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7.4.1.2 Geologia
7.4.1.2.1 Aspectos Gerais, Dados Utilizados e Metodologia
Os dados geológicos para o diagnóstico da AID/ADA, tendo-se em vista os elementos
bibliográficos disponíveis, são essencialmente os mesmos utilizados para o
diagnóstico e caracterização da AII. Cabe, contudo, ressaltar a incorporação de
informações do trabalho de pesquisa mineral de SILVA (2002), que detalhou as
estruturas vulcânicas próximas à foz do rio Jamanxim, visando a prospecção de ouro,
cobre e molibdênio e suas implicações metalogenéticas e tectônicas.
As observações realizadas durante os trabalhos de controle de campo possibilitaram,
no entanto, a adequação e a introdução de ajustes no mapa geológico da CPRM, que
foi ampliado para a escala de 1:100.000 com a inserção e adequação dos novos
dados coletados.
A metodologia adotada foi desenvolvida em três etapas: a) obtenção, compilação e
consulta de dados secundários disponíveis; b) interpretação de imagens de satélite e
fotografias aéreas; c) detalhamento e aquisição de novas informações e registros de
campo para controle e caracterização das unidades geológicas e dos terrenos
abrangidos pela AID/ADA. Os trabalhos de campo foram desenvolvidos
simultaneamente àqueles do domínio da AII e os dados bibliográficos consultados são
praticamente os mesmos da AII, tendo sido analisadas adicionalmente as informações
das folhas SB.21-X-C Caracol e SB.21-V-D Vila Mamãe Anã do Projeto Especial
Província Mineral do Tapajós (PROMIN Tapajós), em escala 1:250.000 da CPRM –
Serviço Geológico do Brasil (2000).
Os trabalhos de fotointerpretação, da mesma forma que para o domínio da AII,
também foram realizados conjuntamente com a equipe de geomorfologia, tendo sido
os dados referentes às planícies fluviais (terraços e planícies de inundação)
incorporados ao mapa geológico da AID/ADA. Desse modo, as imagens e produtos
usados na fotointerpretação (imagens de satélite Landsat e RapidEye) são os mesmos
que os referenciados na geomorfologia. Os trabalhos de campo foram desenvolvidos
de forma integrada e conjunta entre as equipes de geologia e geomorfologia.
No caso dos estudos geológicos, em específico para a região do sítio da barragem,
foram utilizadas, adicionalmente, fotografias aéreas em preto e branco em escala
1:70.000 (faixas 405 e 406) e fotos aéreas coloridas em escala 1:8.000.
Os trabalhos de campo objetivaram a documentação das características litológicas das
diferentes unidades litoestratigráficas por meio de observações no terreno. Foram
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documentadas fotograficamente as principais feições geológicas observadas na área
de influência do reservatório, com registros e anotações sobre os diferentes tipos de
rocha, grau de alteração, tipos e espessuras de coberturas de solos, feições erosivas,
presença de áreas alagáveis, afloramentos rochosos, estruturas tectônicas,
estabilidade de encostas e outras observações, considerando-se sempre os aspectos
geotécnicos.
A marcação de coordenadas com GPS permitiu a obtenção do posicionamento preciso
dos pontos de observação de campo, que foram transferidos para as cartas geológicas
da CPRM, ampliadas em escala de 1:100.000. Esse procedimento possibilitou o
reconhecimento e a correlação das unidades litoestratigráficas encontradas e
identificar discrepâncias entre as unidades assinaladas nas cartas básicas e as
observações levantadas. Para a elaboração do mapa geológico da AID/ADA foram
levados em consideração esses ajustes, tendo sido introduzidos os dados obtidos no
campo e decorrentes dos trabalhos de fotointerpretação das imagens.
Dos 159 pontos de observação de campo visitados na AII e na AID/ADA do AHE São
Luiz do Tapajós, a grande maioria se encontra na área de abrangência da AID/ADA ou
muito próximos de seus limites, evidenciando o maior detalhamento dos trabalhos na
área do entorno do futuro reservatório.
No Quadro 7.4.1.2.1/01 são listados os pontos de observação de campo com
identificação das unidades litológicas observadas no terreno, as quais foram
consideradas na elaboração do mapa geológico da AID/ADA em escala de 1:100.000,
ajustando-se aos dados constantes nos mapas da CPRM. Os pontos contíguos ou
próximos aos limites da AID também foram usados na elaboração do mapa geológico,
uma vez que auxiliaram na delimitação das diferentes unidades litoestratigráficas.
Quadro 7.4.1.2.1/01 - Listagem dos Pontos de Controle de Campo Utilizados na Elaboração do
Mapa Geológico da AID/ADA.
Pontos
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

Unidades Litoestratigráficas
D3C1c – Grupo Curuá Indiviso
D3C1c - Grupo Curuá Indiviso
D2ml - Formação Maecuru
D2ml - Formação Maecuru
PP3αsa - Formação Salustiano / D2ml – Formação Maecuru
Tdt - Terciário
PP3αsa - Formação Salustiano
D2ml - Formação Maecuru
PP3αsa - Formação Salustiano
Porto de Buburé – N4a - Aluvião
PP3αsa - Formação Salustiano
Tdt - Terciário
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Pontos
017
018
019
020
021
022
023
024 = 025
026
027
028
029
030
031
032 =033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051 = 052
053
059 = 060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076

Unidades Litoestratigráficas
PP3αsa - Formação Salustiano
Tdt - Terciário
Tdt – Terciário / PP3αsa - Formação Salustiano
PP3αsa - Formação Salustiano
Tdt - Terciário
PP3αsa - Formação Salustiano
Tdt - Terciário
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
Falha / PP3αsa - Formação Salustiano
Tdt - Terciário
N4a - Aluvião - drenagem
N4t - Aluvião (terraço)
N4a - Aluvião - drenagem (sem foto)
N4t - Aluvião (terraço)
PP3αar – provável Formação Aruri
Aluvião - drenagem
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha (sem foto)
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
Tdt - Terciário
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
Provável Tdt - Terciário
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
Falha
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
N4a - Aluvião – drenagem
D2ml - Formação Maecuru / PP3αsa - Formação Salustiano
N4t – Terraço / PP3αar - Formação Aruri
N4a - Aluvião
N4a - Aluvião / PP3αsa - Formação Salustiano
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3αar - Formação Aruri
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3αsa/PP3уp – Form. Salustiano/ Suíte Intrusiva Parauari
Falha/ PP3αsa - Formação Salustiano
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Pontos
077
078
079 = 080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
101
102
103
104
105
106/107
108
109
124
125
126
127
128
129
130
147
148
149
150
151
152=153=154
155 = 156
157
158
159

Unidades Litoestratigráficas
Falha/ PP3αar - Formação Aruri
PP3αsa - Formação Salustiano
Provável Brecha vulcânica diamantífera
Falha/ PP3αar - Formação Aruri
Falha/ PP3αar - Formação Aruri
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
Vila Jutaí – N4a – Aluvião / N4t – Baixo Terraço
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3αar - Formação Aruri
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
PP3αar - Formação Aruri
D2ml - Formação Maecuru
D2ml - Formação Maecuru
D2ml - Formação Maecuru
D2ml - Formação Maecuru
D2ml - Formação Maecuru
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3αsa - Formação Salustiano
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уp - Suíte Intrusiva Parauari
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
PP3уml - Suíte Intrusiva Maloquinha
D3C1c - Grupo Curuá Indiviso
D3C1c - Grupo Curuá Indiviso
D3C1c - Grupo Curuá Indiviso
D3C1c - Grupo Curuá Indiviso
D2ml - Formação Maecuru
D2ml - Formação Maecuru
D2ml - Formação Maecuru
PP3αsa - Formação Salustiano
D2ml - Formação Maecuru
D2ml - Formação Maecuru

Observação: Os pontos constantes do referido Quadro fazem parte do ANEXO FOTOGRÁFICO 7.3.1.3
– Registro Fotográfico e Pontos de Observação de Campo – Geologia da AII e AID/ADA.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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7.4.1.2.2 Geologia da AID/ADA
O mapa geológico da AID/ADA foi elaborado tendo-se por base as cartas geológicas
da CPRM (folhas SA-21 - Santarém, SB-21 - Tapajós e SC-21 – Juruena); Mapa
Geológico do Estado do Pará (VASQUEZ et al. 2008) e Cartas Geológicas do Projeto
Especial Província Mineral do Tapajós - folhas SB.21-V-D, SB.21-X-C (PROMIN
Tapajós – CPRM, 2000). As folhas SB.21-Y-B e SB.21-Z-A do PROMIN Tapajós
(CPRM, 2000) também foram consultadas, embora se situem a sul da AID/ADA. A
adoção dessas bases e o apoio dos dados de controle de campo, por meio de
percursos terrestres e fluviais, com levantamento de mais de 100 pontos de
observação de campo, possibilitou a elaboração do Mapa 7.4.1.2 – Geologia (Volume
7 – Mapas) da AID/ADA, na escala 1:100.000 (folhas 1/2 e 2/2), a partir das cartas
básicas disponíveis, com as modificações introduzidas conforme Quadro 7.4.1.2.1/01
e apoiado pela fotointerpretação.
7.4.1.2.2.1 Unidades Litoestratigráficas
A Área de Influência Direta (AID) / Área Diretamente Afetada (ADA), referente ao
diagnóstico do AHE São Luiz do Tapajós, abrange várias unidades litoestratigráficas
descritas em ordem crescente de idade, conforme consta na coluna litoestratigráfica
da legenda do mapa geológico da AID/ADA e no Quadro 7.4.1.2.2.1/01 - Coluna
Litoestratigráfica da AID/ADA do AHE São Luiz do Tapajós, e que já foram
consideradas no âmbito da AII.
Quadro 7.4.1.2.2.1/01 - Coluna Litoestratigráfica da AID/ADA do AHE São Luiz do Tapajós.
EON

ERA
CENOZOICO

FANEROZOICO
PALEOZOICO

UNIDADE
LITOESTRATIGRÁFICA
Depósitos Aluvionares (N4a) e
Terraços (N4t)
Depósitos Terciários (Tdt)
Grupo Curuá Indiviso (D3C1c)
Formação Maecuru (D2ml)
Suíte Intrusiva Maloquinha
(PP3γml)
Suíte Intrusiva Parauari (PP3γp)

PROTEROZOICO

PALEO
PROTEROZOICO

Formação Aruri (PP3αar)

Formação Salustiano (PP3αsa)

LITOLOGIA DA UNIDADE
areia, argila, cascalho, silte
areia, argila, cascalho, silte
folhelho, siltito, arenito
arenito, conglomerado
sienogranito, monzogranito
sienogranito, granodiorito,
monzogranito, tonalito
Arenito arcoseano,
conglomerado, pelito e
subordinadamente arenito
tufáceo, tufito, ignimbrito,
brecha piroclástica
Riolito, dacito, quartzo
pórfiro, andesito

FONTE: CPRM, 2008 e CNEC WorleyParsons, 2013.

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 5
Revisão: 0

No domínio da AID/ADA ocorrem aluviões e terraços recobrindo as demais unidades
geológicas que compõem os conjuntos das rochas da Bacia Sedimentar do Amazonas
e do Embasamento Cristalino (Domínio Tapajós).
Suas principais características são descritas a seguir e os aspectos mais relevantes
observados em campo encontram-se documentados no Anexo Fotográfico 7.3.1.3 –
Registro Fotográfico e Pontos de Observação de Campo da AII e AID/ADA, que
acompanha o texto de Geologia da AII (Volume 1 – Anexos Fotográficos).
Unidades Fanerozoicas
As unidades fanerozoicas da AID/ADA são representadas pelas planícies e terraços
aluviais e as prováveis coberturas terciárias (não cartografadas no âmbito da AID/ADA
pela CPRM), além das unidades devonianas do Grupo Curuá Indiviso, que aparece
junto ao limite norte da AID, e pelo Membro Lontra da Formação Maecuru.
- Depósitos Aluvionares, Terraços e Depósitos Terciários
Os aluviões holocênicos e terraços mais antigos foram cartografados pela equipe de
geomorfologia e constam também no mapa geológico da AID/ADA. Ocorrem ao longo
da calha do rio Tapajós em forma de corpos descontínuos e acompanhando os
principais afluentes, geralmente em depósitos alongados e com larguras reduzidas. Os
terraços concentram-se predominantemente a jusante da foz do rio Tucunaré e os
aluviões mais expressivos distribuem-se ao longo da foz do rio Jamanxim e no rio
Tapajós até a ilha Chapéu do Sol.
Os depósitos aluvionares constituem planícies de inundação bastante estreitas, com
exposições nos barrancos dos rios, onde aparecem sob a forma de corpos espessos
de argilas siltosas, coesas e duras, bege-acinzentadas, às vezes denotando processos
iniciais de plintitização. Em muitos locais, as drenagens não possuem barrancos
expostos, sendo que a vegetação chega até à beira d'água, não possibilitando a
visualização desses depósitos. Existem também, situações em que os igarapés
encontram-se encaixados em relevos colinosos, com blocos e afloramentos de rocha
junto às margens das drenagens como ilustram as Fotos dos Pontos 014, 029, 035,
051, 052, 053, 062, 063, 089 e 125 – ver o Anexo Fotográfico 7.3.1.3 – Registro
Fotográfico e Pontos de Observação de Campo da AII e AID/ADA (Volume 1 – Anexos
Fotográficos).
Na cachoeira do Caí, no rio Jamanxim, há garimpo de ouro em depósito aluvial
bastante peculiar, caracterizado por blocos angulosos grandes, com tamanhos da
ordem de 0,5m, de rochas efusivas ácidas sãs, revestidas por delgada zona de
decomposição, que formam camada sobre depósito de argila siltosa aluvial de planície
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de inundação. O depósito de blocos, por sua vez, é capeado por areia aluvial
inconsolidada com nítidas estratificações cruzadas e representa, possivelmente, antigo
depósito do pé da Cachoeira Caí, que regrediu para montante (Foto do Ponto 063).
Os terraços formam patamares mais elevados, não inundáveis nos períodos de
cheias, e são constituídos principalmente por areias médias e grossas com cascalhos,
seixos de quartzo e quartzito, podendo também conter seixos, sempre bem
arredondados, de arenitos silicificados e de outras rochas (Fotos dos Pontos 019, 030,
032 e 033). Os terraços e planícies se encontram documentados com maior detalhe no
item 7.4.1.10, referente à Geomorfologia da AID/ADA.
Nas cotas mais altas, recobrindo localmente os terrenos no domínio das diferentes
unidades litoestratigráficas da AID/ADA, e também fora de seus limites, ocorrem
diversos tipos de coberturas de provável idade terciária, designados informalmente de
depósitos terciários. Consistem em coberturas coluviais arenosas ou silto-arenoargilosas, argilosas variegadas, com seixos e lateritas. Existem mais raramente,
coberturas argilosas com “níveis de pedras” e mistas, com camadas espessas de
argilas intercaladas a camadas de areias incoesas (Fotos dos Pontos 008, 010, 016,
018, 021, 023, 028 e 044). O único polígono referente aos chamados depósitos
terciários no âmbito da AID/ADA foi individualizado ao longo da rodovia BR-230.
Localmente em algumas áreas aplainadas, em forma de patamares, observam-se
níveis de nódulos de laterita concrecionados in loco, sem qualquer indício de terem
sido transportados. Formam linhas horizontais planas, cortadas pelo relevo atual, e
correspondem a precipitação de óxidos de ferro ligada a antigo nível do lençol freático,
atualmente aprofundado pelo soerguimento do relevo. Essas coberturas foram
consideradas como solos lateríticos de idade terciária, como no caso ilustrado pelas
Fotos dos Pontos 023 e 028.
- Unidades da Bacia Sedimentar do Amazonas: Grupo Curuá Indiviso e
Formação Maecuru
As melhores exposições de rochas sedimentares encontram-se nos cortes das
rodovias BR-230 e, mais raramente, da BR-163, nos trechos ao longo da vertente da
margem direita do rio Tapajós e, sobretudo, nas barrancas desse grande rio, onde
existem magníficos afloramentos na margem esquerda, a montante de Itaituba, porém
fora dos limites da AID/ADA.
No âmbito da Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) do
AHE São Luiz do Tapajós ocorre apenas a porção basal das rochas paleozoicas da
Bacia Sedimentar do Amazonas representada pelos arenitos da Formação Maecuru e
inexpressiva ocorrência de folhelhos do Grupo Curuá Indiviso.
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A Formação Maecuru representa a unidade paleozoica basal, de idade devoniana
inferior, constituída por arenitos finos a grossos e conglomerados ocupando a porção
norte da AID/ADA. Assenta-se em discordância angular sobre o embasamento précambriano e delineia larga faixa na direção E-W a ENE, com até quase 20 km de
largura, sendo recoberta pelos folhelhos do Grupo Curuá Indiviso.
Na base da Formação Maecuru (CPRM, 2008) encontram-se inseridos também os
sedimentos da Formação Trombetas (Membro Pitinga), como definido pela
PETROBRÁS (1968). Essa unidade não foi considerada de forma individualizada pela
CPRM (op. cit) devido a escala de mapeamento adotada.
As Fotos dos Pontos 007 e 103 ilustram alguns aspectos da Formação Maecuru ao
longo das rodovias, onde ela se manifesta preferencialmente sob a forma de arenitos
médios a finos, às vezes lamíticos, devendo-se levar em conta que essas litofácies
correspondem à porção mais superior dessa unidade sedimentar da Bacia do
Amazonas. Na base, nas margens do rio Tapajós, por sua vez, predominam arenitos
grossos, com níveis de cascalho fino e pedregulhos esparsos, cujas exposições
caracterizam-se por singulares feições ruiniformes na beira do rio (Fotos dos Pontos
151, 152, 153, 154, 155, 156 e 158). Nos Pontos 059 e 060, no sítio da barragem, na
margem esquerda do Tapajós foi observado pequeno afloramento de arenito fino
alterado e esbranquiçado, que pode corresponder a sedimentos da Formação
Trombetas (PETROBRÁS, 1968). Possui visível acamamento em pacotes
decimétricos maciços, e é abatido por falha, encontrando-se embutido nas unidades
paleoproterozoicas do Grupo Iriri.
Na margem esquerda do rio Tapajós, proximidades da vila Rayol, (Fotos dos pontos
155 e 156) ocorrem nos arenitos da Formação Maecuru cavidades com dimensões
variadas provocadas pela ação erosiva da correnteza das águas do rio Tapajós.
•

Unidades Proterozoicas

As rochas do embasamento cristalino da AID/ADA do AHE São Luiz do Tapajós, que
compõem o chamado Domínio Tapajós, são constituídas pelos granitoides das suítes
intrusivas Maloquinha e Parauari e pelo conjunto vulcanossedimentar do Grupo Iriri,
composto pelas formações Aruri e Salustiano.
-

Unidades Granitoides Paleoproterozoicas do Domínio Tapajós

As rochas granitoides das Suítes Intrusivas Maloquinha e Parauari, apesar de distintas
petrograficamente e de representarem eventos magmáticos distintos, são de difícil
individualização no campo, em função de sua similaridade nos afloramentos visitados.
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Alguns desses afloramentos considerados pela CPRM, como de domínio da Suíte
Intrusiva Maloquinha (Fotos dos Pontos 036 a 041, 084, 086. 087 e 130), revelaram
ocasionais discrepâncias com relação às litologias encontradas em campo, uma vez
que, em um ou outro desses pontos foram encontrados associados a essa unidade,
nas áreas onde é assinalado domínio de granitos no mapa da CPRM, rochas efusivas
ácidas e metassedimentos do Grupo Iriri. No Mapa Geologia da AID/ADA foram
inseridas as modificações observadas nos trabalhos de campo.
As rochas graníticas são representadas por granitos equigranulares, desde finos a
médios (Fotos dos Pontos 036 e 037), a grossos, às vezes com presença de biotita, de
coloração cinzenta, rosada ou avermelhada, esses últimos geralmente com
granulação muito grossa (Fotos dos Pontos 040, 084, 086, 087 e 130). Ao longo da
Rodovia BR-163, da região de Trairão para sul, até Caracol, é comum a presença de
grandes matacões graníticos nas elevações em áreas de relevo de morros, muitas
vezes exibindo conspícuas caneluras de dissolução.
Nas Fotos dos Pontos 045, 047, 049, 051, 052, 088, 091 a 094, 124, 126 e 127 são
registradas as características de rochas graníticas mapeadas pela CPRM como
pertencentes à Suíte Intrusiva Parauari. Do mesmo modo como ocorre nos granitos da
Suíte Intrusiva Maloquinha, aqueles da Suíte Intrusiva Parauari também exibem
texturas holocristalinas equigranulares, desde finas a médias até grossas, com
colorações cinza-rosadas e avermelhadas. Nas áreas de domínio dos granitos
Parauari e, mais raramente, Maloquinha, ocorrem com frequência solos residuais e de
alteração de rocha dando origem a terrenos com a superfície revestida por grãos muito
grossos de quartzo, formando depósitos saibrosos (descrições e Fotos dos Pontos
026, 039, 045, 050 e 127).
Nas cartas geológicas das folhas Caracol e Vila Mamãe Anã, em escala 1:250.000
(PROMIN Tapajós - CPRM, 2000), a Suíte Intrusiva Parauari foi dividida
petrograficamente e cartografada em três subunidades distintas: fácies granodiorítica,
granítica e granítica a titanita. Entretanto, essas fácies são de difícil identificação.
Nos trabalhos de campo foram observados, localizadamente, blocos métricos de
rochas máficas, principalmente na BR-163, ao sul de Trairão, em áreas mapeadas
pela CPRM como de domínio das Suítes Intrusivas Maloquinha e Parauari. Essas
rochas, sobretudo gábricas, podem pertencer à Suíte Intrusiva Ingarana.
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-

Unidade Vulcanossedimentar Paleoproterozoica do Grupo Iriri: Formações
Salustiano e Aruri

A Formação Salustiano, pertencente ao Grupo Iriri, é uma das unidades dominantes
no âmbito da AID/ADA, onde aparece em muitas exposições de rocha sã no leito e
margens do rio Tapajós, bem como em algumas áreas ao longo das rodovias BR-230
e BR-163. É constituída por riolitos, quartzo-pórfiros e efusivas dacíticas e andesíticas,
acinzentadas, exibindo texturas afaníticas, porfiríticas e porfiroides, frequentemente
exibindo pequenos fenocristais idiomorfos de feldspato avermelhado e, mais
raramente, quartzo cinza translúcido, em matriz afanítica ou microcristalina. Têm
colorações avermelhadas, arroxeadas, acinzentadas ou cinza-esverdeadas,
mostrando localmente estruturas fluidais, quase sempre denotando pequenos
mergulhos. Às vezes apresentam pequenas pintas de minerais arroxeados,
possivelmente fluorita, e de sulfetos esparsos na matriz.
As Fotos dos Pontos 013, 015, 019, 024, 025, 065, 066, 068, 075, 076, 108, 109 e 157
ilustram os diversos tipos petrográficos de efusivas e diques da Formação Salustiano,
que se intercalam com metassedimentos da Formação Aruri, também pertencente ao
Grupo Iriri. Em alguns locais, onde no mapa da CPRM é assinalado domínio da
Formação Salustiano, foram observados afloramentos de rochas graníticas, como
ilustram as Fotos dos Pontos 065, 068, 069 e 074.
A Formação Aruri, por sua vez, aparece em poucos afloramentos, os quais ocorrem,
sobretudo, no leito e margens do rio Tapajós e, raramente, do rio Jamanxim. Nesses
locais essa unidade encontra-se representada por rochas desde pelíticas silicificadas,
podendo exibir marcas de onda e, às vezes, estratificação plano-paralela, até arenitos
arcoseanos e conglomerados com intensa diagênese, porém com as estruturas
sedimentares primárias preservadas (Fotos dos Pontos 061, 067, 077, 081, 082, 096 e
098). Sua coloração varia do cinza esverdeado ao arroxeado, podendo também
apresentar tons rosados ou avermelhados.
No Garimpo Chapéu de Sol, no igarapé São João, destaca-se a presença de rocha
constituída por blocos semi-arredondados de até 0,5m de diâmetro de rocha
totalmente decomposta argilosa, em matriz igualmente decomposta e argilosa, que
aflora em corte da margem direita em contato brusco de alto mergulho com solo de
alteração de rocha filonítica, de coloração clara (Fotos do Ponto 079 e 080). As
características desse material decomposto, de coloração arroxeada muito escura e
contendo vênulas irregulares de argila branca (provavelmente esmectita), além de seu
aspecto brechoide, aliadas à presença exclusiva de diamantes restrita ao igarapé São
João, são sugestivas de tratar-se de intrusão diamantífera, talvez associada às rochas
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máficas-ultramáficas da Suíte Intrusiva Cachoeira Seca, que ocorrem em grande
mancha orientada a WNW-ESE junto ao limite sudeste da AII.
As exposições das rochas granitoides e vulcânicas do embasamento cristalino, em
especial ao longo dos cortes da rodovia BR-163 e, principalmente, da BR-230,
permitiram verificar que essas diversas unidades litológicas encontram-se
indistintamente cobertas por espessos mantos de intemperismo, dando origem a
latossolos argilosos ou argilo-arenosos, com cores amareladas ou avermelhadas.
Correspondem a solos residuais maduros e colúvios podendo, localmente, revelar a
presença de solo de alteração de rocha no qual são preservados resquícios texturais
das unidades do substrato rochoso. Às vezes ocorrem blocos residuais de rocha sã ou
semi-alterada no meio dos mantos de intemperismo (Fotos dos Pontos 017, 020, 022,
027, 042, 043 e 048).
À síntese da evolução geológica do Domínio Tapajós apresentada no diagnóstico da
AII, deve ser acrescentada, no caso específico da AID/ADA, a caracterização de
estrutura vulcânica identificada por SILVA (2002), em área próxima à foz do rio
Jamanxim (Figura 7.4.1.2.2.1/01). Esse estudo permitiu a identificação de caldeira
vulcânica abatida, com estruturas vents e domos ainda razoavelmente bem
preservadas, que são fundamentais no resgate dos episódios do vulcanismo Uatumã
na Província Tapajós, no Cráton Amazônico (SILVA, 2002).
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Figura 7.4.1.2.2.1/01 - Mapa Geológico da Área da Foz do rio Jamanxim, mostrando a
Presença de Estrutura Circular relacionada à Caldeira Vulcânica (SILVA, 2002).
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Na Figura 7.4.1.2.2.1/02 é apresentada a imagem de Satélite Landsat 5 TM
mostrando a estrutura circular relacionada à caldeira vulcânica identificada por SILVA
(2002).
O sistema vulcano-plutônico da região permitiu a individualização de duas sequências
litotípicas, uma inferior, formada predominantemente por derrames de andesito e de
riolito, e uma superior, composta por ignimbritos, tufos, tufos de cristais, arenito
vulcânico epiclástico, tufitos e chert. Foram ainda identificados, cortando essas
sequências, rochas graníticas, dacitos e diques de pórfiros tardios. Ambas as
sequências seriam correlacionáveis as rochas do Grupo Iriri, que agruparia mais de
um evento vulcânico ácido (SILVA, 2002).

OBSERVAÇÃO: A área circulada representa o limite aproximado da estrutura circular.

Figura 7.4.1.2.2.1/02 - Imagem de Satélite Landsat 5 TM com a Estrutura Circular relacionada
à Caldeira Vulcânica Identificada por SILVA (2002).

SILVA (op. cit.), com base em análises e suas observações geológicas, concluiu que o
início da atividade vulcânica no complexo vulcano-plutônico da Província Aurífera do
Tapajós foi marcado por extensos derrames de andesito, seguidos pela erupção de
grandes volumes de magma riolítico e fluxos de ignimbritos, responsáveis pela
formação de estrato vulcões, além de domos riolíticos. Essa fase seria correspondente
à fase pré-caldeira, representada pelas rochas da sequência inferior. A fase seguinte
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caracterizou-se pela erupção de grande volume de material piroclástico, ignimbritos e
riolitos, que exauriram a câmara magmática, provocando o colapso da caldeira e
produzindo, em consequência, erupção explosiva de magmas ricos em cristais, que
deram origem aos depósitos de tufos de cristais.
A depressão da caldeira foi, desde o início, preenchida por tufos, tufito, arenito
epiclástico e sedimentos. O retrabalhamento subaquático dos sedimentos e rochas
vulcanoclásticas, a silicificação diagenética, a deposição de leitos de sílica (cherts) e a
presença de ritmitos indica que houve aprisionamento de água na caldeira, podendo
ter sido formado um lago. Nesse contexto, a deposição de chert pode ter sido
relacionada a processos exalativos, como produto de atividade hidrotermal
remanescente ou das últimas intrusões de diques de pórfiros. Os stocks e plútons de
granófiros aproveitaram os vents dos vulcões e foram, por fim, cortados por diques de
pórfiro e dacito, responsáveis pela intensa alteração hidrotermal das rochas préformadas. Na Figura 7.4.1.2.2.1/03 é sintetizado o modelo esquemático da evolução
do complexo vulcânico-plutônico da caldeira, enquanto que na Figura 7.4.1.2.2.1/04
são apresentados os perfis estratigráficos dos litótipos na área estudada por SILVA
(2002).
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Figura 7.4.1.2.2.1/03 - Modelo de Formação de Caldeira na Estrutura Vulcânica próxima à Foz
do rio Jamanxim (SILVA, 2002).
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Figura 7.4.1.2.2.1/04 - Perfis com as Sequências das Unidades Litológicas na Área da
Estrutura Vulcânica da AID, obtidos em Testemunhos de Sondagem para Pesquisas
Metalogenéticas (SILVA, 2002).

Na Figura 7.4.1.2.2.1/05 é apresentada uma síntese da cronoestratigrafia espacial das
unidades geológicas presentes na região da Província Tapajós e com algumas
unidades presentes no âmbito da AII e AID/ADA do AHE São Luiz do Tapajós, tendose por base as informações de SILVA (2002).
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Figura 7.4.1.2.2.1/05 - Cronoestratigrafia Espacial da Região do Setor Tapajós da Província
Homônima (SILVA, 2002).

Com base na espacialização das unidades litoestratigráficas do Mapa 7.4.1.2 –
Geologia (Volume 7 – Mapas), encontram-se indicadas no Quadro 7.4.1.2.2.1/02, as
áreas em termos de hectares e de porcentagens relativas, para cada unidade da AID /
ADA em relação à formação do futuro reservatório do AHE São Luiz do Tapajós.
A unidade geológica que terá a maior parte de suas terras inundadas pela formação
do reservatório refere-se aos Depósitos Aluvionares lindeiros a calha de drenagem, as
quais já são de modo parcial, inundadas sazonalmente durante o chamado “inverno
amazônico”. Deverão ser alagados pelo futuro lago ao redor de 22.913 hectares dessa
unidade, que corresponde a 59,3% de toda área terrestre a ser recoberta pelo
reservatório. Em segundo lugar ficam as rochas vulcânicas da Formação Salustiano
com aproximadamente 11.755 hectares, perfazendo ao redor de 30,4%. Os demais
10,3% encontram-se representados em ordem decrescente de ocorrência, as rochas
granitoides da Suíte Intrusiva Parauari com 1.866 hectares (4,8%), os Terraços com
1.000 hectares (2,6%), os granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha com 601 hectares
(1,6%) e a Formação Aruri com 477 hectares (1,3%).
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Quadro 7.4.1.2.2.1/02 – Porcentagens em Área das Diferentes Unidades Litoestratigráficas da
AID, ADA e da Área do Reservatório.
Unidades
Código das
Geológicas
Unidades
(incluídas áreas das
Geológicas
ilhas)
Depósitos
(N4a)
Aluvionares
Terraços
(N4t)
Depósitos Terciários
(Tdt)
Grupo Curuá Indiviso
(D3C1c)
Formação Maecuru
(D2ml)
Suíte Intrusiva
(PP3γml)
Maloquinha
Suíte Intrusiva
(PP3γp)
Parauari
Formação Aruri
(PP3αar)
Formação Salustiano
(PP3αsa)
Total da Superfície
Terrestre (1)
Calha do Rio
(excluído ilhas) (2)
Lagoas Marginais
(3)
Superfície Total da
AII (1+2+3)
Observações
Superfície Total das Ilhas

Superfície da AID

Superfície da
ADA
Área
%
(ha)

Reservatório
(Cota 50)
Área
%
(ha)

Área
(ha)

%

35.327

6,83

27.150

16,38

22.852

58,41

3.817
234
19
19.317

0,74
0,05
0,00
3,73

1.591
10
0
746

0,96
0,01
0,00
0,45

1.238
5

3,16
0,01

47.387

9,16

8.022

4,84

601

1,54

194.343

37,56

25.156

15,18

1.823

4,66

5.297
211.659

1,02
40,91

3.806
99.242

2,30
59,88

707
11.895

1,81
30,41

517.400

100

165.722

100

39.121

100

48.576

-

40.764

-

37.793

-

138

-

-

56

-

566.114

-

-

76.970

75
206.561

4.616

OBSERVAÇÃO: Referência do levantamento das ilhas, depósitos de areia e lagoas marginais, imagens
RapidEye (julho a setembro, 2011)
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

7.4.1.2.2.2 Principais Estruturas Geológicas
Durante os trabalhos de campo foram observados alguns indícios e evidências de
falhamentos, como brechações, estriações, milonitizações, deformações devido a
arrasto e deslocamentos da posição estratigráfica de camadas sedimentares. Uma
região particularmente rica em evidências de deformações estruturais é a do local
denominado Chapéu de Sol, onde o rio Tapajós sofre sensível estrangulamento no
seu leito. Os afloramentos dessa área denotam brechação, venulação, estriação e
outras evidências de deformações rúpteis, afetando principalmente as rochas
metassedimentares da Formação Aruri. Nessa área também parece haver tectonismo
associado a intrusão de possível brecha magmática associada aos diamantes do
Garimpo Chapéu de Sol.
No local do sítio de barramento foi observado pequeno afloramento de arenitos finos
da Formação Maecuru na beira do rio Tapajós, denotando abatimento por falha que os
colocou ao nível das rochas do Grupo Iriri que afloram no leito do rio. Essa unidade
litoestratigráfica é afetada, ainda, por conspícuo fraturamento subvertical na direção
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ENE-WNW visível nas barrancas da margem esquerda do rio Tapajós, a montante de
Itaituba.
Na Rodovia BR-230 (Foto do Ponto 005), os sedimentos do Grupo Curuá Indiviso
mostram alto mergulho, da ordem de 45o para SE, provavelmente associados a
deformação devida a arrasto provocado por plano de falha. Nas rodovias BR-230 e
BR163, do lado direito do rio Tapajós, as unidades do Grupo Iriri, tanto a Formação
Salustiano como a Formação Aruri, e da Suíte Intrusiva Ingarana, denotam mergulhos
acima de 10o em direção ao quadrante SW, sugerindo que toda essa área foi
submetida a basculamentos. Particularmente sugestiva dessa tectônica é a existência
de arenito fino arcoseano da Formação Maecuru, em corte da BR-163, que mostra
mergulhos da ordem de 20o no rumo SW.
As Fotos dos Pontos 027, 046, 059, 060, 081, 082, 096, 098, 155 e 156 ilustram
algumas das feições sugestivas de deformações estruturais referentes à AID/ADA do
AHE São Luiz do Tapajós. A reativação dessas estruturas parece ter persistido até
pelo menos o Terciário, como atestam deslocamentos verticais de nível de material
laterítico (ver Fotos do Ponto 110).
No Mapa Geológico do Estado do Pará (CPRM, 2008), são assinalados lineamentos
fotointerpretados com mais de 50 km de extensão, atravessando a Área de Influência
Direta / Área Diretamente Afetada com orientação preferencial segundo NW-SE,
sendo que uma delas cruza o rio Tapajós, na área do estrangulamento de seu curso
conhecida como Chapéu de Sol. Não há indicação do tipo de movimento relativo ao
longo dos lineamentos indicados no Mapa da CPRM. Nas imagens de satélite podem
ser observadas numerosas estruturas lineares e curvilíneas, sugerindo que a região foi
submetida a intensa tectônica rígida. Esses elementos mais significativos foram
fotointerpretados no âmbito da AID/ADA e inseridos no Mapa 7.4.1.2 Geologia
(Volume 7 – Mapas) e seu controle como feições positivas (lineamentos de relevo) ou
feições negativas (lineamentos de drenagem) podem ser visualizados nas imagens de
Satélite Landsat 5 TM como mostra a Ilustração 7.4.1.2.2.2/01 – Imagem de Satélite
da AID/ADA (folhas 1/2 e 2/2). As direções das principais feições observadas no
âmbito da AID/ADA são as mesmas já verificadas no domínio da AII: NW-SE, NE-SW,
N-S e E-W. Embora essas feições sejam mais salientes no controle das drenagens de
menor porte, também deixam suas evidências sobre as calhas dos rios Tapajós e
Jamanxim, onde são notórias “feições tipo cotovelo” resultantes do cruzamento de
diferentes sistemas de fraturas.
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7.4.1.3 Estudos Geológico-Geotécnicos do Sítio do Barramento do AHE São Luiz
do Tapajós1
7.4.1.3.1 Geologia Regional e Compartimentação Tectônica
O entendimento do arcabouço geológico-estrutural na área do sítio do aproveitamento
utilizou como base informações indiretas, fotointerpretações e análise de mapas
temáticos obtidos por modelos digitais de elevação, análise dos testemunhos de
sondagens e pontos amostrados das etapas de mapeamento geológico.
A área de estudo do sítio e reservatório do AHE São Luiz do Tapajós está inserida no
contexto geológico regional de rochas vulcânicas e vulcanossedimentares
proterozoicas do embasamento cristalino, sotopostas a sedimentos paleozoicos da
Bacia do Amazonas e aluviões quaternários.
O embasamento cristalino é formado por três unidades paleoproterozoicas. A primeira
é a Associação Plutonovulcânica denominada Suíte Intrusiva Parauari, representada
por monzogranitos, granodioritos, quartzomonzonito, quartzodiorito e dioritos. A
segunda unidade está inserida no contexto geológico do Vulcanismo Uatumã,
representada pelo Grupo Iriri, formado pela sequência vulcanossedimentar da
Formação Aruri, em que dominam tufos félsicos, brechas vulcânicas, ignimbritos,
arenitos e conglomerados depositados durante fase de atividade vulcânica e pela
Formação Salustiano, constituída essencialmente por rochas ígneas riolíticas e
dacíticas. A Suíte Intrusiva Maloquinha (Suíte Granítica Anorogênica), representa a
terceira unidade e é constituída de granitos, granodioritos, monzogranitos e
sienogranitos.
Na porção setentrional do sítio do aproveitamento, depositados sobre as rochas do
embasamento e corpos intrusivos, são encontrados os litotipos sedimentares
pertencentes à Bacia Sedimentar do Amazonas, representadas por arenitos e pelitos
da Formação Maecuru – Membro Lontra.
Pontualmente, em algumas porções de ambas as margens e algumas ilhas do rio
Tapajós, essa sequência é complementada pelos depósitos aluvionares,
representados por areia fina a média incluindo, ocasionalmente, horizontes de
cascalho.

1

Os Estudos Geológico-Geotécnicos do sítio do barramento apresentados neste item são baseados nas
informações constantes do EVTE do AHE São Luiz do Tapajós, resultante do mapeamento geológicogeotécnico do sítio das obras e da execução de investigações geofísicas e por sondagens a trado,
percussão e rotativas.
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A compartimentação tectônica no sítio do aproveitamento teve como base a
observação de lineamentos interpretados em fotos aéreas e nos mapas de relevo
sombreado obtidos em Modelos Digitais de Elevação – MDE. Esta observação
proporcionou a definição de três direções principais de lineamentos: N30-45E, N1530W e N45-60W e, secundariamente, lineamentos com direções próximas de E-W e
N-S.
Na região do eixo do aproveitamento, subparalelo a margem direita do rio Tapajós,
destaca-se um extenso lineamento com direção NW-SE. Este lineamento foi
inicialmente interpretado utilizando os mapas de relevo sombreado, em que fica
evidente a linearidade morfométrica do terreno. Desta forma, parte das sondagens
executadas na terceira etapa visou caracterizar uma possível feição tectônica no local.
De fato, os testemunhos amostrados neste ponto apresentam alto grau de
fraturamento e, por vezes, solo em meio ao maciço rochoso (SR-520 e SR-562).
Na região das corredeiras, a jusante do eixo do barramento e nas proximidades da
Casa de Força Principal, destaca-se uma série de lineamentos sistematicamente
orientados na direção NE-SW que podem estar relacionados com diques de rocha
ácidas e básicas, com direções compatíveis com aquelas observadas na região.
Os lineamentos interpretados utilizando fotos aéreas e mapas de relevo sombreado
foram integrados e estão ilustrados na Figura 7.4.1.3.1/01 – Mapa de Lineamentos
Interpretados e Integrados a partir das Diversas Fontes Analisadas na Região do
Sítio.
A interpretação tectônica teve como objetivo a caracterização de feições geológicoestruturais em escala regional e o auxílio no entendimento e compartimentação do
arcabouço tectônico do sítio do aproveitamento que, integrado com estudos in loco
(sondagens mecânicas e caminhamentos geofísicos), subsidiaram boas interpretações
a respeito do maciço de fundação.
7.4.1.3.2 Geologia e Estruturação Local
Geologicamente a área do sítio do AHE São Luiz do Tapajós é muito diversificada,
sendo caracterizada pela presença de unidades litológicas e petrográficas bastante
heterogêneas, com predominância de rochas oriundas do Vulcanismo Uatumã de
idade paleoproterozoica, representadas pelas formações Aruri e Salustiano do Grupo
Iriri. Os depósitos aluvionares têm distribuição irregular com maior expressão junto a
foz do igarapé Bathu. A distribuição dos pontos de campo descritos na área do sítio
encontra-se sintetizada na Figura 7.4.1.3.2/01 e a espacialização das unidades
geológicas apresentada na Ilustração 7.4.1.3.2/01 – Mapa Geológico Local.
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Figura 7.4.1.3.1/01 – Mapa de Lineamentos Interpretados e Integrados a partir das Diversas
Fontes Analisadas na Região do Sítio.
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Sedimento

Figura 7.4.1.3.2/01 – Mapa de Pontos de Campo Descritos na Área do Sítio do AHE São Luiz
do Tapajós.
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O relevo no domínio das rochas efusivas e hipoabissais da Formação Salustiano é
caracterizado por morrotes bem desenvolvidos que ressaltam no relevo mais plano da
área das ilhas e canais do sítio, correspondente ao domínio das rochas sedimentares
da Formação Aruri. As rochas de ambas as unidades ocorrem no leito e margens do
rio Tapajós na forma de numerosos e conspícuos afloramentos que originam
pequenos travessões e exposições localizadas até extensos lajedos e promontórios.
As rochas vulcanossedimentares da Formação Aruri são representadas por
conglomerados polimíticos, arenitos líticos de granulação variada e siltitos muito
litificados. De modo geral, formam extensos e geralmente estreitos travessões
interceptando o curso do rio Tapajós.
Os conglomerados apresentam estratificação plano-paralela, com ângulos de
mergulho variando de 10° a 30°, com predomínio de mergulhos para W e SW junto ao
eixo na margem esquerda. Os arenitos e siltitos possuem acamamento discreto com
mergulhos geralmente inferiores a 20°.
Os riolitos, predominantes na porção setentrional e oriental do sítio nas porções
morfologicamente mais elevadas, apresentam claramente estruturas fluidais
localmente bem desenvolvidas. Esses derrames fazem parte da Formação Salustiano,
que representa a fase ígnea do Vulcanismo Uatumã.
As demais exposições de rochas magmáticas existentes na área correspondem às
intrusivas hipoabissais, representadas por diques de quartzo pórfiro, dacitos, andesitos
e, mais raramente, microgranitos. Essas unidades litológicas ocorrem sob a forma de
diques intrusivos na sequência sedimentar da Formação Aruri e em outras rochas
ígneas, formando travessões largos no leito do rio Tapajós e aparecendo sob forma de
lajes rochosas. Os diques de rochas ácidas observados são geralmente espessos,
podendo chegar a várias dezenas de metros.
Além dos diques de composição ácida, foram observadas também exposições de
diques máficos, representados por diabásios e andesitos.
As unidades vulcanossedimentares Uatumã foram afetadas por tectônica rígida,
revelando a presença de importantes falhas, fraturas e sistemas de diáclases,
manifestadas por alinhamentos de rochas cataclásticas, brechas de falha, planos
estriados e outras feições tectônicas. Há também diaclasamentos resultantes de
resfriamento de magmas, de caráter atectônico.
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Um espesso corpo intrusivo diqueforme na região da Casa de Força Principal denota
características disjunções colunares originadas pela contração de lavas ao se
resfriarem e solidificarem. Os planos de fratura isolam blocos prismáticos coluniformes
que se dispõem perpendicularmente às linhas isotérmicas de resfriamento, a partir das
paredes da encaixante do dique.
Destacam-se as fraturas NNE-SSW a NE-SW com mergulhos altos para NW e SE.
Secundariamente ocorrem as direções E-W e ENE-WSW, sendo que esta última
apresenta mergulhos preferenciais para SSE. As orientações WNW-ESE, subvertical e
NE-SW com mergulhos médios para SE, aparecem de forma subordinada.
7.4.1.3.3 Aspectos Morfológicos do Local do Sítio
O local do sítio do empreendimento encontra-se em área de domínio morfológico
condicionado pelos derrames e intrusões ácidas da Formação Salustiano, localmente
representadas por riolitos e quartzo-pórfiros, pelas as rochas vulcanoclásticas da
Formação Aruri, constituída de arenitos líticos e conglomeráticos, conglomerados e
pelitos, e pelos diques de rochas básicas.
Este domínio contempla um relevo irregular de baixa amplitude representado,
especialmente nas ombreiras, por morros de encostas convexas com declividades
médias a altas, geralmente entalhados nos vales de drenagem e altitudes máximas
por volta de 200 m.
A morfologia do leito do rio se apresenta em forma de travessões e pontões, em
extensos afloramentos de rochas diversas, desde riolito, quartzo-pórfiro e arenitos a
pelitos silicificados e diabásio. Localmente as ilhas se apresentam com cobertura de
material aluvionar de natureza predominantemente areno-argilosa, podendo conter
também bancos de areia não muito expressivos.
Uma feição morfológica de destaque na área é a planície aluvionar situada na margem
direita do rio Tapajós, onde está assentada a Vila Pimental, pouco a montante dos
eixos das alternativas estudadas. Esta planície assenta-se sobre os sedimentos
aluvionares quaternários que correspondem às áreas de inundações do rio Tapajós.
A cerca de 15 km a jusante do eixo do barramento, já fora da área do sítio, é notória a
transição do domínio morfológico, devido à ocorrência de rochas sedimentares
paleozoicas, representadas pelos sedimentos das rochas fanerozoicas, onde o relevo
passa a ser aplainado, com predomínio de morros de encostas convexas de baixa
declividade e altitudes máximas em torno de 50 m.
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7.4.1.3.4 Condições de Fundação no Local do Aproveitamento
Os Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica no sítio do AHE São Luiz do Tapajós
foram desenvolvidos em três etapas de investigação, executadas, respectivamente,
nos períodos de agosto de 2007 a março de 2008, novembro de 2009 a fevereiro de
2010 e, por fim, agosto de 2012 a fevereiro de 2013. Na Ilustração 7.4.1.3.4/01 –
Planta de Locação das Investigações e Seções Geológico - Geotécnicas encontram se
espacializadas as sondagens e poços de inspeção executadas durante essas três
etapas de investigações.
Essas investigações tiveram como objetivo a caracterização geológico-geotécnica das
condições de fundação e subsidiar a escolha das melhores alternativas de eixo e o
posicionamento das estruturas de concreto. Os eixos analisados nessas três etapas
foram, sucessivamente, de montante para jusante, identificados como A, B, M, E/H e
F/G.
Ao cabo da avaliação do potencial econômico-energético e ambiental foi selecionada
como mais atrativa a Alternativa E1. Assim, os trabalhos prosseguiram para
detalhamento e aprofundamento dessa alternativa, visando à finalização dos Estudos
de Viabilidade Técnico-Econômica do AHE São Luiz do Tapajós como apresentado na
Ilustração 7.4.1.3.4/02.
Toda a extensão do eixo da barragem, vertedouro e casa de força complementar
possui 8.250 m de extensão, dos quais 4.420 m estão no leito principal do rio Tapajós.
A barragem encontra-se posicionada em um vale amplo e aberto, relativamente
simétrico, com ombreiras desenvolvidas sobre os litotipos das Formações Aruri (Foto
7.4.1.3.4/01) e Salustiano (Foto 7.4.1.3.4/02), ambas do Grupo Iriri.
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Ilustração 7.4.1.3.4/02 – Planta Ilustrativa da Alternativa Selecionada.
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Foto 7.4.1.3.4/01 – Sedimento da Formação Aruri.

Foto 7.4.1.3.4/02 – Afloramento de Quartzo-Pórfiro da Formação Salustiano.

7.4.1.3.4.1.

Ombreira Esquerda

A ombreira esquerda é representada apenas por uma pequena extensão de
fechamento de todo o eixo da barragem. Neste local, o terreno apresenta inclinação
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média de cerca de 14º, com cobertura de solo nas cotas altimétricas mais elevadas e
rocha aflorante próximo à linha d’água.
O solo é inicialmente coluvionar, com cerca de 1 m de espessura, com textura arenosa
e cor marrom. Sotoposto a ele ocorre um solo residual argiloso de consistência inicial
e final dura e média nas profundidades intermediárias, cerca de 7 e 8 de NSPT em 3 e
4 m, respectivamente e permeabilidades mínimas 10-4 cm/s.
Nesta margem esquerda as sondagens SM-501 e SR-502 amostraram rochas
sedimentares cinza claro avermelhadas com estratificação sub-horizontal discreta e
selada. A rocha é, até 14,50 m, pouco coerente (C4) e muito fraturada (F5) e, em
maiores profundidades, normalmente coerente (C1-C2) e medianamente fraturada
(F2-F3). As fraturas apresentam padrão sub-horizontal, inclinado e subvertical.
Os levantamentos geofísicos corroboram o observado nas sondagens mecânicas. Na
sondagem SM-501 os trechos iniciais de rocha apresentam alto grau de fraturamento
(F5), marcando o topo do estrato geofísico de melhor qualidade com 15 m de
profundidade.
7.4.1.3.4.2.

