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CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO
Neste capítulo serão descritas as caracterizações do meio físico, o qual tem por objetivo

fornecer informações a respeito do clima, relevo, solo, condições meteorológica, áreas inundáveis,
acidentes geográficos e existência de cavidades na área de estudo.
4.1

CLIMA E METEOROLOGIA

4.1.1

METODOLOGIA
O diagnóstico das condições climáticas e meteorológicas foi estruturado a partir da

aquisição, padronização, tabulação e modelagem das variáveis climatológicas obtidas junto ao
Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa do Brasil (BDMEP) disponibilizado pelo
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A série temporal analisada foi a de 1993 a 2021,
totalizando o período de 28 anos, aproximando–se do recomendado pela Organização
Meteorológica Mundial (OMM), a qual indica para tal tipo de análise a série temporal de 30 anos.
Não foi possível obter os dois anos iniciais da série recomendada, devido à falta de dados das
estações meteorológicas nos anos de 1991 e 1992. As lacunas de dados foram normalizadas com
uso da média ponderada. Os dados de direção e velocidade predominante dos ventos foram
trabalhados no software WRPlot.
As estações meteorológicas foram selecionadas conforme sua proximidade com o
empreendimento e integridade das séries, conforme demonstrado na Figura 113, sendo elas:
Estação Patos e Estação Seridó (Caicó). Os parâmetros analisados são: precipitação pluviométrica,
evapotranspiração, temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, insolação, nível
ceráunico, direção e velocidade predominante dos ventos.
Em relação ao índice ceráunico, foi utilizada como referência a norma ABNT NBR
5419:2001, que considera a probabilidade de uma estrutura ser atingida por um raio em um ano. Já
a densidade de descargas, que juntamente ao índice ceráunico auxilia na avaliação do risco de
desligamento dos sistemas de transmissão de energia elétrica, é balizada pela norma ABNT NBR
5419–2:2015.
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Figura 113 – Localização das estações meteorológicas utilizadas para caracterização das áreas de
influência. Fonte: INMET/BDMEP (2021).

4.1.2

CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA REGIONAL E PRINCIPAIS SISTEMAS METEOROLÓGICOS ATUANTES
De acordo com a classificação de Köppen–Geiger, que considera a sazonalidade e os

valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e de precipitação, a área que abrange o
empreendimento está situada em clima semiárido quente (BSh), caracterizado por região semiárida
ou estepe de baixas latitude e altitude. Este tipo de clima abrange todo o Planalto da Borborema
(ALVARES et al., 2014), sendo que no vale do rio Paraíba, a precipitação anual é de cerca de 400
mm, considerado um dos locais mais secos do Brasil. A temperatura média do mês mais frio é
superior a 17°C e as precipitações são superiores a 124 mm anuais, atingindo máximos da ordem
de 518 mm. A Figura 114 apresenta a classificação da área de estudo.
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Figura 114 – Classificação climática das áreas de influência segundo Köppen–Geiger. Fonte: Alvares et
al. (2014).
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Segundo Oliva (2019), diversos sistemas atmosféricos que atuam em distintas escalas
espaciais e temporais contribuem para episódios extremos de tempo e de clima que podem resultar
em chuvas intensas, estiagens prolongadas, ventos fortes ou ondas de frio e de calor.
Na área do empreendimento, situada na costa nordeste brasileira, destaca–se a atuação da
variabilidade interanual da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do Atlântico, representada por
uma banda de nuvens convectivas que se estende por uma faixa ao longo da região equatorial. A
ZCIT migra sazonalmente de sua posição mais ao norte (14°N) durante agosto–setembro para sua
posição mais ao sul (2°S), durante março–abril. Sua migração associada aos fatores que causam o
fortalecimento ou o enfraquecimento dos ventos alísios de nordeste e de sudeste, possui papel
importante na definição das características da estação chuvosa do norte da região nordeste do
Brasil.
As Linhas de Instabilidade (LIS), que configuram porções dianteiras de um distúrbio
propagante em meso–escala, também são atuantes na área do empreendimento. Consistem em
uma estrutura linear de cumulus nimbus, desenvolvendo–se com frequência nas costas norte e
nordeste do Brasil, podendo se propagar para o interior do continente e gerar elevados acumulados
de precipitação.
Outro sistema atmosférico atuante na área do empreendimento é o Vórtice Ciclônico de Altos
Níveis (VCAN). O VCAN é definido como um sistema de baixa pressão de escala sinótica formado
na alta troposfera, com circulação ciclônica fechada e que possui o centro mais frio do que a sua
periferia. Possuem, ainda, configuração quase estacionária, mas podem se deslocar, com lentidão,
tanto para oeste como para leste na porção nordeste do Brasil.
A costa nordeste do Brasil também é atingida pelos efeitos dos Distúrbios Ondulatórios de
Leste (DOLS), também chamados de ‘ondas de leste’. Representam perturbações que se movem
com o fluxo dos ventos alísios para oeste e apresentam configurações ondulatórias nos campos de
vento e pressão. Em um dos primeiros estudos realizados sobre DOLS no Brasil, por Yamazaki e
Rao (1977 apud OLIVA, 2019), verificou–se a propagação desses sistemas do Atlântico tropical sul
para o litoral da região nordeste do Brasil durante o inverno austral, sugerindo que a estação
chuvosa no litoral do nordeste é modulada por esse padrão.
Por fim, os fenômenos de variabilidade interanual El Niño Oscilação Sul (ENOS) e sua fase
oposta, La Niña, também contribuem para a configuração do clima na área do empreendimento,
uma vez que são responsáveis por alterações na temperatura da superfície do mar. O El Niño causa
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grande influência sobre a precipitação, conferindo às regiões norte e nordeste do Brasil anomalias
negativas e, ao sul de 20°S (sul do Brasil), anomalias positivas. Nos episódios de La Niña, a situação
é oposta.
4.1.3

