que identifica, no mapa, o tipo de
utilização mais intensivo das terras, ou seja, sua melhor aptidão. Os grupos 1, 2 e
3, além da identificação de lavouras como tipos de utilização, desempenham a
função de representar, no subgrupo, as melhores classes de aptidão das terras
indicadas para lavouras, conforme os níveis de manejo. Os grupos 4, 5 e 6 apenas
identificam tipos de utilização (pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem
natural e preservação da flora e da fauna, respectivamente), independentemente da
classe de aptidão.
A representação dos grupos é feita com algarismos de 1 a 6, em escalas
decrescentes, segundo as possibilidades de utilização das terras. As limitações que
afetam os diversos tipos de utilização aumentam do grupo 1 para o grupo 6,
diminuindo, consequentemente, as alternativas de uso e a intensidade com que as
terras podem ser utilizadas, conforme demonstra o Quadro 7.3.1.11.2.2/01.

Quadro 7.3.1.11.2.2/01 – Alternativas de Utilização das Terras de Acordo com os Grupos de
Aptidão Agrícola.

FONTE: RAMALHO FILHO & BEEK, 1995.
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•

Subgrupos de Aptidão Agrícola
É o resultado conjunto da avaliação da classe de aptidão relacionada com o nível
de manejo, indicando o tipo de utilização das terras. No exemplo 1(a)bC, o
algarismo 1, indicativo do grupo, representa a melhor classe de aptidão das
componentes do subgrupo, uma vez que as terras pertencem à classe de aptidão
boa no nível de manejo C (grupo 1); classe de aptidão regular, no nível de manejo
B (grupo 2); e classe de aptidão restrita, no nível de manejo A (grupo 3). Em certos
casos, o subgrupo refere-se somente a um nível de manejo relacionado a uma
única classe de aptidão agrícola.

•

Classes de Aptidão Agrícola
Uma última categoria constitui a tônica da avaliação da aptidão agrícola das terras
nesta metodologia, sendo representada pelas classes de aptidão denominadas
BOA, REGULAR, RESTRITA e INAPTA, para cada tipo de utilização indicado.
As classes expressam a aptidão agrícola das terras para um tipo de utilização
determinado, com um nível de manejo definido dentro do subgrupo de aptidão. Elas
refletem o grau de intensidade com que as limitações afetam as terras, sendo
definidas em termos de graus, referentes aos fatores limitantes mais significativos.
Esses fatores, que podem ser considerados subclasses, definem as condições
agrícolas das terras. Os tipos de utilização em pauta são lavouras, pastagem
plantada, silvicultura e pastagem natural.
As classes de aptidão agrícola são assim definidas:
− Classe boa: Terras sem limitações significativas para a produção sustentada de
um determinado tipo de utilização, observando-se as condições do manejo
considerado. Há um mínimo de restrições que não reduz a produtividade ou
benefícios expressivamente e não aumenta os insumos acima de um nível
aceitável.
− Classe regular: Terras que apresentam limitações moderadas para a produção
sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições
do manejo considerado. As limitações reduzem a produtividade ou os benefícios,
elevando a necessidade de insumos de forma a aumentar as vantagens globais
a serem obtidas do uso. Ainda que atrativas essas vantagens são sensivelmente
inferiores àquelas auferidas das terras da Classe Boa.
− Classe restrita: Terras que apresentam limitações fortes para a produção
sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições
do manejo considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou os
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benefícios, ou então aumentam os insumos necessários de tal maneira que os
custos só seriam justificados marginalmente.
− Classe inapta: Terras apresentando condições que parecem excluir a produção
sustentada do tipo de utilização em questão. Ao contrário das demais, essa
classe não é representada por símbolos. Sua interpretação é feita pela ausência
das letras do tipo de utilização considerado. As terras consideradas inaptas para
lavouras têm suas possibilidades analisadas para usos menos intensivos
(pastagem plantada, silvicultura ou pastagem natural). No entanto, as terras
classificadas como inaptas para os diversos tipos de utilização considerados têm
como alternativa serem indicadas para a preservação da flora e da fauna,
recreação ou algum outro tipo de uso não-agrícola. Trata-se de terras ou
paisagens pertencentes ao grupo 6, nas quais deve ser estabelecida uma
cobertura vegetal, não só por razões ecológicas, como também para proteção de
áreas contíguas agricultáveis.
O enquadramento das terras em classes de aptidão resulta da interação de suas
condições agrícolas, do nível de manejo considerado e das exigências dos diversos
tipos de utilização. As terras de uma classe de aptidão são similares quanto ao grau,
mas não quanto ao tipo de limitação ao uso agrícola. Cada classe inclui diferentes
tipos de solo, muitos requerendo tratamento distinto.
7.3.1.11.2.3

Representação Cartográfica

• Simbolização
Como exposto anteriormente, os algarismos de 1 a 5 que aparecem na
simbolização cartográfica representam os grupos de aptidão agrícola que
identificam os tipos de utilização indicados para as terras - lavouras, pastagem
plantada, silvicultura e pastagem natural. As terras que não se prestam para
nenhum desses usos constituem o grupo 6, o qual deve ser mais bem estudado por
órgãos específicos, que poderão decidir pela sua melhor destinação. Esses
mesmos algarismos dão uma visão, no mapa, da ocorrência das melhores classes
de aptidão dentro do subgrupo. Portanto, identificam o tipo de utilização mais
intensivo permitido pelas terras.
As letras A, B ou C, que acompanham os algarismos referentes aos três primeiros
grupos, expressam a aptidão das terras para lavouras em pelo menos um dos
níveis de manejo considerados. Conforme as classes de aptidão boa, regular ou
restrita, essas letras podem estar maiúsculas, minúsculas ou entre parênteses.
Para os grupos 4 e 5, que se referem aos outros tipos de utilização menos
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intensivos, a indicação da aptidão é feita de modo similar, em maiúsculas,
minúsculas e minúsculas entre parênteses, utilizando-se as letras P, S e N.
• Convenções Adicionais
Está evidente que o uso indicado para as terras é o mais adequado, do ponto de
vista de suas qualidades. No entanto, em face de certas características especiais
dessas mesmas terras ou do conjunto ambiental, podem existir outras
possibilidades de utilização ou, ao contrário, impedimento a certos usos.
Basicamente, terras aptas para culturas de ciclo curto o são também para culturas
de ciclo longo, consideradas menos exigentes. Mas há fatores, como a ocorrência
de solos muito rasos, de terras localizadas em áreas inundáveis ou sujeitas a
frequentes inundações ou, ainda, de condições climáticas desfavoráveis, que
constituem exceção. Essas áreas são indicadas no mapa de aptidão agrícola com
convenções especiais.
No caso particular deste trabalho, algumas convenções foram utilizadas no mapa e
estão contidas no Quadro 7.3.1.11.2.3/01.
Quadro 7.3.1.11.2.3/01 – Convenções Adicionais Utilizadas.
2abc Traço contínuo sob o símbolo indica haver na associação de terras componentes, em
menor proporção, com aptidão inferior à representada no mapa.
2abc Traço interrompido sob o símbolo indica haver na associação de terras componentes, em
menor proporção, com aptidão superior à representada no mapa.
___

Limite entre grupos de aptidão agrícola.