Leito do Rio

No leito do rio, as sondagens mais próximas à margem esquerda, apresentam um
maciço rochoso de fundação de natureza predominantemente sedimentar,
medianamente coerente (C2-C3) com passagens fragmentadas e evidências de
brechação, com valores de condutividade hidráulica geralmente mais elevados (H4) na
porção inicial e final da sondagem SR-507 e baixos (H1-H2) nas sondagens SR-507 e
SR-508, com exceção de alguns trechos H5 na porção mais superficial, e mediana do
furo SR-508.
Neste local é observado alto grau de fraturamento (F3-F4), localizadamente muito
fraturado (F5) como na SR-509 e menor RQD. As sondagens SR-508 e SR-509
amostraram rochas riolíticas, que evidenciam diques e efusões vulcânicas na região.
O levantamento de sísmica de reflexão executado no local demonstrou uma superfície
batimétrica mais irregular neste local, ficando mais plana no sentido margem direita,
além disso, foram evidenciadas concentrações de canais com direção NW-SE,
possivelmente ligados a feições tectônicas e/ou intrusões magmáticas.
Aparentemente, a interação desses fatores resulta em baixa qualidade dos
testemunhos de sondagem e, finalmente, do maciço de fundação. Como fundação
para barragem de terra, este tipo de maciço muito fraturado, que apresenta uma
extensão estimada de 700 m, exige apenas um tratamento de injeções mais
cuidadoso, com espaçamento menor, cerca de 1,5 m para os furos primários. Este
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local está destacado na seção geológica que acompanha todo eixo selecionado,
desde a sondagem mista SM 501 (ombreira esquerda) até a SM 529, próxima da casa
de força principal (Ilustração 7.4.1.3.4.2/01 – Seção Geológica “H” Barragem,
Vertedouro e Casa de Força Complementar) que corresponde ao Desenho NE389GE-015-DE-0014 do Caderno de Desenhos dos Estudos de Engenharia - EVTE, 2013.
Em continuidade, na margem direita, o eixo projetado da alternativa escolhida inflete
para nordeste. As sondagens SR-512, SR-513 e SR-514 apresentam, no geral, um
maciço rochoso de boa qualidade. A rocha é um sedimento coerente (C1),
medianamente fraturado (F2-F3), por vezes muito fraturado (F4). A condutividade
hidráulica varia bastante entre as profundidades e distribuição espacial, com valores
entre 10-5 até 10-3 cm/s.
Pontualmente, no local da sondagem SR-514, o leito do rio apresenta solo aluvionar,
sendo o sedimento formado por areia fina, marrom claro, com aproximadamente 1,90
m de espessura.
Próximo à margem direita e assente em parte no leito do rio e numa ilha formada pelo
acúmulo de areia e fixada por densa vegetação, localiza-se o conjunto Vertedouro Casa de Força complementar. Neste local, o maciço rochoso é dominantemente
constituído por rochas sedimentares cinza avermelhadas muito resistentes, com
estratificação reliquiar sub-horizontal selada com suave mergulho para montante. Em
níveis pelíticos, a estrutura da rocha é praticamente maciça, com alta densidade.
Pontualmente, conforme sondagem SR-517, existe um dique, possivelmente de
espessura métrica, de rocha básica (diabásio) maciça, muito densa e extremamente
resistente.
As rochas são muito coerentes, normalmente C1 e, no litotipo vulcânico, muito são A1.
O grau de fraturamento é baixo, cerca de F2 e, quando identificado, normalmente com
famílias inclinadas e subhorizontais. A média dos resultados de resistência a
compressão uniaxial em sedimentos do sítio do aproveitamento atingem valores
médios de 160 MPa. Os valores de condutividade hidráulica são normalmente muito
baixos (H1), por vezes baixos (H2), localmente médios (H3) entre 16,10 e 17,56 m
conforme a sondagem SR-516.
Na Ilustração 7.4.1.3.4.2/02 – Seções Longitudinal e Transversais pelo Vertedouro
MD Jusante, que corresponde ao Desenho NE389-GE-015-DE-0018 do Caderno de
Desenhos dos Estudos de Engenharia - EVTE (2013), estão apresentadas a seção
longitudinal pelo eixo das estruturas (seção K) e as transversais (seções L, M e N).
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Na região em que está a ilha, investigada pelas sondagens SR-517 e SM-519, o solo é
aluvionar, formado por areia fina, pouco compacta, marrom claro com espessuras
variando entre 2,82 e 3,08 m. Durante os meses de cheia do rio Tapajós este local é
parcialmente afogado, formando inúmeros canais.
7.4.1.3.4.3.

Ombreira Direita

Na ombreira direita, a barragem segue sobre a Ilha do Apuy, transpõe o Canal do
Inferno e segue até a Ilha do Credo. O maciço ao longo de ambas as ilhas foi
estudado por investigações diretas, sondagens mistas, rotativas e percussivas e
caminhamento geofísico elétrico e sísmico. De maneira geral, as sondagens
constataram um maciço formado, dominantemente, por rochas sedimentares, intrudida
por diques formados por magmas de natureza ácida e básica. No extremo setentrional,
quando o relevo se apresenta morfologicamente mais acidentado, as rochas são
riolitos e quartzo-pórfiros.
As
investigações
mecânicas
e
geofísicas
permitiram
compartimentar
geomecanicamente o maciço em duas porções distintas. Inicialmente, na porção sul –
montante, as rochas são medianamente coerentes (C2-C3), com médio a alto grau de
fraturamento (F3-F5) e condutividade hidráulica média a alta (H3-H4), em que,
pontualmente, na SR-595 e SR-596, houve vazão total nos trechos 11,77 - 14,77 e
14,26 - 17,26 m de profundidade, respectivamente. A porção norte – jusante possui
em geral melhor qualidade geomecânica de fundação, em que as sondagens
apresentam alto grau de coerência (C1), baixo grau de fraturamento (F2) e baixos
valores de condutividade hidráulica (H1) à exceção da SR-527, possivelmente
localizada em uma zona de cisalhamento, o que resulta em rochas muito fraturadas
(F4), porém com baixos valores de condutividade (H1).
A compartimentação do maciço ao longo do eixo nas Ilhas do Apuy e Credo fica
evidenciada quando equiparada aos levantamentos geofísicos.
No caminhamento geoelétrico, a porção sul é dominada por anomalias condutivas,
possivelmente resultantes da maior percolação de água em um maciço rochoso mais
fraturado. Opostamente, na porção norte, o maciço apresenta altas resistividades, com
exceções pontuais referentes a estreitas zonas de falha. Adicionalmente a isto, a
sísmica de reflexão permite estabelecer dois compartimentos: o primeiro com um
estrato sísmico de velocidade média (2,30 km/s), enquanto o segundo destaca apenas
a camada superficial e um estrato de maior velocidade imediatamente abaixo. O
estrato intermediário é possivelmente resultante de um material mais fraturado, com
mais padrões de interferência e competência mecânica distinta do maciço monolítico
na porção norte.
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No leito do rio os trechos mais fraturados do maciço rochoso estão destacados e
compartimentados na seção geológica da Ilustração 7.4.1.3.4.2/01 – Seção Geológica
“H” Barragem, Vertedouro e Casa de Força Complementar que corresponde ao
Desenho NE389-GE-015-DE-0014 do Caderno de Desenhos dos Estudos de
Engenharia - EVTE (2013). Esta região, interpretada como mais fraturada, possui
aproximadamente 1.500 m e contempla a metade sul da Ilha do Apuy. Assim como no
trecho igualmente interpretado no leito do rio, este local exige apenas um tratamento
de injeções com menor espaçamento, de cerca de 1,5 m, para os furos primários.
Na Ilha do Apuy os solos possuem uma espessura média de 7 m na metade sul, em
que, normalmente, no primeiro metro ocorrem solos superficiais, de cor marrom claro,
com matéria orgânica e textura argilosa a silto-argilosa. Pontualmente, conforme
indicado nas sondagens SR-520, SM-521 e SM-595, o solo é aluvionar argilo-arenoso
(areia fina) de consistência média.
Em seguida, sotoposto aos solos superficiais, descritos nos poços PI-109 e PI-110,
ocorre uma linha de seixos dispersos em matriz silto-argilosa, possivelmente ligados à
deposição aluvionar mais antiga. Esta linha de seixos está sobreposta a uma camada
de solo residual, normalmente argilosa e silto-argilosa, com coloração amarelada e
diferentes resistências.
A análise do resultado dos ensaios em laboratório permitiu constatar o potencial de
colapso de até 12% para os solos do sítio do projeto. Além disso, deve-se considerar a
possibilidade de ocorrência de cavidades tubulares (canalículos) no solo de fundação
da barragem, uma vez que este fenômeno tem sido identificado em diversas
hidrelétricas na região amazônica (Tucuruí, Balbina, Jirau e Belo Monte). No estudo
comparativo dos resultados de ensaios de SPT nas sondagens a percussão e mistas
ao longo do eixo, fica claro que trechos de solo mole e médio, com NSPT abaixo de 6
e 10, respectivamente, estão limitados a profundidades máximas de 5 m. Desta forma,
a solução proposta nesta etapa de projeto, consiste de raspagem do solo superficial
até 2 m de profundidade, somado a um cut-off com 3 m de profundidade ou até atingir
o topo de rocha, como exemplo, na metade norte da Ilha do Apuy.
O fechamento da barragem ocorre nas cotas altimétricas mais elevadas da Ilha do
Credo. Neste local apoia-se também a lateral esquerda da casa de força principal. O
maciço neste local possui cerca de 8 m de solo assente sobre rochas riolíticas de boa
sanidade. As rochas possuem grau de alteração A1 e baixo grau de fraturamento F2,
além de valores baixos de condutividade hidráulica H1.
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7.4.1.3.4.4. Casa de Força Principal
A Casa de Força Principal está, conforme apresentado na Ilustração 7.4.1.3.4/02, em
grande parte posicionada sobre a margem direita, passando pelo encontro dos canais
das Cruzes e do Inferno, e, finalmente, com sua lateral esquerda, sobre a Ilha do
Credo.
Em toda sua extensão, o projeto da Casa de Força Principal está assente em rochas
vulcânicas riolíticas da Formação Salustiano. De maneira geral, as rochas apresentam
bom estado de sanidade com baixo grau de alteração (A2), pontualmente variando
para A1 entre A3. O maciço é medianamente fraturado (F2) na lateral esquerda e
chega a muito fraturado (F4) na lateral direita, com valores de RQD abaixo de 40%,
principalmente visível nas sondagens SM-536 e SR-535. Contudo, os resultados de
perda d’água sob pressão resultaram em valores baixos de condutividade hidráulica
(H1-H2), o que possivelmente é reflexo de uma rocha com fraturas fechadas no
maciço, mesmo com os graus de fraturamento mencionados.
Em adição aos resultados de sondagem, os produtos dos levantamentos geofísicos
apontam um maciço com anomalias condutivas nos caminhamentos geoelétricos e
velocidades de ondas sísmicas intermediárias, cerca de 2,80 km/s, provavelmente
resultantes de um maciço bastante fraturado.
De forma geral, mesmo com resultados que indicam uma rocha fraturada, o maciço
em que está localizada a Casa de Força principal se mostra de boa qualidade para a
fundação da estrutura. Os resultados de resistência a compressão uniaxial desta
última etapa de investigação variam entre 98 e 130 MPa. O tratamento de fundação da
Casa de Força principal previsto no projeto contempla o conteúdo discutido a seguir no
item 7.4.1.3.5.5 do presente relatório.
7.4.1.3.5. Tratamentos de Fundação
Com base nas investigações geológico-geotécnicas realizadas, não foram
identificadas áreas de risco geotécnico e de fuga d’água no sítio das obras do AHE
São Luiz do Tapajós. As características dos maciços com a correspondente solução
de tratamento adotada são descritas a seguir para cada tipo de estrutura estudada.
Com relação ao reservatório, o mesmo assenta-se sobre rochas do embasamento
cristalino sem a presença de selas topográficas e sem a indicação de fuga d’água pelo
maciço.
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7.4.1.3.5.1. Barragem de Terra - Margens e Ilhas
Ao longo de toda extensão do barramento nas margens e ilhas, está prevista a
remoção de 2 m do solo de cobertura, além da abertura de um cut-off com 3 m de
profundidade. Ao longo de toda a extensão do cut-off deverá ser executada uma
cortina de injeção em linha simples com furos espaçados de 3 m, com 15 m de
profundidade em rocha e inclinação de 15º com a vertical para montante.
Nos trechos de zonas de cisalhamento em que o maciço se apresente muito fraturado
(F4-F5), por vezes com elevados valores de condutividade hidráulica (H4-H5), o
espaçamento entre os furos de injeção deverá ser reduzido à metade, ou seja, para
1,5 m. Nas seções geológicas ao longo do eixo das alternativas (Ilustração
7.4.1.3.4.2/01 – Seção Geológica “H” Barragem, Vertedouro e Casa de Força
Complementar), estão destacadas e compartimentadas as zonas mais fraturadas,
algumas delas interpretadas em conjunto com os produtos dos levantamentos
geofísicos. Estima-se que um valor máximo, considerando a alternativa estudada, da
ordem de 1.500 m de comprimento do eixo no leito do rio será necessário a utilização
de injeções com afastamento mínimo de 1,5 m.
7.4.1.3.5.2. Barragem de Terra - Leito do Rio
Após a limpeza e regularização do terreno será executada a cortina de
impermeabilização através da injeção de calda de cimento em furos de 2 ½” de
diâmetro, espaçados de 3 m e dispostos em linha tripla. Ao longo do eixo deverão ser
abertos furos com 17 m de comprimento e inclinados de 20° com a vertical para
montante. Nas linhas de injeção posicionadas uma a montante e outra a jusante do
eixo, os furos terão comprimento de 9 m e serão inclinados de 20° com a vertical.
Nas zonas de cisalhamento, onde o maciço se apresenta bastante fraturado, o
afastamento mínimo entre furos deverá ser 1,5 m. Estima-se, com base nas
interpretações e compartimentação do maciço na seção geológica da alternativa
selecionada, que em cerca de 700 m do comprimento do eixo no leito do rio será
necessária a utilização de injeções com afastamento mínimo de 1,5 m.
7.4.1.3.5.3. Vertedouro
Para controle da vazão de percolação da água deverá ser executada, a partir da
lateral de montante da galeria de drenagem, uma cortina de injeção de calda de
cimento através de furos, abertos com equipamento rotopercussivo, espaçados de 3
m, com diâmetro de 2 ½”, com 19 m de comprimento em rocha e 15° de inclinação
com a vertical.
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Para controle das subpressões na estrutura da ogiva, a partir da lateral de jusante da
galeria de drenagem, deverão ser implantados drenos com equipamento
rotopercussivo, espaçados de 3 m, com diâmetro de 3” e 13 m de comprimento em
rocha. Devido à presença de intenso fraturamento subvertical, os drenos deverão ser
implantados com inclinação de 15° com a vertical.
Na rampa situada a jusante da ogiva é prevista a utilização de concreto projetado
armado com fibra com 5 cm de espessura em 15% da área escavada.
Estima-se também que cerca de 25% da área escavada na rampa deverá receber
tratamento com concreto projetado armado com fibras (30 kg/m3) com 5 cm de
espessura e malha de 2,5 m x 2,5 m de chumbadores com 25 mm de diâmetro e 4 m
de comprimento como ilustra a Figura 7.4.1.3.5.3/01).
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Figura 7.4.1.3.5.3/01 – Tratamento de Fundação do Vertedouro.
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7.4.1.3.5.4. Casa de Força Complementar
A partir da galeria de montante deverá ser executada, para controle da vazão de
percolação de água, uma cortina de injeção de calda de cimento através de furos
abertos com equipamento rotopercussivo, espaçados de 3 m, com diâmetro de 2 ½” e
19 m de comprimento em rocha e 15° de inclinação com a vertical para montante.
Para controle das subpressões na região da Tomada D’água, prevê-se um sistema de
drenagem com a implantação de drenos subverticais abertos com equipamento
rotopercussivo, com diâmetro de 3”, espaçados de 3 m e 13 m de comprimento em
rocha, inclinados de 15° com a vertical.
Na galeria central deverão ser instalados com equipamento rotopercussivo drenos de
3” de diâmetro, espaçados de 3 m, comprimento de 10 m em rocha e inclinados de 15°
com a vertical.
Na galeria de jusante, também deverão ser instalados drenos espaçados de 3 m, com
3” de diâmetro e 10 m de comprimento em rocha e inclinação de 15° com a vertical.
Nessa galeria deverá ser implantada uma cortina de vedação com injeção de calda de
cimento em linha de furos espaçados de 3 m, com 2 ½” de diâmetro e 16 m de
comprimento em rocha, inclinados de 15° com a vertical.
Em todo o talude de escavação vertical deverá ser feito tratamento sistemático com
utilização de concreto projetado armado com fibra (30 kg/m3) com 7,0 cm de
espessura para garantir sua estabilidade e a segurança dos trabalhadores.
Considerou-se que em 35% dessa área de escavação vertical haverá necessidade de
aplicação de chumbadores com diâmetro de 25 mm e 4 m de comprimento em malha
de 2 m x 2m, como apresentado na Ilustração 7.4.1.3.5.4/01. No canal de fuga
estima-se, para os taludes, malha de chumbadores com espaçamento de 2,5 m e
5,0 cm de concreto projetado em 20% da área total.
7.4.1.3.5.5. Casa de Força Principal
A partir da galeria de montante deverá ser executada, para controle da vazão de
percolação de água, uma cortina de injeção de calda de cimento através de furos
abertos com equipamento rotopercussivo, espaçados de 3 m, com diâmetro de 2 ½” e
25 m de comprimento em rocha e com 15° de inclinação com a vertical para montante.
Para controle das subpressões na região da Tomada D’água prevê-se um sistema de
drenagem com a implantação de drenos subverticais abertos com equipamento
rotopercussivo, com diâmetro de 3”, espaçados de 3 m e 17 m de comprimento em
rocha, inclinados de 15° com a vertical.
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Ilustração 7.4.1.3.5.4/01 – Tratamento de Fundação da Casa de Força Complementar.
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Na galeria central serão instalados, com equipamento rotopercussivo, drenos de 3” de
diâmetro, espaçados de 3 m, comprimento de 13 m em rocha e inclinados de 15° com
a vertical. Na galeria de jusante serão instalados drenos espaçados de 3 m, com 3” de
diâmetro e 12 m de comprimento em rocha e inclinação de 15° com a vertical. Nessa
galeria será também implantada uma cortina de vedação com injeção de calda de
cimento em linha de furos espaçados de 3 m, com 2 ½” de diâmetro e 18 m de
comprimento em rocha, inclinados de 15° com a vertical para jusante.
Para garantir sua estabilidade e a segurança dos trabalhadores, em todo o talude de
escavação vertical deverá ser feito tratamento sistemático com utilização de concreto
projetado armado com fibra (30 kg/m³) com 7,0 cm de espessura, complementada com
malha de chumbadores com diâmetro de 25 mm e 4 m de comprimento em malha de
2,5 m x 2,5 m.
Na rampa sob a tomada d’água é prevista a utilização de concreto projetado armado
com fibra (30 kg/m³) com 5 cm de espessura em cerca de 20% da área escavada,
como apresentado na Ilustração 7.4.1.3.5.5/01.
7.4.1.3.6. Materiais Naturais de Construção
São abordados na sequência as áreas de empréstimo de solo, as jazidas de areia e as
áreas de material pétreo.
7.4.1.3.6.1. Áreas de Empréstimo de Solo
A pesquisa de materiais naturais de construção foi desenvolvida no contexto do sítio
do aproveitamento e compreendeu a execução de sondagens manuais a trado na
pesquisa de áreas de empréstimo de solos, como apresentado na Figura
7.4.1.3.6.1/01 - Planta de Localização das Áreas de Materiais Naturais de Construção
Em cada uma dessas sondagens foram coletadas amostras para a execução de
ensaios de laboratório, cujos resultados encontram-se detalhados no Tomo 3/3 do
Apêndice de Geologia e Geotecnia dos Estudos de Engenharia (EVTE, 2013).
Inicialmente foram previstas e estudadas 3 áreas de empréstimo de solo. Entretanto,
com a seleção da alternativa E1, o volume de solo proveniente das escavações
obrigatórias (AE-01) possui valores proporcionais ao novo posicionamento do trecho
de Adução, Casa de Força Principal e Canal de Fuga.
Com base nas investigações executadas estima-se que o volume de solo previsto que
deverá ser retirado no local atinja valores da ordem de 4.500.000 m3.
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Ilustração 7.4.1.3.5.5/01 – Tratamento de Fundação da Casa de Força Principal.
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Além da área de escavação obrigatória, foi pesquisada uma área de empréstimo
distando cerca de 1,6 km, em linha reta do eixo (AE-02). Posicionada na margem
direita, está situada em terreno de topografia suave, praticamente plana, apresentando
dimensões aproximadas de 800 m x 500 m, e que foi investigada e amostrada através
de 6 sondagens a trado. Com uma área aproximada de 400.000 m2 (que pode ser
ampliada) e com uma espessura de solo investigada da ordem de 5 m (que também
pode ser ampliada), perfaz um volume total da ordem de 2.000.000 m3.
Os ensaios de caracterização das amostras obtidas nessas áreas apresentaram
significativa dispersão dos resultados, no que diz respeito à granulometria e
plasticidade dos materiais. Algumas amostras apresentaram elevados teores de areia,
especialmente as da AE-02, o que é coerente com a maior ocorrência de depósitos
coluvionares nas cotas mais elevadas, onde foram realizadas estas etapas de
investigação.
Com a desafetação de parte da área do Parque Nacional da Amazônia, situado na
margem esquerda, foi pesquisada uma nova área de empréstimo de solo.
Denominada de AE-03, essa área está posicionada entre os eixos das alternativas F/G
e foi investigada através de 12 sondagens manuais a trado até 5 m de profundidade,
onde foram coletadas de 24 amostras de solo. Com uma área de aproximadamente
375.000 m2 e uma espessura de solo explorável de 6 m, tem-se um volume da ordem
de 2.250.000 m3.
Os resultados dos ensaios de caracterização das amostras da AE-03 são bastante
uniformes, e permitem classificar o material como argilas silto-arenosas, com teor de
finos (diâmetro inferior a 0,06 mm) sempre superior a 45%. Os resultados dos ensaios
de Limites de Atterberg indicam que estes materiais são argilas de baixa plasticidade.
As amostras deformadas das áreas de empréstimo foram submetidas ainda a ensaios
de compactação (Proctor), permeabilidade a carga variável e resistência ao
cisalhamento (triaxial). Os resultados encontrados foram coerentes com solos de
textura argilo-siltosa. O coeficiente de permeabilidade (K) médio encontrado para os
maciços compactados foi de 2,0 x 10-5 cm/s. A partir dos resultados dos ensaios
triaxiais realizados com amostras deformadas e compactadas nas condições ótimas
do ensaio Proctor Normal, pode-se adotar para os aterros da barragem uma envoltória
de resistência dada por τ = 20 + σ’.tg 26º (kPa).
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Figura 7.4.1.3.6.1/01 - Planta de Localização das Áreas de Materiais Naturais de Construção.
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Vizinho à área de empréstimo AE-03, em um platô pouco a jusante, foi delimitada
uma área potencial análoga denominada AE-05. Esta área possui
aproximadamente 782.000 m2 e uma espessura de solo explorável estimada em 8
m. O solo desta região, pela proximidade e características fisiográficas, parece
possuir as mesmas características da área AE-03, além disso, as investigações
realizadas nos entornos - SM-543 e SM-544 – apresentaram espessuras de solo
com 32,45 e 24,62 m, respectivamente.
Também na margem esquerda, no local em que estão localizadas as pedreiras
PE-02 e PE-03, foi delimitada a área de empréstimo potencial AE-06. Neste local
foram executadas as sondagens SR-593 e SR-594, com espessuras de solo não
amostrado de 7,17 e 5,29 m, respectivamente. Este polígono possui área
aproximada de 500.500 m2 e, de acordo com a observação do material lavado
durante a execução, a espessura mínima explorável chega a 5 m, portanto, com
volume total da área de empréstimo de 2.500.000 m3.
A seleção da alternativa E1, na qual o eixo da barragem está localizado sobre a
Ilha do Apuy, abre espaço para a seleção de uma quarta área (AE-04) de
empréstimo ainda não investigada. Esta região está localizada na margem direita,
entre a Vila de Pimental e o Canal das Cruzes, cortada pelo eixo da alternativa M,
investigada no presente estudo.
Neste local o solo possui espessuras que variam entre 6 e 3 m, diminuindo
gradativamente de sul para norte. Apresenta normalmente uma camada de solo
superficial coluvionar silte-argiloso a silte-arenoso com 1 m de espessura média
sobrejacente a um solo de alteração de sedimento, silte-argiloso a argiloso,
amarelado médio a rijo. O volume estimado para este solo de alteração é de cerca
de 10.000.000 m3 e está localizado na adjacência do eixo da barragem, ou seja,
de fácil e curto transporte.
Os levantamentos de campo para pesquisa de material granular (areia e cascalho)
foram desenvolvidos principalmente dentro da área do sítio do aproveitamento e
de seu entorno, onde foram observadas várias ocorrências, algumas delas
bastante restritas e concentradas junto a pequenas ilhas e travessões.
7.4.1.3.6.2. Jazidas de Areia
Foram identificadas três jazidas de areia, denominadas de JZ-01, JZ-02 e JZ-03,
todas elas posicionadas a jusante da Cachoeira de São Luiz do Tapajós, como
ilustra a Figura 7.4.1.3.6.2/01.
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Figura 7.4.1.3.6.2/01 – Planta de Localização das Jazidas de Areia – Trecho de
jusante.

A jazida JZ-01 está situada na margem direita, imediatamente a montante da Vila
de São Luiz do Tapajós. É a mais próxima do empreendimento, distando cerca de
1,8 km, em linha reta, do local de implantação da Casa de Força Principal. Tem
uma área útil de aproximadamente 60.000 m2 e uma espessura média estimada
em torno de 2,5 m, o que perfaz um total de 150.000 m3 de areia quartzosa de
granulação fina a média.
As outras duas jazidas estão situadas a jusante da Vila de São Luiz do Tapajós,
distando, respectivamente, cerca de 5,1 e 8,5 km.
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A jazida JZ-02 tem dimensões estimadas de 250 m de largura por 1.000 m de
comprimento, resultando numa área de cerca de 250.000 m2 que, com espessura
média de 4 m, perfaz um volume total aproximado de 1.000.000 m3 de areia
quartzosa de granulação fina a média.
A jazida JZ-03, situada imediatamente jusante da anterior, tem formato triangular
e dimensões estimadas de 1.600 m de comprimento por 1.100 m de largura na
base, que resulta numa área de aproximadamente 880.000 m2 que com
espessura média de 5 m, perfaz um volume total da ordem de 4.400.000 m3 de
areia quartzosa de granulação fina a média.
Foi ensaiado um total de dez amostras de areia, obtidas a partir de furos
realizados nas três jazidas (JZ-01 a 03) identificadas a jusante dos eixos
estudados.
A análise granulométrica simples (por peneiramento) das amostras permite
classificar a areia disponível nas jazidas como média. Ao comparar as curvas
granulométricas das amostras com as faixas ótima e utilizável para uso como
agregado miúdo (NBR 7.211) pode-se concluir que apenas a areia da jazida JZ-01
encontra-se dentro destas faixas (Figura 7.4.1.3.6.2/02). Para utilizar as areias
das outras jazidas, portanto, será necessário misturar certa proporção de areia
artificial ao agregado natural. Esta proporção deverá ser maior na areia
proveniente da jazida JZ-02, que apresenta granulometria mais fina do que as
demais.
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Figura 7.4.1.3.6.2/02 - Curvas Granulométricas das Amostras de Areia.
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7.4.1.3.6.3. Pedreiras
De modo geral, as rochas que afloram no leito, ilhas e margens do rio Tapajós no
sítio do empreendimento se apresentam na forma de rocha sã a pouco alterada,
resistente e com capacidade adequada como rocha de fundação e obras de
concreto.
Como já estudado e evidenciado nos estudos de alternativas, as escavações
obrigatórias do circuito de geração possuem volume suficiente para a utilização do
material pétreo. Os volumes estimados na região da Casa de Força Principal são
de cerca de 3.300.000 m3, além dos quantitativos para o canal de fuga e trecho da
adução que ficam em torno de 20.800.000 m3.
As escavações da Casa de Força Principal estão diretamente localizadas nos
domínios de rochas vulcânicas, caracterizadas por riolitos e quartzo-pórfiros de
altíssima resistência.
Somado a isso, com a desafetação de parte da área do Parque Nacional da
Amazônia verificou-se a possibilidade de exploração de uma fonte de material
pétreo situada nesta margem. Os sedimentos da Formação Aruri constituem a
única litologia presente na margem esquerda, dentro da área do sítio e seus
arredores, e os resultados dos ensaios de laboratório a qualificam como fonte de
material para enrocamento, agregado de concreto, filtros e transições.
Dessa forma, durante o desenvolvimento da terceira etapa das investigações de
campo, foram identificados 2 locais para pesquisa de pedreira na margem
esquerda (PE 02 e PE 03), que foram investigados através das sondagens
rotativas numeradas de SR-593 e SR-594, respectivamente. Na sondagem SR593 o topo de rocha coerente (C2) foi encontrado a partir de 14,0 m de
profundidade, prosseguindo até o final da investigação (aos 33,07 m) muito
coerente (C1) e pouco a muito pouco fraturada (F2-F1). Na sondagem SR-594, o
topo do maciço rochoso coerente foi encontrado a 7,10 m de profundidade, a
partir de onde se apresenta, até a profundidade de 26,26 m, muito coerente (C1) e
pouco a medianamente fraturado (F2-F3).
Em amostras de riolito, quartzo-pórfiro e sedimentos coletadas em todas as
etapas de investigação, foram executados ensaios de laboratório - reação álcaliagregado/RAA, confirmando que são rochas potencialmente reativas.
Em vista da rocha ensaiada demonstrar ser potencialmente reativa, tanto pela
norma brasileira quanto pela norma americana (ASTM), há a necessidade de
mitigação da reação álcali-agregado (RAA) em concretos fabricados com esse
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tipo de rocha (riolito/quartzo-pórfiro), ou seja, certamente haverá necessidade de
uso de material pozolânico em sua composição.
Outros ensaios realizados em amostras dessas rochas forneceram resultados
satisfatórios para resistência à compressão axial, módulo de deformação, massa
específica, absorção, abrasão Los Angeles, ciclagem com etileno-glicol
(riolito/quartzo-pórfiro), porosidade, material pulverulento e ciclagem água-estufa
(riolito/quartzo-pórfiro), confirmando-as como fonte adequada de material pétreo.
7.4.1.4 Áreas de Susceptibilidade a Riscos de Instabilizações
7.4.1.4.1 Aspectos Gerais, Dados Utilizados e Metodologia
Como descrito no item 7.3.1.9 – Geomorfologia da AII - subitem 7.3.1.9.2 Referencial Metodológico para se caracterizar a dinâmica superficial dos
diferentes tipos de relevo devem-se considerar os elementos da terceira categoria
taxonômica proposta por DEMEK (1967), que são os elementos das formas de
relevo ou unidades geneticamente homogêneas, e os processos erosivos do tipo:
erosão laminar, em sulcos ou ravinas, boçorocas, erosão fluvial, rastejo,
escorregamentos planares e rotacionais e quedas de blocos, que podem ser
descritos quanto ao modo de ocorrência e à intensidade.
Quanto ao modo de ocorrência os processos erosivos podem ser:
−

Ocasionais - ocorrem em alguns locais, de modo fortuito e eventual;

−

Frequentes - ocorrem em vários locais, sendo processos que se repetem
no relevo; e

−

Generalizados - ocorrem em muitos locais sendo comum a sua presença.

Quanto à intensidade deve-se considerar que o critério refere-se às dimensões
com que esses processos afetam o relevo, tais como: 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 não se consegue cartografar os processos,
adota-se a descrição qualitativa da intensidade do processo que são classificados
como tendo intensidade:
−

Baixa: processos que afetam pequenas áreas ou tem pouca profundidade;
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−

Alta: processos que afetam grandes áreas ou tem grandes profundidades;
e

−

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 seis
classes, onde se estabelece a relação entre elas e os processos morfogenéticos
potencialmente mais atuantes. Essas classes encontram-se sintetizadas no Mapa
7.4.1.4 - Declividade e Dinâmica Superficial (Volume 7 – Mapas) da AID/ADA –
folhas 1/2 e 2/2 – elaborado em escala 1:100.000 e no Quadro 7.4.1.1.4.1/01 que,
além das cinco classes de inclinação das encostas, com vertentes de suave
ondulada a montanhosa / escarpada, onde se concentram os processos erosivos,
apresenta também a classe de terreno planos, das planícies fluviais e de
inundação, que são áreas onde predominam processos de deposição, com
ocorrência de processos erosivos associado à ação do canal fluvial. Essas
classes de declividade e as suas relações com a dinâmica superficial foi
elaborada com base em SCHOLZ (in DEMECK, 1972), IBGE (1992) e GILSANZ
(1996).
Quadro 7.4.1.4.1/01 - Relação entre Inclinação das Vertentes, Processos de Erosão e
Deposição mais Frequentes.
Inclinação das
Vertentes

Plano
0 a 2%

Processos Potencialmente
Dominantes

Enchentes e inundações
anuais

Efeitos Potencialmente Dominantes
Deposição de finos por decantação, e de areias
e seixos por acréscimo lateral e vertical de
barras arenosas no canal e em suas margens.
Erosão lateral e vertical do canal e
desmoronamentos de margens frequentes e de
baixa a média intensidade

Escoamento difuso muito lento
Alagamentos frequentes e erosão laminar
a lento
localizada e de baixa intensidade
Suave ondulado Escoamento difuso lento a
Erosão laminar, em sulcos e fluvial localizada e
2 a 8%
médio
de baixa intensidade
Escoamento difuso é médio a Erosão laminar frequente e de média intensidade
rápido
Suave ondulado a
Formação de Sulcos ou Ravinas localizados e
ondulado
Escoamento concentrado
de baixa intensidade
8 a 15 %
Ondulado a

Deslocamento lento de
massas de solo
Escoamento difuso rápido

Rastejo de solo localizado e de baixa
intensidade
Erosão laminar e Sulcos
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Inclinação das
Vertentes
Forte ondulado
15 a 30 %

Forte Ondulado
30 a 45%
Montanhoso a
escarpado
> 45 %

Processos Potencialmente
Dominantes
Escoamento concentrado
rápido
Deslocamentos lentos e
rápidos de massas de solo
Escoamento difuso muito
rápido
Escoamento concentrado
muito rápido
Deslocamentos rápidos de
massas de solo e rocha
Escoamento concentrado e
torrencial
Deslocamentos rápidos de
massas solo e rochas

Efeitos Potencialmente Dominantes
Boçorocas localizadas
Rastejo e Escorregamentos
Erosão laminar
Boçorocas frequentes
Escorregamentos
Erosão laminar e em sulcos
Boçorocas frequentes
Escorregamentos
Quedas de blocos localizadas
Formação de cones de dejeção e corpos de
tálus localizadas
Sulcos ou ravinas
Escorregamentos e queda de blocos
Formação de cones de dejeção e corpos de
tálus generalizada.

FONTE: PIRES NETO 1996. Baseado em SCHOLZ (in DEMECK, 1972), IBGE (1992) e GILSANZ
(1996).

7.4.1.4.2 Áreas Potenciais com Susceptibilidade a Riscos de Instabilizações
A análise da dinâmica superficial dos tipos de relevo, que ocorrem na AID/ADA,
mostra que mesmo com elevado índice de precipitações no período chuvoso, que
favorece o desenvolvimento de processos erosivos associados ao escoamento
superficial e aos movimentos de massa, tem-se na região uma ocorrência
bastante reduzida de processos erosivos, o que possivelmente está relacionado
ao predomínio de solos argilosos e a densa cobertura florestal com baixo índice
de ocupação (ver Ilustração 7.4.1.2.2.2/01 – Imagem de Satélite da AID/ADA, no
item 7.4.1.2 Geologia da AID/ADA).
No entanto, os relevos, em função da amplitude das formas e da inclinação de
suas encostas, apresentam predisposições ao desenvolvimento de processos
erosivos que tendem a ser desencadeados quando ocorrem alterações nas
características e na dinâmica das formas de relevo, podendo provocar a perda de
estabilidade e a busca de novo equilíbrio frente à nova situação vigente.
A análise geomorfológica desse trecho da bacia do rio Tapajós permitiu identificar,
além dos tipos de relevos associados aos processos deposicionais (planícies de
inundação, planícies fluviais e terraços), mais três tipos de relevos associados aos
processos erosivos: as Colinas pequenas; as Colinas pequenas e Morrotes e os
Morros e Morrotes, como detalhado no item Geomorfologia – subitem 7.3.1.9.3.2.
Tipos de Relevo.
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O relevo de Colinas pequenas tem amplitudes de 30 a 60m e encostas com
inclinação de 2 a 8%, onde podem ocorrer processos de erosão laminar e erosão
em sulcos ocasionais de baixa a média intensidade, constituindo-se em um dos
relevos mais estáveis da AID/ADA, ao lado dos Terraços, que correspondem a um
terreno plano pouco ondulado com ocorrência de processos de erosão laminar e
em sulcos ocasionais e de baixa intensidade.
No entanto, devido ao comportamento erosivo desse trecho da bacia do rio
Tapajós e, consequentemente, ao forte encaixamento da rede de drenagem,
mesmo no relevo de Colinas pequenas, são observados setores de encosta com
inclinações de 15 a 45%, o que favorece a ocorrência localizada de áreas de
instabilidade e mais susceptíveis ao desenvolvimento de processos erosivos.
Já os relevos de Colinas pequenas e Morrotes, com amplitude de 30 a 90m e
inclinações de 8 a 30% e de Morros e Morrotes com amplitudes de 70 a 180m e
inclinação de 15 a 45%, são os mais enérgicos da AID/ADA, sendo, portanto, os
mais suscetíveis ao desenvolvimento de áreas de instabilidade.
Nesses relevos, a presença de setores de encosta com inclinações superiores a
30% é bastante favorável a ocorrência de escoamento difuso muito rápido,
escoamento concentrado muito rápido e torrencial, deslocamentos rápidos de
massas de solo e rocha, que são responsáveis pelo desenvolvimento de
processos do tipo erosão laminar e em sulcos, boçorocas, rastejo,
escorregamentos e quedas de blocos com formação de cones de dejeção e
corpos de tálus.
Ao longo do rio Tapajós, devido ao seu encaixamento, a presença de setores de
encostas mais inclinados é generalizada, favorecendo a formação de margens
íngremes com inclinações de 30 a 45% e afloramentos rochosos, que constituem
áreas suscetíveis a ocorrência de processos erosivos.
Com a implantação do reservatório, a elevação do nível das águas e as mudanças
das condições hidráulicas do maciço rochoso e do solo, causando alterações do
gradiente e da direção de fluxo, e o embate de ondas, devem favorecer ao
desenvolvimento de processos de instabilidade das encostas marginais. Por suas
características morfométricas (amplitude e inclinação), estas encostas apresentam
predisposição ao desenvolvimento de movimentos de massa, que podem passar a
ocorrer de modo mais frequente e com maior intensidade.
O relevo de Colinas pequenas que se desenvolve, de modo geral, afastado do rio
Tapajós, devido à presença de planícies fluviais e terraços, com a implantação do
reservatório e submersão desses relevos, deve passar a formar, de modo
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localizado, margens íngremes com setores de inclinações de 30 a 45%, que se
encontram assinalados no Mapa 7.4.1.4 - Declividade e Dinâmica Superficial
(Volume 7 – Mapas) da AID/ADA – folhas 1/2 e 2/2, elaborado em escala
1:100.000. Nesse mapa pode ser verificada a correlação entre as diferentes
classes de declividades (ver Mapa 7.4.1.10/01 – Declividade; Volume 8 - Mapas)
e os tipos de relevos (ver Mapa 7.4.1.10/02 – Geomorfologia; Volume 8 Mapas) estabelecidos no tema Geomorfologia da AID/ADA.
Os relevos de Colinas pequenas e Morrotes e de Morros e Morrotes, ao longo do
rio Tapajós são os potencialmente mais favoráveis à ocorrência de problemas de
estabilidade, devido a maior frequência de setores de encosta com inclinações
superiores a 30%.
Os principais pontos, sujeitos a formação de áreas de instabilidade no relevo de
Colinas pequenas e Morrotes estão localizados:
-

-

Entre a foz do rio Tucunaré (proximidades da localidade de Palhal) e a Ilha
Chapéu de Sol, na margem direita, onde a submersão das planícies
colocará esses relevos em contato com o reservatório, favorecendo a
formação de margens íngremes e com potenciais problemas localizados de
estabilidade; e
Entre a cachoeira Pereira e a foz do rio Jutaí (proximidades de Nova
Canaã), na margem esquerda, e a montante da foz do rio Jutaí, nas duas
margens do rio Tapajós são frequentes as encostas com inclinações de 30 a
45% que devem constituir margens íngremes do reservatório do AHE São
Luiz do Tapajós, e condicionar a ocorrência de setores de encosta com
possíveis problemas de estabilidade.

Nos Morros e Morrotes, as principais áreas sujeitas à formação de áreas de
instabilidade estão localizadas:
-

-

Entre as cachoeiras do Galpino e Uruá (a jusante das localidades de Palhal
e Bom Jesus), na margem direita do rio Tapajós, onde se tem relevo
residual de Morros e Morrotes, que atualmente se encontra afastado do rio
devido à presença de Planície fluvial, que será submersa pelo reservatório,
permitindo a formação de aproximadamente quatro (4) quilômetros de
margem no futuro reservatório.
Nas proximidades de Acará (entre a Ilha Chapéu de Sol e a cachoeira da
Montanha), nas duas margens do rio, onde ocorrem aproximadamente
dezoito (18) km de margens íngremes e com raras planícies, sendo que as
áreas de inundação ao longo do rio Tapajós constituem o leito maior do
canal que é formado por encostas com inclinações superiores a 30%;
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-

-

-

Entre a cachoeira da Montanha e a foz do rio Jutaí, na margem esquerda do
rio Tapajós, onde os Morros e Morrotes constituem aproximadamente quinze
(15) km de margens íngremes associados com afloramentos de rocha no
canal;
Entre a localidade de Machado e a foz do rio do Rato (boca do Rato), na
margem direita do rio Tapajós, onde os Morros e Morrotes sustentam
aproximadamente treze (13) quilômetros de margens íngremes com
afloramentos de rocha e canal erosivo.
Na margem direita do rio Jamanxim (proximidades da cachoeira do Meio),
onde relevo de Morros e Morrotes formam quase cinco (5) km de margens
abruptas.

Uma análise de 54 locais com maior potencialidade para instabilizações de
encostas (margens íngremes) indicados no Mapa 7.4.1.4 - Declividade e Dinâmica
Superficial (Volume 7 – Mapas) permite a seguintes considerações:
-

-

-

Os 12 locais com altas inclinações detectados no domínio dos relevos do
tipo Colinas pequenas se apresentam como pontos isolados, bastante
dispersos e no geral constituem áreas de pequenas dimensões, totalizando
ao redor de 13,2 km lineares de áreas suscetíveis a riscos de
instabilizações;
Os 17 locais detectados no domínio dos relevos do tipo Colinas pequenas e
Morrotes ocorrem tanto em forma mais concentrada, como ao longo da
margem esquerda, a montante do rio Jutaí, na área do remanso do AHE
São Luiz do Tapajós, como em formas isoladas e pontuais ao longo da
margem direita. No geral totalizam ao redor de 24,5 km lineares de áreas
suscetíveis a riscos de instabilizações; e
A maior concentração de locais com áreas suscetíveis a riscos de
instabilizações encontra-se associada aos relevos do tipo Morros e
Morrotes. Foram detectados 25 locais ao longo dessa unidade. De um modo
geral representam áreas com maiores dimensões, são mais concentradas e,
igualmente às demais unidades, predominantes ao longo da margem
esquerda do rio Tapajós, em especial no trecho entre o Igarapé Urubutu e o
rio Jutaí. Esses 25 locais totalizam aproximadamente 87,1 km lineares de
áreas suscetíveis a risco de instabilização.

7.4.1.5 Recursos Minerais
7.4.1.5.1 Aspectos Gerais, Dados Utilizados e Metodologia
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Em função da necessidade de se avaliar a relação do empreendimento
hidrelétrico em questão com os recursos minerais inseridos nas Áreas de
Influência Direta (AID) / Área Diretamente Afetada (ADA) executou-se o
diagnóstico das concentrações minerais, suas características, formas de
exploração, aspectos legais e respectivas potencialidades.
Para este levantamento utilizou-se a mesma sistemática informada anteriormente,
por ocasião do diagnóstico da AII (Item 7.3.1.4. Recursos Minerais – subitem
7.3.1.4.2. Aspectos Gerais, Dados Utilizados e Metodologia), ampliando-se os
níveis de detalhamento das abordagens gradativamente para a Área de Influência
Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), principalmente quanto ao
predomínio e importância dos dados primários coletados em campo, integrados à
interpretação das imagens de satélite.
Os trabalhos de campo ocorreram entre os dias 22/10/12 a 30/10/12, através de
visitas técnicas a órgãos públicos e coleta de dados primários no contexto das
áreas de influência em questão, de forma a atender as informações solicitadas no
Termo de Referência proposto pelo IBAMA. Durante esta fase de campo foram
registrados 39 pontos na AID/ADA, com identificação das coordenadas UTM,
descrição sintética e ilustração fotográfica de cada local visitado.
Os dados obtidos em campo relativos às concentrações minerais identificadas na
AID/ADA foram classificados de acordo com o grau de conhecimento já existente,
ou seja, o “Status das Concentrações Minerais”, e tratados em ambiente SIG, por
meio do programa computacional ArcGIS 10. Os dados disponíveis no sítio
eletrônico do DNPM (SIGMINE e Cadastro Mineiro) foram compilados no mesmo
ambiente SIG para espacialização destas informações relativas aos aspectos
legais das atividades minerárias na AID / ADA. Os dois aspectos foram então
considerados em conjunto com o respectivo mapa geológico e, a partir da análise
simultânea destas informações, foi realizada a avaliação sobre a potencialidade
mineral da região. Nos mapas específicos elaborados são apresentados os dados
em quadros que sintetizam os resultados para as áreas estudadas (AID/ADA).
Foram utilizadas as mesmas sistemáticas e terminologias da AII (Item 7.3.1.4.
Recursos Minerais – subitem 7.3.1.4.2. Aspectos Gerais, Dados Utilizados e
Metodologia).
No dia 15/04/2013 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará (D.O.E./PA), o
Decreto nº 714/2013, que proibiu a concessão de novas licenças e/ou
autorizações ambientais para atividade garimpeira no rio Tapajós e seus
tributários diretos e indiretos. Esse documento definiu um prazo de 60 dias para
desmobilização dos equipamentos e máquinas em operação, ou seja, até
14/06/2013.
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A decisão foi tomada após uma série de encontros com representantes dos
garimpeiros e com prefeitos da região. A proibição foi por tempo indeterminado e
atingiu a atividade em municípios como Itaituba, Novo Progresso, Trairão e
Jacareacanga. Foi suspensa também a atividade às margens do próprio rio
Tapajós, mas, nesse caso, a proibição poderá ser revogada, pois o governo do
Pará encomendou estudo à Universidade do Oeste do Pará (UFOPA) para avaliar
se há ainda condições da atividade ser retomada.
Enquanto isso foi liberada a atividade garimpeira em terra firme, mas ela precisará
ser feita com autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA),
para tanto o Estado deve publicar uma instrução normativa, definindo os critérios
para desenvolvimento do garimpo. Caso volte a ser liberada, a atividade no
Tapajós também será alvo de instrução normativa.
Segundo Ricardo Fialho, especialista em recursos minerais do MME/DNPM, não
há dados precisos, mas estima-se que mais de 30 mil garimpeiros estejam
atuando na região da Província Mineral do Tapajós, que supera 300 kg de ouro
mensais. (Diário do Pará, informação postada por Ricardo Fialho à 1:20 pm de
04/01/2013) “Há localidades com mais de três mil habitantes que sobrevivem
exclusivamente da extração de ouro” (Fonte: Blogspot Mineração na Amazônia consulta efetuada no dia 16/04/2013).
Em 03/07/2013, a SEMA/PA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará
publicou a IN 006/2013 que dispõe sobre o licenciamento para a atividade de lavra
garimpeira de ouro no Estado do Pará. Foram consideradas as seguintes
situações para regularização da Licença de Operação de lavra garimpeira: a lavra
garimpeira em terra firme com utilização de bico jato; a lavra garimpeira em terra
firme com equipamentos denominados escavadeiras hidráulicas e a lavra
garimpeira em leito de rio com utilização de equipamentos flutuantes. O Anexo
Geral 7.4.1.5/01 – Parecer Jurídico sobre os Recursos Minerais (Volume 10 –
Anexos Gerais) sintetiza os aspectos legais que norteiam a explotação dessas
áreas.
Na sequência são apresentados os aspectos referentes ao enfoque do meio físico
sobre os recursos minerais no âmbito da AID/ADA, quais sejam:
- Os jazimentos minerais com a distribuição segundo seu tipo de “status” com
respectivas substâncias associadas;
- A situação legal das atividades minerárias perante seu registro oficial junto ao
DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, considerando-se as
diferentes fases dos processos registrados junto ao DNPM em 13/01/2013; e
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- A estimativa das áreas de potencialidade mineral, tendo-se em vista a
integração das informações referentes aos tipos de jazimentos, a situação legal
junto ao DNPM, a base geológica disponível e as referências da CPRM sobre a
Carta Metalogenética do Projeto Especial Província Mineral do Tapajós –
PROMIN (2001).
O detalhamento a que se refere o IBAMA, em seu item 75, sobre as informações
dos garimpos não legalizados, explorações de areia, cascalho, argilas e demais
produtos de utilização na construção civil, fazem parte do diagnóstico
socioeconômico sobre ocupação, renda e modo de vida da população, no
“Cadastro Socioeconômico Atividade Extrativista Mineral”.

7.4.1.5.2 Jazimentos Minerais
Na AID foram encontrados 65 locais com concentrações minerais, sendo, 26
jazimentos compilados das informações bibliográficas (CPRM, 2001 e 2008) e 39
pontos levantados em trabalho de campo. Na ADA ocorrem 37 jazimentos
minerais, sendo 04 compilados de dados secundários e 33 obtidos a partir de
dados primários. Esses pontos foram cartografados e classificados segundo o
“Status da Concentração Mineral” e importância econômica, conforme critérios
especificados no item 7.3.1.4. Recursos Minerais da AII – subitem 7.3.1.4.2.3.
Conceitos e Definições, assim como de acordo com à(s) substância(s) de
interesse detectada(s) e sua respectiva sigla correspondente.
Os dados dos jazimentos minerais levantados encontram-se detalhados em
planilha anexa (Anexo Geral 7.4.1.5/02 – Cadastro de Jazimentos Minerais –
AID/ADA), (Volume 10 – Anexos Gerais) e estão espacializados no Mapa
7.4.1.5/01 - Jazimentos Minerais (Volume 7 – Mapas) da AID/ADA em escala
1:100.000, folhas 1/2 e 2/2.
Nos Quadros 7.4.1.5.2/01 a 7.4.1.5.2/06 são apresentadas as sínteses das
informações levantadas para a AID/ADA. Uma análise quanto ao “Status das
Concentrações Minerais” (tipos de jazimentos) para a AID demonstra que
aproximadamente 70% das concentrações minerais encontram-se na fase de
explotação (garimpo ativo e mina ativa), sendo os 30% restantes do tipo
ocorrências minerais. Para a ADA, os jazimentos minerais com atividades de
garimpo correspondem a mais de 90% do total de pontos cadastrados.
Quadro 7.4.1.5.2/01 – Jazimentos Minerais - Dados Secundários – AID.
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Status

Quantidade

Substância

Garimpo Ativo
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
TOTAL

12
4
4
3
2
1

Ouro
Ouro
Turmalina
Estanho/Outros
Topázio
Cromo
26

FONTE: CPRM, 2001 e 2008.