PARÂMETROS METEOROLÓGICOS REPRESENTATIVOS DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

4.1.3.1 Precipitação pluvial e evapotranspiração real
Com base na série histórica analisada, observa–se que o mês de maior precipitação na área
de estudo é março, com chuva ao longo de 8 dias e volume médio de 273,17 mm. A máxima
histórica de precipitação acumulada em 24 horas foi de 284,6 mm em abril de 2009 na estação
Patos (PB). Em relação aos menores índices de precipitação, chove em média menos que um dia
nos meses de setembro e outubro, e os menores volume de chuva (0,2 mm) também são registrados
nesses meses (Gráfico 30).
Para definição das estações seca e chuvosa na área do empreendimento, é importante
interpretar os períodos de maior e menor precipitação ao longo do ano ponderando–os pela
evapotranspiração real, de forma a caracterizar a ocorrência de déficit hídrico, ou seja, ocasião em
que a evapotranspiração é superior ou próxima à precipitação (período seco), e de excedente
hídrico, quando a precipitação é significativamente superior à evapotranspiração (período chuvoso).
Os dados analisados indicam, portanto, que o período seco na área do empreendimento é
compreendido entre os meses de julho e novembro, e o período chuvoso entre janeiro e maio. Junho
e dezembro podem ser considerados como meses de transição.
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Gráfico 30 – Precipitação pluvial média e evapotranspiração real representativos das áreas de influência
(série temporal 1993–2021). Fonte: INMET (2021).

4.1.3.2 Temperatura do ar
A temperatura média anual da área do empreendimento é da ordem de 22,17°C, enquanto
as temperaturas médias mínimas e máxima anuais atingem, respectivamente, 17,41°C e 29°CUG
O mês mais quente é novembro, enquanto a máxima absoluta registrada nas Normais
Climatológicas do Brasil (1981–2010) ocorreu em 3 de dezembro de 2019, quando atingiu 40,3°C
na estação Seridó (Caicó) (Gráfico 31).
O mês com as menores temperaturas é julho, quando a média é de 21,5°C, enquanto a
temperatura mínima absoluta de 16,3°C foi registrada em março de 1995 na estação Seridó (Caicó).
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Gráfico 31 –Temperaturas máxima, média e mínima representativas das áreas de influência (série
temporal 1993–2021). Fonte: INMET (2021).

4.1.3.3 Umidade relativa do ar
Na área do empreendimento, a umidade relativa média ao longo do ano é da ordem 62,2%.
O mês com maior índice de umidade no ar é abril, quando esta atinge 74,6%. O mês com menor
disponibilidade de vapor de água na atmosfera é novembro, com umidade relativa média de 52,3%
(Gráfico 32).
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Gráfico 32 – Umidade relativa do ar (média anual) representativa das áreas de influência (série temporal
1993–2021). Fonte: INMET (2021).

4.1.3.4 Pressão atmosférica
A pressão atmosférica média anual na área de estudo é de 992,9 mbar. O mês com maior
pressão atmosférica é julho com valor médio de 995,3 mbar. A menor pressão atmosférica média é
registrada no mês de dezembro, quando seu valor é de 991,3 mbar (Gráfico 33).
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Gráfico 33 – Pressão atmosférica média anual representativa das áreas de influência (série temporal
1993–2021). Fonte: INMET (2021).

4.1.3.5 Nebulosidade e insolação
O período de maior insolação na área do empreendimento compreende os meses de menor
precipitação, pois a nebulosidade é preponderante em relação ao fotoperíodo, influenciando
diretamente na incidência de raios solares sobre a superfície. As médias dadas pela série histórica
apontam que outubro é o mês de maior insolação, onde são registradas 294,2 horas de sol. O mês
de menor insolação é junho, com 167 horas de sol (Gráfico 34).
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Gráfico 34 – Insolação média anual representativa das áreas de influência (série temporal 1993–2021).
Fonte: INMET (2021).

4.1.3.6 Velocidade e direção predominante dos ventos
Em termos de velocidade média do vento, o mês com maior incidência é setembro, quando
os valores atingem 5,2 m/s. A máxima registrada se dá em agosto (6,69 m/s). Em contrapartida, o
mês com menor velocidade média é abril, ocasião que o valor médio é de 2,8 m/s (Gráfico 35).
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Gráfico 35 – Velocidade média anual dos ventos representativa das áreas de influência (série temporal
1993–2021). Fonte: INMET (2021).