FONTE: RAMALHO FILHO & BEEK, 1995.

7.3.1.11.2.4

Condições Agrícolas das Terras

Para a análise das condições agrícolas das terras toma-se hipoteticamente como
referência, como tem sido feito até então pelo CNPS/EMBRAPA, um solo que não
apresente problemas de fertilidade, deficiência de água e oxigênio, que não seja
suscetível à erosão e nem ofereça impedimentos à mecanização. Como normalmente
as condições das terras fogem a um ou a vários desses aspectos, estabeleceram-se
diferentes graus de limitação em relação ao solo de referência para indicar a
intensidade dessa variação. Os cinco fatores tomados tradicionalmente para avaliar as
condições agrícolas das terras são aqui considerados: deficiência de fertilidade;
deficiência de água; excesso de água ou deficiência de oxigênio; suscetibilidade à
erosão e impedimentos à mecanização.
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Além das características inerentes ao solo, implícitas nesses cinco fatores, tais como
textura, estrutura, profundidade efetiva, capacidade de permuta de cátions, saturação
de bases, teor de matéria orgânica, pH, etc., outros fatores ecológicos (temperatura,
umidade, pluviosidade, luminosidade, topografia, cobertura vegetal etc.) são
considerados na avaliação da aptidão agrícola. Em fase posterior, quando numa
análise de adequação do uso das terras, deverão ser considerados fatores sócioeconômicos. De modo geral, a avaliação das condições agrícolas das terras é feita em
relação a vários fatores, muito embora alguns deles atuem de forma mais
determinante, como a declividade, pedregosidade ou profundidade, que por si já
restringem certos tipos de utilização, mesmo com tecnologia avançada.
•