Quadro 7.4.1.5.2/02 – Jazimentos Minerais - Dados Secundários – ADA.
Status

Quantidade

Substância

Garimpo Ativo
Ocorrência
Ocorrência
TOTAL

2
1
1

Ouro
Ouro
Turmalina
4

FONTE: CPRM, 2001 e 2008.

Quadro 7.4.1.5.2/03 – Jazimentos Minerais - Dados Primários – AID.
Status

Quantidade

Substância

Garimpo Ativo
Garimpo Ativo
Garimpo Desativado
Ocorrência
Ocorrência
Mina Ativa
TOTAL

27
5
1
3
2
1

Ouro
Diamante / Ouro
Ouro
Granito
Areia
Argila
39

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Quadro 7.4.1.5.2/04 – Jazimentos Minerais - Dados Primários – ADA.
Status

Quantidade

Substância

Garimpo Ativo
Garimpo Ativo
Garimpo Desativado

27
5
1

Ouro
Diamante / Ouro
Ouro
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TOTAL

33

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Quadro 7.4.1.5.2/05 - Status das Concentrações Minerais (Jazimentos) - Totais para a
AID (Dados Primários e Secundários).
Status

Quantidade

%

Substância

Garimpo Ativo
Garimpo Ativo
Garimpo Desativado
Mina Ativa
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
TOTAL

39
5
1
1
4
3
3
4
2
1
2
65

60,00
7,69
1,54
1,54
6,15
4,62
4,62
6,15
3,08
1,54
3,08
100,00

Ouro
Diamante / Ouro
Ouro
Argila
Ouro
Granito
Estanho/Outros
Turmalina
Topázio
Cromo
Areia

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Quadro 7.4.1.5.2/06 - Status das Concentrações Minerais (Jazimentos) - Totais para a
ADA.
Status

Quantidade

%

Substância

Garimpo Ativo
Garimpo Ativo
Garimpo Desativado
Ocorrência
Ocorrência
TOTAL

29
5
1
1
1
37

78,38
13,51
2,70
2,70
2,70
100,00

Ouro
Diamante / Ouro
Ouro
Ouro
Turmalina

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Os Quadros 7.4.1.5.2/07 e 7.4.1.5.2/08 apresentam os totais dos jazimentos
minerais levantados onde foram destacadas as diferentes substâncias, elencadas
de acordo com a quantidade observada e seu respectivo status. Cerca de 75%
das concentrações minerais encontradas na AID são para ouro, considerando
também sua associação com o diamante. Para a ADA esses valores chegam a
95%, evidenciando a predominância da atividade garimpeira e da substância ouro
sobre as demais atividades e substâncias minerais encontradas na AID/ADA.

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 62
Revisão: 0

Avaliando-se o Mapa 7.4.1.5/01 - Jazimentos Minerais (Volume 7 – Mapas) da
AID/ADA constata-se que cerca de 50% dos jazimentos minerais levantados
encontram-se inseridos na Província Mineral do Tapajós (PMT), referentes
principalmente aos dados secundários. Essa região representa uma área
historicamente importante de atividade garimpeira, onde foram, e são
desenvolvidos, vários projetos especiais com apoio dos órgãos governamentais
tipo DNPM e CPRM.
Quadro 7.4.1.5.2/07 - Tipos de Substâncias Minerais distribuídos pela AID.
Substância
Ouro
Diamante/Ouro
Argila
Granito
Estanho
Turmalina
Topázio
Cromo
Areia
TOTAL

Quantidade

%

Status

44
5
1
3
3
4
2
1
2
65

67,69
7,69
1,54
4,62
4,62
6,15
3,08
1,54
3,08
100,00

Garimpo/ Ocorrência
Garimpo/ Ocorrência
Mina
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência
Ocorrência

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Quadro 7.4.1.5.2/08 - Tipos de Substâncias Minerais distribuídos pela ADA.
Substância
Ouro
Diamante/Ouro
Turmalina
TOTAL

Quantidade

%

Status

31
5
1
37

83,78
13,51
2,70
100,00

Garimpo/ Ocorrência
Garimpo/ Ocorrência
Ocorrência

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Outro fato relevante é que esses jazimentos minerais ocorrem nas proximidades
dos cursos d’água, tanto nos de primeira ordem (Tapajós), quanto nos afluentes
(Jamanxim e Ratão) e igarapés de menor porte (Butica e Farmácia) concentrandose diretamente nos canais e margens laterais das drenagens. Isto demonstra que
a extração de substâncias minerais pelo garimpo na AID/ADA do
empreendimento, principalmente o ouro, está situada predominantemente em
aluviões (Foto 7.4.1.5.2/01), terraços, sedimentos ativos e colúvios próximos às
drenagens. Em segundo plano ficam as extrações realizadas em veios, tanto em
rocha sã, quanto no manto de intemperismo. Essas duas últimas formas de
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ocorrência não foram constatadas durante a realização dos trabalhos de campo e
ocorrem possivelmente em locais fora das áreas de influência do AHE São Luiz do
Tapajós.
A região de maior concentração da atividade garimpeira na AID/ADA, identificada
durante a realização dos trabalhos de campo (outubro/2012), está detalhada no
Mapa 7.4.1.5/01 - Jazimentos Minerais (Volume 7 – Mapas) da AID/ADA - Detalhe
A (rio Tapajós). No trecho do rio Tapajós, entre os igarapés Urubutu e São João.
Essa concentração, porém, deve representar apenas uma situação momentânea,
uma vez que, essas dragas se movimentam de forma aleatória ao longo de todo
trecho da calha do rio Tapajós, no âmbito da AID/ADA.
Observam-se ainda, distribuídas pela AID, algumas poucas ocorrências de outros
minerais metálicos (estanho e cromo), gemas (diamante, turmalina e topázio) e
não metálicos (areia e granito). Para a ADA basicamente só foram levantados
garimpos de ouro e/ou ouro/diamante.

Foto 7.4.1.5.2/01 – Garimpo feito em aluviões, iniciada com extração de ouro, passando a
diamante/ouro, braço do igarapé São João (SIRGAS 2000/21M/535080/9463529).

7.4.1.5.3 Situação Legal das Atividades Minerárias
A análise da situação legal dos processos minerários requeridos junto ao DNPM
em relação às áreas de influência do empreendimento foi realizada a partir do
levantamento efetuado em 14 de janeiro de 2013 no Cadastro Mineiro/SIGMINE –
DNPM, sendo a síntese dos resultados para a AID/ADA apresentadas nos
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Quadros 7.4.1.5.3/01 e 7.4.1.5.3/02 - Situação Legal das Atividades Minerárias
AID e ADA.
As informações obtidas para a AID totalizam 148 processos minerários, sendo os
mesmos apresentados no Anexo Geral 7.3.1.4/03 (Volume 4 – Anexos Gerais) –
Processos Minerários – janeiro de 2013, apresentado na AII, Item 7.3.1.4.
Recursos Minerais, subitem 7.3.1.4.4. Situação Legal das Atividades Minerárias),
onde se destacam os números administrativos dos processos minerários junto ao
DNPM, áreas em hectares, titulares requerentes, bens minerais de interesse e
situação atual (ou “status”) do processo com relação a sua fase para obtenção
das outorgas para pesquisar e lavrar os bens minerais requeridos.
O respectivo levantamento é apresentado no Mapa 7.4.1.5/02 - Situação Legal
das Atividades Minerárias (Volume 7 – Mapas) AID/ADA, em escala 1:100.000,
folhas 1/2 e 2/2, onde estão dispostas as áreas legais dos processos minerários
levantados junto ao DNPM, classificadas em função das fases destes processos
(“status”).
Observa-se que para a AID/ADA, aproximadamente 4% dos processos ativos
estão em fase de lavra, percentual inferior ao observado na AII, e mais de 50%
dos processos ativos estão na fase de requerimento de lavra, demonstrando a
intenção de regularização da atividade. As fases iniciais de requerimento e
autorização de pesquisa, juntamente com os processos com áreas em
disponibilidade, correspondem a cerca de 40% e completam o quadro geral.
Quadro 7.4.1.5.3/01 - Situação Legal das Atividades Minerárias – AID.
Fase dos Processos
Disponibilidade - DIS
Requerimento de Autorização de Pesquisa - RAP
Alvará de Autorização de Pesquisa - AAP
Requerimento de Registro de Licenciamento - RRL
Requerimento de Lavra Garimpeira - RLG
Permissão de Lavra Garimpeira - PGL
Concessão de Lavra - CDL
Total

Quantidade

%

12
31
20
2
77
5
1
148

8,11
20,95
13,51
1,35
52,03
3,38
0,68
100

FONTE: DNPM, 2013.

Quadro 7.4.1.5.3/02 - Situação Legal das Atividades Minerárias – ADA.
Fase dos Processos

Quantidade
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Disponibilidade - DIS
Requerimento de Autorização de Pesquisa - RAP
Alvará de Autorização de Pesquisa - AAP
Requerimento de Lavra Garimpeira - RLG
Permissão de Lavra Garimpeira - PGL
Total

3
27
13
69
5
117

2,56
23,08
11,11
58,97
4,27
100

FONTE: DNPM, 2013.

O único processo minerário em fase de Concessão de Lavra está localizado no
limite norte da AID, próximo à margem esquerda do rio Tapajós, processo DNPM
no 851.033/1986, tendo como titular a CBE - Companhia Brasileira de
Equipamento, para lavra de argila para uso industrial em sua fábrica de cimento
(Cimento Nassau) localizada em Itaituba/PA, processo esse que não se encontra
inserido na ADA. A respectiva portaria de lavra foi outorgada em 12/06/2012 e o
início das atividades foi comunicado ao DNPM em 27/11/2012. Esse processo foi
identificado em campo e devidamente cadastrado (Foto 7.4.1.5.3/01).

Foto 7.4.1.5.3/01 – Identificação na entrada da lavra de argila, as margens da BR-230,
nas proximidades da Vila Rayol (SIRGAS 2000/21M/579127/9508212).

Quanto aos processos em Fase de Lavra Garimpeira, os 05 processos levantados
têm como titular a Cooperativa de Extração Mineral do Vale do Tapajós –
COOPEMVAT para exploração de ouro, com permissão de lavra garimpeira
publicada em 2012 e com validade de 05 anos (Quadro 7.4.1.5.3/03).
Quadro 7.4.1.5.3/03 – Relação dos Processos em Fase de Lavra Garimpeira – AID/ADA
Processos

Área (Hectares)

Interferência com a ADA
(HA)
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850481/2009
850482/2009
850444/2012
850443/2012
850445/2012
TOTAL

8.561,34
7.499,07
49,78
43,89
48,62
16.202,70

6.140,56
7.255,21
49,74
43,85
48,59
13.537,95

71,72
96,75
99,93
99,92
99,93
-

FONTE: DNPM, 2013.

Os 02 (dois) processos com áreas superiores a 50 hectares, localizados na
porção sul da ADA foram requeridos em 07/08/2009 e os outros 3 (três) foram
requeridos em 30/04/2012. A área de interferência do futuro reservatório com os
processos é de praticamente 100%. Esses processos foram visitados durante os
trabalhos de campo, sendo que foram cadastradas 03 atividades de garimpo
(Fotos 7.4.1.5.3/02, 03 e 04), através de balsas e dragas, inseridas nos processos
850.481/2009 e 850.482/2009. As atividades de explotação nos processos
850.443/2012, 850.444/2012 e 850.445/2012 estavam paralisadas no momento
dos trabalhos de campo. Segue em anexo o histórico dos 05 processos
levantados junto ao DNPM, situação em 18/04/2013 Anexo Geral 7.4.1.5/03 –
Histórico das Permissões de Lavras Garimpeiras – AID/ADA (Volume 10 –
Anexos Gerais).

Foto 7.4.1.5.3/02 – Garimpo próximo da boca do Rato, Draga Tubarão tipo
"escariante", inserida no processo DNPM 850.481/2009 (SIRGAS
2000/21M/0501607/9415052).
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Foto 7.4.1.5.3/03 – Garimpo próximo a localidade de Machado, Balsa com
mergulhador, inserida no processo DNPM 850.481/2009 (SIRGAS
2000/21M/0505488/9424102).

Foto 7.4.1.5.3/04 – Garimpo Draga de Jesus IV de Joilton Nobre, Draga
Escarilança, inserida no processo DNPM 850.482/2009 (SIRGAS
2000/21M/0518362/9436536).

Conforme anteriormente mencionado, no dia 15/04/2013 foi publicado o decreto nº
714/2013, que proíbe a concessão de novas licenças e/ou autorizações
ambientais para atividade garimpeira no rio Tapajós e seus tributários diretos e
indiretos. Esse decreto definiu um prazo de 60 dias para desmobilização dos
equipamentos e máquinas em operação. Desse modo, as atividades minerárias
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nos processos situados na ADA ficaram então legalmente suspensas devendo a
lavra garimpeira ser regularizada conforme IN 006/2013 de 03/07/2013.
Para a AID e ADA, mais de 80% dos processos minerários referem-se ao ouro
como principal substância mineral requerida, conforme demonstrado nos Quadros
7.4.1.5.3/04 e 7.4.1.5.3/05, e na Ilustração 7.4.1.5.3/01 – Tipos de Substâncias
Minerais Requeridas junto ao DNPM. Secundariamente aparecem outros bens
minerais metálicos (prata, bauxita, cassiterita e minérios de ferro e cobre), gemas
(diamante) e minerais industriais e de uso imediato na construção civil (argila,
granito, areia). Esses últimos minerais de interesse e uso imediato na construção
civil, em especial a areia e a argila, tomam maior importância, apenas nas
proximidades de Itaituba, não se revestindo de interesse econômico para esses
fins no âmbito da AID/ADA.
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ILUSTRAÇÃO 7.4.1.5.3/01

Quadro 7.4.1.5.3/04 - Substâncias Minerais Requeridas – AID.
Substância Mineral

Quantidade

%

123
3
3
1
1
4
3
1
1
1
3
4
148

83,11
2,03
2,03
0,68
0,68
2,70
2,03
0,68
0,68
0,68
2,03
2,70
100

Ouro - Minério de Ouro
Bauxita-Minério de Alumínio
Cassiterita
Cobre - Minério de Cobre
Minério de Ferro
Prata
Diamante
Calcário
Fosfato e Monazita
Granito
Areia
Argila
Total
FONTE: DNPM, 2013.

Quadro 7.4.1.5.3/05 - Substâncias Minerais Requeridas – ADA.
Substância Mineral
Ouro - Minério de Ouro
Bauxita-Minério de Alumínio
Cassiterita
Cobre - Minério de Cobre
Minério de Ferro
Prata
Diamante
Granito
Areia
Argila
Calcário
Total

Quantidade

%

102
1
2
1
1
3
3
1
1
1
1
117

87,18
0,85
1,71
0,85
0,85
2,56
2,56
0,85
0,85
0,85
0,85
100

FONTE: DNPM, 2013.

A correlação entre os recursos minerais requeridos e o contexto geotectônico
onde se inserem a AID e ADA fica evidente na Ilustração 7.4.1.5.3/01, pois os
bens minerais metálicos e gemas, como ouro, estanho, prata e diamante são
requeridos no domínio das rochas do embasamento cristalino (Domínio Tapajós).
Na área da Bacia Sedimentar do Amazonas destacam-se os minerais não
metálicos de uso industrial e na construção civil, como argila e areia, além da
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bauxita formada em perfil de intemperismo desenvolvido sobre rochas
sedimentares (Quadro 7.4.1.5.3/06).
Quadro 7.4.1.5.3/06 – Quantidade de Substâncias Minerais Requeridas na AID/ADA por
Fases de Processos Junto ao DNPM.
Fase - Status

Substância

AID

ADA

Concessão de Lavra - CDL
Permissão de Lavra Garimpeira - PGL
Requerimento de Lavra Garimpeira - RLG

Argila
Ouro
Ouro
Argila
Calcário
Alumínio
Cobre
Ouro
Diamante
Minério de Ferro
Areia
Bauxita
Cassiterita
Argila
Diamante
Granito
Ouro
Prata
Argila
Cassiterita
Fosfato
Ouro

1
5
77
1
1
1
1
14
1
1
1
2
2
1
2
1
18
4
1
1
1
9

0
5
69
0
1
1
1
8
1
1
1
0
2
1
2
1
17
3
0
0
0
3

Areia

2

0

148

117

Alvará de Autorização de Pesquisa - AAP

Requerimento de Autorização de Pesquisa - RAP

Disponibilidade - DIS

Requerimento de Registro de Licenciamento - RRL
Total
FONTE: DNPM, 2013.

7.4.1.5.4 Potencialidade Mineral
Para a elaboração da potencialidade mineral da AID/ADA foram utilizados os
mesmos conceitos e definições empregados na AII (ver item 7.3.1.4.2.3
Conceitos e Definições referentes aos “status” das concentrações minerais;
“status” da situação legal das atividades minerárias; classes de potencialidade
mineral e terminologia utilizada nos garimpos).
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A partir das informações básicas dos jazimentos minerais, da situação legal das
atividades minerárias, das informações referentes à geologia regional da AID/ADA
e da carta metalogenética do Projeto Especial Província Mineral do Tapajós –
PROMIN (2001) foi estabelecido o Mapa 7.4.1.5/03 - Potencialidade Mineral da
AID/ADA (Volume 7 – Mapas). Para o estabelecimento das classes de
potencialidade mineral também foram consideradas informações complementares
sobre as unidades geomorfológicas, os aspectos litológicos, as relações
estratigráficas, as informações metalogenéticas sobre a Província Aurífera do
Tapajós, as observações obtidas a partir do imageamento de satélite (áreas
degradadas) e as observações coletadas durante a realização dos trabalhos de
campo, em especial sobre as áreas com maior favorabilidade para concentração
de ouro ao longo do rio Tapajós e seus afluentes.
A categorização das classes de potencialidade mineral para AID/ADA foram assim
consideradas:
Potencialidade Alta: Áreas de rochas hospedeiras e/ou estruturas
favoráveis com jazidas, minas e/ou garimpos, bem como áreas alteradas
pelas atividades garimpeiras, contendo processos minerários em fase de
Lavra Garimpeira e/ou Concessão de Lavra;
Potencialidade Média: Áreas de rochas hospedeiras e/ou estruturas
favoráveis, com ocorrências, indícios e/ou depósitos minerais, envolvendo
áreas de potencialidade alta, contendo eventualmente processos
minerários em fase de Requerimento de Lavra Garimpeira ou
Requerimento de Licenciamento Mineral; e
Potencialidade Baixa: Áreas de rochas hospedeiras e/ou estruturas
favoráveis, com raros registros diretos ou indiretos de mineralizações,
situadas no entorno de áreas com potencialidade média, demandando
estudos básicos complementares para sua comprovação;
A calha do rio Tapajós, com direção predominante NE-SW, apresenta-se, na área
de influência do empreendimento, com um regime de fluxo de águas mais ou
menos rápidas (predominantemente de caráter erosivo), que se reflete em uma
morfologia com predomínio de afloramentos rochosos irregulares, intercalado com
reduzidos depósitos aluviais (depósitos atuais e pequenos terraços). Alguns
trechos, como entre as localidades de Machado e Jatobá (Trecho C2), Vila
Tapajós e rio São João (Trecho C4), e Boa Fé e Vila São Luiz do Tapajós (Trecho
C6) apresentam uma maior concentração de corredeiras, com a presença de
afloramentos rochosos (que dificultam a navegação) e depósitos arenosos pouco
significativos.
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Em trechos como a montante de Machado (Trecho C1), entre Jatobá e Vila
Tapajós (Trecho C3) e o rio São João e Boa Fé (Trecho C5), os depósitos aluviais
atuais (depósitos de areia) são mais comuns e a exposição de rochas aflorantes
menos significativa que nos trechos anteriores. São nesses trechos (C1, C3 e C5)
que atualmente se concentram as explotações auríferas desenvolvidas na
AID/ADA do AHE São Luiz do Tapajós, com a utilização de balsas e dragas (para
a localização dos trechos C1 a C6, ver o Mapa 7.4.1.5/03 - Potencialidade Mineral
da AID/ADA (Volume 7 – Mapas) e a Ilustração 7.3.1/03a, b e c – Item 7.3.1 da
AII) (Foto 7.4.1.5.4/01).

Foto 7.4.1.5.4/01 – Trecho do rio Tapajós com maior concentração de dragas,
jusante do garimpo Chapéu do Sol (SIRGAS 2000/21M/532726/9467909).

A jusante das corredeiras de São Luiz do Tapajós inicia-se o domínio das rochas
fanerozoicas da Bacia Sedimentar do Amazonas, com suave mergulho regional,
para norte, onde o regime de fluxo das águas passa a ser mais lento, com
predomínio da acumulação de sedimentos. Essas rochas encontram-se expostas
nas margens do rio Tapajós (Foto 7.4.1.5.4/02), com extensos depósitos aluviais
e presença de terraços, praias e ilhas significativas, e onde ocorre o efeito do
remanso do rio Amazonas.
Concordante com as observações da AII, a potencialidade mineral da AID/ADA
mostra-se predominantemente aurífera, visto que mais de 80% das substâncias
requeridas nos processos minerários, 95% dos jazimentos minerais e a quase
totalidade dos garimpos da ADA estão voltados à pesquisa e extração de ouro.
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Alguns pontos levantados a nordeste da AID/ADA, nas proximidades do município
de Trairão, dizem respeito à ocorrência de granitoides, nas margens da rodovia
BR-163. Essas rochas poderão ser utilizadas na construção civil (agregados), no
calçamento de vias e rodovias (pedra de mão ou rachão). A viabilidade de
utilização dessa substância pode ser confirmada pela presença de 02 (duas)
pedreiras ativas próximas ao limite da AII, mas posicionadas fora dessa área
(Fotos 7.4.1.5.4/03 e 04).

Foto 7.4.1.5.4/02 – Margem direita do rio Tapajós com afloramento de arenito
da Formação Maecuru aplainado pela ação fluvial e recoberto por terraço
fluvial (SIRGAS 2000/21M/582489/9510606).
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Foto 7.4.1.5.4/03 – Pedreira de Granito da Construtora Brasileira e Mineradora Ltda –
CBEMI, localizada no município de Trairão/PA – BR 163 (SIRGAS
2000/21M/0609974/9479485).

Foto 7.4.1.5.4/04 – Área de Beneficiamento de Pedreira de Granito - 9º.Batalhão
de Engenharia de Construção, destacamento Pará do Exército Brasileiro,
localizada
no
município
de
Trairão/PA
–
BR
163
(SIRGAS
2000/21M/0613894/9483457).

Para a AID/ADA foram utilizadas praticamente as mesmas informações básicas
do Mapa de Potencialidade Mineral elaborado para a AII e mantidas as mesmas
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denominações e classificações das envoltórias agrupadas de acordo com o tipo
de bem mineral envolvido e com a potencialidade mineral considerada
(potencialidades alta, média e baixa). As áreas de potencialidades para a AID e
ADA encontram - se respectivamente sintetizadas nos Quadros 7.4.1.5.4/01 e
7.4.1.5.4/02 e espacializadas no Mapa 7.4.1.5/03 - Potencialidade Mineral
(Volume 7 – Mapas).
Para a delimitação das envoltórias de potencialidade mineral alta partiu-se
inicialmente dos setores com ambiência geológica e tectônica mais favorável,
incorporando as regiões com concentração de minas, jazidas e/ou garimpos,
áreas visualmente alteradas pelas atividades garimpeiras e os processos
minerários junto ao DNPM em fase de lavra garimpeira e/ou concessão de lavra.
De forma análoga, a partir dos conceitos definidos para as potencialidades média
e baixa, foram igualmente estabelecidas as envoltórias correspondentes a estas
potencialidades minerais.
Tanto para a AID, como para a ADA, foi mantida a mesma nomenclatura das
envoltórias das classes de potencialidades utilizada para a classificação da AII.
Quadro 7.4.1.5.4/01 - Áreas de Potencialidades Minerais (Alta, Média e Baixa) - AID.
Potencialidade

Alta

Média

Baixa
TOTAL

Envoltória

Substância

Sigla

Área (Ha)

%

V, VII e VIII
IX
X
5
VII
IV e VI
3

Ouro
Diamante/Ouro
Argila

Au
di/Au
ag

Granito
Ouro

gr
Au

Ouro

Au

67.641,85
6.021,88
427,99
74.091,71
2.462,25
85.516,06
87.978,31
66.699,44
66.699,44
228.769,46

29,57
2,63
0,19
32,39
1,08
37,38
38,46
29,16
29,16
100,00

1
9

4

Observação: A classificação das áreas de potencialidades da AID (envoltórias de IV a X) segue a
mesma nomenclatura utilizada na AII
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Observa-se que na AID/ADA, a classe de potencialidade alta para ouro é
predominante, e, secundariamente, há potencialidade média e baixa para ouro e
outras substâncias como o diamante, granito e argila (Quadro 7.4.1.5.4/03). Os
segmentos do rio Tapajós, identificados como C1, C3 e C5 no Mapa 7.4.1.5/03 –
Potencialidade Mineral (Volume 7 – Mapas), correspondem as áreas com maior
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concentrações de dragas e/ou balsas constatadas durante os trabalhos de campo
e fazem parte das áreas de potencialidades alta e média para ouro.
A potencialidade de uma área para explotação de determinado bem mineral,
principalmente os não metálicos, de baixo valor unitário, passa pelo
reconhecimento da mesma como uma reserva mineral com viabilidade econômica
da lavra, onde, necessariamente, se ponderam as questões de proximidade do
mercado consumidor e de custo de logística para o escoamento da produção
mineral. Embora sejam observadas no Mapa Geomorfologia da AID/ADA, várias
porções com terraços e planícies fluviais ou de inundação, até o momento, não foi
observado qualquer interesse para aproveitamento econômico de argilas ou
areias no âmbito do futuro reservatório do AHE São Luiz do Tapajós.
Quadro 7.4.1.5.4/02 - Áreas de Potencialidades Minerais (Alta, Média e Baixa) no
Reservatório com APP (ADA).
Potencialidade
Alta
Média
Baixa

Envoltória

Substância

Sigla

Área (Ha)

%

V, VII e VIII
IX
VII
IV e VI
-

Ouro
Diamante/Ouro
Granito
Ouro
Ouro

Au
di/Au
gr
Au
Au

31.964,98
5.377,83
402,52
32.369,23
14.772,78

47,35
89,30
16,31
37,85
22,15

Observação: A classificação das áreas de potencialidades da ADA (Envoltórias de IV a IX) segue a
mesma nomenclatura utilizada na AII
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Quadro 7.4.1.5.4/03 – Síntese das Áreas das Potencialidades por Substância Mineral na
AID/ADA.
Áreas
Substância
Ouro
Diamante e Ouro
Granito
Argila
TOTAL GERAL

AID
Área (Ha)
219.857
6.022
2.462
427,99
228.769,46

%
96,10
2,63
1,08
0,19
100

ADA
Área (Ha)
%
79.107
93,19
5.378
6,34
403
0,47
0,00
0,00
84.887,34
100

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A substância mineral em destaque na AID/ADA, concordante com a AII é o ouro,
que, recentemente, tem sua explotação associada aos garimpos de diamante, no
caso específico do igarapé São João. Outras substâncias minerais descritas nos
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itens 7.4.1.5.2 - Jazimentos Minerais, e 7.4.1.5.3 - Situação Legal das Atividades
Minerárias, aparecem com menor frequência e importância econômica.
7.4.1.5.4.1 Bens Minerais de Destaque
O ouro aparece como o bem mineral com concentrações mais relevantes na
AID/ADA e respectivas áreas de potencialidade estão espacializadas no Mapa
7.4.1.5/03 - Potencialidade Mineral (Volume 7 – Mapas).
Como ilustra a Figura 7.4.1.5.4.1/01 – Relação em Área da AID/ADA com a
Província Mineral e a Reserva Garimpeira do Tapajós, apenas uma pequena parte
da Área de Influência Direta do AHE São Luiz do Tapajós está inserida na
Província Mineral do Tapajós (ou Província Aurífera do Tapajós), que se estende
para sul além do paralelo 5º00’.
As mineralizações de ouro ocorrem predominantemente em depósitos
secundários tipo aluvionares (terraços e sedimentos ativos) e tipo colúvio e/ou
elúvio, nas proximidades dos cursos d’água, tanto nos de primeira ordem (rio
Tapajós), quanto nos afluentes (rios Jamanxim e Ratão) e igarapés de menor
porte (Butica e Farmácia), sendo extraídas através da atividade garimpeira. Na
Província Mineral do Tapajós também ocorrem explotações em veios de quartzo,
presentes tanto em rocha sã, quanto no manto de intemperismo. No entanto, este
segundo tipo de mineralização aurífera não foi constatado durante a realização
dos trabalhos de campo, ocorrendo, predominantemente, a sul da ADA do AHE
São Luiz do Tapajós.
Os depósitos aluvionares vêm sendo bastante explorados por garimpeiros desde
a década de 50, distribuídos pela AID/ADA, principalmente nos domínios dos
igarapés Butica e Montanha, dos rios Ratão (ou Rato), Jamanxim e,
principalmente, do rio Tapajós, através de dragas e balsas que se movimentam de
forma aleatória ao longo de todo trecho navegável (Fotos 7.4.1.5.4.1/01 e 02).
Essas áreas foram inicialmente explotadas com equipamentos e mecanismos
considerados rudimentares (até a década de 80). Na atualidade houve um novo e
significativo avanço exploratório com o uso das chamadas “Balsas e Dragas”, que
ocupam o leito das principais drenagens, e com a utilização das chamadas “PCs”
(escavadeiras de esteira), nas planícies e terraços de drenagens de menor
expressão. Este segundo tipo de explotação, denominado garimpo de baixão,
apresenta um poder exploratório e um impacto ao meio ambiente muito maior que
os processos empregados anteriormente (Fotos 7.4.1.5.4.1/03 e 04).
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Figura 7.4.1.5.4.1/01 - Relação em Área da AID/ADA com a Província Mineral do Tapajós

Foto 7.4.1.5.4.1/01 – Garimpo de Draga no rio Tapajós, nas proximidades da
comunidade de Jutaí (SIRGAS 2000/21M/0518806/9439720).

Foto 7.4.1.5.4.1/02 – Garimpo de Balsa com mergulhador no rio Tapajós, nas
proximidades da comunidade de Acará (SIRGAS 2000/21M/0528698/9456829).
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Foto 7.4.1.5.4.1/03 – Área aluvionar degradada, com escavadeiras hidráulicas, no igarapé
São João (SIRGAS 2000/21M/535565/9461841).

Foto 7.4.1.5.4.1/04 – Garimpo de Baixão de Ouro e Diamante - Chapéu de Sol, nas
proximidades do igarapé São João (SIRGAS 2000/21M/0535555/9463438).

Durante os trabalhos de campo (outubro/2012) observaram-se nos rios Tapajós e
Jamanxim as atividades garimpeiras com equipamentos de grande porte (dragas
tipo escarificantes) e de médio porte, balsas com mergulhador (Foto
7.4.1.5.4.1/05). Nos igarapés e rios menores, os trabalhos são executados com
equipamentos de médio porte (balsas tipo “escarifusca”) (Foto 7.4.1.5.4.1/06) e
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nos aluviões, através do desmonte hidráulico com motobombas (Foto
7.4.1.5.4.1/07), associadas, ou não, a escavadeiras hidráulicas de esteiras,
conhecidas localmente como “PCs”.

Foto 7.4.1.5.4.1/05 – Garimpo de Balsa, com mangueira e/ou mergulhador no rio
Tapajós, próximo da localidade de Machado (SIRGAS 2000/21M/0505488/9424102).

Foto 7.4.1.5.4.1/06 – Garimpo de Balsas, Escarifusca, no rio Ratão/Rato
(SIRGAS 2000/21M/0515158/9395443).
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Foto 7.4.1.5.4.1/07 – Garimpo de Baixão, com destaque ao conjunto de motobombas para desmonte hidráulico no rio Ratão/Rato (SIRGAS
2000/21M/0511458/9399378).

Destaca-se localmente o garimpo Chapéu de Sol, com a presença de aluviões
auríferos e diamantíferos ao longo do igarapé São João. Este garimpo iniciou com
a explotação de ouro e se tornou, recentemente, o mais importante garimpo de
diamante na região do Tapajós.
Segundo a CPRM (2008), em Geologia e Recursos Minerais do Estado do Pará,
os depósitos primários de ouro podem ser subdivididos em depósitos associados
com intrusões, depósitos epitermais, depósitos orogênicos e depósitos de
classificação incerta. Os depósitos do igarapé Butica foram considerados como
depósitos epitermais e o depósito do Chapéu de Sol considerado como de
classificação incerta.
No trabalho do DNPM/CPRM (2004), referente ao Programa Nacional de Distritos
Mineiros do Pará, para o ouro primário da Província Mineral do Tapajós foram
consideradas as seguintes tipologias de mineralizações filoneanas (veios de
quartzo): tipo orogênico – associados a turbiditos (Grupo Jacareacanga), tipo
arcos magmáticos (Complexo Cuiú-Cuiú) e granitoides (Suíte Tropas);
relacionados à intrusão – veios epizonais em estruturas rúpteis que cortam as
Suítes Intrusivas Creporizão, Parauari e Maloquinha, e disseminações epizonais e
stockworks, hospedados em rochas máficas e sedimentares; e finalmente o
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modelo epitermal – em rochas vulcânicas félsicas e outras. Destas unidades
litoestratigráficas, estão presentes na área AID, as Suítes Intrusivas Parauari e
Maloquinha, também as rochas vulcânicas félsicas, dando condições geológicas à
mineralizações de ouro.
Além do ouro e diamante, outras substâncias aparecem na AID/ADA, porém, com
menor relevância, mas com potencial de aproveitamento como argila e granito,
além de ocorrências e substâncias requeridas para pesquisa como cromo,
cassiterita, prata, cobre, bauxita, minério de ferro, gemas (topázio, turmalina e
ametista), calcário e areia para construção civil. A cassiterita (minério de Sn) é
encontrada em alguns garimpos de ouro (aluvionar) como no Igarapé Butica, nem
sempre aproveitado economicamente.
7.4.1.5.4.2 Considerações Sobre a Produção Aurífera na ADA
Durante os trabalhos de campo executados no âmbito da Área de Influência Direta
(AID) / Área Diretamente Afetada (ADA) do AHE São Luiz do Tapajós foi realizado
um estudo de caso específico para o ouro pela equipe de recursos minerais, onde
se buscou, através de consultas junto a garimpeiros, donos de dragas e balsas,
gerentes de operação e moradores / donos de comércio local que negociam com
os garimpeiros, estabelecer a produção diária mínima de ouro para a manutenção
da operação, e de modo a garantir a viabilidade econômica dessa atividade.
Os dados levantados referentes à produção mínima diária dos garimpeiros,
considerando-se as explotações por dragas, balsas e baixão, no geral variaram
entre 90 a 110 gramas de ouro/dia. Se for considerado um valor médio de 100
gramas/dia, ou 3 kg/mês por draga, para um total de 23 dragas, que foram
verificadas no período dos levantamentos de campo (de 23/10/2013 a 30/10/2013)
na calha do rio Tapajós entre a Boca do Rato e a foz do Jamanxim, se tem uma
produção mínima informada ao redor de 69kg de ouro/mês, ou um total estimado
de 828kg de ouro/ano. Se forem consideradas também todas as explotações nos
afluentes do Tapajós como o equivalente a explotação de 7 dragas, com um total
anual ao redor de 252kg de ouro/ano, a produção estimada de ouro para a área
da ADA do AHE São Luiz do Tapajós, soma ao redor de 1.000kg de ouro/ano, ou
1 tonelada/ano.
Dados consultados junto ao DNPM e publicações veiculadas no noticiário local,
como publicação do Jornal O Impacto de Itaituba, em matéria de 02/05/2013,
também são concordantes com o valor da produção diária por dragas da ordem
de 100 gramas/dia.
Paralelamente aos levantamentos realizados pela equipe de recursos minerais, a
equipe de socioeconomia do EIA/RIMA do AHE São Luiz do Tapajós realizou, no
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período de 14 a 30 de janeiro de 2013, um levantamento censitário junto às
dragas e balsas do rio Tapajós situadas na ADA, cujas informações encontram-se
sintetizadas no Quadro 7.4.1.5.4.2/01, a seguir.
Excluindo-se os valores declarados pelas dragas e balsas de números 12, 16, 17,
18, e 19, considerados discrepantes em relação à média informada, é obtida uma
média geral mensal de 2,28kg de ouro/mês para cada unidade produtora. Esse
valor ponderado para o equivalente a 30 unidades operacionais, no trecho da
ADA, indica uma produção mensal de 68,4kg/ de ouro mês, ou seja, ao redor de
820kg de ouro/ano.
Dessa forma, os dados levantados a partir das diferentes fontes consultadas
apontam para uma produção anual de ouro para a ADA do AHE São Luiz do
Tapajós entre 800 e 1.000kg de ouro/ano, tendo-se como referência os períodos
levantados no campo (outubro de 2012 – equipe de jazimentos minerais e janeiro
de 2013 – equipe do levantamento censitário) e considerando-se um total
estimado de 30 unidades produtoras no rio Tapajós, entre a região do Buburé e a
Boca do rio do Rato, e seus principais afluentes.
Quadro 7.4.1.5.4.2/01 - Dados Obtidos pela Equipe de Socioeconomia com
Levantamentos nas Dragas e Balsas do Rio Tapajós entre 14 e 30 janeiro de 2013 – ADA.
Número das
Dragas/ Balsas

Meses de
Produção

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9
12
10
12
12
12
11
11
12
12
12
9
12
12
12
9
9
10
12
10

Produção Total
no Período
(kg/Au)
30
24
24
15
24
24
15
35
12
36
24
0,15
20
24
48
6
2
1,5
3
30

Produção Média
Mensal (kg/mês)
3,33
2,00
2,40
1,25
2,00
2,00
1,36
3,18
1,00
3,00
2,00
0,02
1,67
2,00
4,00
0,67
0,22
0,15
0,25
3,00

Produção
Média Mensal
(kg/mês)
3,33
2,00
2,40
1,25
2,00
2,00
1,36
3,18
1,00
3,00
2,00
1,67
2,00
4,00
3,00

OBSERVAÇÃO: Dados declarados pelos proprietários ou responsáveis pelas dragas ou balsas segundo
questionários censitários de números 8001 a 8020 realizados pela equipe de Socioeconomia do EIA/RIMA do
AHE São Luiz do Tapajós.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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7.4.1.6 Principais Aspectos Hidrogeológicos
7.4.1.6.1 Aspectos Gerais, Dados Utilizados e Metodologia
A Área de Influência Direta (AID) / Área Diretamente Afetada (ADA) do AHE São
Luiz do Tapajós encontra-se inserida na região sudoeste do Estado do Pará, onde
é reduzida a exploração de água subterrânea por meio de poços tubulares
profundos e, como consequência, o conhecimento sobre aquíferos é muito
escasso. Além das observações de campo, as informações utilizadas no presente
relatório foram compiladas tendo-se por referência os trabalhos das seguintes
entidades e/ou autores: CPRM (2010a,b, 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
(2010) e da conversão do Mapa Geologia da AID/ADA no Mapa 7.4.1.6 Hidrogeologia (Volume 7 – Mapas) em escala 1:100.000 (folhas 1/2 e 2/2).
Os dados consultados mostraram, no tocante à região onde se insere a Área de
Influência Direta / Área Diretamente Afetada do AHE São Luiz do Tapajós, que, as
informações existentes a respeito das águas subterrâneas são bastante precárias
e os produtos cartográficos encontram-se disponíveis apenas em escalas
macrorregionais e incompatíveis com a diversidade litoestratigráfica da região do
rio Tapajós.
7.4.1.6.2 Domínios e Unidades Hidrogeológicas
O conhecimento dos aspectos hidrogeológicos da AID/ADA é baseado naquele da
AII, que, por sua vez, é fundamentado na cartografia hidrogeológica do Brasil em
escalas muito reduzidas, elaboradas em diferentes épocas e circunstâncias, com
critérios nem sempre padronizados.
Esse conhecimento teve como base os seguintes trabalhos:
−

A "Carte Hydrogeologique de L'Amerique di Sud" (UNESCO/CPRM/DNPM,
1996), que insere a região da AID/ADA no domínio de rochas fraturadas de
muito pequena importância hidrogeológica, com apenas pequena parte de sua
porção norte (a jusante do barramento) em domínio de rochas porosas de
grande a pequena importância hidrogeológica;

−

O relatório da J. Mendo Consultoria para o MME (2009), que posiciona a
região da AID/ADA no chamado domínio cratônico do Escudo Brasil Central,
correspondente aos sistemas aquíferos fissurais de baixa produtividade, a
qual, porém, pode ser sensivelmente incrementada pela presença de
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coberturas inconsolidadas, com espessos mantos de decomposição, e que
contam ainda com a recarga facilitada pelo elevado índice pluviométrico da
região;
−

O estudo de MARQUES e ARAÚJO (2011) sobre águas subterrâneas para
consumo humano no Estado do Pará, levando-se em conta a potencialidade
das rochas armazenadoras de água subterrânea e seus parâmetros físicoquímicos, dividiu o substrato geológico em três domínios fundamentais de
terrenos: (a) domínio das rochas sedimentares; (b) domínio de rochas
metamórficas; e (c) domínio de rochas ígneas vulcânicas e plutônicas. Dessa
forma, os terrenos da AID/ADA foram classificados do ponto de vista
hidrogeológico por esses autores em: (i) domínio das rochas sedimentares sequência paleozoica; (ii) domínio de rochas metamórficas – granitoides; e (iii)
domínio de rochas ígneas – suítes vulcânicas proterozoicas;

−

A pesquisa de OLIVEIRA et al. (2011) para água mineral em Uruará, que
discorrem sobre a potencialidade hidrogeológica das mesmas unidades
litoestratigráficas que ocorrem na AID/ADA do AHE São Luiz do Tapajós e que
identificaram as seguintes unidades com potencial aquífero: Aluviões;
Formação Maecuru; Manto de intemperismo; e Granitoides do embasamento
cristalino.
As rochas sedimentares e aluviões consistem em aquíferos porosos, formando
aquíferos multicamadas, onde os aquitardes definem o grau de confinamento,
com características hidrogeológicas distintas, proporcionando vazões de até
40m3/hora.
Já as unidades envolvendo 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 10m3/h.

−

PEIXINHO e BOMFIM (CPRM, 2010) estabeleceram 7 domínios
hidrogeológicos para o território nacional como ilustra a Figura 7.3.1.5/04 –
Mapa dos Domínios Hidrogeológicos do Brasil, apresentada no subitem
7.3.1.5.2 - Aspectos Hidrogeológicos Gerais do Item 7.3.1.5. Principais
Aspectos Hidrogeológicos da AII. Desses domínios, 4 ocorrem na AID/ADA do
AHE São Luiz do Tapajós (Domínios 1, 2, 5 e 6), os quais são sinteticamente
assim caracterizados:
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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, coberturas detrito-lateríticas
diversas e coberturas residuais). Fazem parte desse domínio, os depósitos
aluviais e os terraços, que na região são pouco espessos, e os materiais
coluvionares e coberturas detrito-lateríticas, que são predominantemente de
natureza argilosa.
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. Fazem parte dessa unidade, os arenitos
da Formação Maecuru (Domínio 2Am).
Domínio 5 – Vulcânicas (aquífero fissural)
Esse domínio reúne rochas vulcânicas e metavulcânicas de baixo grau, de
natureza ácida a básica, com natureza 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 rochas
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metassedimentares e metavulcânicas. No âmbito da AID/ADA fazem parte
desse domínio, as rochas das formações Aruri (arenitos tufáceos, ignimbritos e
brechas) e Salustiano (dacitos e riolitos).
Domínio 6 – Cristalino (aquífero fissural)
No cristalino foram reunidos basicamente granitoides, gnaisses, granulitos,
migmatitos, rochas básicas e ultrabásicas, que constituem o 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, 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 desses litótipos ocorre
geralmente sob a forma de grandes e extensos corpos maciços, existe uma
tendência de que este domínio seja o que apresente menor possibilidade ao
acúmulo de água subterrânea dentre todos aqueles relacionados aos aquíferos
fissurais. Fazem parte desse domínio, as rochas granitoides das seguintes
unidades da AID/ADA: Suíte Intrusiva Maluquinha e Suíte Intrusiva Parauari.
7.4.1.6.3 Potencialidade Hidrogeológica da AID / ADA
Tendo-se por base os dados considerados a partir dos domínios hidrogeológicos
(PEIXINHO e BOMFIM op. cit.), e considerando a hidrogeologia da AII, as
unidades geológicas foram convertidas em unidades hidrogeológicas, o que
permitiu o estabelecimento da potencialidade hidrogeológica da AID/ADA. A essa
base de dados foram adicionadas as informações do cadastro de poços tubulares
através de consulta ao banco de dados do SIAGAS/CPRM (2013) e dos
levantamentos de campo realizados em 2012 na região e seu entorno.
No Quadro 7.4.1.6.3/01 e no Mapa 7.4.1.6 - Hidrogeologia (Volume 7 – Mapas)
da AID/ADA são sintetizadas as informações referentes à espacialização da
potencialidade hidrogeológica, as unidades litoestratigráficas, os tipos de
aquíferos, a estimativa da vazão média para cada unidade, bem como a relação
dos poços tubulares profundos levantados na região de entorno.
Com base nas informações disponíveis de vazão média e tipos de aquíferos
(CPRM, 2010) foram definidas três classes de potencialidade hidrogeológica para
a AID/ADA, assim designadas: (1) alta, (2) baixa e (3) muito baixa a não
aquíferos.
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Como alta potencialidade hidrogeológica foi considerada a Formação Maecuru,
do tipo aquífero poroso, constituída principalmente por arenitos finos a grosseiros
com níveis de material conglomerático. Essa classe ocupa a porção norte da
AID/ADA, a jusante do sítio do barramento de São Luiz do Tapajós. Próximo a
calha do rio Tapajós encontra-se recoberta por depósitos aluvionares e terraços.
Os dados de vazão indicam uma estimativa média da ordem de 20m³/h para essa
unidade (CPRM, 2010).
Quadro 7.4.1.6.3/01 – Estimativa da Potencialidade das Unidades Hidrogeológicas da
AID/ADA.
POTENCIALIDADE
HIDROGEOLÓGICA

TIPO DE
AQUÍFERO

2a - Baixa

poroso

UNIDADE
LITOESTRATIGRÁFICA
Depósitos Aluvionares

poroso

Terraços

2a - Baixa

poroso

Depósitos Terciários

poroso

1 - Alta

poroso

3b- Muito Baixa a
Não Aquífero

fissurado

Vazão
Média
Estimada
3
(m /h)
5

1 – Formações
Cenozoicas

2a - Baixa
3a - Muito Baixa a
Não Aquífero

DOMÍNIO
HIDROGEOLÓGICO
(*)

5
5

Grupo Curuá Indiviso

2 – Bacias
Sedimentares

< 1(**)

Formação Maecuru

2 – Bacias
Sedimentares

20

Suíte Intrusiva
Maloquinha

< 1(***)
6 - Cristalino

3b- Muito Baixa a
Não Aquífero

fissurado

Suíte Intrusiva Parauari

2b - Baixa

fissurado

Formação Aruri

2b - Baixa

fissurado

Formação Salustiano

< 1(***)
5 - Vulcânicas

5 (***)
5 (***)

FONTE: CPRM (2006, 2008, 2010)
(*) – Domínios Hidrogeológicos segundo Peixinho e Bonfin (2010)
(**) - Unidade praticamente sem representatividade na AID/ADA
(***) - Quando os poços encontram-se localizados em zonas de falhas e/ou fraturas podem resultar em aquíferos com
maior produtividade.