A direção preferencial do vento é do quadrante leste, mais especificamente de este–sudeste
e com velocidade mais frequente contida na classe de 2,1 a 3,6 m/s (Gráfico 36). De modo similar,
a direção das rajadas é proveniente dessa mesma direção, com maior frequência no intervalo de
5,7 a 8,8 m/s (Gráfico 37). Algumas rajadas podem chegar a velocidades superiores a 11,10 m/s
(ou 40 km/h).
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Gráfico 36 – Diagrama de rosáceas apontando direção, frequência e velocidade do vento. Estação Seridó
(Caicó) (série temporal 1993–2021). Fonte: INMET (2021).

Gráfico 37 – Diagrama de rosáceas apontando direção, frequência e velocidade da rajada. Estação
Seridó (Caicó) (série temporal 1993–2021). Fonte: INMET (2021).
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4.1.3.7 Índice ceráunico e densidade de descargas atmosféricas
O índice ceráunico indica o número de dias com trovoadas durante o ano numa dada região.
De acordo com Oliveira (1986), a atividade de descargas elétricas diminui com o aumento da
latitude. Isto se deve à diminuição da altitude da isoterma –10 °C, que corresponde à altitude do
centro de cargas negativas da nuvem. Ainda segundo o autor, em toda a extensão territorial
brasileira, a maior incidência de raios ocorre entre os meses de janeiro e março, que corresponde
ao período sazonal de verão no Hemisfério Sul.
O território nacional foi mapeado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), levando em consideração o cruzamento de dados de
ocorrência dos parâmetros meteorológicos e fenômenos climatológicos, buscando a classificação
das áreas geográficas de ocorrência de descargas elétricas e seu respectivo nível ceráunico
(SHIGA, 2007).
O resultado deste cruzamento é o mapa de nível ceráunico do Brasil, apresentado na norma
ABNT NBR 5419:2001. Em relação a este mapa, as áreas de influência se enquadram entre as
classes com 30 a 60 dias por ano com ocorrência de descargas elétricas (Td – Nível Ceráunico).
De acordo com Shiga (2007), estes valores são considerados altos. A norma ABNT NBR 5419:2001
estabelece que riscos diretos e indiretos para transmissão de energia são registrados apenas
quando o nível ceráunico apresentar valores acima de 25.
Cabe ressaltar a importância de outros fatores que influenciam no impacto das descargas
atmosféricas sobre as estruturas de transmissão, tais como as dimensões e as características das
estruturas e das linhas conectadas, das características do ambiente da estrutura e das próprias
linhas.
4.2

RECURSOS HÍDRICOS

4.2.1

METODOLOGIA
A caracterização dos recursos hídricos superficiais foi realizada a partir da: a) compilação

de dados secundários; b) execução de rotinas de geoprocessamento complementares; c) registro
fotográfico de feições hidrográficas em campo; e d) validação de dados secundários e primários em
gabinete.
As principais fontes dos dados bibliográficos e geoespaciais foram a Agência Nacional de
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Águas (ANA, 2021), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio
Grande do Norte (SEMARH) e o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte
(IGARN), Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA/PB) e do Zoneamento
Ecológico–Econômico da Bacia Hidrográfica do Piranhas–Açu (MZPAS).
A hidronímia da área de interesse foi verificada em campo ou obtida a partir de cartas
topográficas em escala 1:100.000 disponíveis no complemento DSG Tools para QuantumGIS.
Informações quantitativas sobre uso do solo foram geradas a partir de operações de
geoprocessamento sobre produtos cartográficos resultantes do Mapeamento Anual da Cobertura e
Uso do Solo do Brasil (MAPBIOMAS, 2021), ano base 2020.
As nascentes foram extraídas a partir do vértice inicial das geometrias de linhas existentes
na base georreferenciada do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Piranhas–Açu (ANA,
2018), com auxílio de ferramentas e rotinas de geoprocessamento executadas para o polígono
correspondente às sub–bacias ottocodificadas as quais o empreendimento intercepta.
O levantamento de campo ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2021. As
informações foram registradas com uso de ficha de campo e fotografias, sendo georreferenciadas
com uso de receptor GPS. Todas as imagens registradas em campo são apresentadas
acompanhadas de coordenadas UTM (X/Y), Datum SIRGAS 2000.
4.2.2

CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA REGIONAL
Segundo órgãos gestores de recursos hídricos (ANA, AESA/PB, IGARN/RN, EMBRAPA,