Fatores de Limitação
− Deficiência de Fertilidade
A fertilidade está na dependência principalmente da disponibilidade de macro e
micronutrientes, incluindo também a presença ou ausência de certas substâncias
tóxicas, solúveis, como alumínio e manganês, que diminuem a disponibilidade de
alguns minerais importantes para as plantas, bem como a presença ou ausência
de sais solúveis, especialmente sódio. São os seguintes os graus de limitação:
Nulo (N) - Esse grau refere-se a terras que possuem elevadas reservas de
nutrientes para as plantas, sem apresentar toxidez por sais solúveis, sódio
trocável ou outros elementos prejudiciais ao desenvolvimento das plantas.
Solos pertencentes a esse grau apresentam ao longo do perfil mais de 80%
de saturação de bases; soma de bases acima de 6cmolc/kg de solo e são
livres de alumínio trocável (Al+++) na camada arável. A condutividade elétrica é
maior que 4dS/m a 25ºC.
Ligeiro (L) - Terras com boa reserva de nutrientes para as plantas, sem a
presença de toxidez por excesso de sais solúveis ou sódio trocável, devendo
apresentar saturação de bases (V%) maior que 50%, saturação de alumínio
menor que 30% e soma de bases trocáveis (S) sempre acima de 3cmolc/kg de
T.F.S.A. (Terra Fina Seca ao Ar). A condutividade elétrica do extrato de
saturação deve ser menor que 4dS/m a 25ºC e a saturação com sódio inferior
a 6%.
Moderado (M) - Terras com limitada reserva de nutrientes para as plantas,
referente a um ou mais elementos, podendo conter sais tóxicos capazes de
afetar certas culturas. A condutividade elétrica no solo pode situar-se entre 4
e 8dS/m a 25ºC e a saturação com sódio entre 6 e 15%. Torna-se necessária
a aplicação de fertilizantes e corretivos após as primeiras safras.
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Forte (F) - Terras com reservas muito limitadas de um ou mais elementos
nutrientes, podendo conter sais tóxicos em quantidades tais que permitam
apenas o desenvolvimento de plantas com tolerância. Normalmente se
caracterizam pela baixa soma de bases trocáveis (S), podendo estar a
condutividade elétrica quase sempre entre 8 e 15dS/m a 25ºC e a saturação
com sódio acima de 15%.
Muito Forte (MF) - Terras mal providas de nutrientes, com remotas
possibilidades de ser exploradas com quaisquer tipos de utilização agrícola.
Podem ocorrer, nessas terras, grandes quantidades de sais solúveis,
chegando até a formar desertos salinos. Apenas plantas com muita tolerância
conseguem adaptar-se a essas áreas. Podem incluir terras em que a
condutividade elétrica seja maior que 15dS/m a 25ºC, compreendendo solos
salinos, sódicos e tiomórficos.
− Deficiência da Água
É definida pela quantidade de água armazenada no solo possível de ser
aproveitada pelas plantas, a qual está na dependência de condições climáticas
(especialmente precipitação e evapotranspiração) e edáficas (capacidade de
retenção de água). A capacidade de armazenamento de água disponível por sua
vez é decorrente de características inerentes ao solo, como textura, tipo de
argila, teor de matéria orgânica, quantidade de sais e profundidade efetiva. Além
dos fatores mencionados, a duração do período de estiagem, distribuição anual
da precipitação, características da vegetação natural e comportamento das
culturas são também utilizados para determinar os graus de limitação por
deficiência de água. São os seguintes os graus de limitação:
Nulo (N) - Terras em que não há falta de água disponível para o
desenvolvimento das culturas em nenhuma época do ano. A vegetação
natural é normalmente de floresta perenifólia, campos hidrófilos e higrófilos e
campos subtropicais sempre úmidos.
Nulo/Ligeiro (N/L) - Terras sujeitas à ocorrência de uma pequena falta de
água disponível durante um período de um a dois meses, limitando o
desenvolvimento de culturas mais sensíveis, principalmente as de ciclo
vegetativo longo. A vegetação normalmente é constituída de floresta e
cerrado subperenifólios e de alguns campos.
Ligeiro (L) - Terras em que ocorre uma considerável deficiência de água
disponível durante um período de três a cinco meses por ano, o que elimina
as possibilidades de grande parte das culturas de ciclo longo e reduz
significativamente as possibilidades de dois cultivos de ciclo curto,
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anualmente. As formações vegetais que normalmente se relacionam a esse
grau de limitação são o cerrado e a floresta subcaducifólia, bem como a
floresta caducifólia em solos com alta capacidade de retenção de água
disponível.
Moderada (M) - Terras nas quais ocorre uma acentuada deficiência de água
durante um longo período, normalmente quatro a seis meses. As
precipitações oscilam de 700 a 1.000mm por ano, com irregularidade em sua
distribuição, e predominam altas temperaturas. A vegetação que ocupa as
áreas dessas terras é constituída, normalmente, de floresta caducifólia,
transição de floresta e cerrado para caatinga e caatinga hipoxerófila, ou seja,
de caráter seco menos acentuado. Terras com estação seca menos
marcante, porém com baixa disponibilidade de água, pertencem a esse grau.
As possibilidades de desenvolvimento de culturas de ciclo longo, não
adaptadas à falta de água, estão seriamente comprometidas e as de ciclo
curto dependem muito da distribuição das chuvas na sua estação de
ocorrência.
Forte (F) - Terras com uma severa deficiência de água durante um período
seco que oscila de 7 a 9 meses. A precipitação está compreendida entre 500
e 700mm por ano, com muita irregularidade em sua distribuição e com altas
temperaturas. A vegetação é tipicamente de caatinga hipoxerófila ou outras
espécies de caráter seco muito acentuado, equivalente à do sertão do Rio
São Francisco. Terras com estação seca menos pronunciada, porém com
baixa disponibilidade de água para as culturas, estão incluídas nesse grau,
bem como aquelas que apresentem alta concentração de sais solúveis, capaz
de elevar o ponto de murchamento. Está implícita a eliminação de quaisquer
possibilidades de desenvolvimento de culturas de ciclo longo, não adaptadas
à falta de água.
Muito Forte (MF) – Corresponde a uma severa deficiência de água, que pode
durar mais de 9 meses, com uma precipitação normalmente abaixo de
500mm, baixo índice hídrico (Im = > -30) e alta temperatura. A vegetação
relacionada a este grau é a caatinga hiperxerófila.
− Excesso de Água ou Deficiência de Oxigênio
Normalmente relaciona-se com a classe de drenagem natural do solo, que por
sua vez é resultante da interação de vários fatores (precipitação,
evapotranspiração, relevo local e propriedades do solo). Estão incluídos na
análise desse aspecto os riscos, frequência e duração das inundações a que
pode estar sujeita a área. São os seguintes os graus de limitação:
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Nulo (N) - Terras que não apresentam problemas de aeração ao sistema
radicular da maioria das culturas durante todo o ano. São classificadas como
excessivamente e bem drenadas.
Ligeiro (L) - Terras que apresentam certa deficiência de aeração às culturas
sensíveis ao excesso de água, durante a estação chuvosa, sendo em geral
moderadamente drenadas.
Moderado (M) - Terras nas quais a maioria das culturas sensíveis nas se
desenvolve satisfatoriamente, em decorrência da deficiência da aeração
durante a estação chuvosa. São consideradas imperfeitamente drenadas,
estando sujeitas a riscos ocasionais de inundação.
Forte (F) - Terras que apresentam sérias deficiências de aeração, só
permitindo o desenvolvimento de culturas não adaptadas, mediante trabalho
de drenagem artificial, envolvendo obras ainda viáveis ao nível do agricultor.
São consideradas, normalmente, mal drenadas e muito mal drenadas,
estando sujeitas a inundações frequentes, prejudiciais à maioria das culturas.
Muito Forte (MF) - Terras que apresentam praticamente as mesmas
condições de drenagem do grau anterior, porém os trabalhos de
melhoramento compreendem grandes obras de engenharia em nível de
projetos fora do alcance do agricultor, individualmente.
− Suscetibilidade à Erosão
Diz respeito ao desgaste que a superfície do solo poderá sofrer, quando
submetida a qualquer uso, sem medidas conservacionistas. Está na
dependência das condições climáticas (especialmente do regime pluviométrico),
das condições do solo, das condições do relevo (declividade, extensão da
pendente e microrrelevo) e da cobertura vegetal. São os seguintes os graus de
limitação:
Nulo (N) - terras não suscetíveis à erosão. Geralmente ocorrem em solos de
relevo plano ou quase plano (0 a 3% de declive), e com boa permeabilidade.
Ligeiro (L) - terras que apresentam pouca suscetibilidade à erosão.
Geralmente, possuem boas propriedades físicas, variando os declives de 3 a
8%.
Moderado (M) - terras que apresentam moderada suscetibilidade à erosão.
Seu relevo é normalmente ondulado, com declive de 8 a 13%. Esses níveis
de declive podem variar para mais de 13%, quando as condições físicas
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forem muito favoráveis, ou para menos de 8%, quando muito desfavoráveis,
como é o caso de solos com horizonte B, com mudança textural abrupta.
Forte (F) - terras que apresentam forte suscetibilidade à erosão. Ocorrem em
relevo ondulado a forte ondulado, com declive normalmente de 13 a 20%, os
quais podem ser maiores ou menores, dependendo de suas condições
físicas. Na maioria dos casos a prevenção à erosão depende de práticas
intensivas de controle.
Muito Forte (MF) - terras com suscetibilidade maior que a do grau forte,
tendo o seu uso agrícola muito restrito. Ocorrem em relevo forte ondulado,
com declives entre 20 a 45%. Na maioria dos casos o controle à erosão é
dispendioso, podendo ser antieconômico.
Extremamente Forte (EF) - terras que apresentam severa suscetibilidade à
erosão. Trata-se de terras com declives superiores a 45%, nas quais deve ser
estabelecida uma cobertura vegetal de preservação ambiental.
− Impedimentos à Mecanização
Esse fator é relevante no nível de manejo C, ou seja, o mais avançado, no qual
está previsto o uso de máquinas e implementos agrícolas nas diversas fases da
operação agrícola. São os seguintes os graus de limitação:
Nulo (N) - Terras que permitem, em qualquer época do ano, o emprego de
todos os tipos de máquinas e implementos agrícolas ordinariamente
utilizados. São geralmente de topografia plana e praticamente plana, com
declividade inferior a 3%, não oferecendo impedimentos relevantes à
mecanização. O rendimento do trator (número de horas de trabalho usadas
efetivamente) é superior a 90%.
Ligeiro (L) - Terras que permitem, durante quase todo o ano, o emprego da
maioria das máquinas agrícolas. São quase sempre de relevo suave
ondulado, com declives de 3 a 8%, profundas a moderadamente profundas,
podendo ocorrer em áreas de relevo mais suaves, apresentando, no entanto,
outras limitações, como textura muito arenosa ou muito argilosa, restrição de
drenagem, pequena profundidade, pedregosidade, sulcos de erosão, etc. O
rendimento do trator deve estar entre 75 a 90%.
Moderado (M) - Terras que não permitem o emprego de máquinas
ordinariamente utilizadas durante todo o ano. Essas terras apresentam relevo
ondulado com declividade de 8 a 20% ou topografia mais suave, no caso de
ocorrência de outros impedimentos à mecanização (pedregosidade,
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rochosidade, profundidade exígua, textura muito arenosa ou muito argilosa do
tipo 2:1, grandes sulcos de erosão, drenagem imperfeita etc.). O rendimento
do trator deve estar entre 50 e 75%.
Forte (F) - Terras que permitem apenas, o uso de implementos de tração
animal ou máquinas especiais. Caracterizam-se pelos declives acentuados
(20 a 45%) em relevo forte ondulado. O rendimento do trator é inferior a 50%.
Muito Forte (MF) - Terras que não permitem o uso de maquinaria, sendo
difícil até mesmo o uso de implementos de tração animal. Normalmente são
de topografia montanhosa, com declives superiores a 45%, com
impedimentos muito fortes devido à pedregosidade, rochosidade,
profundidade ou problemas de drenagem.
7.3.1.11.2.5

Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras

A avaliação das classes de aptidão agrícola das terras e, por conseguinte, dos grupos
e subgrupos é feita através do estudo comparativo entre os graus de limitação
atribuídos às terras e os estipulados no Quadro Guia (Quadro 7.3.1.11.2.5/01),
elaborado para atender regiões de clima tropical úmido. O Quadro Guia de Avaliação
da Aptidão Agrícola, também conhecido como tabela de conversão, constitui uma
orientação geral para a classificação da aptidão agrícola das terras em função de seus
graus de limitação, relacionados com os níveis de manejo A, B e C. No referido quadro
constam os graus de limitação máximos que as terras podem apresentar com relação
a cinco fatores, para pertencer a cada uma das categorias de classificação definidas.
Assim, a classe de aptidão agrícola das terras, de acordo com os diferentes níveis de
manejo, é obtida em função do grau limitativo mais forte, referente a qualquer um dos
fatores que influenciam a sua utilização agrícola; deficiência de fertilidade, deficiência
de água, excesso de água (deficiência de oxigênio), suscetibilidade à erosão e
impedimentos à mecanização.
Nesta avaliação procura-se diagnosticar o comportamento das terras para lavouras,
nos níveis de manejo A, B e C; para pastagem plantada e silvicultura, no nível de
manejo B; e para pastagem natural, no nível de manejo A. A adoção dos cinco fatores
limitantes mencionados tem por finalidade representar as condições agrícolas das
terras no que concerne a suas propriedades físicas e químicas e suas relações com o
ambiente. O Quadro Guia deve ser utilizado para uma orientação geral, em face do
caráter subjetivo da interpretação, sujeito ao critério pessoal do usuário.
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Quadro 7.3.1.11.2.5/01 – Quadro-Guia de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras-Região Tropical Úmida
Aptidão agrícola
Gru
po

Subgru
po

1
2
3

1ABC
2abc
3(abc)

BOA
REGULAR
RESTRITA

4

4P
4p
4(p)

BOA
REGULAR
RESTRITA

5S
5s
5(s)

BOA
REGULAR
RESTRITA

5N
5n
5(n)

BOA
REGULAR
RESTRITA

6

SEM
APTIDÃO
AGRÍCOLA

Classe

Graus de Limitação das Condições Agrícolas das Terras para os Níveis de Manejo a, b e c
Deficiência de
Fertilidade
A
B
C
N/L
L/M
M/F

N/L1
L1
M1

N2
L2
L2/M2

Deficiência de Água

Suscetibilidade à
Erosão
A
B
C

Excesso de Água

A

B

C

A

B

L/M
M
M/F

L/M
M
M/F

L/M
M
M/F

L
M
M/F

L1
L/M1
M1

C
N/L1
L2
L2/M2

L/M
M
F*

N/L1
L/M1
M1

N2
N2/L2
L2

M
M/F
F

L
M
M/F

M1
M1/F1
F1

M
M/F
F

F1
F1
F1

M/F1
F1
MF

M/F
F
F

M/F1
F1
MF

M
M/F
F

L1
L1
L/M1

F1
F1
MF

M/F
F
F

5

6

M/F
F
MF

M/F
F
F

M/F
F
MF
-

-

F
F
F
-

NOTAS: 1 Os algarismos sublinhados correspondem aos níveis de viabilidade de melhoramento das condições agrícolas
das terras, os demais representam os grupos de aptidão.
- Terras sem aptidão para lavouras em geral, devido ao excesso de água, podem ser indicadas para arroz de inundação.
* No caso de grau forte por suscetibilidade à erosão, o grau de limitação por deficiência de fertilidade não dever ser maior
do que ligeiro a moderado para a classe restrita - 3(a).

MF
MF
MF
-

- Graus de Limitação:
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N
L
M

LAVOURAS

PASTAGEM
PLANTADA

SILVICULTUR
A E/OU
PASTAGEM
NATURAL

PRESERVAÇ
ÃO DA
FLORA E DA
FAUNA

-

N – Nulo
L – Ligeiro
M – Moderado
F – Forte
MF – Muito Forte
– Intermediário

FONTE: RAMALHO FILHO & BEEK, 1995.
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7.3.1.11.2.6

Viabilidade de Melhoramento das Condições Agrícolas das Terras

A viabilidade de melhoramento das condições agrícolas das terras em suas condições
naturais, mediante a adoção dos níveis de manejo B e C, é expressa por algarismos
sublinhados que acompanham as letras representativas dos graus de limitação
estipulados no quadro guia. Os graus de limitação são atribuídos às terras em
condições naturais e também após o emprego de práticas de melhoramento
compatíveis com os níveis de manejo B e C. Da mesma forma, no quadro guia estão
as classes de aptidão de acordo com a viabilidade ou não de melhoramento da
limitação. A irrigação não está incluída entre as práticas de melhoramento previstas
para os níveis de manejo B e C.
Consideram-se três classes de melhoramento, conforme as condições especificadas
para os níveis de manejo B e C:
•

Classe 1 - Melhoramento viável com práticas simples e pequeno emprego de
capital. Essas práticas são suficientes para atingir o grau indicado no quadro guia.

•

Classe 2 - Melhoramento viável com práticas intensivas e mais sofisticadas e
considerável aplicação de capital. Essa classe ainda é considerada
economicamente compensadora.

•

Classe 3 - Melhoramento viável somente com práticas de grande vulto, aplicadas a
projetos de larga escala, que estão normalmente além das possibilidades
individuais dos agricultores.