Como classe de baixa potencialidade hidrogeológica foram considerados dois
grupos distintos de aquíferos. Os aquíferos do tipo poroso, constituídos pelos
depósitos aluvionares, terraços e depósitos terciários e os aquíferos tipo fissurado
do Grupo Iriri, constituído pelas vulcânicas da Formação Salustiano e material
tufáceo e brechas da Formação Aruri. Representam aquíferos com uma estimativa
de potencialidade de até 5m³/h (CPRM op. cit.), podendo esse valor variar para
mais ou para menos, em função da espessura e constituição desses pacotes
rochosos, bem como do posicionamento das locações, no caso do aquífero
fissural; que, quando localizados em zonas de fraturas e/ou de falha, podem
alcançar maiores valores de vazão.
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Os aluviões apresentam uma distribuição bastante variável ao longo da calha do
rio Tapajós e seus afluentes. Exibem maior representatividade nas proximidades
da confluência com o rio Jamanxim até a região da ilha Chapéu de Sol. Em todo
trecho de montante esses depósitos se apresentam com dimensões mais
reduzidas e, associados principalmente às calhas das principais drenagens
tributárias. Os depósitos referentes aos terraços, praticamente se concentram nas
proximidades do sítio de barramento. Já, os depósitos terciários, no geral,
ocorrem com distribuição muito irregular, recobrindo todas as unidades da região
e sem possibilidade de individualização como unidade geológica independente.
Seus depósitos quase sempre se confundem com os depósitos coluvionares e os
solos de alteração / residuais das demais unidades.
No levantamento de usuários da água (item 7.4.1.1.2.5 Usos das Águas
Superficiais e Principais Fontes Potenciais de Poluição) realizado em outubro
de 2012 foram cadastradas 65 cacimbas, acompanhando principalmente a calha
do rio Tapajós e seus principais afluentes e o entorno das principais localidades,
situadas nas regiões topograficamente mais elevadas.
As cacimbas junto às calhas de drenagem encontram-se desenvolvidas sobre
material aluvionar ou terraços. Essas cacimbas em geral atingem profundidades
entre 3 e 11 metros e sua produtividade encontra-se diretamente relacionada com
as variações sazonais do nível do rio.
Já as cacimbas associadas aos relevos mais elevados são geralmente
desenvolvidas em solo de material coluvionar e/ou solo de alteração. No geral
apresentam maiores profundidades, variando entre 5 a 18 metros, e também são
suscetíveis as variações da sazonalidade.
As informações levantadas sobre as cacimbas, no geral encontram-se
compatíveis com as investigações realizadas pelo meio biótico, efetuada nos
módulos RAPELD, quando das pesquisas nos transectos. Essas sondagens a
trado, limitadas a profundidade de 5m, conforme solicitado no TR IBAMA,
indicaram a presença de água quando nas proximidades dos depósitos aluviais e
não atingiram o nível freático quando localizadas nas regiões de topografia mais
elevada.
O aquífero fissural de baixa potencialidade, constituído pelas rochas das
formações Salustiano e Aruri, ocupa quase todo contorno da AID/ADA, desde o
eixo do barramento até as proximidades da cachoeira Pereira (proximidades da
Vila Tapajós). Representa um aquífero livre com solos de alteração / residual que
estarão em contato com as águas do futuro reservatório.
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Foram consideradas de muito baixa potencialidade a não aquíferos, os
folhelhos do Grupo Curuá Indiviso (aquífero tipo poroso), praticamente sem
representatividade na AID/ADA, e os aquíferos fissurados das rochas granitoides
das suítes intrusivas Maloquinha e Parauari. Essas duas unidades pré-cambrianas
predominam na porção sul da AID/ADA, ocupando praticamente todo trecho de
montante do igarapé Uburutu/ ilha Chapéu do Sol. Representam uma
potencialidade com vazão estimada inferior a 1m³/h (CPRM, op. cit.), sendo que,
se os poços tubulares profundos forem locados em zonas de fraturas e/ou falhas
podem resultar em aquíferos com maior produtividade.
No Quadro 7.4.1.6.3/02 são apresentadas as porcentagens em área de terreno
ocupadas por cada uma das unidades hidrogeológicas mapeadas na AID, ADA e
superfície a ser ocupada pelo futuro reservatório do AHE São Luiz do Tapajós.
Quadro 7.4.1.6.3/02 – Porcentagens em Áreas das Diferentes
Potencialidade Hidrogeológicas da AID, ADA e Área do Reservatório.
Unidades
Hidrogeológicas
(incluídas áreas
das ilhas)

Código das
Unidades
Hidrogeológicas

Unidade 1

1
2a

Unidade 2
2b
3a
Unidade 3
3b
Total da
Superfície
Terrestre (1)
Calha do Rio
(excluído ilhas)
(2)
Lagoas
Marginais (3)
Superfície Total
(1+2+3)
Observações
Superfície Total das Ilhas

Superfície da
AID
Área
%
(ha)
3,7
19.317
3
7,6
39.378
1
41,
216.956
93
0,0
19
0
46,
241.730
72

Superfície da ADA

Unidades

de

Reservatório
(Cota 50)
Área
%
(ha)

Área
(ha)

%

746

0,45

5

0,01

28.751

17,35

24.090

61,58

103.047

62,18

12.603

32,22

-

-

-

-

33.178

20,02

2.423

6,19

-

517.400

100

165.722

100

39.121

100

-

48.576

-

40.764

-

37.793

-

-

138

-

75

-

56

-

-

566.114

-

206.561

-

76.970
4.616

-

Observação: Referência do levantamento das ilhas, depósitos de areia e lagoas marginais com
base nas imagens RapidEye (julho a setembro de 2011).
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A área terrestre a ser inundada pelo futuro reservatório deve afetar basicamente
duas unidades de potencialidade hidrogeológica: os aquíferos de potencialidade
baixa (potencialidade 2) e os aquíferos de potencialidade muito baixa a não
aquíferos (potencialidade 3). Com relação aos aquíferos de potencialidade 2,
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esses são constituídos pelos aquíferos do tipo poroso, representados pelas
unidades dos depósitos aluvionares e terraços, devendo ter ao redor de 23.913
hectares inundados (ao redor de 62% da área do reservatório), e pelos aquíferos
do tipo fissurado, representados pelas unidades das formações Aruri e Salustiano
– Grupo Iriri, com 12.232 hectares (ao redor de 31,7%). Juntos, os aquíferos
porosos e fissurados, de potencialidade baixa, representam 93,6% da porção
terrestre a ser inundada pelo futuro reservatório do AHE São Luiz do Tapajós.
Os demais 6,4% da área restante, que representam ao redor de 2.467 hectares,
são constituídos pelo aquífero fissurado, de potencialidade muito baixa a não
aquíferos, dos granitoides das suítes intrusivas Maloquinha e Parauari.
7.4.1.7 Sismicidade Induzida
Existem evidências de que o enchimento de grandes reservatórios pode provocar
abalos sísmicos de pequena a média magnitude. No Brasil, fenômenos desse tipo
foram constatados nas barragens de Cajuru, Capivari-Cachoeira, Porto ColômbiaVolta Grande, Paraibuna-Paraitinga, Capivara, Tucuruí e outras, associados
quase sempre a zonas sismogênicas (BARROS, 2001; CHIMPLIGANOND, 2002
apud HUELSON, 2012). Embora, em alguns países, sismos induzidos com
magnitudes na escala Richter de até 6,5 tenham sido registrados, não se trata,
entretanto, de ocorrência comum.
Os sismos induzidos observados no Brasil em geral não ultrapassam magnitude
4,0, causando mais problemas de natureza emocional à população do que danos
materiais. A causa mais aceita da ocorrência de sismos induzidos é a que os
relaciona com a modificação da pressão neutra ao longo de falhas e outras
descontinuidades geológicas de grande extensão, geralmente sob tensões
tectônicas preexistentes, em que o aumento da pressão neutra imposto pela água
do reservatório representa o esforço adicional que desencadeia um pequeno
abalo.
Outra causa que pode provocar sismos induzidos é a que relaciona o peso da
água acumulada no reservatório com deformações diferenciais em profundidade,
que se manifestam por meio de movimentação ao longo de falhas e fraturas
posicionadas em situações desfavoráveis e que estejam igualmente submetidas a
tensões tectônicas (MARQUES FILHO e GERALDO, 1998).
A metodologia adotada no estudo de sismicidade induzida para o reservatório do
AHE São Luiz do Tapajós, considerando-se as áreas de abrangência dos estudos
da AII e AID/ADA, foi baseada no conhecimento geológico e tectônico regional e
sua correlação com eventos sísmicos conhecidos e registrados em zonas
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sismogênicas mais próximas à área de estudo. Foram consideradas também
informações sobre a natureza de eventos sísmicos e seus efeitos nos terrenos e
sobre o registro sismológico na região do rio Tapajós. Foram consultados e
obtidos dados a partir dos documentos relacionados ao conhecimento geológico
regional tais como Brasil/DNPM – PROJETO RADAM (1975); HASUI (2012) Cráton Amazônico: Províncias Rio Branco e Tapajós; e SOARES Jr. et al. (2012) O rio Amazonas e estudos referentes a sismicidade como Boletim Sísmico
Brasileiro, 1767 a 2009; HUELSON (2012) - Estudo de Sismicidade da Área de
Usinas Hidrelétricas previstas na Bacia do Tapajós; MACHADO e ASSUMPÇÃO
(2013) - Conceitos de Sismologia; MARQUES FILHO e GERALDO (1998) Barragens e Reservatórios; MIOTO (1993) - Sismicidade e Zonas Sismogênicas
do Brasil e SISGIS – Sismologia IAG/USP (2013) - Boletim Sísmico Brasileiro.
O estudo de sismicidade, que engloba tanto a AII, como a AID/ADA, encontra-se
detalhado no item 7.3.1.6. Sismicidade da AII, que envolve as Áreas de
Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). Nesse estudo foram
considerados os seguintes aspectos de análise: (i) a síntese sobre a tectônica e
evolução da Província Tapajós e Bacia Sedimentar do Amazonas; (ii) os aspectos
da neotectônica regional; (iii) a sismicidade e seus efeitos; (iv) a sismicidade nas
Províncias Tapajós e Amazonas e as Zonas Sismogênicas; (v) a avaliação
sismotectônica e a análise de dados de sismicidade tendo-se como referência as
informações da base de dados SISBRA, e (vi) as considerações sobre o
fenômeno da sismicidade induzida por reservatórios (SIR).
A síntese da evolução tectônica situa a área de influência do AHE São Luiz do
Tapajós (AII e AID/ADA) na Província da Amazônia, ao Norte da Bacia do Parecis
e a oeste da Província Tocantins, abrangendo parte do Cráton Amazônico, uma
das maiores áreas cratônicas do mundo, e parte das Bacias Amazônica e do Alto
Tapajós, compreendendo a porção leste do Estado do Amazonas, grande parte do
Pará e extremo Norte do Mato Grosso.
A posição espacial da AII e a situação do futuro reservatório do AHE São Luiz do
Tapajós, em relação a esses principais domínios tectono-estruturais (Domínio
Tapajós, a sul, e Bacia do Amazonas, a norte), às zonas sismogênicas mais
próximas (Manaus, Aripuanã e Itacaiúnas) e aos registros sísmicos para o
quadrante 1°30’ e 9°00’S e 52°30’ e 59°30’W encontram-se espacializados no
Mapa 7.3.1.6 – Zonas Sismogênicas e Ocorrências de Sismos na Bacia do
Tapajós e Entorno (Volume 4 – Mapas, item 7.3.1.6 - Sismicidade da AII).
A zona sismogênica mais próxima, refere-se a ZS de Manaus, cujo limite mais
ocidental dista aproximadamente 200km do eixo do AHE São Luiz do Tapajós. A
ZS de Itacaiúnas posiciona-se a aproximadamente 300km e a ZS Aripuanã ao
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redor de 500 km. Nenhum sismo histórico dos 180 levantados foi verificado no
âmbito da AII e AID/ADA. O registro dos 5 (cinco) sismos históricos mais próximos
do barramento, indica que estes se posicionam a uma distância entre 100 e
480km, com magnitudes variáveis de: 2 a 3 (Sismo nº 7 – situado num raio de
100km); 3 a 4 (Sismos no13, 9 e 155 – situados respectivamente a 210, 320 e
480km) e 4 a 5 (Sismo 1 – situado num raio de 300km).
Em região estável como o Cráton Amazônico (Província Tapajós e Amazonas), as
atividades sísmicas encontram-se ligadas essencialmente a movimentação
neotectônica, elemento fundamental para análise da sismicidade. Segundo
SCANDOLARA (1998, apud MOREIRA, 2002), esses movimentos só se
desenvolveram após o período de estabilidade tectônica do Oligoceno,
propiciando o desenvolvimento de diversas estruturas, que foram reativadas e
afetaram desde rochas pré-cambrianas até mesozoicas, e que controlaram a
sedimentação e influíram na formação do relevo e das drenagens.
As reativações que se sucederam do Mioceno/Plioceno e do Pleistoceno/Recente
geraram abatimentos de blocos e reativação de estruturas pré-existentes
principalmente nas direções E-W, NE-SW e NW-SE, enquanto que nos períodos
de estabilidade intermediária ocorreu o desenvolvimento de superfícies de
pediplanação e laterização.
Segundo o PROJETO RADAM (1975), a drenagem do rio Tapajós, ainda
retrabalha um relevo movimentado, entalhando numerosas corredeiras e com as
drenagens ainda se ajustando às estruturas regionais reativadas e ao caimento do
pediplano Pleistocênico que basculou para NW.
O reflexo dessa estruturação pós-miocênica, a partir de reativações sobre rochas
mais antigas, encontra-se expresso na região da AII e AID/ADA do AHE São Luiz
do Tapajós em forma de lineamentos de drenagem, representados na Figura
7.4.1.7/01 pelos sistemas E-W, NW-SE, N-S e NE-SW, obtidos a partir da
interpretação de imagens de satélite Landsat e RapidEye.
A singularidade sísmica da região onde se insere o AHE São Luiz do Tapajós
pode estar associada a dois fatores geotectônicos condicionantes: (i) ao fato de a
região estar localizada nas proximidades da borda da Bacia Amazonas; e (ii)
devido aos esforços tectônicos regionais, com origem nos limites de placas
tectônicas, somados aos esforços locais associados a possíveis
descontinuidades.
No entanto, nem sempre existe uma correlação clara e distinta entre a ambiência
tectônica e a ocorrência de Sismos Induzidos por Reservatórios (SIR).
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Os estudos sobre a Sismicidade Induzida por Reservatórios (SIR) no mundo, nas
últimas quatro décadas, têm mostrado algumas particularidades importantes:
− 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; e
− 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.
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. 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, 2001;
CHIMPLIGANOND, 2002 apud HUELSON, 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.
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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 HUELSON, 2012).
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 0,1g = 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 50 m) ou pequeno volume (menor que 0,2
km3), ser bastante expressiva (mag. ≥ 3,0); ou, pelo contrário, alguns reservatórios
grandes (profundidade maior que 100 m ou volume maior que 1 km3) tem uma SIR
inexpressiva (mag. ≤ 2) (MARZA et al., 1999 apud HUELSON, 2012).
Portanto, apesar da região do AHE São Luiz do Tapajós situar-se relativamente
distante das chamadas zonas sismogênicas e dos locais de registros de sismos
naturais 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.
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7.4.1.8 Paleontologia
7.4.1.8.1 Aspectos Gerais, Dados Utilizados e Metodologia
A única unidade potencialmente fossilífera inserida nos limites da Área de
Influência Direta (AID) / Área Diretamente Afetada (ADA) é a Formação Maecuru,
uma vez que a área de ocorrência do Grupo Curuá Indiviso é inexpressiva (ver
Mapa 7.4.1.2 – Geologia; Volume 7 - Mapas). A Formação Maecuru ocorre
distribuída na extremidade norte da AID/ADA, em ambas as margens do rio
Tapajós, desde a Cachoeira Apuizinho, onde inicia seus primeiros afloramentos
até a porção a jusante da Ilha do Amparo, onde se encontra recoberta pelos
sedimentos do Grupo Curuá Indiviso. Junto às margens do rio Tapajós, essa
unidade encontra-se sobreposta pelos sedimentos dos aluviões recentes e dos
terraços, ocupando uma área aflorante de cerca de 19.317 hectares perfazendo
ao redor de 3,7% da AID/ADA.
As melhores exposições da Formação Maecuru estão restritas à margem
esquerda do rio Tapajós, nas proximidades da Vila Rayol e Vila Braga (Ponto15 Foto 7.4.1.8.1/01). Alguns afloramentos desta unidade também foram descritos
em áreas externas próximas aos limites da AID/ADA, como em pequenos
depósitos de extração de argila utilizado como aditivo na indústria de cimento.
(Cimento Nassau da Itaituba Indústria de Cimentos do Pará S/A - ITACIMPASA,
Ponto 4 (Foto 7.4.1.8.1/02). Não foram observados afloramentos significativos da
Formação Maecuru no domínio das colinas e morrotes, bem como em cortes de
estradas presentes na AID/ADA.
Os dados utilizados e a metodologia empregada para os estudos da AID/ADA
foram os mesmos empregados para os estudos da AII.
Para o caso especifico da Formação Maecuru foram consideradas as bases
estabelecidas no mapeamento realizado por RADAM (1975) e CPRM (2000 e
2008), que posiciona a Formação Maecuru sobre o embasamento regional. Em
outros trabalhos (como o de LOBOZIACK et al. 1997) são indicadas unidades
basais pertencentes ao Grupo Trombetas e formações Ererê, Barreirinha e Curiri.
No entanto, entende-se que estas correspondam às porções inferior, média e
superior da Formação Maecuru. Portanto, os exemplares fósseis descritos por
LOBOZIACK et al. (1997) para a Formação Curiri são aqui considerados como
correspondentes aos estratos de topo da Formação Maecuru.
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Foto 7.4.1.8.1/01 - Paredão de arenitos não alterados da base da Formação Maecuru
(Ponto 15).

Foto 7.4.1.8.1/02 - Afloramento de arenitos finos intercalados com siltitos da Formação
Maecuru em cava para extração de material aditivo para cimento (ITACIMPASA, Ponto
04).
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7.4.1.8.2 A Formação Maecuru e seu Conteúdo Paleontológico no Âmbito da
AID/ADA
A Formação Maecuru é a unidade representativa da base da Bacia Sedimentar do
Amazonas, em sua porção sul, e encontra-se diretamente assentada sobre rochas
do embasamento pertencente à Formação Salustiano do Grupo Iriri. Conforme
constatado em campo, o contato basal da unidade é do tipo erosivo/discordante e
bastante irregular, evidenciando o desenvolvimento inicial da sucessão
sedimentar a partir do preenchimento de vales incisos no embasamento regional.
Desta maneira, considera-se a base da Formação Maecuru as rochas expostas na
margem esquerda do rio Tapajós, nas cercanias da Vila Rayol, sendo que,
seguindo-se à jusante pelo mesmo rio, acessam-se as sucessões
litoestratigraficamente superiores da unidade.
A base da Formação Maecuru é predominantemente constituída por quartzoarenitos médios a muito grossos, intercalados com níveis de grânulos ou
conglomerados. As camadas são comumente lenticulares e apresentam-se
internamente organizadas em séries de estratificação cruzada tabular, acanalada
e de baixo ângulo de médio a grande porte (Foto 7.4.1.8.2/01). A assinatura
faciológica descrita para a base da unidade em questão sugere deposição em
sistemas fluviais entrelaçados e, portanto, sujeitos a inundações episódicas.
Devido à alta energia e oxigenação deste tipo de ambiente, o potencial de
preservação de organismos é muito prejudicado, o que se reflete diretamente na
baixa potencialidade fossilífera do intervalo estratigraficamente inferior da
Formação Maecuru. Todas as ocorrências de rochas desta unidade nas
proximidades imediatas do eixo do barramento (sempre a jusante) apresentam as
características supracitadas, exceto pequeno afloramento de sedimento fino
encontrado na margem esquerda do rio Tapajós e que pode corresponder a
chamada Formação Trombetas (Petrobrás, 1968 apud Matsuda et al. 2009).
Nas porções intermediária e de topo da unidade predominam intercalações em
camadas centimétricas tabulares de arenitos micáceos muito finos, laminados e
de coloração branca e siltitos laminados de coloração creme, amarela e rosa
(Foto 7.4.1.8.2/02). Nas camadas de arenitos finos é comum a presença de
laminação cruzada por onda (Foto 7.4.1.8.2/03), associada a marcas onduladas
e, mais raramente, estratificação do tipo hummocky e swalley (Foto 7.4.1.8.2/04).
No contato das camadas de arenitos com os níveis de pelitos, é comum a
presença de estruturas de sobrecarga de pequeno porte. A análise de fácies
preliminar para este intervalo estratigráfico da Formação Maecuru sugere
condições de deposição costeira abaixo do nível de base de ondas de
tempestade. Neste sistema, o cenário de deposição se caracteriza pelo
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predomínio da sedimentação por suspensão de pelitos no dia-a-dia (sedimentação
de fundo). Esta é interrompida esporadicamente por tempestades responsáveis
pelo transporte e deposição de arenitos finos com estruturas sedimentares
indicativas de fluxo combinado de alta energia. Com a volta das condições
normais de deposição, o fundo oceânico oxigenado é então novamente
colonizado por diferentes tipos de organismos, responsáveis pela produção das
diferentes formas de bioturbação descritas para a unidade.

Foto 7.4.1.8.2/01 – Detalhe de séries de arenitos com estratificação cruzada
acanalada e tabular na base da Formação Maecuru (Ponto 15).

Foto 7.4.1.8.2/02 – Detalhe do afloramento de siltitos micáceos laminados das
porções intermediárias a superior da Formação Maecuru (Ponto 04).
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Foto 7.4.1.8.2/03 - Marcas onduladas apresentando rastros de locomoção do tipo
Paleophycus (Ponto 04).

Foto 7.4.1.8.2/04 - Detalhe de estratificação do tipo Swalley e hummocky (Ponto 04).

Durante os trabalhos de campo foram encontrados diversos icnofósseis cuja
associação aponta para uma icnofácies, que coaduna com a análise de fácies
realizada para este intervalo. Icnofácies são representações fossilíferas in situ de
determinados organismos que coexistiram em um dado sistema deposicional. Ou
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seja, representam condições ambientais particulares, tais como batimetria,
turbidez da água, regime de sedimentação, temperatura e tipo de fundo.
A assembleia de icnofósseis encontrados em grande parte da porção
intermediária e de topo da Formação Maecuru sugere deposição associada à
icnofácies Zoophycus. Esta icnofácies é caracterizada por uma assembleia de
organismos viventes em águas calmas, mais ou menos profundas (Zona Nerítica
a Batial), tipicamente sob condições de baixa taxa de sedimentação. Neste
ambiente, os icnofósseis são comumente formas simples ou complexas
produzidas por animais sedimentófagos, ou seja, que produzem icnitos
representativos de sua alimentação detritívora. Apesar da relativa profundidade, a
presença de abundantes formas de icnofósseis confirma as condições de fundo
oxigenado durante a deposição destas camadas (CARVALHO e FERNANDES,
2010). A abundância relativa de rastros produzidos por organismos da infauna
sedimentófaga também sugere ambiente com concentrações de oxigênio abaixo
de 1 mL/L (FERNANDES et al. 2012).
É importante frisar que, segundo acervo paleontológico digital da CPRM, é
registrada a ocorrência de trilobitas, braquiópodes, crinoides, bivalves e
briozoários na Formação Maecuru. No entanto, as análises de fácies e de
icnofácies realizadas sugerem que a porção superior da unidade foi depositada
abaixo do nível de base de ondas de tempo bom, embora em profundidades
maiores. Tal característica possivelmente não permitia o estabelecimento ou
mesmo a preservação das espécies acima mencionadas. A presença abundante
de fragmentos de Protossalvinia sp. em determinados níveis se deve
possivelmente a eventos de mortandade em massa ou mesmo liberação sazonal
maciça de estruturas reprodutivas que possibilitavam a suspensão de grandes
quantidades desses restos orgânicos na coluna d’água e posterior deposição
próximo aos limites batimétricos do nível de onda de tempestade.
Abaixo segue a descrição detalhada de cada icnogênero descrito para a
abundante icnocenose presente na Formação Maecuru, bem como a
caracterização dos espécimes da Protossalvinia sp. Por fim, são descritas
estruturas não orgânicas equivocadamente confundidas com icnofósseis de
pegadas.
Apesar da relatada ocorrência de restos fósseis de exemplares da fauna
pleistocênica em depósitos cenozoicos, possivelmente pertencentes aos gêneros
Eremotherium e Haplomastodon, constatou-se que a maioria dos sítios mapeados
corresponde a sedimentos estratigraficamente depositados em superfícies
cársticas desenvolvidas sobre rochas da Formação Itaituba. Estes depósitos,
ainda que de caráter fluvial, ocorrem atualmente em áreas secas, ou seja, que
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não pertencem atualmente a províncias fisiográficas ativas do rio Tapajós e que,
portanto, não fazem parte da dinâmica atual deste rio. Desta maneira, conforme
aferido em campo, não foram constatados depósitos fossilíferos em sedimentos
cenozoicos associados ao rio Tapajós, ou seja, em barras ou ilhas fluviais
localizadas no interior, ou próximo dos limites da AID/ADA.
Icnofósseis Marinhos (icnofácies Zoophycos)
-

Zoophycos Massalongo, 1855 - Escavação com até 15cm de diâmetro,
helicoidal com elevação central. Apresenta linhas delgadas (spreiten)
radiais ao eixo central e recurvadas para a porção externa da forma (Foto
7.4.1.8.2/05 e Foto 7.4.1.8.2/06). Uma variação desta forma é o
Spirophyton Hall, 1863, caracterizado por escavações horizontais ou
levemente oblíquas com estrutura helicoidal apresentando contorno circular
(Foto 7.4.1.8.2/07). Ambos são interpretados como icnitos de alimentação
(Fodinichnia) produzidos por anelídeos poliquetos, sipunculídeos ou
equiúros (FERNANDES et al. 2002). Os organismos responsáveis pela
formação deste icnofóssil possivelmente apresentam adaptação a baixos
teores de oxigenação no fundo oceânico, bem como certa tolerância a
variações composicionais do substrato. Encontra-se associado ao conjunto
de icnofósseis da icnofácies Zoophycus, indicativa de batimetrias maiores.

-

Palaeophycus Hall, 1847- Escavações simples, no plano do acamamento,
retilíneas e curvas, sem ornamentação. Apresentam espessura milimétrica,
forma aproximadamente cilíndrica e encontram-se preenchidas pelo
mesmo sedimento da rocha (areia muito fina, Foto 7.4.1.8.2/08). Não
apresentam bifurcações e/ou ramificações. São interpretadas como icnitos
de alimentação, associados à locomoção de indivíduos vermiformes,
predadores ou suspensívoros, em substratos arenosos (FERNANDES et al.
2002).

-

Planolites Nicholson, 1873 - Este icnogênero corresponde a escavações
cilíndricas a elípticas simples retilíneas, ou suavemente curvas, horizontais
(HANTZSCHEL, 1975, Foto 7.4.1.8.2/09). Podem comumente se
entrecruzar (Foto 7.4.1.8.2/10), mas raramente apresentam bifurcações.
São distinguidos do icnogênero Palaeophycus por apresentarem
preenchimento diferente da matriz (e.g. areia/lama). São considerados
icnitos de alimentação produzidos por vermes que escavam o substrato
marinho. Apresentam ocorrência abundante desde o Ediacarano até o
Pleistoceno e ampla distribuição batimétrica, podendo ocorrer em
icnofácies de águas rasas até profundas.
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-

Arenicolites Salter, 1857 - Icnitos de habitação produzidos por anelídeos
suspensívoros (HANTZSCHEL, 1975) caracterizados pela forma em "U" ou
"J", sem estrutura em meniscos (spreiten), nem perfurações associadas.
São estruturas cilíndricas cujas paredes são reforçadas pela cimentação de
sedimentos e partículas detríticas, verticais e inclinadas em relação ao
acamamento e preenchidas por material de granulação semelhante à da
rocha (arenitos muito finos). As escavações alcançam comprimento
milimétrico a centimétrico, são comumente irregulares e apresentam forma
circular a oval com diâmetro aproximado de 1-5mm. Ocorrem em diversas
batimetrias e icnofácies, geralmente configurando águas mais rasas
(icnofácies Cruziana ou Skolithos). Sua associação com Zoophycus, no
entanto, não é rara.

-

Thalassinoides Ehrenberg, 1944 - Este icnogênero é caracterizado por
tubos cilíndricos que formam uma trama tridimensional que consiste de
câmaras horizontalizadas conectadas por pequenos túneis (HANTZSCHEL,
1975). Não apresentam ornamentação interna (spreiten) e comumente
formam escavações com terminações e ramificações em "T" e "Y" (Foto
7.4.1.8.2/11) com alargamentos nas junções entre os ramos. São
considerados icnitos de alimentação produzidos por crustáceos de costaafora, ou seja, representativos de icnofácies de águas mais profundas. É
um icnogênero típico do Paleozoico, mas se estende até o Terciário
(FERNANDES et al. 2002).

-

Phycosiphon von Fisher-Ooster, 1858 - Este icnofóssil é constituído por
escavações paralelas ou oblíquas ao acamamento em forma de laço
compondo um "U" completo ou incompleto (Foto 7.4.1.8.2/12), sempre
portando ornamentação em forma de meniscos. Pode ou não apresentar
bifurcações. É considerado um icnito de pastagem, produzido por
organismos vermiformes detritívoros (FERNANDES et al. 2002). Este
icnogênero é bastante característico da icnofácies Zoophycus e indica
condições batimétricas relativamente profundas, sendo registrado desde o
Ordoviciano até o Terciário. No entanto, é considerado raro na Formação
Maecuru.

-

Diplocraterion Torell, 1870 - Icnito de habitação ou de equilíbrio, neste
último caso representando a locomoção ascendente do organismo para a
manutenção de sua posição no substrato frente a aumentos na taxa de
sedimentação (FERNANDES et al. 2002). O icnogênero Diplocraterion é
resultado da atuação de anelídeos poliquetos ou de organismos
suspensívoros diversos (HANTZSCHEL, 1975). Os exemplares descritos
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são representados por tubos centimétricos e de diâmetro subcentimétrico a
milimétrico em forma de “U”, orientados verticalmente em relação ao
acamamento. Comumente apresentam ornamentação interna do tipo
spreiten e são preenchidos por material de granulação (fração areia muito
fina) ligeiramente maior do que a da rocha (silte). São icnitos mais comuns
em icnofácies de águas mais rasas (eg. Cruziana), mas podem também
ocorrer em associação com Zoophycus.
-

Nereites MacLeay, 1839 (?) - O icnogênero Nereites denomina a
icnofácies homônima e é caracterizado por trilhas meandrantes bilobadas.
Estas podem apresentar sulco central e lobos ovalados pouco espaçados.
Localmente os meandros podem estar unidos, ocupando grande parte do
substrato (HANTZSCHEL, 1975). Estes icnofósseis são interpretados como
icnitos de pastagem gerados por organismos vermiformes, gastrópodes ou
mesmo crustáceos. Devido à sua ocorrência estar classicamente associada
ao topo de camadas de turbiditos, este icnogênero é considerado como
gerado em águas mais profundas que aquelas atribuídas a icnofácies
Zoophycus (HANTZSCHEL, 1975). A classificação de um único exemplar
observado (Foto 7.4.1.8.2/13) com o icnogênero Nereites se deve à sua
forma meandrante apresentando lobos ovalados.

Restos Fósseis (Incertae sedis)
-

Protosalvinia sp. - Restos fósseis aqui tentativamente atribuídos ao
gênero Protosalvinia sp. compondo concentrações em níveis variando de
pavimentos a coquinas de pequena espessura. Restos deste fóssil são
comumente encontrados em folhelhos escuros e rochas pelíticas
depositados em ambientes costa-afora, típicos do último estágio do Período
Devoniano Superior (Fameniano, 358,9-372,2Ma; LOBOZIAK et al. 1997).
Esses restos macroscópicos de origem orgânica são registrados em
diversos depósitos coetários (de mesma idade ou cronocorrelatos) no leste
e norte dos Estados Unidos e sudeste do Canadá (OVER et al. 2009). Na
Bacia do Amazonas são registrados na literatura como típicos da base da
Formação Curiri (LOBOZIAK et al. 1997). De afinidade filogenética incerta,
a posição taxonômica dos representantes desse gênero tem sido motivo de
intenso debate na literatura científica nos últimos 40 anos. Podem ser
representativos de restos de algas marrons de uma ordem distinta
denominada Protosalviniales (NIKLAS & PHILLIPS, 1976), briófitas
terrestres não vasculares (TAYLOR & TAYLOR, 1987), plantas com
estruturas vasculares similares – mas distintas das plantas vasculares
terrestres atuais – atribuídas à Ordem Nematophytales (GRAY & BOUCOT,
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1979, ROMANKIW et al. 1988), ou mesmo de algum organismo marinho de
composição orgânica sem representante atual (MASTALERZ et al. 1998).
Os espécimes encontrados durante a visita de campo ocorrem como restos
fragmentados e compactados de coloração negra e comumente forma
discoide, com diâmetro inferior a 1cm (Foto 7.4.1.8.2/14 e Foto
7.4.1.8.2/15). Devido à sua preservação, é difícil precisar aspectos mais
detalhados da morfologia das estruturas originais preservadas. No entanto,
é comum observar possíveis ramos recurvados, o que confere aparência
circular ao fóssil (Foto 7.4.1.8.2/16). Alguns exemplares ocorrem como
aglomerados de pequenas esferas de coloração esbranquiçada na porção
central, possivelmente representando esporos fósseis.
Pseudofóssil
−

A ocorrência de um pseudofóssil é representada por uma estrutura
centimétrica com duas ou quatro extremidades, compondo uma forma
semelhante à "pata" de um mamífero (Foto 7.4.1.8.2/17 e Foto
7.4.1.8.2/18), ocorrendo em rocha do embasamento na margem esquerda
do rio Tapajós, na entrada da trilha conhecida localmente como “trilha do
porco”. Esta estrutura foi observada em rochas piroclásticas e efusivas
ígneas (tufos e riolitos) representadas pela Formação Salustiano, Grupo
Iriri. Esta unidade apresenta idade paleoproterozoica (mais antigo que
1.600Ma), o que inviabiliza a ocorrência de macrofósseis de metazoários
ou mesmo, icnofósseis. Para esta era geológica, somente são conhecidas
construções bioinduzidas formadas por cianobactérias, conhecidas como
estromatólitos. Estas raras estruturas maciças ou cônicas apresentam fina
laminação orgânica e ocorrem exclusivamente em rochas carbonáticas
não metamorfizadas. Tendo em vista o caráter essencialmente ígneo e
metamórfico do embasamento local, descarta-se completamente a
presença destes (ou quaisquer outros) fósseis em rochas do Grupo Iriri.
Esse local foi visitado em campo, devido a referências de moradores da
região que especulam sobre marca de pegadas de animais no local
conhecido como “trilha do porco”.
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Foto 7.4.1.8.2/05 - Vista em planta do icnofóssil Zoophycus apresentando estrutura
helicoidal e spreiten característicos (Ponto 04).

Foto 7.4.1.8.2/06 - Vista lateral do icnogênero Zoophycus (Ponto 04).
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Foto 7.4.1.8.2/07 - Detalhe do o icnogênero Spirophyton com contorno circular (Ponto 04).

Foto 7.4.1.8.2/08 - Paleophycus isp. em camada de argilito do topo da Fm. Maecuru
(Ponto 04).
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Foto 7.4.1.8.2/09 – Vista em planta de Planolites isp. Em camada de argilito do topo da
Formação. Maecuru (Ponto 04).

Foto 7.4.1.8.2/10 – Detalhe do icnogênero Planolites apresentando entrecruzamentos e
sobreposição (Ponto 18).
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Foto 7.4.1.8.2/11 - Detalhe de Thalassinoides isp. apresentando múltiplas bifurcações em
forma de "Y" ou "T" (Ponto 18).

Foto 7.4.1.8.2/12 - Detalhe de Phycosiphon isp. apresentando spreiten e forma em "U"
incompleta (Ponto 18).
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Foto 7.4.1.8.2/13 – Pista lobada, meanderiforme possivelmente do icnogênero Nereites
(Ponto 04).

Foto 7.4.1.8.2/14 – Camada de arenitos finos com laminação plano-paralela contendo
grande quantidade de fragmentos de Protosalvinia P. (Ponto 04).
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Foto 7.4.1.8.2/15 - Camada coquinoide constituída por fragmentos da alga fóssil
Protosalvinia (Ponto 04).

Foto 7.4.1.8.2/16 - Detalhe em planta de concentração de fragmentos da alga fóssil
Protosalvinia (ponto 04).
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Foto 7.4.1.8.2/17 - Detalhe de feição erosiva semelhante a pata de animal em rochas
piroclásticas da Formação Salustiano, Grupo Iriri (Ponto 06).

Foto 7.4.1.8.2/18 - Detalhe de feição erosiva semelhante a pata de mamífero em rochas
piroclásticas da Formação Salustiano, Grupo Iriri (Ponto 06).

7.4.1.8.3 Considerações Finais sobre o Conteúdo Fossilífero da AID/ADA
Como as informações anteriormente apresentadas mostram, a Formação
Maecuru representa a única unidade geológica detentora de conteúdo fossilífero
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da AID/ADA, e encontra-se com sua distribuição geográfica a jusante do
barramento do AHE São Luiz do Tapajós.
É importante ressaltar que, conforme aferido em campo, esta unidade apresenta
principalmente icnofósseis marinhos estratigraficamente localizados em sua
porção superior. As porções basais da Formação Maecuru são consideradas
pouco fossilíferas devido as suas características sedimentológicas intrínsecas,
que inviabilizam a preservação de restos e vestígios paleontológicos. A porção
inferior da Formação Maecuru compreende quase a totalidade da área de
afloramento inserida nos limites da AID/ADA, o que confere, portanto, baixo
potencial fossilífero.
Devido à conformação geomorfológica do trecho do rio Tapajós inserido nos
domínios da AID/ADA, com a presença de inúmeras corredeiras, paredões e
afloramentos rochosos no canal fluvial e com a predominância dos processos
erosivos sobre os deposicionais, considera-se improvável a ocorrência de sítios
fossilíferos associados aos depósitos quaternários e recentes.
Esta afirmação é também válida para os domínios paleoproterozoicos do
embasamento cristalino inseridos nos limites da AID/ADA, nos quais considera-se
nula a possibilidade de ocorrência de depósitos potencialmente fossilíferos.
7.4.1.9 Espeleologia
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 feições espeleológicas: na margem esquerda do rio Tapajós entre a
Vila Rayol e a Vila Braga, com ocorrência de cavidades associadas aos arenitos
da Formação Maecuru, e as feições espeleológicas casuais em granitoides da
região a montante de Machado / ilhas Tureba, margem direita do Tapajós.
Com as atualizações dos estudos de engenharia, a AII originalmente estabelecida
para o meio físico, teve seu limite ampliado para jusante, incluindo dessa forma,
uma considerável porção dos sedimentos da Formação Itaituba, de grande
potencialidade para ocorrência de cavidades, e que anteriormente não fazia parte
da AII do AHE São Luiz do Tapajós.
Na região do igarapé Jacaré, proximidades das vilas Nova Conquista I e Três
Irmãos, cavidades já cadastradas pelo CECAV (2012) passaram então a
pertencer ao novo limite estabelecido para a nova AII do AHE São Luiz do
Tapajós. Com a realização da campanha complementar de espeleologia,
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realizada entre 15/05/2013 e 20/05/2013, outras novas cavidades foram
encontradas nessa região, associadas à AII, agora ampliada, abrangendo o
domínio dos calcários da Formação Itaituba e vindo a constituir uma terceira área
com ocorrência de cavidades associadas às rochas calcárias da Formação
Itaituba.
As cavidades desenvolvidas em calcário foram consideradas no âmbito da AII
(posicionadas fora da AID) e as cavidades em arenitos e as feições
espeleológicas das rochas granitoides, consideradas no âmbito desta AID
(posicionadas fora do limite da ADA), cujas considerações são apresentadas nos
itens seguintes.
7.4.1.9.1 Aspectos Gerais, Dados Utilizados e Metodologia
Conforme solicita o Termo de Referência do IBAMA, para o AHE São Luiz do
Tapajós, em seu item 5.2.7 Espeleologia, esse tema deve ser considerado no
âmbito da Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID), e
abordar os seguintes aspectos: (i) procedimentos e diretrizes legais conforme
legislação vigente; (ii) espacialização com georreferenciamento das feições
encontradas e pontos cotados de suas entradas, (iii) dados da base CECAV /
ICMBio complementado com dados de campo; e (iv) devem ser apresentadas
fotografias, arquivos com registro de caminhamento e formulários de entrevista
junto a moradores da região.
O referencial metodológico e dados utilizados, as diretrizes legais que nortearam o
desenvolvimento dos trabalhos de espeleologia e o contexto espeleológico
regional referente aos estudos da AID, são os mesmos já apresentados na AII,
contemplados no item 7.3.1.8. Espeleologia da AII e sintetizados a seguir.
Além da caracterização geral da região a ser investigada envolvendo os aspectos
ligados às características gerais, tais como rede viária, hidrografia, infraestrutura,
substrato rochoso, relevo, solo e os aspectos espeleológicos, também foram
consideradas as diretrizes legais em atendimento ao Termo de Referência do
IBAMA.
Os dados secundários considerados para os estudos sobre a ocorrência de
cavidades naturais no âmbito da AII e AID/ADA do AHE São Luiz do Tapajós
abrangeram inicialmente uma região mais ampla que a própria área de influência
do empreendimento. Essa análise visou o estabelecimento e o entendimento da
potencialidade para a ocorrência dessas feições, uma vez que a porção
setentrional da área de estudos corresponde ao prolongamento ocidental da
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chamada “Província Espeleológica Altamira-Itaituba” (Figura 7.4.1.9.1/01 –
Potencialidade de Ocorrência de Cavidades em Relação às Áreas de Influência).
Os estudos espeleológicos foram estruturados para serem realizados em duas
etapas considerando-se as diretrizes legais que norteiam o desenvolvimento dos
trabalhos ambientais referentes à espeleologia: (i) levantamento exocárstico, para
ser desenvolvido num primeiro momento e (ii) levantamento endocárstico, para
ser desenvolvido a posteriori, em caso da identificação de cavidades que poderão
ser afetadas pelo empreendimento.
7.4.1.9.1.1 Levantamento Exocárstico da Área de Influência – Primeira Etapa
O referencial metodológico que norteou o desenvolvimento do levantamento
exocárstico da área de influência do AHE São Luiz do Tapajós compreendeu as
seguintes fases: (a) planejamento estratégico dos estudos; (b) levantamento de
campo; e (c) consolidação das atividades do levantamento exocárstico.
a) Planejamento Estratégico dos Estudos
Para o desenvolvimento do planejamento estratégico dos estudos espeleológicos
foram levantadas as seguintes informações:
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Figura 7.4.1.9.1/01- Potencialidade de Ocorrência de Cavidades em Relação às Áreas de Influência

n
ala

•

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 para suporte à
realização dos trabalhos de campo, quanto como fontes 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 Pará – Itaituba, 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 Especial Província Mineral do Tapajós, ambos da CPRM.
Com relação 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).
Foram ainda consideradas as questões referentes a cobertura florestal que
recobre a grande maioria da região de influência, bem como as delimitações das
Unidades de Conservação (Parque Nacional da Amazônia; Floresta Nacional do
Amaná; Floresta Nacional de Itaituba I e II; Área de Proteção Ambiental do
Tapajós e Floresta Nacional do Trairão), que circundam grande parte da região,
com a obtenção de informações junto ao ICMBio de Itaituba a respeito das
questões referentes ao conhecimento da presença de cavidades nessas regiões
(Ilustração 7.4.1.9.1.1/01 – Unidades de Conservação e Caminhamento).
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•

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, a geomorfologia do IBGE – Mapa de
Unidade de Relevo do Brasil e as Unidades de Conservação. Utilizaram-se
também as seguintes imagens e fotos aéreas: Imagens de Satélite Landsat 5 TM
– coloridas falsa cor, bandas R3G4B5 (órbitas/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 Potencialidade 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 potencialidade para
concentração de cavidades, foram planejados os trabalhos de campo,
desenvolvidos no período de 26/10/2012 a 07/11/2012.
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 visitadas, de dados que pudessem garantir um maior
sucesso e confiabilidade no levantamento dessas feições espeleológicas. Houve
também a contribuição de técnicos de outras áreas dos estudos do AHE São Luiz
do Tapajós, na busca de informações referentes à confirmação ou não do
conhecimento da presença de cavidades na região.
O estabelecimento das áreas com maior potencialidade, considerando-se os
conceitos de favorabilidade litológica e favorabilidade morfológica, encontra-se
detalhado no item 7.3.1.8.4.2. Contexto Espeleológico da AII (Item 7.3.1.8.
Espeleologia) e permitiu orientar o planejamento e realização dos trabalhos de
campo.
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b) Levantamento de Campo
Para a realização dos trabalhos de campo foram consideradas as seguintes
etapas: (i) visita às instituições e comunidades locais; e (ii) levantamento 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 Pará – Itaituba (Grupo Nassau), Prefeitura Municipal
de Itaituba, Museu de Itaituba e o espeleólogo Aécio Rodrigo Schwertz da Mota).
De um modo geral, as informações disponíveis 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 a aproximadamente 87 km de Itaituba; a
Caverna Bom Jardim, nas proximidades de Itaituba; e as cavidades da região de
Nova Conquista I / 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 pelas entidades consultadas sobre a existência de
cavidades nas áreas de influência do empreendimento, além daquelas
anteriormente registradas pelo CECAV e pelo GEP/Belém.
Devido a atualizações nos estudos do projeto de engenharia, com a ampliação da
AII do meio físico, uma nova incursão de campo foi realizada no período de
15/05/2013 a 20/05/2013, visando complementar os estudos espeleológicos com
levantamento das áreas não contempladas durante a primeira etapa dos trabalhos
de campo, realizada em outubro / novembro de 2012.
Concomitantemente com as visitas junto às instituições e durante a realização dos
trabalhos de campo, também foram elaboradas consultas junto a população local
sobre a ocorrência de cavidades na região, com maior intensidade ao longo da
faixa de ocorrência das rochas paleozoicas (maior potencialidade), mas também,
no domínio do embasamento cristalino (menor potencialidade).
Foram aplicados 46 questionários dirigidos para as pessoas com mais
conhecimento e tempo de moradia na região, o que resultou no cadastro de 45
feições espeleológicas, sendo 31 no domínio da AID. Ver Anexo 7.3.1.8/01 Questionário Sobre Informações de Cavidades Naturais no item 7.3.1.8.
Espeleologia da AII (Volume 4 – Anexos Gerais).
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c) Consolidação das Atividades do Levantamento Exocárstico
Após a execução dos trabalhos de campo, com as averiguações dos potenciais
indícios geológicos, geomorfológicos e indicações de moradores das
comunidades locais (questionários informativos), que poderiam estar associados à
presença de feições espeleológicas, procedeu-se à caracterização e consolidação
final do levantamento exocárstico.
Esse levantamento possibilitou a caracterização espeleológica conjunta das áreas
da AII e AID/ADA a partir do entendimento de um contexto mais abrangente, e,
dessa forma, a conclusão da primeira etapa dos trabalhos espeleológicos
referente ao Levantamento Exocárstico. Nesta etapa foram reconhecidas, no
âmbito da AID (e fora do domínio da ADA), 8 cavernas, 16 abrigos e 01 feição
espeleológica em arenitos da Formação Maecuru e 6 abrigos casuais do tipo
arranjo de blocos no domínio das rochas granitoides do embasamento cristalino.
No Anexo Geral 7.4.1.9/01A, B e C - Fichas das Cavidades Naturais
Subterrâneas Identificadas Durante o Levantamento Exocárstico (Volume 10
– Anexos Gerais), realizado em outubro/novembro de 2012, encontram-se
apresentadas as fichas cadastrais com registro fotográfico e mapas de detalhe
com perfis longitudinais e seções transversais dessas cavidades.
Dessas cavidades levantadas foram consideradas na segunda etapa dos
trabalhos espeleológicos (Levantamento Endocárstico), as 8 cavernas que se
posicionam a 19 km a jusante do reservatório, e onde os estudos de modelagem
matemática sobre os efeitos da erosão de jusante apontaram que não deverá
haver interferência sobre essas feições. Os estudos específicos referentes ao
levantamento endocárstico foram realizados conforme Plano de Trabalho
aprovado pelo IBAMA com a realização de trabalhos de campo considerando-se
os períodos de cheia e de seca.
7.4.1.9.1.2 Levantamentos Endocársticos para 8 Cavernas da Área de
Influência Direta – Segunda Etapa
A segunda etapa dos estudos espeleológicos da AID, foi realizada no período de
15 a 20/05/2012, correspondente ao período de cheia, e no período de 08 a
13/10/2013, correspondente ao período de seca.
Foram desenvolvidos os seguintes trabalhos, referentes aos levantamentos de
campo, descritos de forma sintética a seguir:
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•

Amarração Topográfica: os trabalhos referentes a amarração topográfica das
25 cavidades situadas a jusante do barramento foram realizados pela Rural
Tech no período de 08 a 14/10/2013. Foram levantadas as cotas altimétricas
de 08 (oito) cavernas, 16 (dezesseis) abrigos e 01 (uma) feição espeleológica
na AID com reconhecimento dos locais das cavidades e implantação de
marcos com chapa de alumínio de identificação para cada feição.
O Marco de Referencia utilizado foi o RN SLT (M-060) situado na Vila Rayol
em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental São Raimundo I, e, para
a amarração altimétrica, foram utilizados dois equipamentos GNSS da JAVAD
e uma Estação Total Trimble M3 com precisão angular 1”. A partir dos marcos
implantados para cada cavidade (Marcos Implantados pela Rural Tech), que
geralmente foi posicionado na porção superior à entrada da cavidade, foi
implantada também uma base de apoio pela própria Rural Tech, geralmente
lateral a cavidade, em situação que facilitasse os trabalhos do levantamento
espeleotopográfico, denominada Base Ecossistema.
O detalhamento desse levantamento encontra-se sintetizado no Anexo Geral
7.4.1.9/02 – Relatório Técnico dos Serviços de Campo para Amarração
Topográfica de 25 Cavidades situadas a Jusante do Barramento do AHE
São Luiz do Tapajós (Volume 10 - Anexos Gerais), (Rural Tech, 2013).

•

Documentação Básica: os trabalhos correspondentes ao chamado registro
com dados básicos sobre as 8 cavernas envolveram as atividades referentes
aos estudos de bioespeleologia, geoespeleologia e espeleotopografia:
Bioespeleologia: Os procedimentos para os estudos bioespeleológicos
foram desenvolvidos por meio de levantamentos faunísticos detalhados de
invertebrados e vertebrados, coleta dos organismos feita por meio de
inspeção visual e coleta manual, realizados de acordo com a sazonalidade
(estação de cheia e estação de seca).
O detalhamento dos trabalhos de bioespeleologia faz parte do Plano de
Trabalho aprovado pelo IBAMA referente a “Solicitação de Autorização de
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico em Oito (8) Cavernas
Situadas na Calha do Rio Tapajós a Jusante do Barramento do AHE São
Luiz do Tapajós”. Autorização de Licença emitida em 10/05/2013 sob o Nº
258/2013 para o Empreendimento AHE São Luiz do Tapajós em nome da
Centrais
Elétricas
Brasileiras
S.A,
Processo
IBAMA
Nº
02001.003643/2009-77.
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Durante o levantamento da primeira campanha de bioespeleologia
(campanha de cheia), realizada entre 15 e 20/05/2013, o nível das águas
do Tapajós estava acima do nível normal e todas as oito cavernas
encontravam-se totalmente inundadas. (ver fotos que acompanham o texto
descritivo específico de cada cavidade, no item 7.4.1.9.2.1 a seguir).
A segunda campanha de bioespeleologia (campanha de seca) foi realizada
no período de 07 a 13/10/2013, quando foram realizadas conjuntamente
também as campanhas de espeleotopografia e geoespeleologia quando o
nível do rio Tapajós encontrava-se aproximadamente 7 m mais baixo em
relação a campanha de cheia, realizada em maio de 2013.
Na Figura 7.4.1.9.1.2/01 é possível verificar a correlação entre os valores
médios mensais da série de vazões para o período de 1931 a 2012 e da
série de precipitações para o período de 1961 a 1990 com relação às
medições atuais disponíveis até junho de 2013 da região onde se situam
as cavidades entre a Vila Rayol / Vila Braga.