2005 a 2021), a Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental possui uma área de 286.802 km²,
equivalente a 3,4% do território brasileiro, abrangendo os estados de Piauí (1%), Ceará (46%), Rio
Grande do Norte (19%), Paraíba (20%), Pernambuco (10%), Alagoas (5%).
Dados do INMET (série temporal até 2007 – média anual) configuram a região como a menor
em disponibilidade hídrica do país: apenas 1.145 m3/hab./ano, e vazão média de 774 m³/s –
consequência da variação de precipitações nessa área. Caracterizada por um clima semiárido em
sua porção interna e mais extensa, e clima litoral úmido em sua porção litorânea à leste, anualmente
apresenta alta evapotranspiração e baixos índices de pluviosidade, apenas 1052 mm/ano, abaixo
da média nacional de 1761 mm e frequentes longos períodos de estiagem.
Nas unidades hidrográficas propostas pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), a
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Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental subdivide–se em 23 bacias de nível 2: Coreau,
Litoral Ceará 1, Acaraú, Curu, Metropolitana, Jaguaribe 1, 2, 3, 4 e 5, Piranhas–Açú, Apodi, Litoral
RN, Ceará Mirim, Trairi, Litoral Sul RN, Paraíba 1 e 2, Capibaribe, Litoral Sul PE e Mundaú; sendo
a Bacia Hidrográfica Piranhas–Açu a de maior porte, ocupando cerca de 15% da Região.
Com área total de drenagem de 43.681,50 km², a Bacia Hidrográfica (BH) do Piranhas–Açu
tem 60% de sua área no Estado da Paraíba (26.183,00 km²), e 40% no Estado do Rio Grande do
Norte (17.498,50 km²). Contempla 147 municípios, sendo 45 no Estado do Rio Grande do Norte e
102 no Estado da Paraíba. Conta com uma população total de 1.363.802 habitantes, sendo que
914.343 habitantes (67%) no estado paraibano e 449.459 habitantes (33%) no estado potiguar.
Os municípios mais populosos que a interceptam a bacia são: Patos, com 100.674
habitantes, e Sousa, com 65.803 habitantes, na Paraíba; Caicó, com 62.709 habitantes, e Assú,
com 53.227 habitantes, no Rio Grande do Norte. A maioria dos municípios (73%) possui menos de
10.000 habitantes, enquanto apenas 13 municípios (9%) registram população total maior que
20.000 habitantes. Historicamente, a taxa média de crescimento populacional da bacia entre 1970–
1980 foi de 1,11% a.a., e no período 2000–2010 foi reduzida a 0,61% a.a. Na BH Piranhas–Açu
estão localizados a barragem Armando Ribeiro Gonçalves e o sistema de reservatórios Curema–
Mãe D’Água, considerados estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico destes Estados
(AESA, 2007).
O rio Piranhas–Açu, que dá nome à bacia, nasce na Serra de Piancó, no município de Bonito
de Santa Fé, no Estado da Paraíba, e segue seu curso pelo Estado do Rio Grande do Norte,
desaguando no Oceano Atlântico, na Costa Potiguar, próximo à cidade de Macau. A extensão de
seu curso principal é de pouco menos de 400 km. Sendo um rio característico do semiárido
nordestino (com exceção do rio São Francisco e do Parnaíba), é intermitente em condições naturais
e perenizado por dois reservatórios de regularização construídos pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas (DNOCS): Curema–Mãe d’Água (PB) e a barragem Armando Ribeiro
Gonçalves (RN).
De acordo com o Atlas Águas de Segurança Hídrica do Abastecimento Urbano (ANA, 2021),
a BH encontra–se em limites de menor disponibilidade hídrica superficial, atingindo no máximo 5
L/s/km². Apresenta precipitações médias variando de 400 a 800 mm anuais concentradas entre os
meses de fevereiro a maio. Por sua vez, as taxas de evapotranspiração são elevadas, chegando a
máximas de 2000 mm/ano, o que pode ocasionar, eventualmente, cenários de déficit hídrico.
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Os potenciais conflitos quanto à qualidade da água se referem ao lançamento de esgotos
domésticos, mineração e à contaminação por fontes difusas. A poluição de origem doméstica ocorre
de maneira localizada, próxima aos principais centros urbanos, porém, as baixas percentagens de
coleta e tratamento de esgotos domésticos fazem com que estas sejam relativamente significativas.
A Figura 115 indica a abrangência da Região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental e
a posição das áreas de influência.

Figura 115 – Região Hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. Fonte: ANA (2015).

4.2.3

CARACTERIZAÇÃO HIDROGRÁFICA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
As áreas de influência do empreendimento estão sobrepostas às sub–bacias ottocodificadas
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nível 5 dos rios Seridó, Sabugi e São José (ANA, 2021). Juntas, tais bacias estão inseridas no
contexto hidrográfico da bacia Piranhas–Açu, compreendendo uma área de drenagem de
aproximadamente 5.078,86 km² (Figura 116).

Figura 116 – Contexto das sub–bacias sobrepostas pela ADA e áreas de influência do
empreendimento. Fonte: ANA (2021).