•

Classe 4 - Sem viabilidade técnica ou econômica de melhoramento. A ausência de
algarismo sublinhado acompanhando a letra representativa do grau de limitação
indica não haver possibilidades de melhoramento daquele fator limitativo.

7.3.1.11.3

Caracterização das Classes de Aptidão Agrícola das Terras

A seguir é apresentada a caracterização das classes de Aptidão Agrícola das Terras
da Área de Influência Indireta do AHE São Luiz do Tapajós.
• GRUPO 1 - Terras com aptidão BOA para lavouras de ciclo curto e/ou longo em
pelo menos um dos níveis de manejo.
Subgrupo
1bC - Terras com aptidão BOA para lavouras no nível de manejo C, REGULAR no
B e INAPTA no A. Área de 595.652ha.
VOLUME 5
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 189
Revisão: 0

Terras deste Subgrupo têm ocorrência relativamente expressiva, tendo sido
detectadas em várias ocorrências por toda a área estudada. São representadas por
Latossolos Amarelos argilosos em situação de relevo aplanado (mecanizável),
considerando sistema de manejo tecnificado e capitalizado. Em algumas situações
ocorrem subordinadamente terras de qualidade inferior, que se trata dos solos
ocorrentes em regime de associação.
• GRUPO 2 - Terras com aptidão REGULAR para lavouras de ciclo curto e/ou longo
em pelo menos um dos níveis de manejo.
Subgrupo
2bc - Terras com aptidão REGULAR para lavouras nos níveis de manejo B e C, e
INAPTA no nível A. Área de 136.717ha.
Terras deste Subgrupo têm ocorrência também expressiva, tendo sido detectadas
de forma dispersa em toda a área estudada. Trata-se também de solos do tipo
Latossolo, de baixa fertilidade natural, livres de cascalho e pedras, ocorrendo em
relevo suave ondulado a ondulado, em declives acima de 6% (mecanizáveis com
pequenas dificuldades). Requerem sempre correções químicas para seu uso com
lavouras.
• GRUPO 3 - Terras com aptidão RESTRITA para lavouras de ciclo curto e/ou longo
em pelo menos um dos níveis de manejo.
Subgrupo
3(bc) - Terras com aptidão RESTRITA para lavouras nos níveis de manejo B e C e
INAPTA no nível A. Área de 6.123ha.
Terras deste Subgrupo têm muito pequena ocorrência na área estudada, tendo sido
detectadas apenas em pequenos terraços ao longo dos principais rios e córregos
da região.
São solos de textura média (Latossolos), com limitações pequenas por retenção de
água e nutrientes.
• GRUPO 4 - Terras com aptidão BOA, REGULAR ou RESTRITA para pastagem
plantada.
Subgrupos
4p - Terras com aptidão REGULAR para pastagem plantada. Área de 116.903ha
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4p/5s - Terras com aptidão REGULAR para pastagem plantada e silvicultura. Área
de 614.208ha.
As terras destes Subgrupos são limitadas principalmente por relevo que impede ou
dificulta bastante a mecanização das lavouras. Ocorrem dispersas pela área e têm
Latossolos Amarelos e Vermelho-Amarelos como os solos representantes,
ocorrendo em relevo de ondulado a forte ondulado. São as terras mais expressivas
em termos de superfície ocupada dentro dos limites de área. São indicadas para
pastagens, principalmente por não serem boas para a mecanização, mas cultivos
de lavouras em pequenas áreas e sem uso de mecanização podem ser
executados.
A unidade 4p/5s, em razão da boa espessura dos solos e da inexistência nos
mesmos de impedimentos físicos ao desenvolvimento vegetal, se presta também a
silvicultura, é uma das mais expressivas na área, ocupando mais da metade de sua
superfície.
• GRUPO 5 - Terras com aptidão BOA, REGULAR ou RESTRITA para silvicultura
ou pastagem nativa.
Subgrupo
5s - Terras com aptidão REGULAR para silvicultura. Área de 41.236ha.
As terras deste Subgrupo são limitadas tanto por relevo como por presença de
rochosidade no solo, o que impede ou dificulta bastante a mecanização das
lavouras. Ocorre dispersa principalmente pela margem direita do rio Tapajós e têm
os Argissolos fase rochosa como os solos representantes, ocorrendo em relevo
forte ondulado. São terras pouco expressivas em termos de superfície ocupada
dentro dos limites de área.
• GRUPO 6 - Terras sem aptidão para uso agrícola.
Subgrupo
6 - Terras sem aptidão para uso agrícola. Área de 7.134ha.
Neste grupo estão incluídas terras com limitação suficientemente forte
desaconselhar o uso com lavouras comercialmente. Correspondem as ilhas
arenosas (praias) dos rios. O cultivo com lavouras pode acontecer eventualmente,
em pequenos locais, em razão da presença abundante de água em algumas
épocas do ano, mas a exploração econômica é impossibilitada.
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No Quadro 7.3.1.11.3/01 – Porcentagens em Área das Diferentes Classes de Aptidão
Agrícola das Terras são indicadas as percentagens das áreas ocupadas por cada uma
das classes de aptidão das terras que se encontram cartografadas no Mapa Aptidão
Agrícola das Terras da AII.
Quadro 7.3.1.11.3/01 - Porcentagens em Área das Diferentes Classes de Aptidão Agrícola das
Terras da AII.

Classes de Aptidão Agrícola
Terras (incluídas áreas das ilhas)
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Total da Superfície Terrestre (1)
Calha do Rio (Excluído ilhas) (2)
Lagoas (3)
Superfície Total da AII (1+2+3)

das

Código
dos
Subgrupos da
Aptidão
Agrícola
1bC
2bc
3(bc)
4p
4p/5s
5s
6
-

Superfície da AII ocupada
Área (ha)

%

595.652
136.717
6.123
116.903
614.208
41.236
7.134
1.517.973
55.365
179
1.573.517