Figura 7.4.1.9.1.2/01 – Série Histórica Média Mensal de Vazão e Precipitação.
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Espeleotopografia: Foi realizado a topografia espeleológica com grau de
precisão BCRA 5D, precedida por uma exploração endocárstica detalhada,
com representação gráfica, contendo projeção horizontal, cortes, perfis,
escala gráfica e numérica, orientação magnética e localização geográfica
para as 8 cavernas, 16 abrigos e 01 feição espeleológica entre a Vila Rayol
e a Vila Braga. O mapa topográfico das cavidades subterrâneas fornece
informações sobre a geometria, posição espacial em relação ao terreno,
morfologia, altitude das entradas e atributos ou feições relevantes como
corpos d’água, espeleotemas, relevo interno e principais acidentes
topográficos, acúmulos sedimentares, presença de guano, recursos
alimentares disponíveis, vestígios arqueológicos, áreas degradadas, e
locais com risco geotécnico (tipo possibilidade de desabamento).
Geoespeleologia: Foi realizado o levantamento de dados geológicos
(litológicos, estruturais, descontinuidades, acamamentos, estratificação e
ornamentação) de cada cavidade com vistas à interpretação de sua
gênese, isto é, dos processos e etapas de evolução das cavidades. O
levantamento geoespeleológico buscou conhecer e identificar, na
cavidade, os diversos elementos geológicos disponíveis, tanto na rocha
hospedeira como nas paredes, teto e piso da cavidade, com vistas ao
estabelecimento de uma teoria espeleogenética que explique sua evolução
espaço-temporal até seu estágio atual.
O detalhamento dos aspectos referentes a bioespeleologia, espeleotopografia e
geoespeleologia encontram-se disponível junto ao Anexo Geral 7.4.1.9/03 –
Caracterização Espeleológica e Análise de Relevância das Cavidades
Localizadas na Área de Influência do AHE São Luiz do Tapajós – PA (Volume
10 – Anexos Gerais), Ecossistema, 2013.
7.4.1.9.1.3 Diretrizes Legais que Norteiam o Desenvolvimento de Trabalhos
Ambientais Referentes à Espeleologia
A realização dos trabalhos de espeleologia da AID, assim como da AII, 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) que fazem parte dos Estudos de Impacto
Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) do
empreendimento.
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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 nº 30, de 19 de setembro de 2012, que trata da Compensação
Espeleológica.
7.4.1.9.2 Contexto Espeleológico da AID/ADA
Conforme espacializado na Figura 7.4.1.9.1/01 – Potencialidade de Ocorrência de
Cavidades em Relação às Áreas de Influência verificam-se duas regiões de
potencialidade para ocorrência de cavidades naturais no âmbito da AID/ADA do
AHE São Luiz do Tapajós.
Uma faixa a norte que se estende no sentido ENE/WSW, com largura variável
entre 10 e 20 km, ocupando ao redor de 4% da AID, posicionada a jusante do
barramento e correspondente aos arenitos da Formação Maecuru. Trata-se,
segundo CECAV (2012), de uma faixa com potencialidade alta para ocorrência
de cavidades e que faz parte da borda sul da chamada Província Espeleológica
Altamira-Itaituba, onde ocorrem inúmeras cavidades desenvolvidas em material
arenítico.
Outros 89% da AID correspondem a rochas granitoides do embasamento
cristalino, com potencialidade baixa (CECAV, 2012) para ocorrência de
cavidades naturais, onde se encontra integralmente assentado o futuro
reservatório do AHE São Luiz do Tapajós.
Empregando-se os conceitos de favorabilidade litológica e favorabilidade
morfológica para o estabelecimento da potencialidade para se estabelecer as
áreas de maior relevância para ocorrência de cavidades, conforme utilizado nos
estudos da AII, essas duas áreas são assim conceituadas:
•

Rochas paleozoicas correspondentes aos arenitos da Formação Maecuru
– apresentam muito alta favorabilidade litológica e morfológica, com rochas
de alta permeabilidade efetiva com presença de estruturas e
descontinuidades tipo acamamento, gradação litológica, estratificação
cruzada, fraturas e falhas e morfologia com blocos controlados por
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mergulhos e/ou caimento regional, portanto, com muito alta potencialidade
para ocorrência de processos espeleológicos; e
•

Rochas do embasamento cristalino correspondentes a rochas ígneometamórficas de alto grau (granitoides) e formas de relevo de natureza
isotrópica, com muito baixa favorabilidade litológica e baixa favorabilidade
morfológica, portanto com baixa potencialidade para ocorrência de
processos espeleológicos.

Durante os levantamentos de campo no âmbito da AID foram reconhecidas duas
áreas com ocorrência de cavidades: (i) as cavidades entre a vila Rayol e a vila
Braga na faixa das rochas paleozoicas de muito alta potencialidade, com 8
cavernas, 16 abrigos e 1 feição espeleológica e as feições espeleológicas da
região de Machado, na região das rochas granitoides do embasamento cristalino,
de baixa potencialidade, com 6 feições espeleológicas. A localização dessas duas
áreas encontra-se representada no Mapa 7.4.1.9 – Espeleologia (Volume 8 –
Mapas), escala 1:100.000 (folhas 1/2 e 2/2).
7.4.1.9.2.1 Faixa de Rochas de Muito Alta Potencialidade – Cavidades entre a
Vila Rayol e a Vila Braga
As rochas da Formação Maecuru representam uma pequena porção da AID/ADA,
perfazendo ao redor de 4% em área. Sua distribuição mais significativa encontrase ao longo da vicinal que dá acesso a localidade de Pimental, acompanhando o
traçado da linha de ligação do futuro Empreendimento ao SIN, e na margem
esquerda do rio Tapajós, a jusante do barramento do AHE São Luiz do Tapajós,
estendendo-se até a região da vila Braga.
Suas rochas encontram-se modeladas predominantemente em relevo do tipo
colinas pequenas de topos convexos e vertentes de perfil contínuo com
segmentos retilíneos de baixa declividade. Os solos são geralmente espessos
com presença frequente de cobertura laterítica.
Especificamente com relação às cavidades da margem esquerda do rio Tapajós,
entre as vilas Rayol e Braga, essas feições encontram-se desenvolvidas em
paredão arenítico verticalizado, com uma extensão ao redor de 1,2 km e altura
média de 3 a 7 m, localmente, podendo atingir até quase 10 m. O contorno terra /
água se apresenta de forma sinuosa alternando porções rochosas que avançam
ligeiramente para o interior do canal, constituindo-se uma espécie de
“promontório” e porções recuadas com uma configuração topográfica em formato
de “enseada”.
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Como definido por Matsuda et al (2010), esse extenso afloramento da Formação
Maecuru é constituído por arenitos cinza-claros a avermelhados, médio a
conglomerático com estratificação cruzadas oblíquas que foram acumulados num
sistema fluvial entrelaçado, tipo braided, localmente com depósitos finos eólicos.
Ambiente esse, muito semelhante às deposições atuais que estão ocorrendo no
rio Tapajós, na localidade de São Luiz – Vila Braga, onde barras fluviais são
retrabalhadas pelo vento durante a estação seca.
Outro aspecto relevante, refere-se ao condicionante do arcabouço estrutural,
estabelecido por Santos et al. (2011) que reconhecem pelo menos três fases de
deformação pós-paleozoica nessa região. A primeira (F1) apresenta cinemática
dextral e posição das principais estruturas N60-70E. A fase F2 é caracterizada por
falhas normais de direção NE e a fase F3 encontra-se relacionada a um sistema
conjugado composto pelas estruturas N50-70W (sinistral) e N60-70E (dextral) com
direção de (σ1) E-W
Uma análise em 569 fraturas medidas em campo desde a cidade de Itaituba até a
vila Rayol, sintetizadas por unidades geológicas e apresentadas no Quadro
7.4.1.9.2.1/01 confirmam a presença das principais famílias de descontinuidades
apontadas por Santos et al (op. cit.). Destaca-se, no entanto, que para os arenitos
da Formação Maecuru, os sistemas mais proeminentes no controle das cavidades
encontram-se representados pelas famílias N55-75W/V, N05-35E/V e E-W/V, que
conjugados com os planos de acamamento e estratificação cruzadas são os
responsáveis pelo desenvolvimento dessa feições.
Essas cavidades permanecem temporariamente submersas durante o chamado
“inverno amazônico” e têm seu desenvolvimento condicionado à ação das águas
sobre os planos de maior fraqueza (fraturas, falhas, acamamento e estratificação).
Em termos de tamanho, essas cavidades variam desde pequenos alvéolos
centimétricos até feições métricas, constituindo cavernas, além de dimensões
intermediárias, identificadas como abrigos e feições espeleológicas. Todo trecho
de ocorrência dessas cavidades encontram-se sobre uma cobertura de solos
rasos de natureza arenosa. São recobertos por uma vegetação florestal rala,
decorrente da recuperação dos “tempos da borracha”, quando quase toda
margem do rio, neste local, era ocupada por “Colocações de Seringueiros”.
Atualmente resta apenas a moradia do Sr. José Lúcio dos Anjos Oliveira,
proprietário da maioria das terras que acompanham às margens do Tapajós
desde o Igarapé da Vila Braga até o Igarapé do Aquaizinho.
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Quadro 7.4.1.9.2.1/01 – Sistemas de Fraturas obtidas em Campo por Unidades
Geológicas entre Itaituba e Vila Rayol.
(A) Fraturas

Bacia Sedimentar do
Amazonas

Unidades Geológicas
Formação Itaituba (88
medidas)
Formação Monte
Alegre (52 medidas)
Grupo Curuá (70
medidas)
Formação Ererê (23
medidas)
Formação Maecuru
(177 medidas)
Bacia Sedimentar (410
medidas)
Embasamento Cristalino (159
medidas)
Embasamento
Cristalino+ Bacia
Sedimentar (569
medidas)

1ª

Principais Famílias de Fraturas
2ª
3ª
4ª

5ª

N65 - 85W/V

N55-75E/V

N25-35E/V

-

-

N55 - 75W/V

N15-35W/V

N45-65E/V

-

-

N15 - 45E/V

N25-35W/V

N65-75E/V

-

-

N15 - 25W/V

N35-65E/V

-

-

-

N55 - 75W/V

E-W/V

N05-35E/V

-

-

N55 - 75W/V

E-W/V

N15-45E/V

N55-75E/V

-

N - S/V

N15-35W/V

N45-55E/V

N75-85E/V

N65-75W/V

N45 - 75W/V

N15-35E/V

E-W/V

N-S/V

N55-75E/V

(B) Falhas
Unidades
Geológicas
Formação Itaituba
(01 medida)
Grupo Curuá (03
medidas)
Formação Ererê
(02 medidas)
Formação Maecuru
(14 medidas)

1ª
N65 - 75E/V
N10E/45NW
N-S/V
N15 - 45E/V

Principais Famílias e Tipos de Falhas
Tipo
2ª
Tipo
3ª
Transcorrente
(Sinistral)
Empurrão
Transcorrente
(Sinistral)
Transcorrente
(Sinistral)

N5E/50SE
N35-45E/V
N65 - 85W/V

Empurrão
Transcorrente
(Destral)
Transcorrente
(Sinistral)

-

-

-

E - W/V

Transcorrente
(Sinistral)

As Fotos 7.4.1.9.2.1/01 e 02 obtidas nas proximidades da Caverna TAP 04
(Caverna da Festa) e Abrigo 10 (Abrigo do Curimatá), na porção central da faixa
de ocorrência das cavidades ilustram a variação do nível d´água do rio Tapajós
verificado durante a realização da campanha de cheia, em maio de 2013, e a
campanha de seca, em outubro de 2013, onde pode ser verificada uma variação
de nível do Tapajós, da ordem de 6 a 7m.
As Ilustrações 7.4.1.9.2.1/01 a 7.4.1.9.2.1/03 mostram o detalhamento da
localização dessas feições em relação à calha do rio Tapajós, as localidades mais
próximas, sua situação em relação às Unidades de Conservação e tipos de uso
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

-

-

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

VOLUME 11

Tipo

Página: 132
Revisão: 0

(cobertura vegetal e uso antrópico) a partir das imagens de Satélite RapidEye e o
Quadro 7.4.1.9.2.1/02, uma síntese das principais características físicas, tais
como nome das cavidades, cotas do topo e base das cavidades, projeção
horizontal, desenvolvimento, desnível, volume e coordenadas, designação dos
marcos Rural Tech com sua altitude ortométrica.
Os trabalhos de campo foram acompanhados pelo Sr. José Lúcio dos Anjos
Oliveira, proprietário e morador no local a mais de 50 anos, o qual informou que
nenhuma dessas cavidades tinha um nome pré-estabelecido. Decorrente de
alguns fatos de seu conhecimento, como por exemplo, o nome do local onde se
encontra a cavidade, o avistamento de algum animal ou peixe, o nome de uma
árvore no local da cavidade, etc, todas essas feições receberam uma
denominação especifica, como estabelecido no Quadro 7.4.1.9.2.1/02.

Foto 7.4.1.9.2.1/01 – Local da Cavidade TAP 04 (Caverna da Festa) e Abrigo 10 (Abrigo
do Curimatá) inundada pelo rio Tapajós quando da realização da campanha de cheia em
maio de 2013
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Foto 7.4.1.9.2.1/02 – Local da Cavidade TAP 04 (Caverna da Festa) e Abrigo 10 (Abrigo
do Curimatá) quando da realização da campanha de seca indicando uma variação do nível
das águas do Tapajós ao redor de 7m em relação à campanha de cheia realizada em
maio de 2013.

Na Ilustração 7.4.1.9.2.1/04 – Painel Fotográfico do Paredão de Arenito da
Formação Maecuru entre a Vila Rayol e Vila Braga, com a Localização das
Cavidades é apresentado um perfil fotográfico geral com a indicação da
localização das 8 cavernas, 16 abrigos e 1 feição espeleológica. No referido painel
são também localizados e indicados os principais aspectos condicionantes do
desenvolvimento dessas cavidades (fraturas, acamamento, estratificação, zonas
de limonitização dos planos de fraqueza, etc), cujo detalhamento pode ser
verificado nas 59 fotos apresentadas no Anexo Fotográfico 7.4.1.9 - Ilustrações
Fotográficas dos Principais Aspectos Verificados Durante os Levantamentos
de Campo Sobre as Cavidades Entre a Vila Rayol e a Vila Braga (Volume 2 –
Anexos Fotográficos).
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Quadro 7.4.1.9.2.1/02 – Relação das Cavidades Encontradas na região da Vila Rayol.
Coordenadas UTM SIRGAS 2000 Marcos Implantados pela Rural Tech
Nome das Cavernas
Marco Geral Rural
Tech

Coordenadas UTM SIRGAS 2000

Altitude
Ortométrica (m)

Malha Norte (m)
9510017,721
9509974,009

Malha Este (m)
580394,758
580402,886

TAP 03 B2 M1

9509941,921

580420,115

7,8

Caverna da Festa
Caverna da Canoa

TAP 03 B3 M2
TAP 4 M1
TAP 05 M1

9509934,529
9509426,586
9509390,822

580416,891
580383,161
580407,039

Caverna da Árvore

TAP 06 M1

9509321,778

TAP 07 M1

Informações do Levantamento Espeleológico da Ecossistema Consultoria Ambiental
Cota (Topográfica) na Boca da
Cavidade (m)

Projeção
Horizontal (m)

Desenvolvimento
Linear (m)

Desnível (m)

Volume
(m³)

Topo
7,46
7,34

Base
1,53
4,94

NA(*)
6,64
6,74

10,60
7,50

11,80
7,80

6,00
2,00

72
39

9,59

5,51

6,61

34,60

38,00

3,50

423

7,4
13,61
9,17

12,78
10,70

10,27
4,94

6,68
6,64

7,00
7,60

7,20
7,80

2,00
1,50

55
137

580440,932

10,64

11,37

8.14

6,60

8,50

10,60

3,00

115

9509294,434

580434,318

9,43

TAP 08 M1

9509091,161

580472,414

10,48

8,70
8,83

1,25
0,32

6,85
6,87

66,00
13,60

82,80
16,80

6,00
5,00

936
206

Abrigo do Bruno

AB 01 M1

9510028,896

580387,14

8,84

7,67

6,67

6,64

4,00

4,00

0,00

8

Abrigo Piranheira 1

AB 02 M1

9509973,794

580400,14

12,68

8,97

0,54

6,74

5,00

5,00

0,00

63

Abrigo Piranheira 3

AB 03 M1

9509967,85

580406,885

13,52

11,12

10,57

6,61

4,76

5,16

0,00

7

Caverna da Sombra
Caverna da Piranheira 2
Caverna do Porco

Caverna Boca
Aquaizinho
Caverna do Peixe Boi

TAP 01 M1
TAP 02 M1

8,31
9,66

Abrigo do Jacaré

AB 04 M1

9509968,71

580411,455

8,25

8,05

0,97

6,61

3,58

3,58

0,00

33

Abrigo Perna do Boi

AB 05 M1

9509901,499

580410,761

8,73

12,36

7,45

6,61

3,21

3,21

0,00

73

Abrigo da Lontra

AB 06 M1

9509894,387

580409,39

10,04

9,75

7,86

6,68

4,56

4,98

3,00

14

Abrigo do Parafuso

AB 07 M1

9509881,673

580406,555

9,04

8,67

7,18

6,64

4,78

5,05

2,00

75

Abrigo da Mocinha

AB 08 M1

9509823,221

580362,347

10,16

10,24

8,12

6,60

3,56

3,56

0,00

8

Abrigo da Jatuarana

AB 09 M1

9509460,522

580363,954

14,1

9,93

7,67

6,60

4,98

4,98

0,00

19

Abrigo do Curimatá

AB 10 M1

9509441,011

580375,036

14,51

10,05

7,17

6,85

4,97

4,97

0,00

28

Abrigo da Paca
Abrigo Pontão do Peixe
Boi
Abrigo do Bacabal

AB 11 M1

9509365,135

580424,482

9,18

12,83

7,83

6,75

4,71

4,71

0,00

24

AB 12 M1

9509111,392

580475,634

9,25

8,69

0,57

6,52

3,82

3,82

0,00

AB 13 M1

9508967,397

580484,929

8,79

8,95

0,62

6,67

2,60

2,60

0,00

80

Abrigo da Santa

AB 14 M1

9508888,758

580499,713

9,62

15,83

1,72

6,78

5,00

5,00

0,00

339

Abrigo Poção da Goiânia

AB 15 M1

9509622,42

581230,983

10,99

10,62

8,13

6,82

3,02

3,02

0,00

6

Abrigo do Jandiá

AB 16 M1

9509641,75

581204,946

10,84

10,70

7,57

6,35

3,98

3,98

0,00

32

-

FEICAO 1 M1

9509404,699

580398,241

15,67

-

-

-

-

-

-

-

NA(*) = Nivel d’Água do rio Tapajós na Data do Levantamento Topográfico (09 a 12/10/2013).
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Abrigo 13 - Abrigo do Bacabal
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
AHE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS
Painel Fotográfico do Paredão de Arenito
da Formação Maecuru entre a Vila Rayol e
Vila Braga, com localização das Cavidades

Elaboração

°

Responsável Técnico
Ilustração: 7.4.1.9.2.1/04
Data: Abril/2014

Cavernas
Foram identificadas nesse trecho oito cavidades, consideradas como cavernas e
denominadas com a designação TAP 01 a TAP 08 (ver Quadro 7.4.1.9.2.1/02). Além
das características físicas e bióticas especificas de cada cavidade, e que são tratadas
de forma individual, puderam ser consensadas também, algumas informações
relevantes sobre essas cavernas, e que se aplicam ao conjunto geral das cavidades,
sem que nenhuma merecesse qualquer destaque em particular. Essas informações
são resultantes dos levantamentos junto às pessoas que residem na região, em
especial ao Sr. José Lúcio dos Anjos Oliveira, cuja família é proprietária da maioria das
terras onde se situam as cavernas e que lá residem há quatro gerações.
Dentro desse quadro são considerados os seguintes aspectos: arqueologia;
paleontologia; os aspectos de reconhecimento do valor estético / cênico, os tipos de
usos (educacional, religioso, recreativo ou esportivo), os aspectos histórico-cultural, e
os aspectos de interesse a visitação pública.
Nenhuma evidência aparente da existência de testemunhos arqueológicos foi
verificada no âmbito das cavernas visitadas, possivelmente decorrentes das
inundações sazonais, da dificuldade de penetração na maioria dessas feições,
posicionadas em paredões abruptos, pela pequena dimensão que geralmente
apresentam e pelo substrato normalmente rochoso e quase sempre lavado pelas
águas do rio Tapajós.
Com relação ao conteúdo paleontológico, também nenhuma evidencia foi constatada
tanto no interior das cavernas, bem como nos afloramentos adjacentes.
Quanto aos aspectos de reconhecimento de valoração estético / cênico trata-se de um
conjunto de feições muito pouco conhecida, até mesmo da população local, haja visto
que quase toda navegação, nesse trecho do rio Tapajós, é realizada pela margem
direita, cujas cavidades acabam ficando encobertas pela ilha da Goiânia.
Adicionalmente a essa questão, a dificuldade de navegação local e o fato dessas
cavernas ficarem significativamente parte do ano hidrológico inundadas pelas aguas
do rio Tapajós, possivelmente contribuem em grande parte para o não reconhecimento
dessa paisagem como de interesse cênico, cujo atrativo maior na região, são as
corredeiras de São Luiz do Tapajós.
Não foi também reconhecido qualquer tipo de usos dessas cavidades, do tipo
educacional, religioso, recreativo ou esportivo, não apresentando aparentemente
interesse para visitação pública local e regional.
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Quanto ao aspecto histórico cultural, embora algumas pessoas relatem a associação
dessas cavidades com o lendário “mapinguari” (figura folclórica com os pés voltados
para trás no imaginário popular de alguns ribeirinhos), os moradores locais refutam e
dizem desconhecer esse tipo de associação no local.
-

Caverna TAP 01 (Caverna da Sombra)

A Caverna TAP 01 – Caverna da Sombra está situada na margem esquerda do rio
Tapajós, nas proximidades da residência do Sr. José Lúcio dos Anjos Oliveira.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/01 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 01 – Caverna da
Sombra é apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal
desta cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/03 e 04 encontram-se ilustrados os principais
aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
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Figura 7.4.1.9.2.1/01 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 01 – Caverna da Sombra.
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Foto 7.4.1.8.2.1/03 – Aspecto da vista frontal da Caverna TAP 01 - Caverna da Sombra.

Foto 7.4.1.8.2.1/04 – Vista Frontal com localização marco topográfico na Caverna TAP 01 Caverna da Sombra.
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Espeleotopografia
Essa caverna é caracterizada por uma única galeria com largura média de 2,40 m,
tendo sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 580.394,758 E e
9.510.017,721 N, com a cota da base e do topo posicionada respectivamente em 1,53
m e 7,46 m. Apresenta uma projeção horizontal de 10,6 m, um desnível de 6 m, uma
área de projeção de 12,8 m² e volume de 72 m³.
Possui entrada pelo rio, sendo alagada quando o nível do mesmo sobe em época de
cheia. O substrato da entrada é de material rochoso e lavado pelas águas do rio
Tapajós, com o acúmulo de areia na porção final da cavidade. Não possui
espeleotemas.
Geoespeleologia
A caverna é desenvolvida em rocha arenítica de coloração acinzentada com níveis
amarelados, composta essencialmente por grãos de quartzo e granulometria fina a
média e moderadamente selecionado (com duas classes granulométricas). Estes
grãos tem arredondamento variando entre subarredondados (porção mais fina) a
subangulosos (porção média), contendo pouco ou nenhum cimento em seu
arcabouço, evidenciado pela condição friável que possibilita a fácil desagregação da
rocha.
No maciço rochoso onde se encontra a entrada da cavidade TAP 01 é possível
caracterizar diferentes estruturas no arenito quartzoso. Em média, os estratos variam
de 20 a 80 cm e apresentam, predominantemente, estratificação cruzada tabular com
baixo ângulo de mergulho e, secundariamente, estratificação plano paralela.
Também foram caracterizadas neste maciço rochoso estruturas descritas como
alvéolos, com tamanhos milimétricos a centimétricos, preferencialmente, nos níveis
entre os estratos. Nestes mesmos níveis preferenciais e muitas vezes preenchendo os
alvéolos, também foram caracterizadas crostas de material ferruginoso.
Com relação ao contexto estrutural, o maciço rochoso evidencia, essencialmente,
estruturas rúpteis, caracterizado por um sistema ortogonal com predomínio de duas
famílias principais: direções NW e NE com mergulho subvertical, sendo a família NW a
mais persistente no maciço.
Morfologicamente a cavidade é formada por um salão único, com inclinação para o
exterior, com estruturas morfológicas em forma de pilar na entrada da caverna, de
dimensões decrescentes da base para o topo, resultantes do processo erosivo do rio.
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Não foram observados quaisquer indícios de registros paleontológicos e com relação à
deposição química no seu interior, não foi observado nenhum tipo de espeleotema ou
deposição do gênero. No entanto, localmente é bastante comum a presença de
crostas ferruginosas (recentes).
Bioespeleologia (1ª Campanha - Cheia e 2ª Campanha - Seca)
Durante a primeira campanha da bioespeleologia, referente ao período chuvoso,
realizada em maio de 2013, a Caverna TAP 01 encontrava-se totalmente inundada
pelas águas do rio Tapajós, como ilustra a Foto 7.4.1.9.2.1/05.

Foto 7.4.1.9.2.1/05 – Localização da TAP 01 - Caverna da Sombra, totalmente inundada pelo
rio Tapajós durante a campanha de cheia da bioespeleologia.

Na campanha de seca realizada no período de 07 a 13/10/2013 na caverna TAP 01
foram registrados apenas os seguintes táxons de invertebrados: Coleoptera
(Coleoptera sp.1), Hymenoptera (Dolichoderinae sp.2), Hemiptera (Heteroptera sp.1),
Diptera (Aschiza sp.1) e Araneae (Thaumasia velox) (Foto 7.4.1.9.2.1/06), totalizando
12 indivíduos.
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Foto 7.4.1.9.2.1/06 – Exemplos de invertebrados encontrados na cavidade TAP 01, em São
Luiz de Tapajós/PA. A) Dolichoderinae sp.2. B) Thaumasia velox. C) Aschiza sp.1. D)
Pselaphinae sp.1. E) Heteroptera sp.1.

-

Caverna TAP 02 (Caverna da Piranheira 2)

A Caverna TAP 02 - Caverna da Piranheira 2 encontra-se situada na margem
esquerda do rio Tapajós, a aproximadamente 15 m a montante da Caverna TAP 01 e
recoberta por vegetação arbórea secundária, situada nas proximidades da residência
do Sr. José Lúcio dos Anjos Oliveira. Seu acesso só pode ser realizado por barco ou a
nado.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/02 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 02 – Caverna da
Piranheira 2 é apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e
transversal desta cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/07 e 08 encontram-se ilustrados os
principais aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
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Figura 7.4.1.9.2.1/02 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 02 – Caverna da Piranheira 2.
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Foto 7.4.1.8.2.1/07 – Vista frontal da Caverna TAP 02 - Caverna da Piranheira 2.

Foto 7.4.1.8.2.1/08 – Vista frontal com localização do marco topográfico da Caverna TAP 02 Caverna da Piranheira 2.
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Espeleotopografia
Essa caverna é caracterizada por uma única galeria, com teto baixo, tendo sua
entrada diretamente pelo rio e encontra-se com sua base totalmente recoberta pelas
águas do rio Tapajós.
As coordenadas UTM (SIRGAS 2000) de sua entrada encontram-se posicionadas em
580.402,886 E e 9.509.974,009 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 4,94 e 7,34m. Possui uma projeção horizontal de 7,5 m, um
desenvolvimento linear de 7,8 m, seguindo de um desnível de 2 m, uma área de
projeção de 11,3 m² e volume de 39 m³.
Geoespeleologia
A cavidade TAP-02 encontra-se desenvolvida sobre arenito quartzoso da Formação
Maecuru. Localmente este arenito apresenta coloração esbranquiçada, com níveis de
coloração mais amarelados e ocres, próximos aos planos de descontinuidades que,
comumente, apresentam-se preenchidos por crosta ferruginosa.
Este arenito quartzoso caracteriza-se, essencialmente, por grãos de quartzo com
pouca ou nenhuma matriz, granulometria fina a média e moderado grau de seleção. O
grau de arredondamento dos grãos varia de subarredondado a subanguloso (na
porção mais grosseira), contendo pouco cimento em seu arcabouço. Por vezes,
quando o arenito ocorre associado ao material ferruginoso, a rocha torna-se mais
resistente ao intemperismo.
O maciço rochoso onde se encontra a caverna evidencia claramente as estruturas do
arenito, com sets de estratificação variando de 10 a 90 centímetros. As estratificações
cruzadas oblíquas são bastante evidentes e, secundariamente, ocorrem estratificações
plano paralelas e, pontualmente, gradacionais.
Com relação ao contexto estrutural, o maciço rochoso evidencia, essencialmente,
estruturas rúpteis representadas, principalmente, pela família de fraturas NW com
mergulho subvertical. Os espaçamentos entre as fraturas variam de centimétricos a
métricos, por vezes, com aberturas milimétricas preenchidas por material ferruginoso.
O provável acamamento tem direção NE/SW com mergulho sub-horizontal.
Morfologicamente a cavidade é formada por um salão único, com uma claraboia de
aproximadamente 80 cm de diâmetro. Apresenta feições alveolares de formatos
concêntricos e/ou cilíndricos, em grande parte preenchida por crostas ferruginosas de
coloração cinza escuro e não foram observados quaisquer indícios de registros
paleontológicos.
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Com relação à deposição química, não foi observado nenhum espeleotema ou feição
do gênero nas paredes e teto da cavidade.
Bioespeleologia (1ª Campanha - Cheia e 2ª Campanha - Seca)
Durante a primeira campanha da bioespeleologia, no período chuvoso, realizada em
maio de 2013, a Caverna TAP-02 encontrava-se totalmente inundada pelas águas do
rio Tapajós, como ilustra a Foto 7.4.1.9.2.1/09.

Foto 7.4.1.8.2.1/09 – Localização da Caverna TAP 02 - Caverna Pinhanheira 2, inundada pelo
rio Tapajós durante a campanha de cheia da bioespeleologia.

Na campanha de seca realizada no período de 07 a 13/10/2013, em que a TAP-02 –
Caverna da Piranheira 2 encontrava-se parcialmente inundada, foram registrados os
seguintes táxons: Coleoptera (Coleoptera sp.1 e Gyretes sp.1), Hymenoptera
(Dolichoderinae: Dolichoderinae sp.2, Formicinae: Formicinae sp.1 e Ponerinae:
Odontomachus sp.2), Hemiptera (Heteroptera sp.1), Araneae (Pholcidae: Mesabolivar
aurantiacus, Tetragnatidae: Pachygnatha sp.1 e Trechaleidae: Trechalea amazonica)
(Foto 7.4.1.9.2.1/10), totalizando nove indivíduos.
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Foto 7.4.1.9.2.1/10 - Exemplos de invertebrados encontrados na cavidade TAP 02 – Piranheira
2, em São Luiz de Tapajós/PA. A) Gyrinidae sp.1. B) Pachygnatha sp.1. C) Formicinae sp.1. D)
Dolichoderinae sp.2.

-

Caverna TAP 03 (Caverna do Porco)

A Caverna TAP 03 - Caverna do Porco encontra-se situada na margem esquerda do
rio Tapajós, a aproximadamente 40 m a montante da Caverna TAP 02, entre os
abrigos 04 e 05, e encontra-se recoberta por vegetação arbórea secundária e com
entrada apenas pelo rio Tapajós, podendo ser acessada por barco ou a nado.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/03 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 03 – Caverna do
Porco é apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta
cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/11 e 12 encontram-se ilustrados os principais
aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
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Figura 7.4.1.9.2.1/03 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 03 – Caverna do Porco.
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Foto 7.4.1.9.2.1/11 - Vista frontal com três entradas distintas da Caverna TAP 03 Caverna do
Porco.

Foto 7.4.1.9.2.1/12 - Vista frontal da Caverna TAP 03 - Caverna do Porco com marco
topográfico em sua porção lateral esquerda.
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Espeleotopografia
A caverna TAP 3 – Caverna do Porco se apresenta com 3 entradas, sendo a que a
entrada 1 e a entrada 2 são contíguas (entradas lado a lado). Essa cavidade é
caracterizada por duas galerias, sendo uma em um nível superior, acessada pela
entrada 1, localmente com teto baixo. As coordenadas UTM (SIRGAS, 2000) da
entrada 1 são 580.420,115 E e 9.509.941,921 N com a cota da base e do topo
posicionada respectivamente em 5,51 e 9,59m. Apresenta projeção horizontal de 34,6
m, um desenvolvimento linear de 38 m, seguindo de um desnível de 3,5 m, uma área
de projeção de 88 m² e volume de 423 m³.
Possui zona afótica, tendo sido observadas intervenções humanas através da
disposição de resíduos em seu interior.
Geoespeleologia
A rocha constituinte da cavidade TAP3 – Caverna do Porco é um arenito quartzoso,
que localmente apresenta coloração variando de esbranquiçada e amarelada, com
níveis mais escuros tendendo a ocre. Os tons amarelados e ocre estão,
provavelmente, associados aos planos de descontinuidades que, comumente,
apresentam-se preenchidos por crosta ferruginosa.
A textura da rocha é caracterizada, essencialmente, por grãos de quartzo, com pouca
ou nenhuma matriz, granulometria fina a média, com moderado grau de seleção. Os
grãos tem arredondamento variando entre subarredondados a subangulosos (na
porção mais grossa), contendo pouco cimento em seu arcabouço, evidenciado pela
condição friável da rocha que se desagrega facilmente. Exceto quando há interação do
material ferruginoso, que tende a deixar a rocha mais resistente aos efeitos das
intempéries, colaborando na formação das cavernas.
Na caracterização das estruturas da rocha foram identificadas estratificação plana
paralela, estratificação cruzada obliqua e estruturas de gradação granulométrica. Os
sets variam de 10 a 90 cm, sendo que localmente nota-se o adelgaçamento dos
mesmos. Também é marcante e comum, principalmente na entrada 01, os planos de
descontinuidade que individualizam os sets por estarem preenchidos por crosta
ferruginosa. No paredão rochoso da entrada 03, também nota-se comumente o
desenvolvimento alvéolos, que variam de milimétricos a centimétricos, nestes planos
de descontinuidade.
Com relação ao contexto estrutural, o maciço rochoso evidencia, essencialmente,
estruturas rúpteis. Estas estruturas são bastante evidentes dentro da cavidade, sendo
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que o padrão segue o mesmo descrito anteriormente, com um sistema de fraturas NW
e outro NE, e os planos de acamamento na direção NE com mergulhos para SW.
Na entrada 01, acesso ao salão superior, na lateral esquerda é possível observar
planos de fraturas com direção NE subverticais, levemente ondulados, recobertos por
material ferruginoso e com espaçamento variando entre 5 a 15 cm. As entradas 1 e 2
se desenvolveram, preferencialmente, na direção da família de fraturas NE.
O desenvolvimento da cavidade a partir da entrada 03 segue a direção preferencial da
família de fraturas NW. Estas estruturas rúpteis ocorrem de forma persistente no
maciço rochoso, pois os mesmos planos visualizados no exterior são refletidos no
interior da cavidade, tanto no salão inferior como no salão superior.
Com relação à deposição química no interior da caverna, não foi observado nenhum
tipo de espeleotema ou deposição do gênero. Localmente e, principalmente, nos
planos de descontinuidades da rocha, crostas ferruginosas (recentes) são bastante
comuns. Não foram encontradas evidências de conteúdo paleontológico.
Bioespeleologia (1ª Campanha - Cheia e 2ª Campanha - Seca)
Durante a primeira campanha da bioespeleologia, no período chuvoso, realizada em
maio de 2013, a Caverna TAP 03 – Caverna do Porco encontrava-se totalmente
inundada pelas águas do rio Tapajós, como ilustra a Foto 7.4.1.9.2.1/13.

Foto 7.4.1.9.2.1/13 – Localização da Caverna TAP 03 - Caverna do Porco, inundada pelo rio
Tapajós durante a campanha de cheia da bioespeleologia.
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Na campanha de seca realizada no período de 07 a 13/10/2013 foi constata a
presença de vertebrados e invertebrados.
Foram encontradas duas espécies de quirópteros pertencentes a duas famílias,
Phyllostomidae (Carollia sp.) e Emballonuridae (Peropteryx macrotis). Nessa cavidade
foram encontrados também indivíduos recém-nascidos de Carollia, o que a caracteriza
como uma colônia maternidade (Fotos 7.4.1.9.2.1/14 e 15).

Foto 7.4.1.9.2.1/14 - Exemplar de Peropteryx macrotis capturado na Caverna TAP 03.
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Foto 7.4.1.9.2.1/15 - Colônia maternidade de Carollia sp. da Caverna TAP 03.

Além dos quirópteros foi verificado um registro de lontra (L. longicaudis) dentro da
cavidade, contudo, devido a poucas pegadas e a ausência de marcações odoríferas
acredita-se que a espécie não utilize essa caverna com frequência.
Com relação aos invertebrados a caverna TAP3 foi a segunda cavidade com maior
abundancia, com a presença 30 indivíduos, na qual foram registrados os seguintes
táxons: Coleoptera (Staphylinidae: Pselaphinae sp.1), Hymenoptera (Dolichoderinae:
Dolichoderinae sp.2), Isoptera (Termitidae sp.1), Diptera (Diptera sp.3), Araneae
(Dipluridae: Dipluridae sp.1 e Pholcidae: Mesabolivar aurantiacus), Opiliones
(Cosmetidae: Cosmetidae sp.1), Amblypygi (Heterophynus sp.1) e Acari (Anystidae:
Anystidae sp.3) (Foto 7.4.1.9.2.1/16).
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Foto 7.4.1.8.2.1/16 - Exemplos de invertebrados encontrados na cavidade TAP 03 - Caverna
do Porco, em São Luiz de Tapajós/PA. A) Cosmetidae sp.1. B) Heterophynus sp.1. C)
Termitidae sp.1. D) Pselaphinae sp.1.

-

Caverna TAP 04 (Caverna da Festa)

A Cavidade TAP 04 – Caverna da Festa encontra-se situada na porção intermediária
de um paredão de arenito recoberto por densa vegetação, na margem esquerda do rio
Tapajós, tendo seu acesso por uma pequena praia, localmente conhecida como Porto
da Baixinha.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/04 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 04 – Caverna da
Festa é apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta
cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/17 e 18 encontram-se ilustrados os principais
aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
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Figura 7.4.1.9.2.1/04 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 04 – Caverna da Festa.
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Foto 7.4.1.9.2.1/17 – Vista frontal da Caverna TAP 04 - Caverna da Festa.

Foto 7.4.1.9.2.1/18 – Vista frontal com localização do marco topográfico da Caverna TAP 04 Caverna da Festa.
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Espeleotopografia
Sua entrada localiza-se nas coordenadas UTM (SIRGAS, 2000) 580.383,161 E e
9.509.426,586 N com a cota da base e do topo posicionada respectivamente em 10,27
e 12,78m. É caracterizada por uma única galeria, com sua entrada situada a
aproximadamente 3 m de altura em relação à praia, necessitando de escalada para
adentrar ao seu interior.
Possui uma projeção horizontal de 7,0 m, um desenvolvimento linear de 7,2 m,
seguindo de um desnível de 2 m, uma área de projeção de 28 m² e volume de 55 m³.
Geoespeleologia
A rocha constituinte da cavidade TAP 04 é um arenito quartzoso, de coloração cinza
claro, com níveis de coloração avermelhada/rósea, característica está, bem
evidenciada na entrada da cavidade. A textura da rocha é caracterizada
essencialmente por grãos de quartzo, com pouca ou nenhuma matriz, granulometria
média a grossa, com moderado grau de seleção. Localmente, foram observados níveis
centimétricos conglomeráticos, com variação granulométrica de grânulos a seixo
médios e composição quartzosa. Normalmente, estes níveis conglomeráticos
predominam na base dos sets de deposição.
O arredondamento dos grãos varia entre subarredondados (na porção mais finas) a
subangulosos e angulosos (nível conglomerático), contendo pouco cimento em seu
arcabouço.
Na caracterização das estruturas da rocha, os sets diminuem de espessura em
relação ao observado nas três primeiras cavidades, variando de 5 a 50 cm. Foram
identificadas estratificação plano paralela e estratificação cruzada obliqua.
Localmente, nos planos de descontinuidade sub-horizontais, existe grande deposição
de crosta ferruginosa, assim como o desenvolvimento de alvéolos que variam de
dimensões milimétricas até alguns com 50 cm de diâmetro.
Com relação ao contexto estrutural, o maciço rochoso evidencia, essencialmente,
estruturas rúpteis NW e NE, porém, diferentemente das outras cavidades já descritas,
o seu acamamento, com direção preferencial NW, se apresenta de forma mais
relevante para o desenvolvimento dessa cavidade, que os sistemas de fraturamento.
Do ponto de vista paleontológico, não foram observados quaisquer indícios de
registros fossilíferos no interior da cavidade TAP4. Apresenta morfologia de um único
salão, com altura média da ordem 2 m, com o rebaixamento do teto em direção ao
interior da mesma. Este salão único apresenta piso relativamente plano e com uma
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leve inclinação para o exterior. O teto da cavidade encontra-se bastante condicionado
pelo mergulho do acamamento.
As estruturas existentes no interior da cavidade estão associadas aos alvéolos, de
formatos concêntricos e / ou cilíndricos, que se desenvolvem tanto no sentido vertical
como horizontal. Em grande parte da cavidade, estas estruturas alveolares estão
preenchidas por crosta ferruginosa.
A TAP4 apresenta no seu interior uma deposição atual de sedimentos clásticos,
compostos, essencialmente, por quartzo de granulometria fina a grossa, com
coloração esbranquiçada. Na entrada da cavidade, há uma camada centimétrica de
argila, com gretas de ressecamento, que recobre uma porção de areia mais grossa.
Quanto aos sedimentos orgânicos, estes foram encontrados dispersos no interior da
caverna, constituídos por restos vegetais, transportados pelo rio.
Com relação à deposição química no interior da caverna, não foi observado nenhum
tipo de espeleotema ou deposição do gênero. As crostas ferruginosas são bastante
comuns no interior da cavidade.
Bioespeleologia (1ª Campanha - Cheia e 2ª Campanha - Seca)
Durante a primeira campanha da bioespeleologia, no período chuvoso, realizada em
maio de 2013, a TAP 04 - Caverna da Festa encontrava-se totalmente inundada pelas
águas do rio Tapajós, como ilustra a Foto 7.4.1.9.2.1/19.

Foto 7.4.1.9.2.1/19 – Localização da TAP 04 - Caverna da Festa inundada pelo rio
Tapajós durante a campanha de cheia da bioespeleologia.
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Na campanha de seca realizada no período de 07 a 13/10/2013 só foram registrados a
presença de invertebrados nessa cavidade, que se configurou como a menos
abundante do ponto de vista da bioespeleologia, na qual foram registrados os
seguintes táxons: Hymenoptera (Chalcidoidea sp.2), Araneae (Pholcidae: Mesabolivar
aurantiacus, Salticidae: Amycieae sp.1 e Zunigae sp.1) e Acari (Anystidae: Anystidae
sp.3), totalizando apenas sete indivíduos Foto 7.4.1.9.2.1/20.

Foto 7.4.1.9.2.1/20 - Exemplos de invertebrados encontrados na cavidade TAP4 – Caverna da
Festa, em São Luiz de Tapajós/PA. A) Amycieae sp.1. B) Chalcidoidea sp.2. C) Mesabolivar
aurantiacus. D) Zunigae sp.1.
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-

Caverna TAP 05 (Caverna da Canoa)

A Caverna TAP 05 – Caverna da Canoa encontra-se situada na margem esquerda do
rio Tapajós, na base de um paredão verticalizado de arenito e recoberto por densa
vegetação, distante ao redor de 60 m a montante da Caverna TAP 04. O seu acesso
pelo rio é possível somente por barco ou a nado.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/05 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 05 – Caverna da
Canoa é apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal
desta cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/21 e 22 encontram-se ilustrados os principais
aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
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Figura 7.4.1.9.2.1/05 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 05 – Caverna da Canoa.
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Foto 7.4.1.9.2.1/21 - Vista frontal da Caverna TAP 05 - Caverna da Canoa.

Foto 7.4.1.9.2.1/22 – Vista frontal com localização do marco topográfico da Caverna TAP 05 –
Caverna da Canoa.
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Espeleotopografia
A TAP 05 – Caverna da Canoa apresenta entrada tem forma de arco e situa-se nas
coordenadas UTM (SIRGAS 2000) 580.407,039 E e 9.509.426,586 N com a cota da
base e do topo posicionada respectivamente em 4,94 e 10,70. É caracterizada por
uma única galeria, com entrada em forma de arco. Apresenta largura média de 7 m e
possui uma projeção horizontal de 7,6 m, um desenvolvimento linear de 7,8 m,
seguindo de um desnível de 1,5 m, uma área de projeção de 29,6 m² e volume de 137
m³.
Geoespeleologia
A rocha constituinte da Caverna da Canoa é um arenito quartzoso, de coloração
esbranquiçada com níveis avermelhados/róseos. A textura da rocha é caracterizada
essencialmente por grãos de quartzo, com pouca ou nenhuma matriz, granulometria
média a grossa e moderadamente selecionado. Localmente, caracterizam-se níveis
conglomeráticos centimétricos, principalmente mais próximo ao teto, variando de
grânulos a seixos finos. Os níveis conglomeráticos estão, preferencialmente,
localizados na base dos sets de deposição, mas também é possível verificar grânulos
dispersos nos estratos.
O arredondamento dos grãos varia de subarredondados (porção mais finas) a
subangulosos e angulosos (porção mais grossa), contendo pouco cimento em seu
arcabouço.
Na caracterização das estruturas da rocha, os sets de deposição diminuem de
espessura em relação ao observado nas quatro primeiras cavidades, variando de 5 a
10 cm. Foram caracterizadas estratificações plano paralelas e estratificações
cruzadas. Localmente, nos planos de descontinuidade entre os sets, foram
caracterizadas deposições ferruginosas, assim como a presença de alvéolos, de
formatos cilíndricos e concêntricos, no entanto, estes últimos em maior quantidade do
que visto anteriormente, nas cavidades TAP 01 a TAP 04.
A caracterização estrutural é marcada por estruturas rúpteis da família de fratura NW
com planos subverticais, levemente ondulados e com espaçamentos variando de
centimétrico a métrico e aberturas milimétricas, geralmente preenchidas por material
ferruginoso.
Morfologicamente a cavidade é formada por um salão único, com o piso inferior
totalmente submerso, controlada pela dinâmica do rio Tapajós. Localmente, crostas
ferruginosas (recentes) são bastante comuns, principalmente, preenchendo alvéolos,
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que nesta cavidade, tem uma incidência maior e com diversos tipos de formato e
direções de desenvolvimento.
Não foram observados quaisquer indícios de registros paleontológicos e com relação à
deposição química no interior da caverna, não foi observado nenhum tipo de
espeleotema nas paredes ou teto da cavidade.
Bioespeleologia (1ª Campanha - Cheia e 2ª Campanha - Seca)
Durante a primeira campanha da bioespeleologia, no período chuvoso, realizada em
maio de 2013, a TAP 05 - Caverna da Canoa encontrava-se totalmente inundada
pelas águas do rio Tapajós, como ilustra a Foto 7.4.1.9.2.1/23.

Foto 7.4.1.9.2.1/23 – Localização da TAP 05 Caverna da Canoa inundada pelo rio Tapajós
durante a campanha de cheia da bioespeleologia.

Na campanha de seca realizada no período de 07 a 13/10/2013 foram registrados na
TAP 05 – Caverna da Canoa os seguintes táxons de invertebrados: Coleoptera
(Scarabaeidae sp.1 e Staphylinidae: Pselaphinae sp.2), Hymenoptera (Formicidae)
(Dolichoderinae:Aff.Linepithema sp.1, Mymicinae: Myrmicinae sp.2), Orthopera
(Orthoptera sp.1), Diptera (Diptera sp.1 e Nematocera sp.1), Araneae (Salticidae:
Amycieae sp.1 e Trechaleidae: Trechalea amazonica) e Acari (Bdellidae: Bdellodes
sp.1) (Foto 7.4.1.9.2.1/24) totalizando 17 indivíduos.

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 163
Revisão: 0

Foto 7.4.1.9.2.1/24 - Exemplos de invertebrados encontrados na cavidade TAP5 – Caverna da
Canoa, em São Luiz de Tapajós/PA. A) Scarabaeidae sp.1. B) Pselaphinae sp.2. C)
Aff.Linepithema sp.1. D) Myrmicinae sp.2. E) Orthoptera sp.1. F) Amycieae sp.1. G) Trechalea
amazonica. H) Bdellodes sp.1. I) Diptera sp.
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Caverna TAP 06 (Caverna da Árvore)

A Caverna TAP 06 – Caverna da Árvore encontra-se situada na margem esquerda do
rio Tapajós, situada a montante da Caverna TAP 05. Tem seu acesso por barco ou a
nado. Tem como ponto de referencia a presença de uma árvore em seu interior.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/06 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 06 – Caverna da
Árvore é apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal
desta cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/25 e 26 encontram-se ilustrados os principais
aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
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Figura 7.4.1.9.2.1/06 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 06 – Caverna da Árvore.
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Foto 7.4.1.9.2.1/25 – Vista frontal da Caverna TAP 06 – Caverna da Árvore com espécie
arbórea em seu interior.