4.2.3.1 Sub–bacia do rio Seridó
A sub–bacia do rio Seridó possui 2.116,74 km², dos quais 140,38 km² (6,6%) estão
sobrepostos pela AII e 5,02 km² (0,24%) pela AID. O rio Seridó nasce à nordeste do município de
Pedra Lavrada (PB), junto a Serra do Lagamar, percorrendo 113 km até a confluência com o rio
Acauã, curso d’água limítrofe aos municípios de Jardim do Seridó e São José do Seridó. De sua
nascente até a referida confluência, drena cinco municípios no Rio Grande do Norte e seis na
Paraíba.
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O regime hidrológico é efêmero a intermitente na maioria dos cursos d’água de baixa
hierarquia. Como um todo, a rede de drenagem possui comprimento de 1.697,30 km; o que confere
densidade de drenagem 0,80 km/km² a esta sub–bacia.
O coeficiente de compacidade de 1,87 indica que a bacia não está sujeita a grandes
enchentes. De modo similar, no Atlas de Vulnerabilidade a Inundação do Brasil (ANA, 2014),
somente alguns segmentos à jusante do rio principal apresentam vulnerabilidade baixa a
inundações, o que significa que nenhuma inundação foi registrada nos últimos 10 anos, e que,
quando estas ocorrem, causam somente danos localizados.
Conforme análise baseada nos produtos cartográficos gerados pelo Mapbiomas (2021), o
uso e cobertura do solo na sub–bacia é dado por savanas 38,1%; pastagem 24,1%; campos 19,4%;
agricultura e pastagem 15,9%; área urbana 1,1%; massa d’água 0,5%; florestas 0,4%; outras áreas
não vegetadas 0,4% e afloramentos de rocha 0,1%. Em campo, se constata que as savanas são
amplamente utilizadas para prática de pecuária. Diante dos contextos de uso do solo e hidrográfico,
os principais rios a serem transpostos pelo empreendimento são listados na Tabela 26.
Tabela 26 – Principais cursos hídricos da bacia do rio Seridó interceptados pelo traçado do
empreendimento.
Identificação
Riacho dos Quintos
Rio Santana

O rio Santana nasce na escarpa leste da Serra do Brejinho, e segue sentido norte encaixado
entre as serras de Santana e dos Quintos, correndo a leste do município de Santana do Seridó.
Considerando seu caráter intermitente, é possível notar em campo que seu leito é esculpido em
rochas do embasamento, depósitos fluviais mais recentes e também horizontes de solo, estes
últimos constituindo pacotes com até 4 metros de espessura (Figura 117).
Apesar da sobreposição relativamente pequena desta bacia para com as áreas de influência,
destaca–se o tributário da margem esquerda do rio Santana que nasce na Serra das Queimadas e
escoa sentido oeste, sendo interseccionado por passagem molhada junto a estrada para Várzea do
Barro. Como se trata de um curso d’água sem hidronímia definida (carta topográfica em escala
1:100.000, BDGEX, 2021), nesse estudo é referido como riacho da Passagem Molhada. O
segmento norte da LT, junto a Serra das Queimadas, é subparalelo à LT por cerca de três
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quilômetros, aproximadamente do vértice um até o três (Figura 118, Figura 119 e Figura 120).
O riacho dos Quintos tem sua hidronímia em referência à serra homônima, posicionada
imediatamente à oeste do curso hídrico, e que também separa os estados da Paraíba e Rio Grande
do Norte. Em função do seu caráter intermitente, é possível notar que o leito de fundo é preenchido
por sedimento arenoso (Figura 121).

Figura 117 – Rio Santana com leito esculpido em
rochas do embasamento, depósitos recentes e
solos. Fonte Aura, 2021.

Figura 118 – Alto curso do riacho da Passagem
Molhada, na Serra das Queimadas. Fonte Aura,
2021.

Figura 119 – Médio curso do riacho da Passagem
Molhada, em segmento subparalelo ao eixo da LT.
Fonte Aura, 2021.

Figura 120 – Passagem molhada sobre riacho
homônimo, estrada várzea do barro. Fonte Aura,
2021.
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Figura 121 – Riacho dos Quintos a jusante da passagem
molhada. Notar sedimento arenoso preenchendo o leito. Fonte Aura, 2021.

4.2.3.2 Sub–bacia rio São José
A sub–bacia do rio São José é a que possui maior sobreposição com as áreas de influência
do empreendimento. Dos seus 1.371,93 km² de área de captação, 289,22 km² (21,1%) pela AII e
16,88 km² (1,23%) pela AID. O rio São José nasce a norte da Serra do Pingo e da Borborema no
município paraibano de Santa Luzia.
Desde a nascente até a foz no rio Seridó, percorre 99,5 km, drenando três municípios
paraibanos e quatro potiguares. Segundo a cartografia hidrológica de referência, o comprimento
total dos canais é de 1.239,95 km, o que lhe confere densidade de drenagem de 0,9016 km/km².
Os cursos d’água observados em campo são majoritariamente intermitentes ou efêmeros,
ressalvando–se que as observações foram feitas durante a estação seca.
Do ponto de vista do coeficiente de compacidade (1,92), é uma bacia não sujeita a grandes
enchentes, argumento corroborado pelo Atlas de Vulnerabilidade a Inundações da ANA (2014).
Neste, consta segmento à jusante do empreendimento com baixa vulnerabilidade a inundação,
segmento este situado no rio Chafariz, com inundações que causam danos locais, e que não
ocorreram nos últimos 10 anos.
O uso e cobertura do solo é de agricultura e pastagem em 33,3% da área da sub–bacia;
pastagem em 26,9%; savanas em 19,0%; campos em 18,2%; outras áreas não vegetadas em 0,9%;
área urbana em 0,9%; massa d'água em 0,6%; afloramentos de rocha em 0,1% e florestas em 0,1%
(extraído de MAPBIOMAS, 2021). Assim como na bacia do rio Seridó, o grau de antropização por
pecuária nas savanas é alto, sobretudo nas áreas de relevo plano ou suave ondulado. Diante dos
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contextos de uso e ocupação do solo e hidrográfico, são 12 os principais rios a serem transpostos
pelo empreendimento, conforme Tabela 27.
Tabela 27 – Principais cursos hídricos da bacia do rio São José interceptados pelo traçado do
empreendimento.
Identificação
Rio Timbaúba
Rio São José
Riacho Mofumbo
Riacho Santa Maria
Riacho Boqueirãozinho
Riacho da Serra
Riacho das Queimadas
Riacho Cabaça
Riacho da Palha
Riacho do Saco
Riacho do Fogo
Riacho da Carnaúba
Riacho Cabaceira