39,24
9,01
0,40
7,70
40,46
2,72
0,47
100

OBSERVAÇÃO: As ilhas totalizam 8.089 hectares.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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7.3.1.12 Erosão das Terras
7.3.1.12.1 Aspectos Gerais e Dados Utilizados
Os agentes erosivos sobre a crosta terrestre incidem e atuam diferentemente nos
diversos ambientes naturais, indicando que cada um deles resiste mais ou menos à
sua ação. Conhecer a predisposição natural dos vários ambientes, se maior ou menor,
naturalmente auxilia muito a tomada de decisões com relação a medidas preventivas
de controle da erosão.
De forma geral pode-se considerar os processos erosivos, ou seja, os processos de
modificação da crosta terrestre, com atuação mais diretamente sobre os solos, em
dois grandes grupos, pois se entende que os mesmos têm agentes condicionadores
diferenciados. Comumente tem-se a erosão superficial, conhecida como laminar e/ou
em sulcos, que é determinada pelas características dos solos (erodibilidade), pela
topografia do terreno (formas de relevo) e pela natureza das chuvas (erosividade) e a
erosão em profundidade, também conhecida como processos de boçorocamento ou
ravinamento, ou ainda de deslizamentos de encostas (“solapamentos”) com “queda de
barreiras”, que é condicionada tanto pelos fatores mencionados acima quanto por
características do sub-solo (natureza do substrato geológico) e dinâmica hídrica
subsuperficial.
Buscando fornecer orientações básicas sobre a maior ou menor fragilidade dos
ambientes da AII do AHE São Luiz do Tapajós, no tocante à incidência de processos
erosivos de superfície, procedeu-se a avaliação da vulnerabilidade à erosão superficial
(laminar e sulcos), dos diversos ambientes da área, definidos como unidades de
mapeamento no Mapa Pedologia, que resultou no Mapa Susceptibilidade à Erosão
das Terras (Mapa 7.3.1.12 – Susceptibilidade à Erosão das Terras; Volume 4 Mapas).
Sobre o mapa de solos procedeu-se a indicação de áreas de maior (forte) propensão à
incidência dos processos erosivos de profundidade. Neste, as áreas consideradas de
forte propensão à erosão em profundidade (ravinas e boçorocas) são indicadas,
constituindo uma figura específica no item 7.3.1.12.3.2 – Erosão Concentrada.
7.3.1.12.2 Referencial Metodológico
7.3.1.12.2.1

Erosão Superficial (Laminar e Sulcos)

Para efeito de determinação da perda de solos, ou seja, do desgaste de suas
camadas pelo carregamento das partículas pelas águas das chuvas, quando sob
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utilização agropecuária, foi desenvolvida por WISCHMEIER & SMITH (1958), a
“Equação Universal de Perdas do Solo” (USLE), que prevê a perda de solos sob
determinado tipo de uso e manejo agrícola e possibilita a escolha das práticas
conservacionistas mais viáveis técnica e economicamente, para determinada área,
mantendo-se as perdas de solos a níveis “toleráveis”.
A referida equação, também conhecida como “USLE” é representada por A =
R.K.L.S.C.P, onde:
A = Perda média anual de solos em Mg.ha-1.ano-1
R = Fator erosividade das chuvas em MJ.ha-1.mm-1
K = Fator erodibilidade dos solos em Mg.h.MJ-1.mm-1
LS = Fatores declive e comprimento de rampa
C = Fator práticas conservacionistas
P = Fator tipo de cultura
Para efeito de escolha das práticas conservacionistas mais adequadas para cada
situação, a equação tem mostrado inegável sucesso em várias partes do mundo.
Entretanto é limitada a determinados tipos de erosão e para pequenas propriedades,
não se adequando para avaliações da fragilidade dos ambientes no seu todo.
Embora não desenvolvida para este fim, esta Equação tem sido utilizada como
referencial para estudos qualitativos da vulnerabilidade natural dos ambientes, refletida
na predisposição natural das terras à erosão superficial, visto que contempla todos os
fatores predisponentes deste tipo de processo erosivo. Alguns destes fatores têm
natureza duradoura, como as características do relevo, do clima e dos solos e refletem
a constituição física dos ambientes, enquanto outros têm natureza mais efêmera, e de
certa forma, estão ligados às diversas formas de intervenção humana, o que dificulta a
sua utilização para efeito de cartografia.
O presente trabalho procurou, com base nos fatores da “USLE” de natureza mais
duradoura (relevo, solo e clima), caracterizar e hierarquizar os diversos ambientes das
áreas de estudo de acordo com sua maior ou menor susceptibilidade à erosão
superficial.
Os fatores declive e comprimento de rampa da “USLE” foram considerados através
das formas de relevo identificadas no mapa de solos, que são parte integrante das
unidades de mapeamento. Portanto as classes de relevo plano (declives de 0 a 3%);
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suave ondulado (declives de 3 a 8%); ondulado (declives de 8 a 20%) e forte
ondulado (declives maiores que 20%) foram às classes utilizadas.
Os solos foram agrupados em quatro classes de erodibilidade distinta com base em
resultados quantitativos experimentais constantes na literatura especializada e na
análise de suas características intrínsecas conforme Fundação IBGE (DEL’ARCO et
al. 1992) e CNEC Engenharia (SEPLAN/MT, 2001). Foram definidas as seguintes
classes de erodibilidade dos solos:
•

Fraca - Nesta classe constam solos homogêneos, profundos, com horizonte B
latossólico de textura média. Em geral apresentam baixos valores de erodibilidade
calculada. Têm os Latossolos de textura média como os solos representativos.

•

Moderada - Nesta classe constam solos homogêneos, profundos, com horizonte B
latossólico de textura argilosa e muito argilosa. Em geral apresentam baixos
valores de erodibilidade calculada. Tem como principais representantes Latossolos
Vermelho-Amarelos de textura argilosa e muito argilosa e Gleissolos.

•

Forte - Nesta classe constam solos relativamente profundos, porém com algum
tipo de impedimento físico ou permeabilidade interna lenta, tais como solos com
horizonte B textural de textura argilosa, ou com horizonte B latossólico com forte
estruturação em blocos, descontinuidade litológica, ou gradiente textural elevado.
Em geral apresentam intermediários valores de erodibilidade calculada. Tem como
principais representantes os Argissolos, Latossolos Amarelos de textura muito
argilosa e Neossolos Flúvicos.

•

Muito Forte - Nesta classe constam solos de pequena profundidade, associada a
elevados teores de silte e ocorrência de outros elementos restritivos à drenagem.
Em geral apresentam altos valores de erodibilidade calculada. Tem como principais
representantes os Cambissolos.