Foto 7.4.1.9.2.1/26 – Vista frontal com localização de marco topográfico da Caverna TAP 06 –
Caverna da Árvore.
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Espeleotopografia
Essa cavidade é caracterizada por uma única galeria, com largura média de 5 m, sem
nenhum espeleotema, mas com alguns alvéolos e uma claraboia no teto, onde podem
ser notadas raízes. Apresenta uma árvore em seu interior, com mais de 7 m de altura,
com seu tronco torcido para fora da cavidade em busca de luz. Intervenções humanas
foram observadas através da disposição de resíduos.
A cavidade está localizada nas coordenadas UTM (SIRGAS, 2000) 580.440,932 E e
9.509.321,778 N, com a cota da base e do topo posicionada respectivamente em 8,14
m e 11,37m. Apresenta uma projeção horizontal de 8,5 m, um desenvolvimento linear
de 10,6 m, seguindo de um desnível de 3 m, uma área de projeção de 21,2 m² e
volume de 115 m³.
Geoespeleologia
A rocha constituinte da cavidade TAP 06 é um arenito quartzoso, com variações na
coloração, sendo limitado pelo plano de acamamento localizado no início do piso da
cavidade. Acima deste limite a rocha se apresenta com cor cinza claro e níveis
amarelados, e abaixo deste plano, a rocha tem cor avermelhada.
A textura da rocha é caracterizada essencialmente por grãos de quartzo, com pouca
ou nenhuma matriz, granulometria média a grossa, mau selecionado. Comumente
nesta cavidade se observa níveis conglomeráticos centimétricos, variando de grânulos
a seixo fino, com grãos de até 8 mm. Normalmente os níveis conglomeráticos estão
localizados na base dos estratos, no entanto, é possível verificar também grânulos e
seixos finos entre os sets.
O arredondamento dos grãos varia entre subarredondados (na porção mais finas) a
subangulosos e angulosos (na porção mais grosseira), contendo pouco cimento ou
nenhum cimento em seu arcabouço.
Na caracterização das estruturas da rocha, os sets diminuem de espessura em
relação ao observado nas cavidades TAP 01 a TAP 03, variando de 5 a 50 cm. Foi
identificada intercalação de estratificação plano-paralela e estratificação cruzada
obliqua e comumente estrutura gradacional, evidenciadas pela gradação dos níveis
conglomeráticos na base para areia grossa a média no topo dos sets. Localmente nos
planos de acamamento entre os estratos há deposição de crosta de material
limonitizado.
A caracterização estrutural na TAP6 - Caverna da Árvore é bem marcada pelas
famílias de fraturas NW e NE com mergulhos subverticais. Os planos destas famílias
de fraturas são refletidos também no interior da cavidade e apresentam superfícies
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retilíneas, mas levemente onduladas, ásperas e com espaçamentos variando de
centimétrico a métrico e aberturas milimétricas, geralmente preenchidas por hidróxido
de ferro.
Planos do acamamento também estão bem marcados com direção NE/SW e baixo
ângulo de mergulho para SE. As crostas ferruginosas associadas a essas superfícies
são comuns e com espessuras milimétricas.
Morfologicamente a cavidade é formada por um salão único, com altura do piso em
relação ao teto maior na entrada, com cerca de 4 a 5 m, com relativo rebaixamento do
teto em direção ao interior, acompanhando a direção do mergulho do acamamento. Na
linha d’água da caverna, o piso apresenta uma inclinação abrupta para o exterior, 1 m
imediatamente para o interior da cavidade, este desnível diminui ficando relativamente
plano até o final da cavidade.
No interior da cavidade as feições espeleológica mais marcantes são estruturas de
depressão, de formato semicircular, no teto da cavidade, muitas vezes caracterizada
como cúpula. Com menos incidência também são notados alvéolos com formatos
concêntricos e ou cilíndricos, em grande parte preenchida por crosta ferruginosa.
A deposição de sedimentos clásticos na cavidade é caracterizada por uma camada de
aproximadamente 30 cm, com intercalações milimétricas de sedimentos arenosos de
cor amarelada a esbranquiçada (superior), com granulometria variando de fina a
grossa e pelíticos de cor cinza claro.
Em meio aos sedimentos clásticos foi observado também material orgânico constituído
por restos vegetais, penas e guanos acumulados.
Bioespeleologia (1ª Campanha - Cheia e 2ª Campanha - Seca)
Durante a primeira campanha da bioespeleologia, no período chuvoso, realizada em
maio de 2013, a TAP 06 – Caverna da Árvore encontrava-se totalmente inundada
pelas águas do rio Tapajós, como ilustra a Foto 7.4.1.9.2.1/27.
Na campanha de seca realizada no período de 07 a 13/10/2013 foi constatada a
presença de vestígios de vertebrados e a presença de invertebrados na caverna da
Árvore.
Embora não tenha sido registrada nenhuma espécie de quiróptero nesta cavidade, foi
encontrado guano na mesma, o que indica que esses animais utilizam, ou já
utilizaram, a cavidade como abrigo e também foi encontrado rastro de jaguatirica L.
pardalis em seu interior.
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Foto 7.4.1.9.2.1/27 – Localização da TAP 06 - Caverna da Árvore inundada pelo rio Tapajós
durante a campanha de cheia da bioespeleologia.

Já com relação aos invertebrados foram registrados os seguintes táxons:
Hymenoptera (Formicidae) (Myrmicinae sp.2), Isoptera (Termitidae sp.1), Hemiptera
(Cicadellidae sp.1), Araneae (Pholcidae: Mesabolivar aurantiacus e Mesabolivar aff.
aurantiacus, Salticidae: Amycus sp.1 e Simprulla sp.1), Opiliones (Cosmetidae:
Cosmetidae sp.2) e Acari (Anystidae: Anystidae sp.2 e Sarcoptiforme sp.1), (Foto
7.4.1.9.2.1/28) totalizando 15 indivíduos. Nessa cavidade foi encontrado um ácaro que
está sendo analisado para avaliar se sua morfoespécie é troglomórfica.
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Foto 7.4.1.9.2.1/28 - Exemplos de invertebrados encontrados na cavidade TAP6 – Caverna da
Árvore, em São Luiz de Tapajós/PA. A) Myrmicinae sp.2. B) Termitidae sp.1. C) Cicadellidae
sp.1. D) Mesabolivar aurantiacus. E) Amycus sp.1. F) Simprulla sp.1. G) Cosmetidae sp.2. G)
Anystidae sp.2. H) Sarcoptiforme sp.1.
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Caverna TAP 07 (Caverna Boca do Aquaizinho)

Cavidade situada na margem esquerda do rio Tapajós, entre a Caverna TAP 06, a
jusante, e a foz do igarapé Aquaizinho, tendo seu acesso somente de barco ou a
nado.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/07 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 07 – Caverna Boca
do Aquaizinho é apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e
transversal desta cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/29 e 30 encontram-se ilustrados os
principais aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
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Figura 7.4.1.9.2.1/07 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 07 – Caverna Boca do Aquaizinho.
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Foto 7.4.1.9.2.1/29 – Vista frontal da Caverna TAP 07 - Caverna Boca Aquaizinho.

Foto 7.4.1.9.2.1/30 – Vista frontal com localização do marco topográfico da Caverna TAP 07 –
Caverna Boca Aquaizinho.
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Espeleotopografia
A cavidade TAP 06 – Caverna Boca do Aquaizinho, tem como referencia a foz do
igarapé de mesmo nome, localizada nas seguintes coordenadas UTM (SIRGAS, 2000)
580.434,318 E e 9.509.294,434 N, com a cota de base e de topo posicionada
respectivamente em 1,25m e 8,70 m. Apresenta uma projeção horizontal de 66 m, um
desenvolvimento linear de 82,8 m, seguindo de um desnível de 6 m, uma área de
projeção de 168 m² e volume de 936 m³.
A entrada da cavidade tem forma de arco e logo acima da entrada, bem marcado, uma
fratura subvertical (NW) cortando o acamamento da rocha (NE). A cavidade tem teto
alto, apresentando duas galerias, sendo uma principal, e uma secundária logo a direita
da entrada. A largura média da galeria principal é de 7 m e 1 m para a menor. Na
galeria secundária nota-se uma claraboia. Foi observado um desnível de 5,8 m e
sifões. A cavidade possui zona afótica e foi observada vegetação logo acima da
entrada. Intervenções humanas foram observadas através da disposição de resíduos
plásticos.
Geoespeleologia
A rocha constituinte da TAP 07 – Caverna Boca Aquaizinho é um arenito quartzoso,
que apresenta coloração variando de esbranquiçada a amarelada, com níveis mais
escuros tendendo a ocre. A textura da rocha é caracterizada essencialmente por grãos
de quartzo, com pouca ou nenhuma matriz, granulometria média a grossa e mal
selecionada. Comumente nesta cavidade identificam-se níveis conglomeráticos
centimétricos, variando de grânulos a seixo médio, com grãos de até 10 mm.
Normalmente os níveis conglomeráticos estão localizados na base dos sets de
deposição, no entanto, é possível verificar também grânulos e seixos médios
dispersos nos sets.
O arredondamento dos grãos varia entre subarredondados (porção mais finas) a
subangulosos e angulosos (porção mais grosseira), contendo pouco cimento ou
nenhum cimento em seu arcabouço e características friáveis, que possibilita a fácil
desagregação da rocha.
As estruturas identificadas na rocha desta cavidade seguem o padrão de sets com
espessuras variando de 5 a 50 cm. Foram observadas intercalações de sets de
estratificação plano paralela e estratificação cruzada obliqua. Estruturas gradacionais
de granulometria também foram caracterizadas, evidenciadas pela gradação dos
níveis conglomeráticos na base para areia grossa a media no topo dos sets.
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Na cavidade TAP7, assim como em todas as outras cavidades descritas neste estudo,
é bastante comum o recobrimento de estruturas internas na cavidade e planos de
descontinuidades por crostas ferruginosas, com espessuras milimétricas.
No contexto estrutural, o maciço rochoso evidencia, essencialmente, estruturas
rúpteis, conforme verificado em todo contexto geológico descrito nas demais
cavidades. Na cavidade TAP7, a família de fraturas com direção NW e mergulho
subvertical é bastante persistente e controla a entrada e a direção de desenvolvimento
do salão principal. Com espaçamento centimétrico e localmente ondulado e com
abertura milimétrica, os planos dessas descontinuidades são preenchidos por crostas
ferruginosas.
Os planos da família de fraturas NE que compõe o sistema estrutural também foram
observadas na TAP7, sempre associadas aos condutos laterais/secundários,
perpendiculares ao conduto principal de direção NW.
Não foram identificados quaisquer indícios de registros paleontológicos no interior da
cavidade, salão principal e condutos laterais.
A caverna TAP7 tem morfologia reticulada, composta por um salão principal e por
condutos laterais que estão em um nível superior, com desnível de aproximadamente
1.5 m. Apresenta uma entrada principal pelo rio e uma claraboia que acessa um dos
condutos laterais da cavidade. Esta feição morfológica também foi evidenciada no
exterior da cavidade, mais precisamente no topo do maciço rochoso, em meio à
vegetação.
As feições espeleológicas caracterizadas na TAP7 são as mesmas encontradas nas
outras cavidades descritas, alvéolos com formatos concêntricos e ou cilíndricos, mas
neste caso, essas feições não apresentavam preenchimento por material ferruginoso.
Pequenas estruturas de depressão são verificadas no teto da cavidade, de formato
semicircular, muitas vezes caracterizadas como cúpulas, provavelmente geradas por
processos de corrosão e dissolução.
Os aspectos deposicionais caracterizados na cavidade dizem respeito a sedimentos
orgânicos e clásticos atuais, sendo estes compostos por areia fina a média coberta por
uma camada centimétrica de argila, com estrutura deformacional de gretas de
ressecamento.
Os sedimentos orgânicos caracterizados foram restos vegetais e, principalmente,
guano, em quantidade considerável, logo após a passagem do quebra-corpo no
interior da cavidade. Neste local, também foi observado o crescimento de vegetais em
meio a acúmulo de guano.
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Bioespeleologia (1ª Campanha - Cheia e 2ª Campanha - Seca)
Durante a primeira campanha da bioespeleologia, no período chuvoso, realizada em
maio de 2013, a TAP 07 - Caverna Boca do Aquaizinho encontrava-se totalmente
inundada pelas águas do rio Tapajós, como ilustra a Foto 7.4.1.9.2.1/31.

Foto 7.4.1.9.2.1/31 – Localização da TAP 07 - Caverna Boca do Aquaizinho inundada pelo rio
Tapajós durante a campanha de cheia da bioespeleologia.

Na campanha de seca realizada no período de 07 a 13/10/2013 foram encontrados na
TAP 07 – Caverna do Aquaizinho a maior riqueza de espécies, tanto de vertebrados
como de invertebrados.
Com relação aos invertebrados foi onde se verificou a maior riqueza de espécies de
quirópteros, sendo registradas três espécies pertencentes a duas famílias
Phyllostomidae (C. perspicillata, P. latifolius) e Emballonuridae (P. macrotis) (Fotos
7.4.1.9.2.1/32 e 33). Nesta cavidade também foi registrada uma sucuri na entrada da
caverna.
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Foto 7.4.1.9.2.1/32 - Exemplar de Carollia perspicillata capturado na Caverna TAP 07.

Foto 7.4.1.9.2.1/33 - Exemplar de Phyllostomus latifolius capturado na Cavidade TAP 07.

Já quanto aos invertebrados foram registrados os seguintes táxons: Coleoptera
(Gyrinidae: Gyretes sp.1), Collembola (Entomobryidae sp.1), Hymenoptera
(Formicidae) (Dolichoderinae: Aff.Linepithema sp.1, Dolichoderinae sp.3, Mymicinae:
Myrmicinae sp.1, Myrmicinae sp.3, Myrmicinae sp.4 e Myrmicinae sp.5, Ponerinae:
Odontomachus sp.1 e Aff. Chalcidoidea sp.1), Isoptera (Termitidae sp.1), Hemiptera
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(Fulguromorpha sp.1 e Cimicomorpha sp.1), Diptera (Diptera sp.2 e Nematocera sp.2),
Araneae (Araneidae: Eustala sp., Pholcidae: Mesabolivar aurantiacus, Pisauridae:
Pisauridae sp.1) e Acari (Anystidae: Anystidae sp.1, Anystidae sp.4 e Anystidae sp.5 e
Eupodidae: Linopodes sp.1), (Foto 7.4.1.9.2.1/34) sendo a caverna mais abundante,
com 620 indivíduos.

Foto 7.4.1.9.2.1/34 - Exemplos de invertebrados encontrados na cavidade TAP7 – Caverna
Boca do Aquaizinho, em São Luiz de Tapajós/PA. A) Gyrinidae sp.1. B) Entomobryidae sp.1. C)
Dolichoderinae sp.3. D) Myrmicinae sp.4. E) Odontomachus sp.1. F) Fulgoromorpha sp.1. G)
Nematocera sp.2. H) Eustala sp. I) Anystidae sp.5.

Destaca-se ainda nessa cavidade a presença de uma agregação de 230 indivíduos de
Gyretes sp.1 (Foto 7.4.1.9.2.1/35), comportamento já registrado Benetti e Hamada
(2003) na Amazônia Central. Gyretes tem preferência por águas mais calmas, sendo
que essa agregação é provavelmente uma forma de se proteger contra predadores.
Também foram observadas aranhas que carregavam imaturos, sendo que Pisauridae
sp.1 foi representada por 283 indivíduos (Foto 7.4.1.9.2.1/36) e Mesabolivar
auranticus por 53 indivíduos.
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Foto 7.4.1.9.2.1/35 – Agregação de Gyretes sp.1 na cavidade TAP7.

Foto 7.4.1.9.2.1/36 – Pisauridae sp.1 carregando imaturos, que podem ser visualizados sobre
o abdômen e espalhados no pote coletor.
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Caverna TAP 08 (Caverna do Peixe Boi)

A Caverna TAP 08 – Caverna do Peixe Boi encontra-se situada na margem esquerda
do rio Tapajós, aproximadamente 150 m a montante da Caverna TAP 07, tendo seu
acesso somente de barco ou a nado.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/08 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 08 – Caverna do
Peixe Boi é apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal
desta cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/37 e 38 encontram-se ilustrados os principais
aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
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Figura 7.4.1.9.2.1/08 – Mapa Topográfico da Caverna TAP 08 – Caverna do Peixe Boi.

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 182
Revisão: 0

Foto 7.4.1.9.2.1/37 – Vista frontal da Caverna TAP 08 - Caverna do Peixe Boi.

Foto 7.4.1.9.2.1/38 – Vista frontal com localização de marco topográfico da Caverna TAP 08 –
Caverna do Peixe Boi.
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Espeleotopografia
A cavidade TAP 08 – Caverna do Peixe Boi está localizada nas coordenadas UTM
(SIRGAS, 2000) 580.472,414 E e 9.509.091,161 N, com a cota da base e do topo
posicionada respectivamente em 0,32 m e 8,83 m. Apresenta uma projeção horizontal
de 13,6 m, um desenvolvimento linear de 16,8 m, seguido de um desnível de 5 m, uma
área de projeção de 27,5 m² e volume de 206 m³.
A entrada da cavidade tem forma de arco e tem uma fratura subvertical NW - SE,
comum na região, cortando quase que simetricamente este “arco” da entrada.
Geoespeleologia
A TAP 08 – Caverna do Peixe Boi encontra-se localizada na porção inferior da
Formação Maecuru. É caracterizada por um arenito quartzoso apresentando uma
coloração esbranquiçada e amarelada, com níveis mais escuros tendendo a ocre,
próximo do contato com as crostas ferruginosas.
É essencialmente constituída por grãos de quartzo, com pouca ou nenhuma matriz,
granulometria média a grossa e mal selecionada. Comumente, nesta cavidade foram
descritos níveis conglomeráticos centimétricos, com granulometria variando de
grânulos a seixo médio, com grãos chegando até 10 mm. Normalmente os níveis
conglomeráticos estão localizados na base dos sets de deposição.
O arredondamento dos grãos varia entre subarredondados a subangulosos e
angulosos, contendo pouco ou nenhum cimento em seu arcabouço, evidenciado pela
condição friável que possibilita a fácil desagregação da rocha.
As estruturas identificadas nesta cavidade seguem o padrão de sets com espessuras
de até 50 cm. Nestes sets foi identificado, predominantemente, estratificação cruzada
tabular e, secundariamente, estratificação plano paralela. Além disso, também foram
identificadas estruturas de gradação granulométrica.
No contexto estrutural, o maciço rochoso evidencia, essencialmente, estruturas
rúpteis. A entrada da cavidade encontra-se condicionada pelas fraturas de direção EW e mergulho subvertical. A persistência desta estrutura é refletida ao longo do teto da
cavidade e em todo salão principal.
Morfologicamente a TAP 08 é formada por um salão único, com o piso inferior
totalmente submerso, controlada pela dinâmica do rio Tapajós e não foram
observados quaisquer indícios de registros paleontológicos.
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No interior da cavidade a feição espeleológica mais marcante é uma estrutura de
depressão no teto, de formato semicircular, muitas vezes caracterizada como cúpula,
provavelmente gerada por processos de corrosão.
Com relação à deposição química, não foi observado nenhum tipo de espeleotema
nas paredes ou teto. Localmente, crostas ferruginosas (recentes) são bastante
comuns, principalmente, preenchendo planos de descontinuidades horizontais.
Bioespeleologia (1ª Campanha - Cheia e 2ª Campanha - Seca)
Durante a primeira campanha da bioespeleologia, no período chuvoso, realizada em
maio de 2013, a TAP 08 - Caverna do Peixe Boi encontrava-se totalmente inundada
pelas águas do rio Tapajós, como ilustra a Foto 7.4.1.9.2.1/39.

Foto 7.4.1.9.2.1/39 – Localização da TAP 08 - Caverna do Peixe Boi inundada pelo rio Tapajós
durante a campanha de cheia da bioespeleologia.

Na campanha de seca realizada no período de 07 a 13/10/2013 foram encontradas
duas espécies de quirópteros pertencentes a duas famílias Phyllostomidae (Carollia
sp.) e Emballonuridae (Peropteryx macrotis) e assim como na TAP3, foi encontrada
uma colônia maternidade de Carollia sp.
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Com relação aos invertebrados foram registrados os seguintes táxons: Coleoptera
(Gyretes sp.1), Hymenoptera (Formicidae) (Myrmicinae: Myrmicinae sp.3) e Araneae
(Tetragnathidae: Pachygnatha sp.1), (Foto 7.4.1.9.2.1/40) com 10 indivíduos.

Foto 7.4.1.9.2.1/40 - Exemplos de invertebrados encontrados na cavidade TAP8 - Caverna do
Peixe Boi, em São Luiz de Tapajós/PA. A e B) Gyrinidae sp.1, em vista dorsal (A) e ventral (B).
C e D) Myrmicinae sp.3, em vista dorsal (C) e lateral (D). E e F) Pachygnatha sp.1, macho (E) e
fêmea (F).

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 186
Revisão: 0

Abrigos e Feição Espeleológica
Na mesma faixa de ocorrências das cavernas também foi identificada a presença de
16 abrigos e 01 feição espeleológica. Os abrigos encontram-se identificados com as
denominações de 01 a 16 e a feição espeleológica como feição 01. Exceto os abrigos
15 e 16, que se posicionam internamente a um canal da Ilha da Goiana, todos os
demais se situam à margem esquerda do rio Tapajós entre as vilas Rayol e Braga e
foram mapeados topograficamente utilizando-se do critério BCRA grau 3C.
-

Abrigo 01 (Abrigo do Bruno)

O Abrigo 01 – Abrigo do Bruno tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.387,140 E e 9.510.028,896 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 6,67 m e 7,67 m. Apresenta uma projeção horizontal de 4,0 m,
um desenvolvimento linear de 4,0 m, sem desnível topográfico e um volume de 8,0 m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/09 – Mapa Topográfico do Abrigo do Bruno é apresentado o
mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas Fotos
7.4.1.9.2.1/41 e 42 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista frontal e da
localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da Rural Tech,
durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Trata-se de um abrigo com menos de 5 m, desenvolvido em arenito creme
esbranquiçado, controlado por sistema de faturamento NW subvertical conjugado com
plano de acamamento horizontalizado.
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Figura 7.4.1.9.2.1/09 – Mapa Topográfico do Abrigo do Bruno.
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Foto 7.4.1.9.2.1/41 – Vista frontal do AB 01 - Abrigo do Bruno.

Foto 7.4.1.9.2.1/42 - Vista superior com localização do marco topográfico AB 01 - Abrigo do
Bruno.
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Abrigo 02 (Abrigo Piranheira 1)

O Abrigo 02 – Abrigo Piranheira 1 tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.400,140 E e 9.509.973,794 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 0,54 m e 8,97 m. Apresenta uma projeção horizontal de 5,0 m,
um desenvolvimento linear de 5,0 m, sem desnível topográfico e um volume de 63,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/10 – Mapa Topográfico do Abrigo Piranheira 1 é apresentado
o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas
Fotos 7.4.1.9.2.1/43 e 44 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista
frontal e da localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da
Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Abrigo desenvolvido em arenito com menos de 5 m de desenvolvimento, controlado
pela conjugação de faturamento NW vertical com planos de estratificação cruzada.
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Figura 7.4.1.9.2.1/10 – Mapa Topográfico do Abrigo Piranheira 1.
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Foto 7.4.1.9.2.1/43 – Vista frontal do AB 02 - Abrigo Piranheira 01.

Foto 7.4.1.9.2.1/44 – Marco implantado na parte superior do AB 02 - Abrigo Piranheira 01.
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Abrigo 03 (Abrigo Piranheira 3)

O Abrigo 03 – Abrigo da Piranheira 3 tem sua entrada nas coordenadas UTM
(SIRGAS, 2000) 580.406,885 E e 9.509.967,850 N, com a cota da base e do topo
posicionada respectivamente em 10,57 m e 11,12 m. Apresenta uma projeção
horizontal de 4,76 m, um desenvolvimento linear de 5,16 m, sem desnível topográfico
e um volume de 7,0 m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/11 – Mapa Topográfico do Abrigo Piranheira 3 é apresentado
o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas
Fotos 7.4.1.9.2.1/45 e 46 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista
frontal e da localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da
Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Abrigo em arenito, controlado pela conjugação dos planos de estratificação cruzada
com o acamamento sub-horizontal. Desenvolvimento inferior a 5 m.
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Figura 7.4.1.9.2.1/11 – Mapa Topográfico do Abrigo Piranheira 3.
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Foto 7.4.1.9.2.1/45 – Vista frontal do AB 03 - Abrigo Piranheira 03.

Foto 7.4.1.9.2.1/46 – Vista frontal com localização do marco topográfico do AB 03 - Abrigo
Piranheira 03.
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Abrigo 04 (Abrigo do Jacaré)

O Abrigo 04 – Abrigo do Jacaré tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.411.455 E e 9.509.968,71- N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 0,97 m e 8,05 m. Apresenta uma projeção horizontal de 3,58 m,
um desenvolvimento linear de 3,58m, sem desnível topográfico e um volume de 33,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/12 – Mapa Topográfico do Abrigo do Jacaré é apresentado o
mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas Fotos
7.4.1.9.2.1/47 e 48 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista frontal e da
localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da Rural Tech,
durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Abrigo com desenvolvimento inferior a 5 m, esculpido em rocha arenítica e controlado
pelos planos de estratificação cruzada.
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Figura 7.4.1.9.2.1/12 – Mapa Topográfico do Abrigo do Jacaré.
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Foto 7.4.1.9.2.1/47 – Vista frontal do AB 04 (Abrigo do Jacaré).

Foto 7.4.1.9.2.1/48 - Vista superior com localização do marco topográfico do AB 04 (Abrigo do
Jacaré).
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Abrigo 05 (Abrigo Perna do Boi)

O Abrigo 05 – Abrigo Perna do Boi tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.410,761 E e 9.509.901,499 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 7,45 m e 12,36 m. Apresenta uma projeção horizontal de 3,21 m,
um desenvolvimento linear de 3,21 m, sem desnível topográfico e um volume de 73,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/13 – Mapa Topográfico do Abrigo Perna do Boi é
apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta
cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/49 e 50 encontram-se ilustrados os principais
aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
Abrigo desenvolvido devido ao recuo do paredão de arenito pelo efeito erosivo do rio.
Desenvolvimento de colunas arredondadas, e, às vezes, deslocadas (tombadas)
devido ao efeito mais intenso da erosão diferencial sobre a base das colunas.
Desenvolvimento inferior a 5m.
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Figura 7.4.1.9.2.1/13 – Mapa Topográfico do Abrigo Perna do Boi.
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Foto 7.4.1.9.2.1/49 – Vista frontal do AB 05 - Abrigo Perna do Boi.

Foto 7.4.1.9.2.1/50 - Vista frontal com localização do marco topográfico do AB 05 - Abrigo
Perna do Boi.
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Abrigo 06 (Abrigo da Lontra)

O Abrigo 06 – Abrigo da Lontra tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.409,390 E e 9.509.894,387 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 6,67 m e 7,67 m. Apresenta uma projeção horizontal de 4,56 m,
um desenvolvimento linear de 4,98 m, um desnível topográfico de 3,0m e um volume
de 14,0 m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/14 – Mapa Topográfico do Abrigo da Lontra é apresentado o
mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas Fotos
7.4.1.9.2.1/51 e 52 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista frontal e da
localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da Rural Tech,
durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Abrigo desenvolvido devido ao recuo do paredão de arenito pelo efeito erosivo do rio.
Desenvolvimento de colunas, e, às vezes, deslocadas devido ao efeito mais intenso da
erosão diferencial sobre a base das colunas. Desenvolvimento inferior a 5 m.
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Figura 7.4.1.9.2.1/14 – Mapa Topográfico do Abrigo da Lontra.
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Foto 7.4.1.9.2.1/51 – Vista frontal do AB 06 - Abrigo
da Lontra.

Foto 7.4.1.9.2.1/52 - Vista frontal com localização do marco topográfico e base de apoio do AB
06 - Abrigo da Lontra.
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Abrigo 07 (Abrigo do Parafuso)

O Abrigo 07 – Abrigo do Parafuso tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.406,555 E e 9.509.881,673 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 7,18 m e 8,67 m. Apresenta uma projeção horizontal de 4,78 m,
um desenvolvimento linear de 5,05 m, sem desnível topográfico e um volume de 8,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/15 – Mapa Topográfico do Abrigo do Parafuso é apresentado
o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas
Fotos 7.4.1.9.2.1/53 e 54 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista
frontal e da localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da
Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Abrigo em arenito com menos de 5 m de desenvolvimento, controlado pela conjugação
de fraturas NW subverticais com os planos da estratificação cruzada sub-horizontais.
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Figura 7.4.1.9.2.1/15 – Mapa Topográfico do Abrigo do Parafuso.
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Foto 7.4.1.9.2.1/53 – Vista frontal do AB 07 - Abrigo do Parafuso.

Foto 7.4.1.9.2.1/54 - Vista frontal do marco topográfico e base de apoio do AB 07 - Abrigo do
Parafuso.
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Abrigo 08 (Abrigo da Mocinha)

O Abrigo 08 – Abrigo da Mocinha tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.362,347 E e 9.509.823,221 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 8,12 m e 10,24 m. Apresenta uma projeção horizontal de 3,56 m,
um desenvolvimento linear de 3,56 m, sem desnível topográfico e um volume de 8,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/16 – Mapa Topográfico do Abrigo da Mocinha é apresentado
o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas
Fotos 7.4.1.9.2.1/55 e 56 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista
frontal e da localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da
Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Abrigo desenvolvido em arenito devido ao abatimento de planos da estratificação
plano paralela. Desenvolvimento inferior a 5 m.
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Figura 7.4.1.9.2.1/16 – Mapa Topográfico do Abrigo da Mocinha.

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 209
Revisão: 0

Foto 7.4.1.9.2.1/55 – Vista frontal do AB 08 - Abrigo da Mocinha.

Foto 7.4.1.9.2.1/56 - Vista frontal com localização do marco topográfico do AB 08 - Abrigo da
Mocinha.
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Abrigo 09 (Abrigo da Jatuarana)

O Abrigo 09 – Abrigo da Jatuarana tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.363,954 E e 9.509.460,522 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 7,67 m e 9,93 m. Apresenta uma projeção horizontal de 4,98 m,
um desenvolvimento linear de 4,98 m, sem desnível topográfico e um volume de 19,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/17 – Mapa Topográfico do Abrigo da Jatuarana é
apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta
cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/57 e 58 encontram-se ilustrados os principais
aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
Abrigo desenvolvido em arenito. Conjugação de planos da estratificação cruzada com
fraturas NW subverticais. Desenvolvimento inferior a 5 m.
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Figura 7.4.1.9.2.1/17 – Mapa Topográfico do Abrigo da Jatuarana.
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Foto 7.4.1.9.2.1/57 – Vista frontal do AB 09 - Abrigo da Jatuarana.

Foto 7.4.1.9.2.1/58 - Vista frontal com localização do marco topográfico do AB 09 Abrigo da Jatuarana.
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Abrigo 10 (Abrigo do Curimatá)

O Abrigo 10 – Abrigo do Curimatá tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.375,036 E e 9.509.441,011 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 7,17 m e 10,05 m. Apresenta uma projeção horizontal de 4,97 m,
um desenvolvimento linear de 4,97m, sem desnível topográfico e um volume de 28,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/18 – Mapa Topográfico do Abrigo do Curimatá é apresentado
o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e na Foto
7.4.1.9.2.1/59 encontra-se ilustrado os principais aspectos da vista frontal dessa
cavidade.
Abrigo desenvolvido em arenito decorrente da conjugação dos planos da estratificação
cruzada acanalada com plano de fratura NW subvertical. Desenvolvimento inferior a 5
m.
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Figura 7.4.1.9.2.1/18 – Mapa Topográfico do Abrigo do Curimatá.

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 215
Revisão: 0

Foto 7.4.1.9.2.1/59 – Vista frontal do AB 10 - Abrigo do Curimatá.

-

Abrigo 11 (Abrigo da Paca)

O Abrigo 11 – Abrigo da Paca tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.424,482 E e 9.509.365,135 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 7,83 m e 12,83 m. Apresenta uma projeção horizontal de 4,71 m,
um desenvolvimento linear de 4,71 m, sem desnível topográfico e um volume de 24,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/19 – Mapa Topográfico do Abrigo da Paca é apresentado o
mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas Fotos
7.4.1.9.2.1/60 e 61 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista frontal e da
localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da Rural Tech,
durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Abrigo em arenito com desenvolvimento inferior a 5 m. Desenvolvimento controlado
principalmente pelos planos de estratificação cruzada.
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Figura 7.4.1.9.2.1/19 – Mapa Topográfico do Abrigo da Paca.
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Foto 7.4.1.9.2.1/60 – Vista frontal do AB 11 - Abrigo da Paca.

Foto 7.4.1.9.2.1/61 - Vista frontal com localização da base de apoio do AB 11 - Abrigo da Paca.
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Abrigo 12 (Abrigo Pontão do Peixe Boi)

O Abrigo 12 – Abrigo Pontão do Peixe Boi tem sua entrada nas coordenadas UTM
(SIRGAS, 2000) 580.475,634 E e 9.509.111,392 N, com a cota da base e do topo
posicionada respectivamente em 0,57 m e 8,69 m. Apresenta uma projeção horizontal
de 3,82 m, um desenvolvimento linear de 3,82 m, sem desnível topográfico e um
volume de 138,0 m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/20 – Mapa Topográfico do Abrigo Pontão do Peixe Boi é
apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta
cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/62 e 63 encontram-se ilustrados os principais
aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
Abrigo em arenito, próximo à superfície d’água. Desenvolvimento inferior a 5 m e
controlado pelos planos de estratificação cruzada e fraturas NW, subverticais.
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Figura 7.4.1.9.2.1/20 – Mapa Topográfico do Abrigo Pontão do Peixe Boi.
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Foto 7.4.1.9.2.1/62 – Vista frontal do AB 12 - Abrigo Pontão do Peixe.

Foto 7.4.1.9.2.1/63 - Vista frontal com localização do marco topográfico do AB 12 - Abrigo
Pontão do Peixe.
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Abrigo 13 (Abrigo do Bacabal)

O Abrigo 13 – Abrigo do Bacabal tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.484,929 E e 9.508.967,397 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 0,62 m e 8,95 m. Apresenta uma projeção horizontal de 2,60 m,
um desenvolvimento linear de 2,60 m, sem desnível topográfico e um volume de 80,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/21 – Mapa Topográfico do Abrigo do Bacabal é apresentado
o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas
Fotos 7.4.1.9.2.1/64 e 65 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista
frontal e da localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da
Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Abrigo em paredão de arenito com desenvolvimento inferior a 5 m. Seu
desenvolvimento se deve provavelmente à conjugação dos planos de estratificação
cruzada sub-horizontais com o padrão de faturamento NW vertical.

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 222
Revisão: 0

Figura 7.4.1.9.2.1/21 – Mapa Topográfico do Abrigo do Bacabal.

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 223
Revisão: 0

Foto 7.4.1.9.2.1/64 – Vista frontal do AB 13 - Abrigo do Bacabal.

Foto 7.4.1.9.2.1/65 - Vista frontal com localização do marco topográfico do AB 13 - Abrigo do
Bacabal.
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Abrigo 14 (Abrigo da Santa)

O Abrigo 14 – Abrigo da Santa tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 580.499,713 E e 9.508.888,578 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 1,72 m e 15,83 m. Apresenta uma projeção horizontal de 5,0 m,
um desenvolvimento linear de 5,0 m, sem desnível topográfico e um volume de 339,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/22 – Mapa Topográfico do Abrigo da Santa é apresentado o
mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas Fotos
7.4.1.9.2.1/66 e 67 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista frontal e da
localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da Rural Tech,
durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Conjunto de três abrigos caracterizados pela grande extensão de sua “entrada” em
relação ao desenvolvimento linear, menor que 5 m. As entradas configuram um
formato em arco sustentado por colunas de arenitos com as bases arredondadas e
com a porção inferior mais delgada em relação ao topo, possivelmente decorrente da
ação mais prolongada das águas do rio Tapajós nas porções mais inferiores. Nas
bases das colunas é notável a presença de nível conglomerático concordante com os
planos de estratificação. Também é notória a concentração de alvéolos alongados
ocelares, perpendiculares à estratificação cruzada.
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Figura 7.4.1.9.2.1/22 – Mapa Topográfico do Abrigo da Santa.
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Foto 7.4.1.9.2.1/66 – Vista frontal do AB 14 - Abrigo da Santa.

Foto 7.4.1.9.2.1/67 - Vista frontal com localização do marco topográfico do AB 14 - Abrigo da
Santa.
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Abrigo 15 (Abrigo Poção da Goiânia)

O Abrigo 15 – Abrigo Poção da Goiânia tem sua entrada nas coordenadas UTM
(SIRGAS, 2000) 581.230,983 E e 9.509.622,420 N, com a cota da base e do topo
posicionada respectivamente em 8,13 m e 10,62 m. Apresenta uma projeção
horizontal de 3,2 m, um desenvolvimento linear de 3,2 m, sem desnível topográfico e
um volume de 6,0 m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/23 – Mapa Topográfico do Abrigo Poção da Goiânia é
apresentado o mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta
cavidade e nas Fotos 7.4.1.9.2.1/68 e 69 encontram-se ilustrados os principais
aspectos da vista frontal e da localização do marco topográfico de referencia
implantado pela equipe da Rural Tech, durante a campanha de campo de 07 a
13/10/2013.
Abrigo em arenito com desenvolvimento inferior a 5 m, localizado em canal do rio
Tapajós na ilha da Goiana e com desenvolvimento controlado principalmente pelas
estruturas do acamamento sub-horizontal.
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Figura 7.4.1.9.2.1/23 – Mapa Topográfico do Abrigo Poção da Goiânia.
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Foto 7.4.1.9.2.1/68 – Vista frontal do AB 15 - Abrigo Poção da Goiânia.

Foto 7.4.1.9.2.1/69 - Vista frontal com localização do marco topográfico do AB 15 - Abrigo
Poção da Goiânia.
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Abrigo 16 (Abrigo do Jandiá)

O Abrigo 16 – Abrigo do Jandiá tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS,
2000) 581.204,946 E e 9.509.641,750 N, com a cota da base e do topo posicionada
respectivamente em 7,57 m e 10,70 m. Apresenta uma projeção horizontal de 3,98 m,
um desenvolvimento linear de 3,98 m, sem desnível topográfico e um volume de 32,0
m³.
Na Figura 7.4.1.9.2.1/24 – Mapa Topográfico do Abrigo do Jandiá é apresentado o
mapa topográfico com os perfis longitudinal e transversal desta cavidade e nas Fotos
7.4.1.9.2.1/70 e 71 encontram-se ilustrados os principais aspectos da vista frontal e da
localização do marco topográfico de referencia implantado pela equipe da Rural Tech,
durante a campanha de campo de 07 a 13/10/2013.
Abrigo em arenito desenvolvido em pequeno paredão no canal do rio Tapajós, que
subdivide a ilha da Goiana. Desenvolvimento inferior a 5 m.
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Figura 7.4.1.9.2.1/24 – Mapa Topográfico do Abrigo do Jandiá.
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Foto 7.4.1.9.2.1/70 - Vista frontal do AB 16 - Abrigo do Jandiá.

Foto 7.4.1.9.2.1/71 - Vista frontal com localização do marco topográfico do AB 16 - Abrigo do
Jandiá
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Feição Espeleológica 01

A Feição Espeleológica 01 tem sua entrada nas coordenadas UTM (SIRGAS, 2000)
580.398,241 E e 9.509.404,699 N
A chamada Feição Espeleológica 01 localiza-se nas proximidades da Caverna TAP
05. É constituída por uma pequena abertura de aproximadamente 01 m de largura
com profundidade inferior a 5 m.
Considerações sobre a Origem das Cavernas, Abrigos e Feições Espeleológicas
entre as vilas Rayol e Braga
A origem das cavidades da margem esquerda do rio Tapajós entre as localidades das
vilas Rayol e Braga é praticamente a mesma que ocorre nas demais cavidades em
arenito da Formação Maecuru da chamada “Província Espeleológica Altamira –
Itaituba”.
No entanto, o detalhamento de campo realizado no período seco, entre 07 e
13/10/2013, permitiu visualizar toda faixa de exposição do paredão arenoso da
Formação Maecuru (ver Painel Fotográfico do Paredão de Arenito da Formação
Maecuru entre a Vila Rayol e Vila Braga - Ilustração 7.4.1.9.2.1/04) e analisar de forma
mais pormenorizada, os principais elementos macroscópicos controladores de seu
desenvolvimento, quais sejam: a composição litológica e as estruturas sedimentares
da Formação Maecuru; as descontinuidades impostas pela tectônica regional gerando
estruturas de cisalhamento; o fenômeno de limonitização e a ação erosiva das águas
do rio Tapajós.
Os arenitos da Formação Maecuru, constituídos por granulação média a
conglomerática, são decorrentes de depósitos num sistema fluvial entrelaçado, tipo
braided com termos finos, localmente resultado de retrabalhamento eólico, segundo
Matsuda et. al (2011) e representam rochas com porosidade intergranular superior a
12%.
Todo trecho em exposição do arenito Maecuru, onde ocorrem as cavidades é
conspicuamente caracterizado por níveis de estratificação cruzadas, truncados por
barras longitudinais, que se constituem, juntamente com as estruturas tectônicas,
potenciais superfícies de descontinuidades.
A análise em 177 medidas de fraturas e falhas na faixa de afloramento da Formação
Maecuru, se mostrou compatível com o modelo estrutural proposto por Santos et al
(2011) referente a deformação pós-paleozoica, onde três sistemas de fraturas / falhas
subverticais se apresentam de modo bastante persistente, N55º – 85ºW/V; N15º VOLUME 11
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45ºE/V e E – W/V (todas falhas verticais com componente transcorrente sinistral). A
conjugação resultante desses sistemas de fraturas e falhas com as estruturas
sedimentares, intrínsecas da Formação Maecuru, se constituem nas principais
direções condicionantes das cavidades entre as vilas Rayol e Braga.
Dos três sistemas de fraturas / falhas verificados, a família NW é a que se apresenta
com maior persistência. Pode ocorrer como as demais famílias, se constituindo em um
único plano de movimentação, ou, o que é mais comum, se constituir em inúmeros
planos subparalelos com espaçamentos subcentimétricos, resultando em uma rocha
geralmente muito fraturada e alterada, quase sempre com superfície negativa
(rebaixada) devido a ação das águas fluviais, ou, em outras vezes, se constituindo
uma superfície positiva (saliente) pela cimentação limonítica.
Um aspecto bastante marcante verificado em campo foi a presença de crostas de
material limonitizado acompanhando os planos de descontinuidade, em especial junto
as maiores cavidades.
Quando os arenitos encontram-se mais intensamente fraturados, a limonitização, por
sua vez, é muito mais frequente e tanto mais concentrada, ao longo dos planos das
fraturas e acamamento / estratificação. A medida que se distancia das zonas mais
cisalhadas, o efeito da limonitização geralmente torna-se menos acentuado.
Esse tipo de controle pode ser verificado associado aos pontões rochosos do Sr. José
Lúcio, da Paca e do Peixe Boi, em que as porções mais cisalhadas correspondem a
zonas mais limonitizadas se traduzindo em feições mais resistentes que se projetam
para o interior da calha do rio Tapajós em forma de superfícies polidas com sulcos,
colunas e cavidades. Esse processo de limonitização, provavelmente deveu-se ao
resultado das variações do nível freático com precipitação do ferro ao longo do tempo
geológico, acompanhando as zonas mais permeáveis (planos de fraturas, falhas,
acamamento e estratificação) do pacote arenoso.
O escoamento atual das águas do Tapajós pelo seu canal esquerdo, na região entre
as vilas Rayol e Braga, apresenta um soalho assimétrico e mais aprofundado junto a
sua margem esquerda (erosiva), onde atinge profundidades de até 22m e áreas
assoreadas por depósitos arenosos junto a margem direita (lha da Goiânia) como
mostra a Ilustração 7.4.1.9.2.1/05 – Configuração dos Canais da Margem Esquerda e
Direita do Tapajós entre as Vilas Rayol e Braga. Além desse quadro, em sua margem
esquerda, intercalam-se zonas de topografia mais proeminentes (pontões rochosos do
José Lúcio, da Paca e do Peixe Boi) com zonas topograficamente mais recuadas, tipo
enseada (portos da Mocinha/da Menininha e foz do Aquaizinho).
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Junto as porções de montante de cada pontão, ocorrem áreas de águas mais
movimentadas, localmente conhecida como “parafusos”. Segundo informações do Sr.
José Lúcio dos Anjos Oliveira, residente da Vila Braga, esse fenômeno costuma
afastar alguns moradores menos experientes da região, que se utilizam de
embarcações pequenas em determinados período do ano, devido a dificuldade em
atravessarem esses locais.
A turbulência das águas sobre a margem esquerda do rio Tapajós, durante eventos
com fluxos de alta magnitude, propicia a formação de vórtices de eixos verticais ou
horizontais que geram turbilhões, conduzindo grânulos e seixos como material
abrasivo. Esse processo de polimento e esculturação das rochas, pela ação
combinada de efeitos de abrasão, cavitação e arranque (Lima, 2010), sobre as zonas
mais frágeis da margem esquerda, remove diferencialmente o arenito poroso e mais
frágil, propiciando do desenvolvimento dessas cavidades, que, conjugados com os
planos de descontinuidades e os níveis de material limonitizado mais resistentes,
configuram a arquitetura da maioria das cavernas encontradas entre as vilas Rayol e
Braga.
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
AHE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS

580000

585000

590000

Configuração dos Canais da Margem Esquerda e Direita do
Rio Tapajós entre Vila Rayol e Vila Braga
Data : Abril/201 4

ILUSTRA ÇÃO 7.4.1 .9.2.1/05

7.4.1.9.2.2 Faixa de Rochas de Baixa Potencialidade – Feições Espeleológicas
das proximidades de Machado
A área de ocorrência das rochas do embasamento cristalino, onde se insere o futuro
reservatório do AHE São Luiz do Tapajós perfaz mais de 97% em superfície da AID.
Predominam as rochas ígneo-metamórficas de alto grau e formas de relevo de
natureza isotrópica com muito baixa favorabilidade litológica e baixa favorabilidade
morfológica, portanto, com baixa potencialidade para ocorrência de processos
espeleológicos.
Durante a abertura dos transectos para os trabalhos de campo realizados pela equipe
do meio biótico do AHE São Luiz do Tapajós, foram coletadas informações através do
“Questionário Sobre Informações de Cavidades Naturais”, que resultou em uma área a
ser visitada pela equipe dos estudos espeleológicos, devido à informação de
cavidades com a presença de morcegos na região a montante de Machado e ilhas
Tureba.
No entanto, a análise dessas feições revelou tratar-se de arranjos casuais de blocos
deslocados de rochas granito-gnáissicas (granitoides), dispostas de forma aleatória ao
longo de pequeno curso d’água, em vale fechado de encosta abrupta. Os blocos de
rocha são parcialmente recobertos por solo e escorados pela vegetação de maior
porte. Portanto, não se trata de feições espeleológicas típicas, desenvolvidas a partir
de processos espeleológicos convencionais, e que foram consideradas, por esta
razão, como “feições espeleológicas casuais”.
Essas feições levantadas em campo encontram-se apresentadas no Quadro
7.4.1.9.2.2/01 - Feições Espeleológicas Casuais de Blocos Abatidos no domínio das
rochas do embasamento cristalino e sua localização espacializada nas Ilustrações
7.4.1.9.2.2/01 a 03. Nessas ilustrações, além da distância dessas feições com relação
ao futuro reservatório e ao limite da ADA, é mostrada também sua relação com a
Floresta Nacional de Itaituba I e seu posicionamento topográfico (em perfil) em relação
ao reservatório e a cota de desafetação da Flona, como sintetizado no Quadro
7.4.1.9.2.2/02 – Síntese das Informações das Feições Espeleológicas Devido ao
Arranjo Casual de Blocos Rochosos.
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Perfil do Transecto I1

F1

Perfil do Transecto I2
F6

F4

F5
F2

"

Projeção F3

Localização dos Transectos I1 e I2 com a Indicação das Parcelas de Fauna

LEGENDA

Curva de Nível (Orbisat) com Indicação da Cota 70m de Desafetação da Flona Itaituba I
Cota de Desafetação da Flona Itaituba I (70m) - Ver Perfil

Cota do Reservatório AHE São Luiz do Tapajós (51m) - Ver Perfil
Localização das Feições F1, F2, F4, F5 e F6 no Perfil
"

Localização em Projeção da Feição F3
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Feições Espeleológicas Casuais
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Quadro 7.4.1.9.2.2/01 – Relação das Feições Espeleológicas da Região de Machado.
Nº

Cavidade

01
02
03
04
05
06

Feição 1
Feição 2
Feição 3
Feição 4
Feição 5
Feição 6

Cota
(m) *
84
94
121
156
149
163

Desn.
(m)
0
0
0
-1
-3
+2

P.H. (m)
5,7
7
6
14
6,5
20

Litologia

UTM E (m)

UTM N (m)

grt
grt
grt
grt
grt
grt

509565
508242
507791
507795
507790
507788

9420637
9420465
9420909
9420914
9420915
9420919

P.H. = projeção horizontal, Desn. = desnível; arn = arenito; grt = granitoide. * = Cotas altimétricas obtidas
a partir do registro com GPS em campo.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012..