Os rios Timbaúba e São José e os riachos Mofumbo, Santa Maria, Boqueirãozinho, da Serra
e Cabaça têm suas cabeceiras (cursos de primeira ordem) nos altos topográficos da Serra do
Brejinho, correndo no sentido oeste–noroeste em canais subparalelos, sugerindo controle
estrutural.
O riacho da Carnaúba e o riacho Cabaceira originam–se nos flancos oeste da Serra do
Pilãozinho e Serra de Santana, respectivamente. Encaixado entre a Serra do Pilãozinho e a Serra
do Riacho do Fogo, corre o riacho do Fogo, que secciona o município de Santa Luzia e contribui
com o abastecimento do açude municipal.
Todos os cursos hídricos mencionados possuem natureza intermitente. Todavia, aqueles de
maior calibre são transpostos por obras de arte especiais, a exemplo do riacho da Serra e riacho
Santa Maria, que correm sob a rodovia PB–221 (Figura 122 e Figura 123).
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Figura 122 – Ponte sobre o riacho da Serra na PB–
221. Fonte Aura, 2021.

Figura 123 – Ponte sobre o riacho Santa Maria na
PB–221, no perímetro urbano de São José do
Sabugi. Fonte Aura, 2021.

Em relação aos canais dos cursos hídricos e de seus principais tributários, e aproveitando–
se do período de estiagem em que estão expostos, é possível notar em campo que os leitos são
frequentemente preenchidos por sedimentos que variam entre areia grossa até seixos e blocos de
dimensões decimétricas (Figura 124 a Figura 127), sendo comuns também aqueles que esculpem
leito rochoso (Figura 128 e Figura 129).

Figura 124 – Tributário do riacho Cabaceiras
próximo a PB–085 e ao povoado Quatorze. Notar
leito composto por seixos e blocos. Fonte Aura,
2021.

Figura 125 – Tributario do riacho Cabaceiras
próximo ao povoado Santana. Notar leito arenoso a
cascalhoso. Fonte Aura, 2021.
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Figura 126 – Tributário do riacho Santa Maria
próximo ao olho d’água da Macambira. Notar leito
com cascalho e blocos rochosos de maior
dimensão. Fonte Aura, 2021.

Figura 128 – Riacho da Serra esculpindo leito em
afloramento rochoso. Fonte Aura, 2021.

Figura 127 – Riacho da Cabaça próximo à serra
homônima esculpindo pavimento cascalhoso em
área de pastagem. Fonte Aura, 2021.

Figura 129 – Tributário do riacho das Queimadas,
esclupindo leito em afloramento rochoso. Fonte
Aura, 2021.

O riacho do Fogo é um dos cursos hídricos que contribui para a manutenção do açude
público de Santa Luzia. A partir da análise de imagens CNES/Airbus e informações de campo, é
possível identificar o recuo do espelho d’água durante o período de seca, e seu avanço sobre áreas
do remanso durante o período chuvoso, a exemplo daquelas mostradas na Figura 130 e Figura 131.
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Figura 130 – Riacho do Fogo em área de remanso
do açude público de Santa Luzia. Fonte Aura, 2021.

Figura 131 – Planície de inundação do riacho do
Saco, em área de remanso do açude público de
Santa Luzia. Fonte Aura, 2021.

Diante das observações de campo e dos dados levantados, nota–se que a sub–bacia do rio
São José é umas das mais antropizadas no contexto da AII do empreendimento, pois, além da
presença de aglomerados rurais, são praticadas atividades econômicas como pecuária de corte e
leite, mineração, produção de carvão e cerâmica de telhas e tijolos.
4.2.3.3 Sub–bacia do rio Sabugi
A sub–bacia do rio Sabugi se encontra a sudoeste do município de Santa Luzia. Possui área
de 1.590,18 km², dos quais 86,25 km² (5,71%) são sobrepostos pela AII e 3,66 km² (0,23%) pela
AID.
O rio Sabugi nasce à sudeste do município de São Mamede (PB), nos contrafortes da Serra
do Pinga, percorrendo 90,6 km até a sua foz no rio Seridó. Nesse trajeto, drena cinco municípios
paraibanos e quatro potiguares. Os canais são de regime hidrológico normalmente efêmero a
intermitente, totalizando 2.165,68 km de comprimento, o que resulta em uma densidade de
drenagem de 1,36 km/km².
O coeficiente de compacidade de 1,72 indica que se trata de uma bacia que não é submetida
a grandes enchentes, porém, ANA (2014) indica segmento com baixa vulnerabilidade a inundação
à jusante de São Mamede, ou seja, segmento este em que as inundações que ocasionam danos
pontuais não ocorrem há mais de 10 anos.
Conforme se avança rumo a sul (vértices 16 ao 21) no empreendimento, a antropização da
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paisagem fica mais evidente, de modo que o uso e cobertura do solo dominante é o de agricultura
e pastagem 42,4%; savanas 25,9%; pastagens 15,9%; campos 14,0%; massas d'água 1,3%; áreas
urbanas 0,3% e outras áreas não vegetadas 0,2%. Os principais rios a serem transpostos pelo
empreendimento são listados na Tabela 28.
Tabela 28 – Principais cursos hídricos da bacia do rio Sabugi interceptados pelo traçado do
empreendimento.
Identificação
Riacho do Rolo
Riacho Massapê