Utilizaram-se basicamente informações sobre as características dos solos e de relevo
para a avaliação qualitativa das áreas de maior ou menor vulnerabilidade à erosão.
Entretanto, para efeito estimativo e comparativo, procedeu-se o cálculo do potencial
erosivo das chuvas de algumas estações pluviométricas da região através da
utilização de equação desenvolvida por LOMBARDI NETO (1977) que utiliza dados de
precipitação média mensal e anual, conforme a expressão abaixo:
EI = 6,866 (p2 / P) 0,85, onde EI = Erosividade média anual;
p = precipitação média mensal; e
P = precipitação média anual.
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Em razão da praticamente inexistência de outras estações pluviométricas com os
registros necessários de precipitação, determinados por um intervalo de tempo
aceitável, procedeu-se o cálculo da erosividade das chuvas de algumas estações fora
dos limites da área de influência, com o intuito de verificar o comportamento regional
desta característica.
Os resultados obtidos são relativamente muito próximos e situados entre 7.063 e
8.933 MJ. mm/ha.h.ano, conforme consta no Quadro 7.3.1.12.2.1/01, que são tidos
como de considerável potencial erosivo se comparados a outras regiões brasileiras.
Entretanto observa-se também que as estações posicionadas a leste de Itaituba
apresentaram valores maiores.
Quadro 7.3.1.12.2.1/01 – Valores de Erosividade para Algumas Estações Pluviométricas.
Estação

Município

Estado

Latitude

Longitude

Itaituba
Belterra
Altamira
Manaus
Parintins
Itacoatiara

Itaituba
Belterra
Altamira
Manaus
Parintins
Itacoatiara

Pará
Pará
Pará
Amazonas
Amazonas
Amazonas

4º 17’
02º 38’
3º 13’
3º 07’
2º 38’
3º 08’

56º 00’
54º 57’
52º 13’
59º 57’
56º 44’
58º 26’

Erosividade Anual
MJ.mm/ha.h.ano
7.063
7.433
9.375
8.097
7.970
8.113

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Para os cálculos acima considerou-se uma série de 29 anos e as estações foram
escolhidas por sua distribuição geográfica em relação à área de estudo. É válido
mencionar que as chuvas de maior potencial erosivo coincidem com os meses de
maior precipitação pluviométrica, ou seja, a erosividade das chuvas de acordo com
esta forma de determinação apresenta uma estreita relação com o volume total de
chuvas.
7.3.1.12.2.2

Erosão Concentrada (Boçorocas e Ravinas)

Para efeito de avaliação da predisposição natural das terras à erosão concentrada,
utilizaram-se também informações provenientes do mapa de solos e do substrato
geológico, conforme os critérios descritos a seguir.
Solos
Este tipo de erosão encontra melhores condições de se desenvolver em solos
profundos e muito profundos, permeáveis, homogêneos e com facilidade de
desagregação de suas partículas constituintes, ou seja, solos com estrutura em grãos
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simples (solos arenosos) ou do tipo granular com desenvolvimento forte, como no
caso alguns Latossolos de textura média.
Para possibilitar a indicação de áreas de maior propensão à incidência deste tipo de
erosão, os solos da área foram divididos em três categorias de predisposição, a saber:
− Alta - reúne solos profundos, de constituição leve (textura arenosa ou com
elevado percentual de areia) e estruturação em grãos simples e/ou granular
pequena. Congrega os solos caracterizados como Latossolos de textura média e
Neossolos Flúvicos de textura arenosa.
− Média - reúne solos profundos ou medianamente profundos, argilosos e muito
argilosos, com estruturação do tipo granular pequena com forte desenvolvimento
de estrutura em blocos subangulares de fraco desenvolvimento. Congrega solos
caracterizados como Latossolos de textura argilosa e muito argilosa, Argissolos
de textura média/argilosa ou argilosa/muito argilosa e Gleissolos.
− Baixa - Os demais solos da área. Em geral solos rasos ou de mediana
profundidade. Congrega solos caracterizados como Cambissolos.
Substrato Geológico
Com base em características como coesão entre as partículas constituintes, as
diversas unidades litoestratigráficas ocorrentes na Área de Influência Indireta foram
agrupadas também em três categorias de predisposição à erosão, conforme
discriminado abaixo:
− Alta - Nesta categoria estão incluídas as unidades que têm dominantemente em
sua litologia, rochas com baixo grau de coesão entre suas partículas como
arenitos friáveis e/ou outros materiais, com grãos praticamente soltos e sem
coesão entre seus elementos constituintes. Compreende total ou parcialmente
as áreas de ocorrência de arenitos e siltitos das Formações Alter do Chão, Nova
Olinda, Monte Alegre e Maecuru e as coberturas de alteração de granitos (Suítes
Intrusivas Maloquinha e Parauari e Complexo Cuiú-Cuiú).
− Média - Nesta categoria estão incluídas as unidades que têm dominantemente
em sua litologia, rochas com médio grau de coesão entre os seus elementos
constituintes. Compreende as formações Nova Olinda (evaporitos e calcários) e
Itaituba (calcários) e Coberturas detríticas ou lateríticas ferruginosas.
− Baixa - Nesta categoria estão incluídas as unidades que têm dominantemente
em sua litologia, rochas com alto grau de coesão entre as suas partículas
constituintes. Compreende a Suíte Intrusiva Ingarana (gabros e anortositos),
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Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (diabásio, troctolito, gabronorito, olivina gabro),
Formação Salustiano (riolito e dacito), Anortosito Jutaí e Grupo Curuá
(sedimentos argilosos).
Características das Chuvas
Assim como no caso da erosão superficial, o fator erosividade não foi considerado
para estabelecimento das classes de vulnerabilidade.
7.3.1.12.3

Potencial à Erosão

Foram consideradas a erosão superficial e a erosão concentrada.
7.3.1.12.3.1

Erosão Superficial

Para definição das classes de susceptibilidade à erosão superficial procedeu-se a
análise da interação dos fatores erodibilidade dos solos e características do relevo,
conforme Quadro 7.3.1.12.3.1/01.
Quadro 7.3.1.12.3.1/01 - Interação dos Fatores Erodibilidade dos Solos e Tipos de Relevo.

Erodibilidade
dos Solos
Fraca
Moderada
Forte
Muito Forte

Tipos de Relevo
Plano
Fraca
*
Fraca /Moderada
*

Suave
Ondulado
Fraca
Fraca/Moderada
Moderada
*

Forte Ondulado,
Escarpado/
*
*
Moderada
Moderada/Forte
Moderada/Forte Forte
*
Forte
Ondulado