Quadro 7.4.1.9.2.2/02 - Síntese das Informações das Feições Espeleológicas Devido ao
Arranjo Casual de Blocos Rochosos.
Número da Feição

1

2

3

4

5

6

Feição 1
84
5,7
0
granitoide
509565
9420637
84

Feição 2
94
7
0
granitoide

Feição 3
121
6
0
granitoide

Feição 4
156
14
-1
granitoide

Feição 5
149
6,5
-3
granitoide

Feição 6
163
20
2
granitoide

508242
9420465
94

507791
9420909
121

507795
9420914
156

507790
9420915
149

507788
9420919
163

2.400

1.650

1.000

1.000

1.000

1.000

1.900

1.150

500

500

500

500

Desnível em Relação à
Cota do Reservatório (m)

33

43

70

105

98

112

Desnível em Relação à
Cota de Desafetação
FLONA Itaituba I (m)

14

24

51

86

79

93

Denominação da Feição
Cota (m)
Projeção Horizontal (m)
Desnível (m)
Litologia
Coordenada UTM - E (m)
Coordenada UTM - N (m)
Cota SRTM – MDT (m)
Distância do Reservatório
(m)
Distância do ADA – 500 m
(m)

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 242
Revisão: 0

Feições Espeleológicas Casuais
A seguir é apresentada uma síntese descritiva de cada uma das 6 feições
espeleológicas encontradas na margem direita do rio Tapajós, proximidades das Ilhas
Tureba, a montante da localidade de Machado.
As fichas descritivas de campo, as ilustrações fotográficas com os respectivos mapas
topográficos encontram-se sumarizados no Anexo Geral 7.4.1.9/01 - Fichas das
Cavidades Naturais Subterrâneas Identificadas Durante o Levantamento
Exocárstico (Volume 10 – Anexos Gerais), Anexo 7.4.1.9/01C.
-

Feição Espeleológica Casual 01

A Feição 01 encontra-se localizada em encosta de vale com blocos métricos a
decamétricos de rocha ígnea de granulação grossa, provavelmente da Suíte Intrusiva
Parauari. Os blocos encontram-se em forma de “amontoados”, de forma que há a
possibilidade de uma pessoa entrar ou passar entre eles. Sob esses blocos corre um
pequeno igarapé com depósito de areia localizado. Essa feição apresenta apenas
zonas de penumbra, tendo, como biota observada entre os blocos, a presença de
morcegos e insetos.
-

Feição Espeleológica Casual 02

A Feição 02, de natureza similar a Feição 01, também representa um “amontoado” de
blocos de rochas ígneas da Suíte Intrusiva Parauari configurando uma situação com
possibilidade de entrada de uma pessoa sobre os blocos, e sob os quais há um
pequeno corpo de água. Foi observada a presença de morcegos na zona de
penumbra entre os blocos.
-

Feição Espeleológica Casual 03

A Feição 03 encontra-se desenvolvida em encosta de vale muito íngreme, com blocos
de dimensões métricas a decamétricas predominantemente arredondados, alguns com
formato tabular e englobados por solo residual e com feições de escorregamento,
constituindo uma situação de relativa instabilidade geotécnica. Alguns blocos
encontram-se sustentados pela vegetação de maior porte e seu arranjo permite a
entrada de uma pessoa. Quanto à biota foi observada a presença de insetos e
morcegos.
-

Feição Espeleológica Casual 04

A Feição 04, assim como as demais feições encontradas, representa o arranjo de um
amontoado de blocos irregulares de rocha ígnea da Suíte Intrusiva Parauari, que
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possibilita a entrada de uma pessoa entre os espaços vazios. Foi verificada a
presença de morcegos e insetos.
-

Feição Espeleológica Casual 05

A Feição 05 representa um amontoado de blocos de dimensões métricas a
decamétricas de rocha monzogranítica com espaços vazios, não sendo possível
adentrar.
-

Feição Espeleológica Casual 06

A Feição 06 representa um amontoado de blocos métricos a decamétricos de
monzogranito da Suíte Intrusiva Parauari permitindo uma pessoa adentrar nos
espaços vazios.
As feições encontradas na região de Machado, não representam feições
espeleológicas desenvolvidas a partir de processos espeleológicos convencionais,
tratando-se de arranjos de blocos de material granitoide em encosta de alto declive em
situação de instabilização geológico geotécnica.
Feições de natureza similar às descritas acima nos transectos I1 e I2 representam
arranjos de blocos rochosos em terrenos granitoides que ocorrem em encostas com
declividades elevadas associadas principalmente aos domínios dos relevos de “Morros
e Morrotes” em adjacência principalmente aos vales de drenagem de maior entalhe
topográfico. A distribuição espacial desse tipo de relevo com potencialidade para
ocorrência dessas feições encontra-se representado nos mapas de geologia e
geomorfologia da AII e AID/ADA e sintetizados na Ilustração 7.4.1.9.2.2/04 –
Espacialização dos Relevos Tipos Morros e Morrotes.
Esse tipo de relevo se apresenta com amplitude da ordem de 70 a 180m, inclinações
em média de 15 a 45%, às vezes com setores superiores a 45%. Predomínio de
processos com escoamento muito rápido e deslocamentos de massas de solo e rocha
caracterizando-se por efeitos de escorregamentos e comum quedas com
concentrações de blocos. Essas feições concentram-se sobre as seguintes unidades
geológicas: dacitos e riolitos da Formação Salustiano (Grupo Iriri); granitoides
(sienogranitos e monzogranitos) da Suíte Intrusiva Maloquinha); granitoides
(granodiorito, monzogranitos e sienogranitos) da Suíte Intrusiva Parauari e granitoides
(tonalitos, granitos, granodioritos, migmatitos e orto e para gnaisses) do Complexo
Cuiú-Cuiú. Além desse tipo de feição, com concentrações de blocos e/ou matacões,
também podem ocorrer extensos afloramentos rochosos com desenvolvimento de
fraturas abertas e paredões rochosos subverticalizados.
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Além da distribuição espacial desses relevos dos tipos Morros e Morrotes
apresentadas na Ilustração 7.4.1.9.2.2/04, são expressas também no Quadro
7.4.1.9.2.2/03, as áreas e as percentagens desses terrenos, respectivamente para a
AII e AID/ADA.
Quadro 7.4.1.9.2.2/03 – Áreas e Percentagens dos Relevos Tipo Morros e Morrotes em
Relação as Demais Unidades
Áreas de
Influência
AII
AID/ADA

Área Total (ha)
1.517.973
517.400

Área Morros
e Morrotes
(ha)
250.229
101.394

% dos Relevos Tipo Morros e
Morrotes em Relação as Demais
Unidades
16,5
19,6

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

Essa informação esclarece ainda as questões abordadas no ofício
OF.02001.014048/2013-43- DILIC/IBAMA de 12/11/2013 e na Reunião com o IBAMA
de 11/03/2014 tratando-se de feições comuns nesse tipo de ambiente, com ocorrência
de blocos rochosos de natureza granitoide em relevo mais acidentado em forma de
morros e morrotes.
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7.4.1.9.3 Estudo de Permanência dos Níveis d’ Água das Cavidades entre as vilas
Rayol e Braga
Conforme já apresentado no item 7.4.1.9.1.2 referente aos estudos endocársticos,
além do levantamento espeleotopográfico das 25 cavidades (08 cavernas e 16
abrigos) entre as vilas Rayol e Braga, também foi realizada a amarração topográfica
dessas cavidades, permitindo desse modo, correlacioná-las em um mesmo sistema de
referência com os diferentes níveis d’água do rio Tapajós.
O detalhamento da série histórica das vazões defluentes, o efeito do remanso do rio
Amazonas e as formulações matemáticas que permitiram as modelagens matemáticas
para o estabelecimento dos níveis mensais médios de permanência das águas em
relação a essas cavidades encontram-se detalhados no item 7.4.1.1.2.2.2.2
Caracterização do Regime de Vazões do Baixo Curso do rio Tapajós, subitem
7.4.1.1.2.2.2.4 Análise das Condições Hidrodinâmicas da Região das Cavidades
(Recursos Hídricos da AID/ADA).
Uma análise do Quadro 7.4.1.9.2.1/02, da Ilustração 7.4.1.9.2.1/04 e da Ilustração
7.4.1.9.3/01 permite visualizar que o posicionamento topográfico dessas cavidades ao
longo do paredão rochoso não segue um único nível topográfico, apresentando um
ligeiro controle condicionado provavelmente pelos aspectos estratigráficos e litológicos
da Formação Maecuru.
As cavernas do Peixe Boi, Boca do Aquaizinho e da Sombra e os abrigos da Santa, do
Bacabal, do Pontão do Peixe Boi, do Jacaré e Piranheira 1 apresentam as cotas de
sua boca variáveis entre 0 e 2 m (base da entrada) e 8 e 9 m (topo da entrada). Como
detalhado nas Ilustrações 7.4.1.9.3/02 e 7.4.1.9.3/03 (a,b) essas cavidades
permanecem em média de 7 a 8 meses totalmente submersas (janeiro a julho/agosto)
e de 4 a 5 meses parcialmente emersas (agosto/setembro a dezembro). Apenas o
abrigo da Santa permanece parcialmente emerso durante todo ano.
A caverna da Festa e o Abrigo Piranheira 3 representam as cavidades posicionadas
topograficamente em cotas mais elevadas. Com as cotas da boca entre 10 e 11 m
(base da entrada) e 12 e 13 m (topo da entrada). Essas cavidades permanecem em
média de 6 a 8 meses totalmente emersas (junho/julho a dezembro/janeiro), e o
restante do ano parcialmente submersas.
As cavernas da Piranheira 2, do Porco, da Canoa, da Árvore e os abrigos do Bruno, da
Perna do Boi, da Lontra, do Parafuso, da Mocinha, da Jatuarana, do Curimatá, da
Paca, do Poção da Goiânia e do Jandiá, no geral ocorrem em cota topográfica
disposta em posição intermediária, ou seja, entre as cotas 6 e 8 m (base da entrada) e
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10 e 13 m (topo da entrada). Essas cavidades no geral, dependendo de seu
posicionamento topográfico, podem ficar de 4 a 5 meses totalmente emersas
(agosto/setembro a dezembro), de 1 a 3 meses parcialmente submersas (junho, julho,
agosto) e de 5 a 8 meses totalmente submersas (janeiro a agosto).
Em 2013, os níveis d´água do rio Tapajós se apresentaram acima dos limites da média
histórica. Em maio, quando da realização da campanha de cheia, o trecho entre as
vilas Rayol e Braga indicou um nível com valor de 13,7m contra 6,7m em outubro,
quando da realização da campanha de seca, com uma variação da ordem de 7m.
Para a análise específica de cada cavidade, considerando-se os níveis d’água mínimo,
médio e máximo e incluído o efeito do remanso do rio Amazonas, ver o detalhe para
cada cavidade nas Ilustrações 7.4.1.9.3/02 e 7.4.1.9.3/03a, b.
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Ilustração 7.4.1.9.3/01 – Variação Mensal dos Níveis d’Água Mínimo, Médio e Máximo no Trecho das Cavidades Entre as Vilas Rayol e Braga, tendo-se com Referência as Cotas da Base e do Topo da Entrada dos Abrigos.

lustração 7.4.1.9.3/02 – Variação Mensal dos Níveis d’Água
Mínimo, Médio e Máximo no Trecho das Cavidades Entre as
Vilas Rayol e Braga tendo-se com Referência as Cotas da Base
e do Topo da Entrada dos Abrigos.

Ilustração 7.4.1.9.3/03a – Variação Mensal dos Níveis d’Água Mínimo, Médio e
Máximo no Trecho das Cavidades Entre as Vilas Rayol e Braga tendo-se com
Referência as Cotas da Base e do Topo da Entrada dos Abrigos.

Ilustração 7.4.1.9.3/03b – Variação Mensal dos Níveis d’Água Mínimo, Médio
e Máximo no Trecho das Cavidades Entre as Vilas Rayol e Braga tendo-se
com Referência as Cotas da Base e do Topo da Entrada dos Abrigos.

7.4.1.9.4 Avaliação do Potencial Erosivo / Assoreamento de Jusante sobre as
Cavidades da Vila Rayol
O estudo sobre a possibilidade da ocorrência de erosão a jusante do AHE São Luiz do
Tapajós foi realizado a partir da utilização de técnicas de modelagem matemática,
conforme detalhado no Item 7.4.1.1.4.3 – Modelo Matemático Hidrossedimentométrico,
Subitem 7.4.1.1.4.3.4.3 – Estudo de Erosão a Jusante do Aproveitamento, que
demonstraram tratar-se de uma região sem interferência dos processos erosivos.
7.4.1.9.5 Grau de Relevância das Cavernas entre as vilas Rayol e Braga
Este item contempla uma síntese sobre a realização dos estudos referentes ao grau
de relevância das oito cavernas situadas entre as vilas Rayol e Braga, bem como a
síntese sobre esses resultados, em atendimento a atual legislação que disciplina a
questão espeleológica no território nacional.
7.4.1.9.5.1 O Estudo do Grau de Relevância
Os estudos preliminares desenvolvidos sobre a “Modelagem de Erosão a Jusante” do
barramento do AHE São Luiz do Tapajós, não indicaram evidências de erosão a
jusante do barramento. No entanto, com as readequações dos Estudos de Engenharia
decorrentes do posicionamento do porto para atendimento às obras, nas proximidades
do canal de fuga, tornou-se necessário considerar o derrocamento do Pedral do
Pereira, que se posiciona na calha do rio Tapajós, entre o porto e as cavidades da Vila
Rayol.
Esses estudos, com a realização de levantamentos de campo, envolveram a execução
das seguintes atividades:
• Estudos de Engenharia - Foram desenvolvidas as seguintes atividades visando a
elaboração do “Projeto de Derrocamento do Pedral do Pereira”:
- levantamento de seção topobatimétrica com implantação de limnígrafo;
- implantação de limnígrafo no Pedral do Pereira; e
- levantamento batimétrico de detalhe no local do derrocamento do Pedral do
Pereira
• Estudos de Meio Ambiente – Para os estudos de meio ambiente, visando a nova
situação de contorno com a implantação do canal no Pedral do Pereira e ao
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entendimento das especificidades desse trecho do rio Tapajós, onde além da
brusca mudança do gradiente hidráulico (irregular) ocorre também a repartição de
fluxos devido a presença da ilha da Goyana, foram desenvolvidas as seguintes
atividades:
- levantamento de duas seções topobatimétricas (em frente ao conjunto das
cavidades e no limite de jusante da ilha Goiânia);
- levantamento de seis perfis de linha d’ água ao longo do Pedral do Pereira, com
duas linhas se estendendo até ao final da ilha;
- mediação de descarga líquida, visando a divisão de fluxo na entrada das
corredeiras e a estimativa das vazões nos canais da ilha;
- estudo de profundidade, velocidade da água, granulometria e concentração de
sedimentos; e
- levantamento com amarração topográficas das cavidades com determinação do
tempo de permanência dos níveis d’ água (emersas, parcialmente emersas e
imersas).
A integração desses estudos, balizados pelas diferentes modelagens matemáticas,
permitiu a avaliação da questão erosiva para o trecho de jusante, a qual
demonstrou que não são percebidos esses efeitos no trecho de ocorrência das
cavidades. No entanto, por se tratar de uma questão complexa, foram mantidos e
desenvolvidos também os estudos do grau de relevância, respeitando desse modo,
o principio da precaução ambiental.
7.4.1.9.5.2 Avalição do Grau de Relevância das Oito Cavernas
Os estudos detalhados sobre o grau de relevância das oito cavernas situadas na
margem esquerda do rio Tapajós, entre as vilas Rayol e Braga encontram-se
detalhados no Anexo geral 7.4.1.9/03 (Volume 10 – Anexos Gerais) –
Caracterização Espeleológica e Análise de Relevância das Cavidades Localizadas na
Área de Influência do AHE São Luiz do Tapajós – PA, elaborado pela Ecossistema
Consultoria Ambiental, com profissionais especialistas nesse tipo de avaliação.
Para a avalição do grau de relevância, adotando-se a metodologia estabelecida na
Instrução Normativa Nº 2 de agosto de 2009, e considerando-se os graus de
relevância para os enfoques de relevância máxima (RM); importância acentuada
regional (IAR); importância significativa regional (ISR); importância acentuada local
(IAL) e importância significativa local (ISL) para as oito cavernas, obtiveram-se os
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resultados em relação variáveis dos atributos geoespeleológicos, bioespleológicos e
final apresentados no Quadro 7.4.1.9.5.2/01.
Quadro 7.4.1.9.5.2/01 – Avaliação do Grau de Relevância Final
CAVERNAS
GRAU DE
RELEVÂNCIA

TAP
01

TAP
02

TAP
03

TAP
04

TAP
05

TAP
06

TAP
07

TAP
08

Relevância Final
Geoespeleologia

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Baixa

Relevância Final
Bioespeleologia

Média

Média

Média

Média

Média

Alta

Média

Média

RELEVÂNCIA FINAL

Média

Média

Média

Média

Média

Alta

Média

Média

Fonte: Ecossistema, 2013

7.4.1.9.6 Considerações Finais
Embora os estudos detalhados de modelagem matemática elaborados para o trecho
de jusante do AHE São Luiz do Tapajós, considerando-se as questões da implantação
do canal no Pedral do Pereira como suporte para o porto da obra, assim como as
condições hidráulicas específicas dessa região, não tenham indicado a ação de efeitos
erosivos sobre as cavidades entre as vilas Rayol e Braga, recomenda-se, que aos
estudos
do
Programa
de
Monitoramento
Hidráulico,
Hidrológico
e
Hidrossedimentométrico, seja incorporado o levantamento topobatimétrico de seções
transversais específicas para monitorar e acompanhar eventuais alterações que
possam vir a ocorrer nessa região, de forma a garantir a manutenção integral dessas
feições.
7.4.1.10 Geomorfologia
7.4.1.10.1 Aspectos Gerais e Dados Utilizados
Os estudos geomorfológicos realizados na Área de Influência Direta e na Área
Diretamente Afetada do AHE São Luiz do Tapajós tiveram por objetivo: caracterizar,
de modo detalhado, os tipos relevos e os depósitos aluviais quanto à morfografia,
morfometria, constituição litológica e feições associadas; analisar a rede hidrográfica;
e avaliar a dinâmica superficial dos diferentes tipos de relevo que ocorrem na
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AID/ADA, a fim de se poder estabelecer a inter-relação e as interferências entre o
relevo e o empreendimento a ser implantado.
Os dados bibliográficos e cartográficos utilizados foram os mesmos que permitiram os
estudos geomorfológicos da AII. No entanto, para AID/ADA foram representados de
modo mais detalhado em função dos estudos realizados nessa fase do diagnóstico,
baseados na análise de imagens em escalas 1:50.000 e 1:100.000 e nas observações
de campo, quando foram descritos 79 pontos ao longo dos rios Tapajós e Jamanxim.
7.4.1.10.2 Referencial Metodológico
A abordagem metodológica utilizada encontra-se descrita no item 7.3.1.9 –
Geomorfologia da AII - subitem 7.3.1.9.2 - Referencial Metodológico, sendo que, nos
estudos da AID/ADA, além dos tipos de relevo, foram identificadas as feições
morfológicas que têm sua origem associada à dinâmica de deposição e erosão dos
rios.
Os tipos de relevo caracterizados e detalhados na AID/ADA foram: Terraços, Planície
Fluvial e Planície de Inundação. Dentre as feições mapeadas destacam-se: lagoas
perenes em paleocanais, barras arenosas ou praias e pedrais, identificando-se ainda
trechos de margens abruptas.
Embora a Planície Fluvial e a Planície de Inundação apresentem muitas vezes
constituição e feições semelhantes, principalmente nas áreas inundáveis, elas se
diferenciam pela dinâmica fluvial, ou seja, pela maior ou menor incidência das cheias
anuais.
No mapeamento geomorfológico, a diferenciação entre esse dois tipos de planícies foi
feita em função do predomínio e da extensão das áreas inundáveis anualmente, que
predominam nas Planícies de Inundação e são difusas nas Planícies Fluviais.
Outros aspectos que interferem na caracterização desses relevos são as pequenas
diferenças altimétricas entre as feições constituintes, bem como as restrições
inerentes à escala de mapeamento e apresentação.
Os demais tipos de relevo identificados na AID/ADA tiveram seus limites detalhados,
enfatizando-se, nessa análise, os principais aspectos da dinâmica superficial e da
sensibilidade dos relevos de Colinas pequenas, Colinas pequenas e Morrotes e
Morros e Morrotes, que foram avaliados com base em observações de campo e na
carta de declividades e dinâmica superficial da AID Mapa 7.4.1.10/01 – Declividade;
(Volume 8 – Mapas) AID/ADA, em escala 1:100.000, folhas 1/2 e 2/2.
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7.4.1.10.3 Geomorfologia da AID/ADA
7.4.1.10.3.1

Tipos de Relevo

A AID/ADA do AHE São Luiz do Tapajós está inserida nas seguintes Unidades de
Relevo: Planície Fluvial, Depressão da Amazônia Meridional e Planalto Residual do
Sul do Amazonas.
Nessas Unidades de Relevo, conforme é mostrado no Quadro 7.4.1.10.3.1/01, foram
diferenciados os seguintes tipos de relevo: Colinas Pequenas; Colinas Pequenas e
Morrotes; Morros e Morrotes, Terraços, Planície Fluvial e Planície de Inundação.
Esses relevos têm sua distribuição representada no Mapa 7.4.1.10/02 –
Geomorfologia (Volume 8 – Mapas) da AID/ADA, em escala 1:100.000, folhas 1/2 e
2/2. Os principais aspectos desses tipos de relevos e das feições fluviais dos rios
Tapajós e Jamanxim podem ser verificados no Anexo Fotográfico 7.4.1.10 - Registro
Fotográfico Geomorfologia (Volume 2 – Anexos Fotográficos).
Quadro 7.4.1.10.3.1/01 – Unidades de Relevo da AID/ADA do AHE São Luiz do Tapajós e os
Tipos de Relevo que as constituem.
UNIDADES DE RELEVO
Planícies Fluviais
Depressão da Amazônia Meridional
Planalto Residual do Sul do Amazonas

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

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

•

Morros e Morrotes (MMT)

Os Morros e Morrotes são relevos erosivos com amplitudes de 70 a 180m, que se
caracterizam por apresentar potencialidade a processos de erosão laminar, em sulcos,
rastejo, escorregamento, queda de blocos e assoreamento ocasionais a frequentes de
baixa a média intensidade, tendo-se ainda boçorocas ocasionais e de alta intensidade,
que estão associados a encostas com inclinações de 15 a 45% e setores com
inclinação superior a 45%.
Os Morros e Morrotes ocorrem nas duas margens do rio Tapajós, estando disposto
nos seguintes trechos: a jusante de Pimental, em frente à Cachoeira Uruá, nas
vizinhanças de Acará até a foz do rio Jutaí, entre as Cachoeiras de Mongubal e
Mongubal Grande e na margem direita do rio Jamanxim, a montante do rio
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Jamanxinzinho. Esse relevo ocorre associado à presença de faixas de lineamentos
EW e/ou na interseção entre faixas EW e NW/SE.
A jusante de Pimental, os Morros e Morrotes ocorrem na margem esquerda, próximo
ao interflúvio dos igarapés Mambuaí e São José, e em pequeno núcleo junto à calha
do rio; sendo que na margem direita forma um relevo residual maior. Nesse setor, o
relevo de Morros e Morrotes é sustentado principalmente por arenitos da Formação
Maecuru e, de modo subordinado, por riolitos e dacitos da Formação Salustiano. Os
Morros e Morrotes encontram-se associados à faixa de lineamentos EW (01), que
intercepta a área do eixo do futuro barramento nas proximidades da Cachoeira do
Galpino, condiciona a inflexão EW do rio e a presença de inúmeros pedrais onde se
têm as cachoeiras do Uruá, Galpino, Apuizinho, Quatá Grande, das Furnas, Maranhão
Grande e do Maranhãozinho (Figura 7.4.1.10.3.1/01).
Na margem direita do Tapajós, os Morros e Morrotes se prolongam até a ombreira da
barragem e sofrem interferência das obras de implantação, sustentando ainda o
contorno do reservatório por um trecho de aproximadamente dois quilômetros.
Em frente a Cachoeira Uruá, na margem direita do rio Tapajós, ocorre relevo residual
de Morros e Morrotes sustentado por granito, sienogranito, monzogranito e
granodiorito da Suíte Intrusiva Maloquinha. Embora atualmente esse relevo se
encontre afastado do rio devido à presença de Planície fluvial, com a implantação da
barragem deverá formar aproximadamente quatro (4) quilômetros de margem no
futuro reservatório.
Nas vizinhanças de Acará até a foz do rio Jutaí tem-se o maior núcleo dos Morros e
Morrotes ocorrendo de modo mais contínuo na margem esquerda do rio Tapajós.
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Nas proximidades de Acará, os Morros e Morrotes ocorrem nas duas margens, são
sustentados por rochas graníticas da Suíte Intrusiva Maloquinha e estão associados à
intersecção das faixas de lineamentos EW (2) e NW/SE (c), que condicionam o
estreitamento do rio, canais erosivos em rocha com pedrais e corredeiras (ver Figura
7.4.1.10.3.1/01). Nesse trecho formam-se aproximadamente dezoito (18) km de
margens íngremes e com raras planícies, sendo que as áreas de inundação ao longo
do rio Tapajós constituem o leito maior do canal que é formado por encostas com
inclinações superiores a 30%.
Entre a Cachoeira Montanha e a foz do rio Jutaí, os Morros e Morrotes passam a
ocorrer apenas na margem esquerda do Tapajós, sendo sustentados por
granodioritos, monzogranitos, tonalitos, quartzo monzonitos, quartzo dioritos, dioritos e
sienogranitos com biotita e hornblenda da Suíte Intrusiva Parauari, onde constituem
aproximadamente quinze (15) km de margens íngremes e com afloramentos de rocha
no canal.
Entre as Cachoeiras do Mongubal e Mongubal Grande, os Morros e Morrotes ocorrem
na margem direita, são sustentados por rochas da Suíte Intrusiva Parauari, e se
encontram localizados a jusante da faixa de lineamentos EW (3) (ver Figura
7.4.1.10.3.1/01), onde sustentam aproximadamente treze (13) quilômetros de margens
íngremes com afloramentos de rocha e canal erosivo.
Na margem direita do rio Jamanxim, no trecho entre as cachoeiras do Meio e do
Capão, as faixas de lineamentos EW (2) e NW/SE (c) (ver Figura 7.4.1.10.3.1/01),
condicionam a presença de relevo de Morros e Morrotes e de algumas corredeiras e
cachoeiras que são sustentadas por rochas da Suíte Intrusiva Parauari, que formam
quase (5) km de margens abruptas.
Ao longo do rio Tapajós e de seu afluente Jamanxim, os Morros e Morrotes, quando
afetados pelo reservatório do AHE São Luiz do Tapajós, devem condicionar longos
trechos de margens íngremes e com possíveis problemas de estabilidade.
•

Colinas Pequenas e Morrotes (CpMT)

O relevo de Colinas Pequenas e Morrotes, que ocorre na AID/ADA, apresenta
amplitudes: 30 a 90m e encostas com inclinação de 8 a 30%, com setores de 30 a
45%, sendo caracterizado pela ocorrência de processos com potencial de erosão
laminar, erosão em sulcos, boçorocas, rastejo e escorregamentos ocasionais a
frequentes e de baixa a média intensidade. Esse relevo é encontrado na bacia
contribuinte, e ao longo do rio Tapajós.
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No rio Tapajós, as Colinas pequenas e Morrotes ocorrem em duas situações distintas:
entre a foz do rio Tucunaré e a localidade de Acará, e a montante da Cachoeira
Pereira.
Entre a foz do rio Tucunaré e a localidade de Acará, as Colinas pequenas e Morrotes
ocorrem na margem direita formando três núcleos, separados por relevo de Colinas
pequenas, e são sustentados essencialmente por riolitos e dacitos da Formação
Salustiano, ocorrendo ainda rochas graníticas da Suíte Intrusiva Parauari. Esses
núcleos estão afastados do canal devido à presença de Planície fluvial contínua.
No entanto, a implantação do AHE São Luiz do Tapajós e a inundação das planícies
colocará o reservatório em contato com esses relevos favorecendo a formação de
margens íngremes e com possíveis problemas localizados de estabilidade.
A montante da Cachoeira Pereira, as Colinas pequenas e Morrotes passam a ocorrer
na margem direita do rio Tapajós, até a foz do Rio Jutaí, seu afluente da margem
esquerda, a montante da qual este relevo ocorre nas duas margens do rio.
As Colinas pequenas e Morrotes nesse trecho são sustentadas principalmente por
granodioritos, monzogranitos, tonalitos, quartzo monzonitos, quartzo dioritos, dioritos e
sienogranitos com biotita e hornblenda da Suíte Intrusiva Parauari e, de modo
localizado, por granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha. Esse longo trecho do rio
Tapajós desenvolve-se a montante da faixa de lineamento EW (2) (ver Figura
7.4.1.10.3.1/01), sendo caracterizado por canal fluvial erosivo misto rochoso-aluvial,
com afloramentos de rocha nas margens, e estreitas Planícies fluviais na foz dos
afluentes.
Nesse trecho, devido ao forte encaixamento do canal do rio Tapajós, são frequentes
as encostas com inclinações de 30 a 45%, que condicionam a ocorrência de setores
de encosta com possíveis problemas de estabilidade, que devem constituir margens
do reservatório do AHE São Luiz do Tapajós.
•

Colinas Pequenas (Cp)

O relevo de Colinas Pequenas tem amplitudes de 30 a 60m e encostas com inclinação
de 2 a 8%, onde ocorrem processos potenciais de erosão laminar e erosão em sulcos
ocasionais de baixa a média intensidade.
Esses relevos constituem amplas áreas da AID/ADA do AHE São Luiz do Tapajós, que
são sustentadas por rochas da Formação Salustiano e da Suíte Intrusiva Parauari. A
principal área de ocorrência desse relevo, ao longo do rio Tapajós e do rio Jamanxim,
está localizada entre as faixas de Lineamento EW (01) e (02) e na intersecção com as
faixas de lineamentos NW/SE (a, b e c) (ver Figura 7.4.1.10.3.1/01).
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Nesse trecho, as Colinas pequenas desenvolvem-se de modo geral afastadas do rio
devido à presença de planícies fluviais contínuas e terraços. Após a implantação do
reservatório, com a submersão das Planícies Fluviais e dos Terraços, esses relevos
devem formar margens mais inclinadas, condicionados pelo encaixamento
generalizado que o rio Tapajós apresenta no trecho afetado pelo AHE São Luiz do
Tapajós, devendo ser restrito os trechos com margens suaves.
A montante da Cachoeira Pereira, o relevo de Colinas pequenas é sustentado por
rochas da Suíte Intrusiva Parauari e ocorre de modo isolado na foz de alguns afluentes
das margens esquerda e direita do rio Tapajós, onde forma margens mais inclinadas
condicionadas pelo encaixamento do rio.
•

Terraços (T)

O Terraço corresponde a um terreno plano pouco ondulado, limitado por rampas
suaves ou bordas abruptas 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).
No futuro reservatório do AHE São Luiz do Tapajós, os terraços constituirão feições
ocasionais ocorrendo apenas na foz do igarapé São João. A jusante da Cachoeira do
Galpino, nas proximidades do eixo do barramento, os Terraços ocorrem na localidade
de Pimental na margem direita e na Vila Rayol na margem esquerda. A jusante da
Cachoeira Quatá Grande, e a jusante da faixa de lineamentos EW (1) (ver Figura
7.4.1.10.3.1/01), os Terraços apresentam amplo desenvolvimento nas duas margens,
onde se encontram elevados de 15 a 18m acima da Planície de inundação.
Os Terraços (T) são constituídos por camadas de espessuras variadas de seixos
arredondados a subarredondados, de quartzo e sílex, com diâmetros variando de 5 a
15cm e seixos com diâmetro inferior a 3cm, 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.
O relevo plano dos Terraços condiciona a ocorrência de processos de erosão laminar
e em sulcos ocasionais e de baixa intensidade. No entanto, nos locais em que o
contato com as planícies ou com o rio é feito por encostas abruptas, ocorrem
desmoronamentos de margens e pequenos escorregamentos, que são frequentes e
de média intensidade. Tal situação, nas margens côncavas do rio, poderá provocar
possíveis problemas localizados de estabilidade à jusante do futuro reservatório.
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•

Planície Fluvial (Pf)

Considera-se como sendo Planície Fluvial os terrenos planos formados pela
associação de baixos terraços não mais atingidos pelas cheias com a Planície de
Inundação alagada anualmente, onde ocorrem brejos, alagadiços, lagoas sazonais,
canais abandonados, barras arenosas e praias.
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 das informações.
As Planícies Fluviais apresentam dimensões e distribuição diferenciadas ao longo do
rio Tapajós e de seus tributários. 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 2.000m. A jusante da Cachoeira
Maranhãozinho, são largas e descontínuas.
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, quartzito, riolito, dacito e arenito 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
de erosão em sulco, pequenos escorregamentos e solapamento lateral, que são
processos frequentes e de baixa intensidade.
As Planícies fluviais na área do futuro reservatório do AHE São Luiz do Tapajós
constituem relevos que devem desaparecer, ficando praticamente submersos. Nos
locais onde as Planícies Fluviais não ficarem submersas quando da implantação do
reservatório, as irregularidades na superfície (paleocanais, cristas de barras, diques
marginais e baixos terraços), associados a sua constituição e a presença de nível
freático raso, poderão condicionar a formação de áreas alagadiças perenes de pouca
profundidade.
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•

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 ativas associadas às cheias anuais do rio principal e dos
afluentes. Nas Planícies de Inundação podem ocorrer as seguintes feições: barras e
praias, cristas de barras, diques marginais, pântanos (brejos), alagadiços e lagoas
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 as Planícies de inundação ocorrem
nas ilhas, ou fazendo parte das Planícies fluviais não mapeáveis em escala 1:100.000,
onde se associam a setores mais elevados, só inundados nas cheias maiores. 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.
Nas margens são frequentes desmoronamentos indicativos das constantes variações
dos canais fluviais e de remodelação dessas planícies.
Em muitos trechos da calha do Tapajós, a planície de inundação encontra-se
associada com o leito maior sazonal, que é formado por encostas inclinadas,
anualmente submersas durante o período das cheias.
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.
No Quadro 7.4.1.10.3.1/02 são indicadas as áreas, em termos de hectares e de
porcentagens relativas, ocupadas por cada um dos diferentes tipos de relevo no
âmbito da AID, da ADA e da Área do Reservatório.
Da área terrestre a ser inundada pelo futuro reservatório do AHE São Luiz do Tapajós,
a principal parcela dos tipos de relevo a ser afetada, encontra-se representada pela
chamada Planície Aluvionar (Pa), que engloba a Planície Fluvial (Pf), atingida
predominantemente durante as maiores cheias e a Planície de Inundação (Pi) ativas e
associadas às cheias anuais. Essa unidade corresponde a aproximadamente 59% das
tipologias de relevo presentes na área do futuro reservatório. A planície de inundação
contribui com uma área de aproximadamente 2.632 hectares (6,7%) e a planície
fluvial, muito mais ampla, ocupa ao redor de 20.408 hectares (52%). Os Terraços,
também diretamente adjacentes à calha de drenagem principal, e com ocorrência mais
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concentrada nas proximidades do barramento, ocupa apenas 920 hectares (2,35%),
totalizando-se junto com a planície aluvionar um total de 23.960 hectares.
Dentre os chamados terrenos mais elevados, seguem na ordem decrescente de
afetação pelo reservatório, as Colinas pequenas (Cp) com 9.254 hectares (23,65%),
as Colinas Pequenas e Morrotes (CpMT) com 3.282 hectares (8,4%) e finalmente os
Morros e Morrotes (MMT) com 1.036 hectares (2,65%). As chamadas terras altas
ocupam ao redor de 13.572 hectares, correspondendo a 35% da porção terrestre a ser
ocupada pelo futuro reservatório e as terras baixas (planície de inundação, planície
fluvial e terraços) ao redor de 23.960 hectares, representando ao redor de 61%. Além
destes ocorrem Margens Íngremes, assim como Alagadiços, Barras Arenosas e
Afloramentos Rochosos, fora da calha do rio, que perfazem 1.589 hectares, ou 4% da
área a ser inundada.
Quadro 7.4.1.10.3.1/02 – Porcentagens em Área dos Diferentes Tipos de Relevo da AID, ADA
e Área do Reservatório.
Tipos de
Relevo
(incluídas áreas
das ilhas)

Código
dos
Tipos
de
Relevo

Planície de
Inundação
Planície Fluvial
Terraços
Colinas Pequenas
Colinas Pequenas e
Morrotes
Morros e Morrotes

Superfície da
AID

Superfície da
ADA

Reservatório
(Cota 50)

Área
(ha)

Área
(ha)

Área
(ha)

%

%

%

Pi

3.499

0,68

2.824

1,70

2.632

6,73

Pf

31.779

6,14

24.460

14,76

20.408

52,17

4.044

0,78

1.321

0,80

920

2,35

Cp

T

212.487

41,07

80.365

48,49

9.254

23,65

CpMT

159.827

30,89

34.589

20,87

3.282

8,39

MMT

101.394

19,60

18.229

11,00

1.036

2,65

2.025

0,39

1.865

1,13

315

0,81

Margem Íngreme

-

Alagadiço
279
0,05
94
0,06
94
0,24
Afloramento
ar
2.046
0,40
1.954
1,18
1.159
2,96
Rochoso
Barra Arenosa
21
0,00
21
0,01
21
0,05
Total da
Superfície
100
100
100
517.400
165.722
39.121
Terrestre (1)
Calha do Rio
48.576
40.764
37.793
(excluído ilhas) (2)
Lagoas
138
75
56
Marginais (3)
Superfície Total
566.114
206.561
76.970
(1+2+3)
Observações
Superfície Total das Ilhas
4.616
OBSERVAÇÃO: Referência do levantamento das ilhas, depósitos de areia e lagoas marginais baseada
nas imagens RapidEye (julho a setembro, 2011).
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Além dos tipos de relevo foram reconhecidos ao longo do rio Tapajós e Jamanxim uma
série de feições fluviais cujas características são discutidas na sequência.
7.4.1.10.3.2

Feições Fluviais

As feições fluviais identificadas nos canais, nas planícies, ilhas e nas margens do rio
Tapajós foram: pedrais; trechos com superfícies polidas, sulcos, colunas e cavidades;
barras arenosas ou praias; lagoas, lagoas sazonais e alagadiços em paleocanais; e
margens íngremes, cujas localizações encontram-se especializadas no Mapa
7.4.1.10/02 – Geomorfologia da AID/ADA (Volume 8 – Mapas), folhas 1/2 e 2/2.
•

Pedrais

Os pedrais correspondem à presença de extensos afloramentos rochosos
condicionados a soleiras litoestruturais interceptadas pelos rios, aos quais geralmente
se associam rápidos, corredeiras e cachoeiras. Ao longo dos rios Tapajós e Jamanxim
observam-se pedrais associados à presença de riolitos e dacitos da Formação
Salustiano, e as rochas graníticas das suítes intrusivas Maloquinha e Parauari.
•

Superfícies polidas, sulcos, colunas e cavidades

As Superfícies polidas, sulcos, colunas e cavidades são predominantes na margem
esquerda do rio Tapajós, no trecho entre a vila Rayol e a Seção Fluvial do 53ºBIS. São
feições geradas por processos erosivos causados pelo fluxo turbulento do rio, durante
os eventos de fluxo de alta magnitude, quando a incisão lateral e vertical no substrato
rochoso é ativa. O fluxo turbulento do rio propicia a formação de vórtices de eixos
verticais ou horizontais, que geram turbilhões, que conduzem grânulos, seixos e
blocos como material abrasivo. O processo de esculturação dessas formas, nos leitos
e margens rochosas, está associado a processos de intemperismo químico que libera
soluções que reduzem a massa das rochas e a processos de abrasão, cavitação e
arranque, que são assim definidos:
−

A abrasão é um dos processos de erosão mais comuns em rios de leito
rochoso e se caracteriza pelo atrito das partículas de sedimento em trânsito,
sobre as rochas do leito e das margens (LIMA, 2010);

−

A erosão por arranque é ocasionada pela força do fluxo fluvial que age no
sentido de destacar fragmentos do leito e das margens. A erosão por arranque
requer a presença de blocos delimitados por descontinuidades estruturais, tais
como fraturas e planos de acamamento (LIMA, 2010); e

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 266
Revisão: 0

−

A cavitação ocorre em condições de velocidade elevada da água, criando
condições de fragmentação da rocha pelas variações de pressão. A diminuição
da pressão da água num canal, pelo aumento da velocidade do fluxo,
possibilita a formação de bolhas; que ao estourarem junto à superfície
delimitadora do canal, liberam uma grande energia de impacto, que promove a
fragmentação das rochas (CHRISTOFOLETTI, 1981, p.237; in: LIMA, 2010).

Segundo WHIPPLE (2004, in LIMA, 2010), o material abrasivo envolvido na formação
de superfícies polidas, marmitas e sulcos é constituído pela fração mais fina da carga
do leito, e mais grossa da carga em suspensão, que atuam provocando lascamento e
fraturamento das rochas do canal pelo impacto dos sedimentos em saltação; e pela
abrasão que é efetuada grão por grão, inclusive pelas partículas em suspensão.
•

Barras arenosas ou praias

As barras arenosas ou praias são depósitos fluviais ativos geralmente de areia fina,
média, grossa e seixos, resultantes dos processos de transporte fluvial por fluxo
turbulento de alta magnitude. Essas feições podem apresentar disposição alternada
nos trechos de canais mais retilíneos, ou formar barras em pontal nos trechos mais
sinuosos. Esses depósitos geralmente constituem praias e formam ilhas, onde se
observam degraus associados ao transporte em lençol, canais com seixos, e uma
variada gama granulométrica dos sedimentos aluviais. O acúmulo de barras arenosas
e sua fixação pela vegetação podem favorecer a formação de ilhas, ao isolamento de
trechos do canal fluvial e formação de lagoas.
•

Lagoas, lagoas sazonais e alagadiços em paleocanais

Lagoas, lagoas sazonais e alagadiços em paleocanais são feições que ocorrem na
Planície de Inundação, na Planície fluvial e nas Ilhas e correspondem a canais
abandonados e hoje isolados do rio, estando o seu comportamento diretamente
relacionado ao processo de evolução das planícies aluviais.
Essas lagoas são feições que têm sua evolução associada a processos ativos de
erosão e deposição, responsáveis pela movimentação e pela migração de barras
arenosas em canais de baixa sinuosidade.
O trecho estudado do rio Tapajós, na maior parte da AII do empreendimento, se
caracteriza por ter um canal fluvial de baixa sinuosidade e comportamento de canal
misto rochoso-aluvial (mixed bedrock-alluvial channels), onde a presença de planícies
de inundação, planícies fluviais e ilhas com lagoas sazonais e perenes é bastante
restrita.
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No entanto, as lagoas que ocorrem nesse trecho do rio mostram semelhanças
significativas com as lagoas que ocorrem à jusante e a montante da AID/ADA, o que
permitiu o entendimento do processo de formação dessas lagoas, que ocorrem em
diferentes estágios de evolução, relacionados à transformação das planícies de
inundação em planícies fluviais, o que geralmente está associado à migração lateral
ou ao encaixamento do canal fluvial principal.
Os canais fluviais de baixa sinuosidade ou retilíneos apresentam canal único, são
rasos quando comparados a sua largura, apresentam talvegues sinuosos com
remansos, partes profundas, que se alternam com rápidos, corredeiras e pedrais, e
estão associados a trechos com inclinações longitudinais mais acentuadas.
Esses rios apresentam alta energia, grande capacidade para a erosão e o transporte,
o que favorece o encaixamento e a escavação e raramente a formação de planícies
aluviais. Nesses rios a carga sedimentar é constituída por material em suspensão, de
fundo e misto, que formam barras marginais e dunas no leito do canal, que geram
fluxo sinuoso condicionado pela alternância das dunas e de poços (GILSANS, 1996).
O processo de migração e acréscimo de barras marginais arenosas ao longo dos
canais de baixa sinuosidade ocorre geralmente nas margens convexas do canal
devido à sinuosidade do fluxo.
O deslocamento e a fixação das barras arenosas em setores de ilhas ou de planícies
de inundação permitem que ocorra o isolamento de trechos do canal, que passam a
formar lagoas temporárias, sujeitas a destruição durante as enchentes seguintes.
As lagoas perenes são formadas pelo isolamento de trechos do canal fluvial, devido o
alteamento e a estabilização da barra arenosa pela vegetação, que em alguns locais
podem apresentar padrão de recorrência, formando lagoas de diferentes idades. Seu
caráter perene está associado a sua profundidade, a proximidade com o nível freático,
e a relação que ainda mantém com o rio principal que pode inundá-la anualmente.
As lagoas sazonais, que podem estar associadas a alagadiços e pântanos durante
maior parte do ano, têm um comportamento de lagoa apenas na época das chuvas,
em consequência da dificuldade de escoamento das águas pluviais e da elevação do
lençol freático, que permitem que ela mantenha uma lamina de água. Neste estágio
nem sempre há contribuição direta das águas de inundação do canal principal do rio.
À medida que a lagoa se distancia do canal principal pelo acréscimo de novas barras
arenosas e formação de lagoas mais recentes, as lagoas mais antigas e distantes
passam a ser colonizadas por macrófitas e colmatadas por sedimentos finos, dando
origem a alagadiços e pântanos.
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Diferentes aspectos desse processo de formação de lagoas na região de estudo são
ilustrados nas Fotos Aéreas 7.4.1.10.3.2/01 a 06, obtidas a partir das imagens do
Google (2006 e 2007) apresentadas a seguir. Para aquisição destas imagens utilizouse o Google Earth Pro versão 6.1.0.5001/2011 - Chave de Licença:
JCPMHJVMKS0C1Y9.

Fotos Aéreas 7.4.1.10.3.2/01 - Barras arenosas longitudinais em formação, que
continuam o processo de fechamento de trecho do canal, e de formação de lagoas na
planície de inundação da margem direita do rio Tapajós em frente à ilha da Goiana.
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Fotos Aéreas 7.4.1.10.3.2/02 – Vista geral da Planície de inundação com lagoas
perenes, em assoreamento e em formação pelo processo de acréscimo de barras
arenosas. Margem direita do rio Tapajós em frente à Ilha da Goiana.

Fotos Aéreas 7.4.1.10.3.2/03 - Diferentes estágios de isolamento de trechos do
canal pela deposição de barras arenosas longitudinais e formação de lagoas, na
margem norte da ilha, que se encontra a montante de Jacareacanga, fora da AII do
AHE São Luiz do Tapajós.
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Fotos Aéreas 7.4.1.10.3.2/04 – Barra arenosa emersa e barra arenosa submersa
fixadas a ilha, e em processo de isolamento de trecho de canal fluvial, que pode vir a
formar lagoas, a jusante da foz do rio Crepori, fora da AII do AHE São Luiz do
Tapajós.

Fotos Aéreas 7.4.1.10.3.2/05 – Padrão de fixação de barras arenosas que se repete
e forma várias gerações de lagoas, em ilha a jusante de Itaituba, fora da AII do AHE
São Luiz do Tapajós.
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Fotos Aéreas 7.4.1.10.3.2/06 – Lagoas perenes e ainda interligadas ao rio, lagoas
perenes isoladas, lagoas colonizadas por macrófitas em processos de assoreamento
e formação de pântanos, que caracterizam as diferentes fases de evolução das
lagoas que ocorrem na planície de inundação da margem direita do rio Tapajós em
frente à Ilha da Goiana.