A sub–bacia do rio Sabugi é a que possui menor área de sobreposição para com as áreas
de influência do empreendimento. Contudo, apresenta notável antropização da vegetação nativa
pela pecuária e demais atividades econômicas regionais, além de contar com a Subestação Santa
Luzia II, já em operação.
As drenagens que irão compor o riacho do Rolo e o riacho Massapé têm início no flanco
noroeste da Serra do Pilãozinho, próximo ao Pico do Yayú. O leito destes cursos hídricos e de seus
principais tributários é frequentemente formado por sedimentos arenosos, às vezes cascalhosos,
conforme mostra a Figura 132. Em função do uso predominante do solo para agropecuária, são
comuns as bacias de captação de água para fins de dessedentação animal Figura 133.

Figura 132 – Riacho Massapê. Notar leito arenoso.
Fonte Aura, 2021.

Figura 133 – Bacia de captação para
dessedentação animal em área de tributário do
riacho do Rolo. Fonte Aura, 2021.
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4.3

GEOLOGIA

4.3.1

METODOLOGIA
O diagnóstico geológico foi realizado com base nas seguintes etapas: a) pesquisa

bibliográfica e obtenção de dados geoespaciais; b) recorte das bases cartográficas com base nos
limites da área de estudo; c) interpretação dos principais lineamentos estruturais; d) levantamento
de campo; e) consolidação das informações primárias e secundárias em gabinete com utilização de
Sistema de Informação Geográfica (SIG).
A pesquisa bibliográfica consistiu na consulta de periódicos científicos, obras acadêmicas,
livros e publicações editadas por instituições de renome, como o Serviço Geológico Brasileiro
(CPRM). A bases cartográfica em formato vetorial e os padrões de legenda relacionados à
litoestratigrafia foram obtidos junto ao Sistema de Geociências do Serviço Geológico do Brasil –
GeoBank/GeoSGB.
O levantamento de campo na área de estudo ocorreu entre os meses de setembro e outubro
de 2021. As informações foram registradas com uso de ficha de campo e fotografias, sendo
georreferenciadas com uso de receptor GPS.
4.3.2

GEOLOGIA REGIONAL E ARCABOUÇO GEOTECTÔNICO
As áreas de influência do empreendimento estão assentadas sobre unidades

litoestratográficas contextualizadas pela evolução da Província Borborema, conforme proposta por
Almeida et al. (1977 apud TEIXEIRA, et al. 2004)), que se constitui de terrenos ou faixas de
dobramentos associados às orogêneses do Meso e Neoproterozóico e granitogêneses correlatas,
incluindo fragmentos antigos do Arqueano/Paleoproterozoico, bacias sedimentares tafrogênicas
mesozoicas sobrepostas por coberturas superficiais recentes (CPRM, 2001).
Estudos iniciais conduzidos por Brito Neves (1975 apud CPRM, 2001) atribuem a
compartimentação tectônica da Província Borborema a faixas, sistemas de dobramentos ou
cinturões metamórficos, separados por maciços medianos e zonas geoanticlinais de natureza
gnáissico–migmatítico–granítica, que abrigam nos seus interiores faixas de supracrustais. Os
sistemas de dobramentos foram considerados como entidades de evolução monocíclica filiados ao
Evento Brasiliano, enquanto que o embasamento divisório de idade arqueana/paleoproterozoica
teria evolução policíclica.
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Jardim de Sá (1977), todavia, admite evolução policíclica também para as outras faixas
dobradas correlatas da Província Borborema, advogando–se então uma tectônica tangencial do
Paleoproterozoico relacionada ao Ciclo Transamazônico (2,0–1,8 Ga) e retrabalhamento
essencialmente transcorrente no Ciclo Brasiliano (0,75–0,57 Ga). Já Santos (1996 e 1998) propõe
nova compartimentação geotectônica para a Província Borborema, dividindo–a em domínios e
terrenos tectonoestratigráficos, resultantes de colagem que teria ocorrido durante os eventos
acrescionários e colisionais Cariris Velhos (de idade Grenville) e Brasiliano/Pan–Africano (CPRM,
2001).