NOTA: (*) Situação não verificada nos domínios da Área de Influência Indireta
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Classes de Susceptibilidade à Erosão Superficial
Foram estabelecidas as seguintes classes de suscetibilidade à erosão superficial:
− Fraca (Fr) - Corresponde a áreas de solos caracterizados como de fraca
erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo plano e suave ondulado
(2.331,28ha);
− Fraca/Moderada (FrMo) - Corresponde a áreas de solos caracterizados como
de fraca erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo plano e suave
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ondulado e/ou solos de moderada erodibilidade, ocorrendo em condição de
relevo plano (75.748,8ha);
− Moderada (Mo) - Corresponde a áreas de solos caracterizados como de
moderada erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo ondulado
(619.333.11ha);
− Moderada/Forte (Mo/F) - Corresponde a áreas de solos caracterizados como
de moderada erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo forte ondulado
(713.180,05ha);
− Forte (F) - Corresponde a áreas de solos caracterizados como de forte
erodibilidade ocorrendo em áreas de relevo forte ondulado (41.948,01ha);
− Especial (E) - Corresponde a áreas de planícies de inundação e ilhas de rios,
que são áreas submetidas a uma dinâmica hídrica especial, com alternância de
períodos de cheia, com períodos de seca, que sobrepujam em importância a
vulnerabilidade natural, determinada pelas demais características físicas.
Compreende também as áreas onde o substrato litológico se encontra exposto
(Afloramentos de Rocha) (6.634,44ha).
Como se pode observar pelos dados das classes de Susceptibilidade à Erosão
Superficial, mostrados acima, a maioria absoluta das terras da área foi caracterizada
nas classes Moderada e Moderada/Forte, fato que revela a grande fragilidade da área
no que concerne a incidência deste tipo de erosão. Este fato se deve em muito as
características dos solos predominantes, que, embora sejam da classe dos
Latossolos, contrariamente a solos da mesma classe de outras regiões do Brasil, são
bastante impermeáveis. Ou seja, esses solos apresentam pequena capacidade de
infiltração de água, em razão de sua textura com elevados teores de argila e sua
estrutura de moderado a forte desenvolvimento formando blocos angulares e
subangulares, fato que os faz se comportarem como solos portadores de horizonte B
textural considerando os aspectos físico-hídricos.
Mediante esses aspectos, os cuidados devem ser redobrados quando da colocação
dos mesmos em processo produtivo, principalmente coma atividades que requeiram a
retirada da cobertura vegetal natural.
7.3.1.12.3.2

Erosão Concentrada (Boçorocas e Ravinas)

Com base na interação dos dados de solos e substrato geológico foram definidas três
classes de predisposição natural das terras à erosão, conforme ilustra o Quadro
7.3.1.12.3.2/01.
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Quadro 7.3.1.12.3.2/01 – Interação dos Fatores Solos e Substrato Geológico.
Classes de
Predisposição
dos Solos
Classes de Predisposição do Substrato
Baixa
Média
Alta

Baixa

Média

Alta

Fraca
Fraca
*

Fraca
*
*

*
*
Forte

NOTA: (*) Situação não verificada no domínio da AII.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

•

Classes de Susceptibilidade à Erosão Concentrada

Com base no Quadro 7.3.1.12.3.2/02 acima foram definidas duas classes de
susceptibilidade à erosão concentrada para a AII do São Luiz do Tapajós, a seguir
caracterizadas:
− Fraca - Representa a maior parte da área. São terras constituídas por de solos
de Baixa e Média predisposição, sobre litologias também das classes Baixa e
Média de predisposição. Com estas características estão áreas de Latossolos de
textura argilosa e muito argilosa e Argissolos de textura argilosa/muito argilosa,
sobre litologias da Suíte Intrusiva Ingarana (gabros e anortositos), Suíte Intrusiva
Cachoeira Seca (diabásio, troctolito, gabronorito, olivina gabro), Formação
Salustiano (riolito e dacitos), Formações Nova Olinda (evaporitos e calcários),
Itaituba (calcários) e Coberturas detríticas ou lateríticas ferruginosas.
− Forte - Verificada em pequena ocorrência na área, relacionada a pequenos
terraços do rio Tapajós. Representada por ocorrência de solos profundos,
homogêneos, arenosos ou de textura média leve, sobre litologias de fácil
decomposição, ou melhor, sobre sedimentos alúvio-coluvionares inconsolidados.
Somam 2.336 hectares.
Para estabelecimento das áreas de maior vulnerabilidade à erosão, fez-se o
julgamento das unidades de mapeamento do mapa de solos em confronto com o
mapa geológico e sobre o mesmo se delimitou as áreas caracterizadas como de Forte
predisposição natural a erosão do tipo boçorocas e ravinas, que são representadas na
Figura 7.3.1.12.3.2/01.
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Figura 7.3.1.12.3.2/01 – Indicação em Amarelo das Áreas Caracterizadas como Classe Forte
de Susceptibilidade à Erosão em Profundidade (Boçorocas e Ravinas).

Cumpre esclarecer que, embora sejam indicadas algumas áreas de forte
predisposição a este tipo de erosão, que se referem aos terraços, algumas planícies e
ilhas arenosas, se observa a maior incidência destes processos nos locais onde se
desenvolveram atividades de mineração, e onde tais ambientes sofreram uma
vigorosa intervenção física.
Fora esta situação pouco se observa de erosão em profundidade do tipo boçorocas ou
ravinas, se constituindo em feições pontuais, quase sempre associadas às
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intervenções antrópicas como áreas de pastagens, áreas desmatadas e cortes em
estradas (ver Fotos 7.3.1.9/62 a 7.3.1.9/65 do Anexo Fotográfico 7.3.1.9 –
Geomorfologia; Volume 1 – Anexos Fotográficos).
Incidências localizadas de deslizamento de encostas são observadas em alguns
pontos, quase sempre em áreas de encostas íngremes e motivado por alguma
intervenção do tipo abertura de estrada, atividade mineradora ou desmatamento.
Embora sobre uma variedade considerável de unidades geológicas, o espesso manto
de intemperismo, verificado indistintamente sobre essas unidades, parece ter dado
aos solos indistintamente as características que lhes atribuem resistência a este tipo
de erosão.
No Quadro 7.3.1.12.3.2/02 – Porcentagens em Área das Diferentes Classes de
Suscetibilidade a Erosão Superficial são indicadas as percentagens das áreas por
tipos de susceptibilidade erosiva que se encontram cartografadas no Mapa
Susceptibilidade à Erosão das Terras da AII.
Quadro 7.3.1.12.3.2/02 – Porcentagens em Área das Diferentes Classes de Suscetibilidade à
Erosão Superficial.
Classes de Susceptibilidade à
Erosão Superficial (incluídas áreas
das ilhas)
Fraca
Fraca / Moderada
Moderada
Moderada / Forte
Forte
Especial
Total da Superfície Terrestre (1)
Calha do Rio (Excluído ilhas ) (2)
Lagoas (3)
Superfície Total da AII (1+2+3)

Código das
Classes de
Erosão
Superficial
Fr
FrMo
Mo
MoF
F
E
-

Superfície da AII Ocupada
Área (ha)

%

6.123
75.788
656.581
731.109
41.238
7.134
1.517.973
55.365
179
1.573.517

0,40
4,99
43,25
48,17
2,72
0,47
100,00

OBSERVAÇÃO: As ilhas totalizam 8.089 hectares.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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