•

Margens íngremes

Essas feições correspondem a margens erosivas associadas à presença de relevos
com encostas mais inclinadas, que, quando erodidas pelo rio, formam segmentos de
encosta íngremes e por vezes rochosos.
As margens íngremes estão associadas à presença de canal fluvial retilíneo ou de
baixa sinuosidade e ao comportamento de canal misto rochoso-aluvial do rio Tapajós,
que, na área de estudo, caracterizam trecho de rio erosivo e bastante encaixado, onde
são frequentes setores de encosta com inclinações superiores a 30%.
Os setores de encosta mais inclinados ocorrem principalmente associados aos relevos
de Morros e Morrotes e de Colinas Pequenas e Morrotes, podendo também ocorrer
em alguns setores do relevo de Colinas pequenas, como mostrado no Mapa
7.4.1.10/01 - Declividade AID/ADA (Volume 8 – Mapas), em escala 1:100.000, folhas
1/2 e 2/2.
Ao longo do rio, a distribuição das inclinações predispõe os diferentes setores da
encosta à ocorrência potencial de determinados tipos de processos erosivos, sendo
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que, nos setores com inclinações superiores a 30%, predominam: escoamento difuso
muito rápido, escoamento concentrado muito rápido e torrencial, deslocamentos
rápidos de massas de solo e rocha, que são responsáveis pela ocorrência de
processos do tipo erosão laminar e em sulcos, boçorocas, rastejo, escorregamentos e
quedas de blocos com formação de cones de dejeção e corpos de tálus.
No entanto, observa-se que ao longo do rio Tapajós, esses processos tem ocorrência
ocasional a frequente e apresenta baixa a média intensidade, o que deve estar
condicionado à presença da densa cobertura florestal que minimiza a ação das águas
pluviais e dos movimentos de massa.
Com a implantação do reservatório, a elevação do nível das águas e as mudanças das
condições hidráulicas do maciço rochoso e do solo devem favorecer ao
desenvolvimento de processos de instabilidade das encostas marginais, que, por suas
características morfométricas (amplitude e inclinação), são predispostas a ocorrência
de movimentos de massa, que podem passar a ocorrer nas encostas mais inclinadas.
Os trechos com declividades mais favoráveis a ocorrência potencial de movimentos de
massa, e, portanto, com problemas de estabilidade ao longo do futuro reservatório,
encontram-se assinalados no Mapa 7.4.1.10/02 - Geomorfologia da AID/ADA (Volume
8 – Mapas) em escala 1:100.000, folhas 1/2 e 2/2.
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7.4.1.10.3.3

Canais Fluviais

As características morfológicas e dinâmicas dos canais das bacias hidrográficas dos
rios Tapajós e Jamanxim refletem o caráter ascensional da região, e o controle das
estruturas neotectônicas, que estão relacionadas às faixas de lineamentos de
drenagem com orientações: NS, N 30º-40ºE, EW e N 30º-50ºW, (ver Figura
7.4.1.10.3.1/01 – Lineamentos Geomorfológicos na AII e AID/ADA).
O caráter ascensional da região é explicitado pelo predomínio de canais fluviais
erosivos e pelo pequeno desenvolvimento de áreas de deposição, que ocorrem
geralmente condicionadas a soleiras litoestruturais, cujo comportamento reflete a
movimentação de estruturas neotectônicas.
Esse condicionamento morfotectônico faz com que o canal do rio Tapajós apresente
um comportamento de canal misto rochoso-aluvial (mixed bedrock-alluvial channels),
onde o trecho rochoso corresponde à presença de afloramentos de rochas nas
margens e no canal (pedrais) e o trecho aluvial associa-se a presença de uma
cobertura aluvial mobilizável durante os eventos de fluxo de alta magnitude, de modo
que a incisão lateral e vertical no substrato rochoso é ativa (TINKLER & WHOL, 1998;
in LIMA, 2010).
Nessa situação, os canais mistos rochoso-aluvial podem apresentar três
características básicas que são: (1) canal confinado inteiramente na rocha, com
exposição rochosa tanto no leito quanto nas margens, (2) canal com margens
rochosas, mas com cobertura aluvial no leito e (3) canal com exposição rochosa
apenas no leito (TUROWSKI et al. 2008; in LIMA, 2010). Essas características básicas
constituem feições bastante comuns ao longo do trecho estudado do rio Tapajós e de
seu afluente, o rio Jamanxim.
Os rios de leito misto rochoso-aluvial, durante os períodos de alta vazão, erodem seu
substrato mesmo nos trechos aluviais, devido à mobilização da carga sedimentar, que
ocorre quando o fluxo fluvial possui capacidade de transporte excessiva, comparada
ao suprimento de sedimentos (HOWARD et al, 1994; in: LIMA, 2010). Nos períodos de
baixa vazão, uma fina e descontínua cobertura aluvial permanece, dando origem a
barras arenosas.
O modo como o fluxo fluvial atua sobre as rochas depende das suas características
químicas e físicas, da textura e estrutura que condicionam os diferentes processos
erosivos e a sua eficiência. Assim, embora os processos abrasivos sejam
considerados importantes na erosão dos leitos rochosos mais homogêneos, em
substratos mais fraturados, a erosão proveniente da força hidráulica do fluxo, ou
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erosão por arranque (plucking), assume um peso significativo na definição da
morfologia do canal (declividade, largura e profundidade) e na sua evolução.
7.4.1.10.3.3.1 Rio Tapajós
A estruturação morfotectônica da região condiciona, ao longo do canal do rio Tapajós,
o desenvolvimento de três compartimentos com características morfológicas e
dinâmicas distintas: um compartimento a jusante da Cachoeira Quatá Grande, outro
entre a Cachoeira Quatá Grande e Acará e outro a montante de Acará.
•

Trecho a Jusante da Cachoeira Quatá Grande

O trecho a jusante da Cachoeira Quatá Grande é caracterizado pela presença de: (i)
Terraços nas duas margens do rio Tapajós, que se encontram elevados de 15 a 18m
acima da Planície de inundação; (ii) pela ocorrência de inúmeras ilhas que constituem
as planícies de inundação atuais com alagadiços ou lagoas sazonais em paleocanais,
barras e praias arenosas extensas, e (iii) pela presença de feições erosivas formadas
por processos de erosão fluvial (abrasão, cavitação e arranque) na margem esquerda
do rio constituída por arenitos da Formação Maecuru. Esse trecho do rio é limitado à
montante pela faixa de lineamentos EW (1) (ver Figura 7.4.1.10.3.1/01).
As características desse trecho do canal fluvial, mostradas no Anexo Fotográfico
7.4.1.10 - Registro Fotográfico Geomorfologia AID/ADA (Volume 2 – Anexos
Fotográficos) - Fotos 7.4.1.10/01 a 46, sugerem a recorrência de processos de
deposição e de erosão, sendo que a fase de sedimentação pré-atual seria marcada
pela formação de depósitos aluviais que constituem os terraços que foram erodidos e
entalhados, tendo-se na fase atual a deposição de barras arenosas que formam praias
e ilhas.
Atualmente a ação erosiva do rio continua solapando os terraços fluviais tendo-se a
formação de margens íngremes nas proximidades da foz do Igarapé São José, logo a
jusante da futura barragem e nas proximidades da vila Boa Vista, que se encontra em
curva côncava do rio, onde predominam processos erosivos.
A ação erosiva do rio se evidencia ainda, na sua margem esquerda, pela presença de
superfícies polidas, sulcos, colunas e cavidades, geradas por processos de abrasão,
cavitação e dissolução associados ao fluxo turbulento do rio, durante os eventos de
fluxo de alta magnitude, quando a incisão lateral e vertical no substrato rochoso é
ativa.
Essas feições apresentam desenvolvimento significativo sobre arenitos da Formação
Maecuru, que é constituída por diferentes granulometrias e grau de litificação, o que
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favorece a ação erosiva dos vórtices de eixos verticais ou horizontais, que geram
turbilhões, conduzindo grânulos, seixos e blocos como material abrasivo, que atuam
sobre os arenitos. Nas rochas do embasamento cristalino, que são geralmente mais
homogêneas, os processos de abrasão predominam formando principalmente
superfícies polidas e sulcos.
Na transição desse setor do rio com o setor a montante, e ainda sobre influência da
faixa de lineamentos EW (1), (ver Figura 7.4.1.10.3.1/01), tem-se depósito de Terraço
da localidade de Pimental, que deve ser alterado pelas obras de construção da
barragem.
•

Trecho entre a Cachoeira Quatá Grande e a Localidade de Acará

O trecho entre a Cachoeira Quatá Grande e a localidade de Acará, mostrado no Anexo
Fotográfico 7.4.1.10 - Registro Fotográfico Geomorfologia AID/ADA (Volume 2 –
Anexos Fotográficos) - Fotos 7.4.1.10/47 a 64, é caracterizado pela presença de
Planícies fluviais mais desenvolvidas e contínuas com larguras de 300 a 2.000m, que
margeiam relevos de Colinas pequenas presentes nas duas margens do rio, e de
Colinas pequenas e Morrotes, que formam três núcleos isolados, e um pequeno
núcleo de Morros e Morrotes, que ocorre na margem direita. Esse trecho é delimitado
pela interseção da faixa de lineamentos EW (1) e NW/SE (a) a norte (jusante) e pela
interseção das faixas de lineamentos EW (2) e NW/SE (c) a sul (montante) (ver Figura
7.4.1.10.3.1/01).
Nesse trecho, em função do grau de encaixamento do rio Tapajós, com desníveis de
40 a 80 m, ocorre ao longo do rio vários trechos com encostas íngremes, que muitas
vezes encontram-se afastadas do rio devido à presença das Planícies fluviais.
Entre a Cachoeira Quatá Grande e a foz do rio Jamanxim além das Planícies fluviais
nas margens, o canal apresenta inúmeros pedrais de riolitos e dacitos da Formação
Salustiano, que formam rápidos e as cachoeiras: Mergulhão, Mutuca, Buburé, Uruá,
Galpino, Apuizinho e Quatá Grande, em trecho que o rio Tapajós é interceptado por
feixe de lineamentos NW/SE (b) (ver Figura 7.4.1.10.3.1/01).
Entre a foz do rio Jamanxim e a localidade de Acará as Planícies fluviais nas margens
são mais contínuas e largas tendo-se inúmeras ilhas com Planícies de Inundação,
alagadiços e lagoas sazonais em paleocanais, barras arenosas e praias.
Nesse trecho do rio, as marcas de cheia atuais observadas nas árvores atingem
geralmente de 2,0 a 2,5m, acima da Planície fluvial, o que indica que elas devem
desaparecer após a implantação do reservatório.
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•

Trecho a Montante da Localidade de Acará

A montante da localidade de Acará tem-se um trecho de rio predominantemente
erosivo com margens íngremes com afloramentos de rocha associadas à presença de
relevo de Morros e Morrotes e de Colinas pequenas e Morrotes, sendo as Planícies
fluviais e os Terraços formas de relevo estreitas, descontínuas, ocasionais e
localizadas principalmente na foz dos tributários. A área de inundação nesse trecho é
constituída pelo leito maior do canal que é formado por encostas com inclinações
superiores a 30%. Esse trecho do rio, mostrado no Anexo Fotográfico 7.4.1.10 Registro Fotográfico Geomorfologia AID/ADA (Volume 2 – Anexos Fotográficos) Fotos 7.4.1.10/65 a 88, é limitado à montante pela interseção das faixas de
lineamentos EW (2) e NW/SE (c) estendendo-se até o fim da AID/ADA e da AII (ver
Figura 7.4.1.10.3.1/01).
Nesse setor, o maior encaixamento do rio com desníveis de 80 a 120m condiciona o
predomínio de margens íngremes, com afloramentos rochosos, associadas às
encostas do relevo de Morros e Morrotes, que, nas vizinhanças de Acará até a
cachoeira da Montanha, ocorrem nas duas margens do rio, e, entre a Cachoeira
Montanha e a foz do rio Jutaí, passa a ocorrer apenas na margem esquerda do rio
Tapajós.
No relevo de Colinas pequenas e Morrotes embora ainda ocorram encostas inclinadas
devido ao encaixamento do rio, a amplitude do relevo é menor podendo favorecer a
presença de setores de encostas mais suaves, associadas à presença de Planícies
fluviais próximas a foz dos afluentes.
As declividades acentuadas das encostas das margens devem causar um aumento
significativo da área de contato das encostas mais inclinadas com as águas do futuro
reservatório, o que deve promover mudanças nas condições hidráulicas e de
estabilidade do maciço rochoso e do solo, podendo condicionar o desenvolvimento de
pontos instáveis com ocorrência de movimentos de massa.
A ocorrência de fluxo turbulento sobre as rochas mais coesas e homogêneas do
embasamento cristalino condicionam o desenvolvimento de superfície polida,
marmitas e sulcos formados por abrasão causada pela carga em suspensão e pela
carga do leito do rio Tapajós, em vários pedrais.
7.4.1.10.3.3.2 Rio Jamanxim
No rio Jamanxim o controle das estruturas neotectônicas, também está relacionado às
faixas de lineamentos de drenagem, que condicionam a presença de três padrões de
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canal: da foz a cachoeira do Capão, entre as cachoeiras do Capão e Urubuquara; e a
montante da Cachoeira do Urubuquara.
•

Trecho entre a Foz e a Cachoeira do Capão

O trecho entre a foz e a cachoeira do Capão, mostrado no Anexo Fotográfico 7.4.1.10
- Registro Fotográfico Geomorfologia AID/ADA (Volume 2 – Anexos Fotográficos) Fotos 7.4.1.10/89 a 106, corresponde ao baixo curso do rio Jamanxim caracterizado
pela presença de Planícies fluviais estreitas e descontínuas que constituem pequeno
delta na confluência com o rio Tapajós, entremeadas com extensos pedrais que
formam rápidos e cachoeiras, sustentados por riolitos e dacitos da Formação
Salustiano. Esse trecho do rio desenvolve-se a jusante da faixa de lineamentos EW (2)
e tem sua orientação condicionada pela faixa de lineamentos NS (ver Figura
7.4.1.10.3.1/01).
O encaixamento do rio no relevo de Colinas pequenas condiciona a presença de
encostas inclinadas que muitas vezes encontram-se afastadas do rio devido à
presença de Planícies fluviais.
A presença de pedrais intensamente fraturados, na Cachoeira do Caí associados à
faixa de lineamentos de drenagem EW (2), (ver Figura 7.4.1.10.3.1/01), que limita a
montante o trecho do baixo curso do rio Jamanxim, favorecem o desenvolvimento de
erosão por arranque ocasionada pela força do fluxo turbulento, que é responsável pela
remoção de blocos delimitados por fraturas, que constituem depósitos expressivos a
jusante da cachoeira.
A implantação do reservatório nesse trecho do rio deve ocasionar alterações
relacionas a perda das planícies fluviais, pedrais e cachoeiras, e a formação de
margens inclinadas devido a submersão dessas feições fluviais, com aumento
significativo da área de contato das encostas mais inclinadas com as águas, o que
deve promover mudanças nas condições hidráulicas e de estabilidade do maciço
rochoso e do solo, com a formação de pontos instáveis.
•

Trecho entre as Cachoeiras do Capão e Urubuquara

O trecho entre as cachoeiras do Capão e Urubuquara se encontram no limite da
AID/ADA e da AII, e caracteriza-se por um trecho erosivo com pedrais em riolitos e
dacitos da Formação Salustiano e em granodioritos, monzogranitos, tonalitos, quartzo
monzonitos, quartzo dioritos, dioritos e sienogranitos com biotita e hornblenda da Suíte
Intrusiva Parauari, que formam corredeiras e canal fluvial estreito. Esse trecho tem seu
desenvolvimento limitado pelas faixas de lineamentos EW (2) a jusante e pela faixa de
lineamentos EW (3) a montante (ver Figura 7.4.1.10.3.1/01).
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•

Trecho a Montante da Cachoeira do Urubuquara

O trecho a montante da Cachoeira do Urubuquara, embora se encontre fora dos
limites da AID/ADA da AII, é aqui considerado pela importância que apresenta para o
entendimento da influência das estruturas neotectônicas na rede hidrográfica da
região.
Esse trecho constitui um setor erosivo-acumulativo com várias ilhas e planícies fluviais
largas e contínuas, com formato romboédrico, condicionado pela atuação conjugada
de estruturas associadas às direções EW e NW/SE, relacionadas aos feixes de
lineamentos de drenagem, os quais possivelmente correspondam a falhas
transcorrentes dextrais EW e a falhas normais NW-SE.
Nesse trecho se evidencia ainda o papel dessas estruturas no condicionamento da
orientação dos canais e da atividade das soleiras litoestruturais, que geram feições
ativas recentes e que ainda não foram destruídas e descaracterizadas pelos
processos erosivos fluviais.
7.4.1.10.3.4

Dinâmica Superficial

A dinâmica superficial da bacia de contribuição do AHE São Luiz do Tapajós está
diretamente relacionada ao clima tipo Tropical quente e úmido de monções da região
que é caracterizado por uma estação seca e outra úmida, bem marcada, pelas
características dos relevos existentes e pela estruturação neotectônica que controla os
níveis de base locais.
A região em que está inserido o AHE São Luiz do Tapajós, segundo a classificação
climática de Köppen apresenta clima do tipo Tropical quente e úmido de monções
(Am3). Esse tipo climático apresenta padrão uniforme de temperatura do ar com
médias anuais de 26,7ºC e uma pequena variação sazonal, não se observando ao
longo do ano médias mensais inferiores a 21ºC. As maiores temperatura do ar são
registradas nos meses de setembro a novembro, quando se tem reduzida cobertura de
nuvens, sendo as temperaturas menos elevadas registradas nos meses de janeiro a
abril, durante o período chuvoso.
A precipitação pluviométrica média anual varia de 1.500 e 2.700mm, sendo o regime
de precipitação típico dos regimes tropicais, caracterizado por um período chuvoso
que ocorre no verão e principalmente no outono, com início normalmente em
outubro/novembro e prolongando-se até abril ou maio; e um período seco nos meses
de inverno e primavera. O semestre chuvoso se caracteriza por chuvas de grande
intensidade, quando os totais mensais chegam a ultrapassar os 300mm. O período
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seco se notabiliza por chuvas muito reduzidas, onde são registradas geralmente totais
precipitados abaixo de 60 mm.
A presença de um período chuvoso e outro seco bem marcado são fatores
importantes para o entendimento da dinâmica superficial da região, que se caracteriza
por um período de alta atividade morfogenética nas encostas e nos rios associados ao
período chuvoso, e outro de baixa atividade morfogenética, que corresponde ao
período seco.
Embora a intensidade das precipitações no período chuvoso favoreça a ocorrência de
processos erosivos associados ao escoamento superficial e aos movimentos de
massa, a presença da densa cobertura florestal e da baixa amplitude e inclinação das
encostas do relevo de Colinas Pequenas, mapeados na AID/ADA do AHE São Luiz do
Tapajós, configuram um relevo com baixa incidência de processos erosivos, mesmo
em áreas onde a cobertura florestal foi removida.
A ocorrência de processos erosivos e de assoreamento, de modo geral, é localizada e
se encontra associada às interferências mais significativas sobre os terrenos como
áreas de terraplenagem, áreas de empréstimo, aterros de estradas e áreas de
pastagem. Nessa situação, o solo predominantemente argiloso condiciona uma menor
intensidade e frequência de processos erosivos. Quando as áreas afetadas por
atividades antrópicas ocorrem em solos arenosos e areno-silto-argilosos há um
aumento significativo dos processos erosivos.
Os relevos de Colinas pequenas e Morrotes e de Morros e Morrotes, em função da
amplitude e da inclinação de suas encostas, são os mais enérgicos da AID/ADA.
Embora apresentem maior susceptibilidade ao desenvolvimento de processos
erosivos, mostram atualmente apenas pontos localizados de ocorrência de erosão
laminar e em sulcos, pequenos escorregamentos e boçorocas, sendo o rastejo um
processo frequente e de baixa a média intensidade. Tal situação também deve ser
favorecida pela presença da cobertura florestal e de solos residuais argilosos.
Ao longo da calha do Tapajós, o forte encaixamento do rio, condiciona a presença de
encostas com inclinações superiores a 30% e com amplitudes diferenciadas que estão
relacionadas aos relevos de Colinas pequenas, Colinas pequenas e Morrotes e de
Morros e Morrotes, que formam margens íngremes, com processos de rastejo e
pequenos escorregamentos, que, quando ocorrem, são ocasionais e de baixa a média
intensidade. Tal situação possivelmente é consequência da densa cobertura florestal
que minimiza a ação das águas pluviais e dos processos erosivos associados ao
escoamento superficial e aos movimentos de massa.
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O período chuvoso é caracterizado ainda por intensa atividade erosiva e de transporte
de sedimentos ao longo dos canais misto rochoso-aluvial, que caracterizam esse
trecho da bacia do rio Tapajós. Nesse período, o fluxo turbulento de alta magnitude
promove a remoção da cobertura aluvial e a migração das barras arenosas, expondo
os afloramentos rochosos do leito e das margens (pedrais) aos processos de abrasão,
cavitação e arranque que são responsáveis pela esculturação de superfícies polidas,
marmitas, sulcos, colunas e cavidades. A maior expressão desses processos ocorre
associada à presença de arenitos das formações Maecuru e Monte Alegre, que
afloram na margem esquerda do rio Tapajós, no trecho à jusante da Cachoeira Quatá
Grande, parte na AID e parte a jusante da AII.
Durante o período chuvoso e das cheias, as planícies de inundação, praias, barras
arenosas e o leito maior sazonal, do rio Tapajós, ficam submersos, com o nível de
água subindo de 2 a 3m acima das planícies de inundação. Nesse período, apenas os
baixos terraços ficam emersos, formando áreas estreitas e descontínuas.
A baixa incidência de processos erosivos, associada ao predomínio de canais erosivos
rochoso-aluvial com poucos trechos de deposição, indica o ajustamento do sistema
fluvial e do relevo, onde a declividade das encostas e o gradiente dos rios estão
ajustados para a remoção dos sedimentos produzidos na bacia. Essas informações
podem ser comprovadas pelos resultados obtidos durante as quatro campanhas de
campo referentes às coletas de sedimento, refletindo na baixa descarga sólida. Os
valores médios no curso do Tapajós, no trecho de influência do empreendimento,
considerando-se as campanhas de enchente, cheia, vazante e seca indicaram valores
da ordem de 46 mg/L para o trecho de montante das corredeiras de São Luiz do
Tapajós e da ordem de 96 mg/L na região de jusante, já sobre a influência do remanso
do rio Amazonas. Enquanto alguns afluentes, influenciados pelas atividades
garimpeiras, indicaram descarga sólida média de 152 mg/L, igarapés em áreas
preservadas indicaram valores de 33 mg/L.
Essa característica de ajustamento entre a produção e remoção dos sedimentos indica
que esse trecho da bacia hidrográfica do rio Tapajós, está se comportando como uma
área de transferência de detritos, Zona 2 (SCHUMM, 1977), onde a corrente move
água e sedimentos da área de produção para a área de deposição.
Esse comportamento, no trecho estudado da bacia do rio Tapajós, já próximo ao baixo
curso do rio, onde deveriam predominar processos de deposição, constitui uma clara
evidência do processo de soerguimento que vem ocorrendo na região, e que favorece
o contínuo encaixamento da rede hidrográfica, e a baixa incidência de feições de
deposição, que ocorrem geralmente condicionadas a soleiras litoestruturais, cujo
comportamento reflete à movimentação de estruturas neotectônicas representadas
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pelas faixas de lineamentos de drenagem com orientações: NS, N 30º-40ºE, EW e N
30º-50ºW.
A permanência das movimentações neotectônicas é ainda evidenciada pela presença
das soleiras litoestruturais ativas, que não foram descaracterizadas pela atividade
erosiva fluvial dos rios da região.
7.4.1.10.3.5

Relevo e Empreendimento

A análise dos diferentes aspectos do relevo na bacia de contribuição do AHE São Luiz
do Tapajós permite tecer considerações quanto às diferentes mudanças que devem
ocorrer na AID/ADA com a implantação do futuro reservatório, que tendem a alterar a
dinâmica superficial vigente intensificando, atenuando, extinguindo e desencadeando
processos potenciais de erosão e de deposição, que acabam por interferir no equilíbrio
morfodinâmico existente na área afetada, com reflexos não só no meio físico, mas
também nos ecossistemas existentes nas vertentes e nos canais fluviais alterados.
No que se refere aos processos de erosão das bacias hidrográficas e a sedimentação
ao longo dos contribuintes do futuro reservatório pode-se considerar que esses
processos estão condicionados ao caráter erosivo dos rios da bacia hidrográfica
contribuinte, que se caracterizam como Zona 2 (SCHUMM, 1977), removendo os
sedimentos produzidos na bacia.
Assim ao se interromper o fluxo de transporte de sedimentos pelos rios deverá haver
deposição nos locais de mudança de velocidade das correntes, provocando o
assoreamento principalmente nas linhas de remanso dos vários tributários do futuro
reservatório do AHE São Luiz do Tapajós, sendo que as alterações mais significativas
devem ser observadas na foz do rio Ratão e próximo aos limites dos remansos dos
rios Jutaí e Tucunaré, nos igarapés Jacaré e Mongubal e no rio Jamanxim, nas
proximidades da cachoeira do Capão.
O processo de assoreamento ocasionado pela alteração do regime dos rios poderá
ainda ser intensificado caso ocorra aumento na ocupação da bacia contribuinte,
principalmente nos relevos de Colinas pequenas e Colinas pequenas e Morrotes, que
vem sendo desmatado na margem direita do rio, ao longo da BR-163.
No rio Jamanxim, o assoreamento deve ocorrer a montante na área do remanso, na
área em que ocorre a mudança de velocidade da corrente que favorece a precipitação
da carga sedimentar de fundo. No rio Tapajós essas áreas de sedimentação devem
ser mínimas, desde que seja construído outro reservatório a montante.
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Outro aspecto importante da dinâmica superficial está relacionado ao tipo, ao modo de
ocorrência e a intensidade com que os processos erosivos atuam nas vertentes dos
diferentes tipos de relevo, que constituirão as margens do futuro reservatório tendo em
vista o seu grau de estabilidade.
Nesse sentido deve-se considerar que haverá um aumento significativo da área de
contato de encostas mais inclinadas com as águas do futuro reservatório, causando
alterações do gradiente e da direção de fluxo hidráulico, o que deve potencialmente
favorecer a formação de pontos instáveis com possibilidade de ocorrência de
movimentos de massa localizados e de baixa a média intensidade nas encostas com
inclinações superiores a 30%, que são comuns principalmente nos relevos de Morros
e Morrotes e de Colinas pequenas e Morrotes.
A alteração do nível das águas devido ao barramento deve provocar ainda a perda das
Planícies fluviais, das Planícies de inundação, de pedrais, corredeiras e cachoeiras
que ocorrem ao longo dos rios Tapajós e Jamanxim e em outros afluentes menores
que também serão afogados pelo reservatório.
Outra alteração importante na dinâmica fluvial do rio Tapajós está relacionada à
retenção da carga sólida do rio no reservatório, o que aumenta o poder erosivo das
águas a jusante da barragem, e pode favorecer a ocorrência de processos erosivos
nas margens e no leito do canal; diminui o aporte de sedimentos e o desenvolvimento
de barras arenosas responsáveis pela formação de ilhas, planícies e lagoas a jusante
da cachoeira do Maranhãozinho.
Com relação ao aumento do poder erosivo do fluxo fluvial imposto pelo canal de fuga a
jusante da barragem, as alterações deverão ser localizadas e não devem ser
significativas à medida que a saída do vertedouro e do canal de fuga ocorrerá em
trecho de canal rochoso, que deve condicionar e absorver os efeitos erosivos das
novas condições hidrodinâmicas do fluxo fluvial.
Nessa situação, as pequenas alterações que podem ocorrer a jusante e nas
proximidades da barragem estão relacionadas à erosão de barras arenosas
longitudinais associadas aos pedrais.
A retenção da carga de fundo deve reduzir o fornecimento de sedimentos que se
depositam a jusante da Cachoeira do Maranhãozinho, o que deve diminuir a
movimentação e desenvolvimento de barras arenosas, responsáveis pela formação
das planícies fluviais e ilhas. Tal situação pode propiciar mudanças nas margens de
ilhas e planícies e nos processos de formação de lagoas, devido às mudanças das
direções e das características do fluxo fluvial.
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Os resultados da modelagem matemática apontaram que essas alterações sobre as
ilhas, barras e praias que ocorrem a jusante, não serão significativas e que ainda
essas áreas poderão ser remodeladas devido às novas condições hidráulicas e ao
efeito do remanso do rio Amazonas.
A efetiva alteração ou não nesse trecho do rio será avaliada pela modelagem
matemática, considerando-se os diferentes componentes: vazão, níveis d’água,
descarga sólida remanescente e o efeito do remanso do rio Amazonas.
Com relação às superfícies polidas, sulcos, colunas e cavidades, que se desenvolvem
sobre arenitos da Formação Maecuru, e ocorrem na margem esquerda do rio Tapajós,
no trecho a jusante da cachoeira Quatá Grande, deve-se considerar que as novas
condições hidrodinâmicas do fluxo fluvial não devem acarretar mudanças
significativas, a medida que não se deve alterar as condições de ocorrência dos
processos de cavitação e arranque, mas apenas uma diminuição da intensidade do
processo de abrasão.
Esta alteração seria causada por uma menor efetividade da ação abrasiva do fluxo
fluvial que estaria restrita a atuação do material em suspensão, à medida que a carga
de fundo seria retida no reservatório.
7.4.1.11 Pedologia
7.4.1.11.1 Aspectos Gerais e Dados Utilizados
O trabalho de pedologia da AID/ADA teve o objetivo de identificar, classificar e
cartografar os diversos solos ocorrentes nos limites das referidas áreas de influências,
sendo apresentado como produto um mapa de reconhecimento de média intensidade
de solos elaborado em escala 1:100.000 (Mapa 7.4.1.11 – Pedologia; Volume 8 Mapas) folhas 1/2 e 2/2.
Empregou-se a metodologia preconizada e adotada pelo CNPS (Centro Nacional de
Pesquisa de Solos) da EMBRAPA. Foram identificadas e caracterizadas 07 classes de
solos ao nível de Subordens do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS),
agrupadas em 10 unidades de mapeamento.
Para este trabalho foram consultados os mapas de solos do Projeto RADAMBRASIL,
folhas SB.21 - Tapajós, na escala 1:1.000.000 e o mapa deste mesmo Projeto,
recentemente atualizado e sistematizado pela Fundação IBGE, em trabalho
desenvolvido na região da Amazônia Legal (IBGE/SIVAM, 2004).

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 284
Revisão: 0

Como material básico utilizaram-se imagens de satélite Landsat e RapidEye,
composição colorida, em escala 1:100.000.
7.4.1.11.2 Referencial Metodológico – Solos
Os métodos de trabalhos de escritório e de campo, os métodos de laboratório e os
critérios para identificação e separação das classes de solos adotados para
elaboração do levantamento de solos da AID/ADA foram os mesmos empregados para
a região da AII, descritos no item 7.3.1.10. Pedologia da AII – subitem 7.3.1.10.2.
Referencial Metodológico – Solos.
As diferenças existentes entre os dois mapas se devem naturalmente ao nível de
abordagem determinado pelo grau de detalhamento distinto com que ambos foram
executados. Por tal razão, diferenças significativas estão presentes na intensidade dos
trabalhos de campo, no tipo e escala do material cartográfico empregado, na
densidade da amostragem realizada (número de amostras/unidade de área) e também
no refinamento das informações sobre os solos.
A seguir são realçados os aspectos distintos do trabalho realizado na AID/ADA em
relação ao desenvolvido na AII.
Informações mais pormenorizadas sobre os aspectos metodológicos para realização
de trabalhos de solos poderão ser obtidas na publicação Manual Técnico de Pedologia
da Fundação IBGE (IBGE, 2007).
Foram descritos e coletados 07 pontos de amostragem na AID/ADA perfazendo um
total de 25 amostras de solo para exames de laboratório, cuja distribuição dos pontos
encontra-se espacializada no mapa de solos (Anexo Geral 7.3.1.10 - Perfis de Solo
com Descrição Morfológica e Análises Físico-Químicas), (Volume 4 – Anexos
Gerais), apresentado no contexto dos estudos da AII.
7.4.1.11.3 Solos
7.4.1.11.3.1

Considerações sobre os Solos da AID/ADA

Por se tratar de área contida nos limites da Área de Influência Indireta (AII), o estudo
dos solos da AID/ADA, realizado em grau maior de detalhamento, não revelou
ocorrência de solos diferentes dos detectados no levantamento da AII. O mapeamento
mais detalhado possibilitou principalmente a separação dos componentes de algumas
unidades de mapeamento, que anteriormente se encontravam cartografadas em
regime de associação. Este fato indica que a região como um todo é bastante
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homogênea em termos de diversificação de solos, e, as considerações sobre a
natureza, ocorrência e distribuição dos solos na área mantêm o mesmo padrão.
Da mesma forma que comentado no caso da Área de Influência Indireta (AII), mesmo
com uma razoável diversificação litológica de seu substrato rochoso ao longo da área,
estas variações litológicas aparentemente não influenciam significativamente a
natureza dos solos. Espessos mantos de alteração são verificados recobrindo todo o
substrato litológico em praticamente toda a extensão da área (AID/ADA), culminando
invariavelmente com a formação de solos da Ordem dos Latossolos, de acordo com o
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS).
Variações no grau de aprofundamento dos vales e na densidade das drenagens
determinam pequenas diferenças na textura e na coloração dos solos. Assim, 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 valores
de argila próximos de 70%, dentre os analisados.
Como já descrito no texto relativo à Área de Influência Indireta - AII (item 7.3.1.10.
Pedologia da AII – subitem 7.3.1.10.3 - Solos), as ilhas, planícies e terraços do rio
Tapajós e de alguns de seus contribuintes são exceções a esta regra. Nestes casos,
ou as rochas do embasamento estão expostas constituindo os tipos de terreno
denominados, neste trabalho, Afloramentos de Rocha, ou, sedimentos comumente
arenosos, de natureza predominantemente aluvionar, formam solos jovens da Ordem
dos Neossolos (Flúvicos), que, juntamente com Gleissolos, constituem as ilhas e
praias do rio.
7.4.1.11.3.2

Caracterização das Principais Classes de Solos

A seguir é apresentada a caracterização sumária das principais classes de solos
ocorrentes no âmbito da AID/ADA, conforme conceituação constante no SiBCS
(Embrapa, 2006). Conceituação mais detalhada pode ser encontrada no item 7.3.1.10.
Pedologia da AII – subitem 7.3.1.10.3.2 – Caracterização das Principais Classes de
Solos), relacionado a AII. Perfis representativos, com descrição morfológica e dados
analíticos constam do Anexo Geral 7.3.1.10 – Perfis de Solo com Descrição
Morfológica e Análises Físico-Químicas (Volume 4 - Anexos Gerais), apresentado na
AII, uma vez que os perfis de solo são praticamente comuns às duas áreas de
influência, ou seja, AII e AID/ADA. Os perfis de solo dos Pontos 5, 6 e 9, por estarem
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muito próximos dos limites da AID/ADA, tiveram suas informações também
incorporadas no contexto da AID/ADA.
7.4.1.11.3.2.1 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:
•

Horizonte plíntico se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte
superior do horizonte B textural; e

•

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
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.
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. Estão mapeados na unidade de mapeamento LVAd3, como componente
secundário.
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.
7.4.1.11.3.2.2 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.
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 mapeado em uma única unidade de mapeamento, apenas como inclusão
(LAd5).
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7.4.1.11.3.2.3 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.
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.
Áreas de Ocorrência
Esta classe foi cartografada como componente subdominante na unidade de
mapeamento RYq, que contempla as ilhas e planícies de inundação dos rios regionais.
7.4.1.11.3.2.4 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 solos, 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).
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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.
Foram identificadas três subordens:
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.
Áreas de Ocorrência
São muito expressivos da área de trabalho. Encontram-se mapeados em seis
unidades de mapeamento como componentes dominantes (LAd1 a LAd6), distribuídas
por todas as porções. Perfazem um total de 354.392ha de área ocupada como
dominantes.
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Foto 7.4.1.11/01 - Coordenadas UTM: E 591.844 m e N 9.482.706 m. Rodovia CuiabáSantarém, a 29km de Trairão para Moraes de Almeida. Perfil de Latossolo Amarelo Distrófico
típico, A moderado, textura muito argilosa.

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.
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.
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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 7.4.1.11/02 – Coordenadas UTM: E 529.435m e N 9.482.706m. Rodovia
Transamazônica, a 120 km de Itaituba para Jacareacanga. Perfil de Latossolo VermelhoAmarelo Distrófico típico, A moderado, textura muito argilosa.

Áreas de Ocorrência
São muito expressivos na área de trabalho. Encontra-se mapeado como componente
dominante em três unidades de mapeamento na porção sul da área, onde perfazem
um total de 154.773ha.
7.4.1.11.3.2.5 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).
Foi identificada a seguinte subordem:
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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:
− 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 200 cm
da superfície.
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.

Foto 7.4.1.11/03 – Coordenadas E 583.337 m e N 9.506.440m. Aspecto de
ilhas do rio tapajós onde ocorrem Afloramentos de Rochas e solos arenosos
do tipo Neossolos Flúvicos Psamíticos.
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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 estudo. 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 (RYq) junto a Gleissolos, perfazendo um total de 8.235ha, e outra como
componente secundário, principalmente junto a Latossolos Amarelos de textura média
(LAd6).
7.4.1.11.3.2.6 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 as espécies 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 uma unidade de
mapeamento (RYq). Ocorrem principalmente junto a NEOSSOLOS FLÚVICOS.
No Quadro 7.4.1.11.3.2.6/01 são indicadas as áreas, em termos de hectares e de
porcentagens relativas, ocupadas por cada uma das diferentes classes de solo no
âmbito da AID, da ADA e da Área do Reservatório.
Dos 39.121 hectares da superfície terrestre a ser inundada com a formação do futuro
reservatório do AHE São Luiz do Tapajós, 31.237 hectares (79,85%) referem-se a
solos do tipo Latossolo Amarelo, 3.703 hectares (9,5%), a Latossolo Vermelho
Amarelo e 4.181 (10,7%), a Neossolo Flúvico.
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Quadro 7.4.1.11.3.2.6/01 – Porcentagens em Área das Diferentes Classes de Solo da AID,
ADA e da Área do Reservatório.
Classes de
Solos
(incluídas áreas
das ilhas)
Latossolo
Amarelo
Latossolo
Vermelho
Amarelo
Neossolo
Flúvico
Total da
Superfície
Terrestre (1)
Calha do Rio
(excluído ilhas)
(2)
Lagoas
Marginais (3)
Superfície Total
(1+2+3)
Observações:

Reservatório
(Cota 50)
Área
%
(ha)

Código
das
Classes
de Solo

Área (ha)

%

Área
(ha)

%

LA

354.392

68,49

135.525

81,78

31.237

79,85

LVA

145.773

29,92

24.423

14,74

3.703

9,47

RY

8.235

1,59

5.774

3,48

4.181

10,69

-

517.400

100

165.722

100

39.121

100

-

48.576

-

40.764

-

37.793

-

-

138

-

75

-

56

-

-

566.114

-

206.561

-

76.970

Superfície da AID

Superfície Total das llhas

Superfície da ADA

4.616

-

OBSERVAÇÃO: Referência do levantamento das ilhas, depósitos de areia e lagoas marginais baseada
nas imagens RapidEye (julho a setembro, 2011).
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.1.12 Aptidão Agrícola das Terras da AID
7.4.1.12.1

Aspectos Gerais e Dados Utilizados

O presente item diz respeito à Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras da AID/ADA
do AHE São Luiz do Tapajós.
Teve por objetivo a Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras, com base no mapa de
Reconhecimento de Solos de Média Intensidade apresentado no item 7.4.1.11.
Pedologia (Mapa 7.4.1.11 – Pedologia; Volume 8 – Mapas, folhas 1/2 e 2/2).
O trabalho redundou na confecção de um mapa de Avaliação da Aptidão Agrícola das
Terras (Mapa 7.4.1.12 – Aptidão Agrícola das Terras; Volume 8 - Mapas), em
escala 1:100.000, folhas 1/2 e 2/2.
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7.4.1.12.2 Referencial Metodológico - Aptidão Agrícola das Terras
O julgamento da aptidão agrícola das terras da AID/ADA seguiu a metodologia de
Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras desenvolvida por RAMALHO FILHO e BEEK
(1995) e que se encontra apresentada no item 7.3.1.11 – Aptidão Agrícola das Terras
da AII, subitem 7.3.1.11.2. Referencial Metodológico – Aptidão Agrícola das Terras,
deste trabalho.
7.4.1.12.3 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 Direta / Área Diretamente Afetada, composta pela seguinte
legenda:
− GRUPO 1 - Terras com aptidão BOA para lavouras de ciclo curto e/ou longo em
pelo menos um dos níveis de manejo.
Terras deste grupo têm ocorrência bastante expressiva na área estudada.
Trata-se em geral de solos do tipo Latossolos Amarelos, de baixa fertilidade
natural, livres de cascalho e pedras, ocorrendo em relevo suave. Requerem
sempre correções químicas para seu uso com lavouras, e podem ser
explorados com agricultura mecanizada. Compreendem 26,3% da AID (área de
136.303ha). As principais áreas de ocorrência encontram-se posicionadas na
porção norte da AID/ADA, ocupando a margem esquerda do rio Tapajós, entre
a região do barramento e a confluência com o rio Jamanxim; na porção do
interflúvio do baixo Jamanxim com o rio Tapajós e em manchas isoladas no
interflúvio dos rios Jamanxim e Tucunaré.

Subgrupo
1bC - Terras com aptidão BOA para lavouras no nível de manejo C e
REGULAR no nível de manejo B e INAPTA no nível A.
− GRUPO 2 - Terras com aptidão REGULAR para lavouras de ciclo curto e/ou
longo em pelo menos um dos níveis de manejo.
Terras deste grupo também são expressivas na área estudada, tendo sido
detectadas em grandes manchas ocupando ambas margens do Tapajós na
porção centro-oeste, entre a confluência do Jamanxim até a região do Chapéu
de Sol; ao longo da calha do rio Jamanxim e na porção centro-leste
acompanhando a calha do rio Tocantins. Trata-se em geral de solos do tipo
Latossolos, de baixa fertilidade natural, livres de cascalho e pedras, ocorrendo
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em relevo suave ondulado a ondulado, portanto, já apresentando alguma
limitação para a mecanização agrícola. Requerem sempre correções químicas
para seu uso com lavouras (área de 162.228ha, correspondente a 31,5% da
AID).

Subgrupo
2bc - Terras com aptidão REGULAR para lavouras nos níveis de manejo B e
C e INAPTA no nível de manejo A.
− GRUPO 3 - Terras com aptidão RESTRITA para lavouras de ciclo curto e/ou
longo em pelo menos um dos níveis de manejo.
Terras deste grupo têm ocorrência bastante expressiva na área estudada, tendo
sido detectadas em grandes manchas principalmente ao sul da área ocupando
as duas margens do rio Tapajós a partir da região de Acará até a porção final
do reservatório. Trata-se em geral de solos do tipo Latossolos, de baixa
fertilidade natural, livres de cascalho e pedras, ocorrendo em relevo ondulado e
forte ondulado, com restrições para mecanização agrícola e susceptibilidade à
erosão (área de 134.742ha, 26% da AID), ou áreas de terraços com Latossolos
de textura média leve. Em todos os casos requerem correções químicas para
seu uso com lavouras.

Subgrupo
3(bc) - Terras com aptidão RESTRITA para lavouras nos níveis de manejo B
e C e INAPTA no nível A.
GRUPO 4 - Terras com aptidão BOA, REGULAR ou RESTRITA para pastagem
plantada.
Terras deste grupo não são muito expressivas na área estudada, tendo sido
detectadas em manchas dispersas. Trata-se em geral de solos do tipo
Latossolos ou Argissolos, de baixa fertilidade natural, livres de cascalho e
pedras, ocorrendo em relevo ondulado e forte ondulado, com grande limitação
por impedimentos à mecanização e susceptibilidade à erosão em razão do
relevo declivoso. Requerem sempre correções químicas para seu uso (área de
75.892ha, 14,7% da AID).

Subgrupos
4p - Terras com aptidão REGULAR para pastagem plantada.
4p/5s - Terras com aptidão REGULAR para pastagem plantada e silvicultura.
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− GRUPO 6 - Terras sem aptidão para uso agrícola.
Ora são terras muito arenosas como as praias dos rios e ora são rochas
expostas, todas com severas limitações ao aproveitamento agrícola (área de
8.235ha, 1,6% da AID).

Subgrupo
6 - Terras sem aptidão para uso agrícola.
No Quadro 7.4.1.12.3/01 são indicadas as áreas, em termos de hectares e de
porcentagens relativas, ocupadas por cada uma das diferentes classes de aptidão
agrícola das terras no âmbito da AID, da ADA e da Área do Reservatório.
Dos 39.121 hectares de terras a serem inundados pelo futuro reservatório do AHE São
Luiz do Tapajós têm-se as seguintes classes de aptidão agrícola, em ordem
decrescente de áreas, que deverão ficar submersas: 16.219 hectares (41,5%) de
terras do subgrupo 2bc - terras com aptidão REGULAR para lavouras nos níveis de
manejo B e C e INAPTA no nível de manejo A; 8.947 hectares (22,9%) de terras do
subgrupo 3(bc) - terras com aptidão RESTRITA para lavouras nos níveis de manejo B
e C e INAPTA no nível A; 8.238 hectares (21%) de terras do subgrupo 1bC - terras
com aptidão BOA para lavouras no nível de manejo C e REGULAR no nível de
manejo B e INAPTA no nível A; 4.181 hectares (10,7%) de terras do subgrupo 6 terras sem aptidão para uso agrícola ; 1.142 hectares (2,9%) de terras do subgrupo 4p
- terras com aptidão REGULAR para pastagem plantada; e finalmente 394 hectares
(1,0%) de terras do subgrupo 4p/5s - terras com aptidão REGULAR para pastagem
plantada e silvicultura.
Quadro 7.4.1.2.3/01 – Porcentagens em Área das Diferentes Classes de Aptidão Agrícola das
Terras da AID, ADA e da Área do Reservatório.
Classes de
Aptidão
Agrícola das
Terras (incluídas
áreas das ilhas)
Grupo 1

Código
das
Classes
de
Aptidão
1bC

Superfície da AID

Reservatório
(Cota 50)

Superfície da ADA

Área (ha)

%

Área
(ha)

%

Área
(ha)

%

136.303

26,34

40.320

24,33

8.238

21,06

Grupo 2

2bc

162.228

31,35

79.604

48,03

16.219

41,46

Grupo 3

3(bc)

134.742

26,04

24.696

14,90

8.947

22,87

4p

52.080

10,07

11.330

6,84

1.142

2,92

4p/5s

23.812

4,60

3.999

2,41

394

1,01

6

8.235

1,59

5.774

3,48

4.181

10,69

-

517.400

100

165.722

100

39.121

100

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

Código
das
Classes
de
Aptidão

Superfície da AID

Reservatório
(Cota 50)

Superfície da ADA

Área (ha)

%

Área
(ha)

%

Área
(ha)

%

-

48.576

-

40.764

-

37.793

-

-

138

-

75

-

56

-

-

566.114

-

206.561

-

76.970

-

4.616

-

Superfície Total das Ilhas

OBSERVAÇÃO: Referência do levantamento das ilhas, depósitos de areia e lagoas marginais baseada
nas imagens RapidEye (julho a setembro, 2011).
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.1.12.4 Considerações Finais da Aptidão Agrícola das Terras
Conforme os dados acima, verifica-se que cerca de 26% das terras da AID, são terras
classificadas como Grupo 1 de aptidão agrícola, ou seja, terras aptas para exploração
com agricultura, todas necessitando de correções químicas consideráveis e com
diferenças entre si pelas possibilidades de mecanização e a necessidade de controle
de erosão (conservação do solo). As terras da classe 1bC são consideradas
plenamente mecanizáveis, onde as máquinas podem operar em sua plenitude em
termos de rendimento.
Cerca de 31% das terras (classe 2bc) operam com rendimento limitado em função das
declividades predominantes e também requerem correções químicas, são julgadas
como regulares para uso com lavouras, desde que empregados sistemas de manejo
semidesenvolvidos e desenvolvidos, ou seja com emprego de tecnologia e capital.
Trata-se, portanto, de algumas das melhores terras da área, por se prestarem para
utilização com plantio de lavouras, mas ressalvando-se que, neste caso, com custos
de produção mais elevados.
As terras da classe 3(bc) (26% da AID), são mais limitadas que as demais para
produção com lavouras e só eventualmente ou marginalmente podem alcançar
rendimentos satisfatórios, em razão das severas limitações. São consideradas aptas
para uso com agricultura, mas com restrições muito consideráveis, que limita em
muito, chegando mesmo a inviabilizar a atividade agrícola, em alguns casos.
Os demais 14% das terras, correspondentes as classes 4p e 4p/5s, são caracterizadas
como aptas apenas para uso com pastagens plantadas, prestando-se também para
VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 299
Revisão: 0

atividades consideradas menos exigentes como, por exemplo, pastagens naturais e
silvicultura.
7.4.1.13 Erosão das Terras
7.4.1.13.1 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 à aplicação de medidas
preventivas de controle da erosão.
De modo geral podem-se considerar os processos erosivos, ou seja, os processos de
modificação na superfície 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 quanto por características do subsolo (natureza do substrato geológico)
e dinâmica hídrica subsuperficial.
Buscando fornecer orientações básicas sobre a maior ou menor fragilidade dos
ambientes da bacia 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 de
solos (Mapa 7.4.1.11 – Pedologia; Volume 8 - Mapas), que resultou em um mapa de
Susceptibilidade à Erosão das Terras (Mapa 7.4.1.13 – Susceptibilidade à Erosão
das Terras; Volume 8 - Mapas) em escala 1:100.000, folhas 1/2 e 2/2.
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 voçorocas) foram indicadas,
constituindo uma figura específica com a indicação da Classe Forte de Suscetibilidade
à Erosão em Profundidade (ver o item 7.4.1.13.2.2 – Erosão Concentrada – Boçorocas
e Ravinas).
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7.4.1.13.2 Referencial Metodológico
O julgamento da vulnerabilidade à erosão das terras da AID/ADA foi realizado
seguindo-se a mesma metodologia aplicada para as terras da AII, que se encontra
apresentada no item 7.3.1.12. Erosão das Terras, subitem 7.3.1.12.2 – Referencial
Metodológico.
7.4.1.13.3 Potencial à Erosão das Terras
São considerados os potenciais referentes à erosão superficial e à erosão
concentrada.
7.4.1.13.3.1

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 7.4.1.13.3.1/01.
Quadro 7.4.1.13.3.1/01 - Interação dos Fatores Erodibilidade dos Solos e Tipos de Relevo.
Tipos De Relevo
Erodibilidade
dos Solos

Plano

Fraca

Fraca

Moderada
Forte

*

Suave
Ondulado
*
Fraca /
Moderada

Ondulado

Forte Ondulado,
Escarpado/Montanhoso

*

*

Moderada

Moderada / Forte

Fraca /
Moderada

Moderada

Moderada /
Forte

*

*

*

*

*

Muito Forte

OBSERVAÇÃO: (*) Situação não verificada nos limites da área de estudo.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A partir da interação entre esses fatores (tipos de relevo e erodibilidade dos solos)
foram estabelecidas as seguintes classes de susceptibilidade à erosão superficial:
Fraca (Fr) – Corresponde a áreas de solos caracterizados como de fraca
erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo plano e suave ondulado
(11.184ha);
Fraca/Moderada (FrMo) – Corresponde a áreas de solos caracterizados como de
forte erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo plano e/ou solos de
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moderada erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo suave ondulado
(32.285ha);
Moderada (Mo) – Corresponde a áreas de solos caracterizados como de
moderada erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo suave ondulado e solos
de forte erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo ondulado (389.805ha);
Moderada/Forte (Mo/F) – – Corresponde a áreas de solos caracterizados como
de forte erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo ondulado e solos de
moderada erodibilidade, ocorrendo em condição de relevo forte ondulado
(75.892ha);
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) (8.234ha).
Como se pode observar pelos dados das classes de Susceptibilidade à Erosão
Superficial, a maioria absoluta das terras da área foi caracterizada na classe
Moderada seguida da classe Moderada/Forte, fato que revela a grande fragilidade da
área no que concerne a incidência deste tipo de erosão. Este fato se deve 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, 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 a essa situação, os cuidados devem ser redobrados quando da colocação
dos mesmos em processo produtivo, principalmente com atividades que requeiram a
retirada da cobertura vegetal natural.
7.4.1.13.3.2

Erosão Concentrada (Boçorocas e Ravinas)

Com base na interação dos dados de solos e substrato geológico foram estabelecidas
duas classes de predisposição natural das terras à erosão concentrada, conforme
Quadro 7.4.1.13.3.2/01.
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Com base no Quadro 7.4.1.13.3.2/01, as classes de susceptibilidade à erosão
concentrada foram assim caracterizadas:
Fraca – Representa a maior parte da área. São terras constituídas por 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), Formação Salustiano
(riolito e dacitos) e Coberturas Detríticas ou Lateríticas Ferruginosas.
Quadro 7.4.1.13.3.2/01 - 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

OBSERVAÇÃO: (*) Situação não verificada nos limites da área de estudo
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

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 11.184ha.
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 à erosão do tipo boçorocas e ravinas, que são indicadas
na Figura 7.4.1.13.3.2/01 - Áreas com Indicação da Classe Forte de Suscetibilidade à
Erosão em Profundidade.
Importa esclarecer que, embora sejam indicadas algumas áreas de forte predisposição
a este tipo de erosão, que se referem aos terraços e algumas planícies, somente se
observa a incidência destes processos em pequena escala, nos locais onde se
implantou atividade de mineração (muito comuns na região), onde tais ambientes
sofrem uma vigorosa intervenção física.

VOLUME 11
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 303
Revisão: 0

Fora esta situação, pouco se observa de erosão em profundidade, dos tipos boçorocas
ou ravinas. 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 construção de estrada, atividade mineradora ou desmatamentos.
Embora sobre uma variedade considerável de litologias, o espesso manto de
intemperismo parece ter dado aos solos dessa região, indistintamente, as
características que lhes atribuem resistência a este tipo de erosão.
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Figura 7.4.1.13.3.2/01 - Delimitação Esquemática das Áreas caracterizadas como Classe Forte de
Susceptibilidade à Erosão em Profundidade (Boçorocas e Ravinas)

No Quadro 7.4.1.13.3.2/02 são indicadas as áreas, em termos de hectares e de
porcentagens relativas, ocupadas por cada uma das diferentes classes de
susceptibilidade à erosão superficial no âmbito da AID, da ADA e da Área do
Reservatório, que se encontram cartografadas no Mapa Susceptibilidade à Erosão das
Terras.
Dos 39.121 hectares da área terrestre a ser inundada com a formação do futuro
reservatório do AHE São Luiz do Tapajós têm-se a seguinte partição entre as
diferentes classes de suscetibilidade à erosão superficial, consideradas as áreas em
ordem decrescente de representatividade: 24.220 hectares (61,9%) de solos com
suscetibilidade moderada; 6.433 hectares (16,4%) de solos com suscetibilidade fraca;
2.751 hectares (7,0%) de solos com suscetibilidade fraca a moderada e 1.536
hectares (4,0%) de solos com suscetibilidade moderada a forte. Os 4.181 hectares
(10,7%) restantes representam áreas de categorização especial, ou seja, onde os
processos deposicionais são predominantes.
Quadro 7.4.1.13.3.2/02 – Porcentagens em Área das Diferentes Classes de Susceptibilidade a
Erosão Superficial da AID, ADA e da Área do Reservatório.
Classes de
Susceptibilidade
à Erosão
Superficial
(incluídas áreas
das ilhas)

Código
das
Classes de
Erosão
Superficial

Fraca
Fraca / Moderada
Moderada
Moderada / Forte
Especial
Total da
Superfície
Terrestre (1)
Calha do Rio
(excluído ilhas) (2)
Lagoas
Marginais (3)
Superfície Total
(1+2+3)
Observações

Superfície da AID

Área (ha)

%

Superfície da ADA

Reservatório
(Cota 50)

Área
(ha)

%

Área
(ha)

%

Fr

11.184

2,16

8.128

4,90

6.433

16,44

Fr/Mo

32.285

6,24

13.604

8,21

2.751

7,03

Mo

389.805

75,34

122.888

74,15

24.220

61,91

Mo/F

75.892

14,67

15.329

9,25

1.536

3,93

E

8.234

1,59

5.774

3,48

4.181

10,69

-

517.400

100

165.722

100

39.121

100

-

48.576

-

40.764

-

37.793

-

-

138

-

75

-

56

-

-

566.114

-

206.561

-

76.970

Superfície Total das Ilhas

4.616

-

OBSERVAÇÃO: Referência do levantamento das ilhas, depósitos de areia e lagoas marginais baseada
nas imagens RapidEye (julho a setembro, 2011).
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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