Figura 134 - Esboço Geológico da Província Borborema. Fonte: Teixeira et al. (2004, modificado de Brito

A Figura 134 apresenta o esboço geológico da Província Borborema, na qual estão contidas
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as áreas de influência, conforme entendimento de Teixeira et al. (2004).
A Província Borborema também registra episódios intrusivos em sistemas de dobramentos
e em supracrustais no âmbito do Maciço Pernambuco–Alagoas, indicativos de um evento orogênico
mesproterozoico (BRITO NEVES et al., 1984; LIMA et al., 1985; BRITO NEVES et al., 1990 apud
CPRM, 2001).
4.3.3

LITOESTRATIGRAFIA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
A área prevista para implantação do empreendimento reflete a estratigrafia geológica

regional, representada por: (i) um embasamento gnáissico ou migmatítico de idades arqueana e
paleoproterozoica, sobreposto por (ii) uma sequência de rochas supracrustais deformadas e
dominantemente formadas no Neoproterozoico, ambos cortados por (iii) intrusões graníticas em
forma de plútons e sheets que ocorreram predominantemente no Neoproterozoico superior.
Todavia, as (iv) sequências sedimentares mesozoicas e cenozoicas, mapeadas em escala regional,
não foram encontradas nos limites das áreas de influência do empreendimento.
Em relação às unidades litoestratigráficas, nas áreas de influência estão presentes litotipos
do Complexo Caicó, que representa o embasamento cristalino; Formação Equador, Formação
Seridó e Formação Jucurutu, que compõem o Grupo Seridó (supracrustais metassedimentares); e
granitos da Suíte Intrusiva Itaporanga. O Mapa 5 apresenta a distribuição espacial das unidades
litoestratigráficas, conforme proposta de CPRM (2009 e 2018), sobrepostas às áreas de influência.
Depósitos mais recentes ocorrem de modo restrito: os clásticos areno–cascalhosos
associados as planícies de inundação da drenagem atual e as lateritas associadas a topos plano–
convexos.
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Mapa 7 – Mapa de articulação de unidades litoestratigráficas presentes nas áreas de influência. Fonte:
CPRM (2009 e 2018).
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4.3.3.1 Complexo Caicó (PP2cai)
Compreende ortognaisses tonalíticos contendo, por vezes, intercalações de anfibolitos,
rochas calcissilicáticas, paragnaisses e eventualmente metacalcários. Os ortognaisses tonalíticos
apresentam–se como biotita–hornblenda gnaisses de cor cinza e granulação média. Certos
afloramentos mostram bandamento com alternância de bandas félsicas e máficas. Localmente os
ortognaisses apresentam–se tectonizados, caracterizando zonas de alta, intermediária a baixa
deformação, como enfatizam os xenólitos anfibolíticos, de ordem centimétrica, mais ou menos
estirados, marcando a atuação e evolução da deformação heterogênea. Além dos xenólitos, são
encontrados diques/sills de anfibolitos com espessura variável, no máximo de ordem métrica
(CPRM, 2009).
A associação mineral é composta por oligoclásio, andesina, hornblenda, biotita, quartzo,
pequena presença de microclina, epidoto e ilmenita. A textura milonítica mascara texturas primitivas
reliquiares. Os gnaisses calcissilicáticos são intercalações pouco comuns e possuem espessuras
desde centimétricas a métricas. Ocorrem em níveis com texturas heterogranoblásticas, constituídos
por diopsídio, microclina, plagioclásio e frações menores de escapolita, quartzo, tremolita–actinolita,
carbonato e epidoto; enquanto outros níveis apresentam textura granoblástica e estrutura bandada,
onde faixas ricas em hornblenda–epidoto alternam–se com faixas quartzo–feldspáticas (CPRM,
2009).
As intercalações anfibolíticas também ocorrem desde a escala centimétrica até métrica,
como bandas nos gnaisses, com cor negra a levemente esverdeada e granulação média ou fina.
Os termos de granulação média possuem textura granoblástica e são constituídos por hornblenda,
andesina, quartzo, biotita e acessórios; enquanto aqueles de granulação fina apresentam textura
irregular, porém com caráter granoblástico orientado, sendo constituídos por hornblenda, actinolita,
oligoclásio, epidoto e clorita (CPRM, 2009).
De forma localizada, em augen gnaisses podem ser desenvolvidos planos de dissolução
com recristalização de biotita e, ao mesmo tempo, sendo injetado por exudações de rochas
pegmatoides, às vezes em estrutura de "dominó". Fraturas de extensão preenchidas por rochas
pegmatoides são evidenciadas pelo crescimento de feldspato potássico perpendicularmente ao
contato ou bordas do dique/veio (CPRM, 2009).
O intenso retrabalhamento tectônico, assim como a atuação dos agentes intempéricos,
dificultam a observação e identificação das relações de contato entre os diferentes litotipos que
Página 239 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

compõem o complexo, não sendo possível seu reconhecimento em campo. Todavia, estudos
conduzidos pela CPRM (2009) sugerem uma discordância do tipo “não conformidade” entre este
embasamento e a sequência metassedimentar sobreposta.
Esta unidade é predominante nas áreas de influência do empreendimento, ocupando 51%
da AII e 63% da AID. Está distribuída entre as porções centro–leste e extremo oeste destas áreas,
entrecortada pelas metassedimentares supracrustais do Grupo Seridó, principalmente as das
formações Seridó e Jucurutu, e pelas intrusões graníticas e pegmatíticas.
Ao longo das áreas de influência, o Complexo Caicó se apresenta tanto em áreas aplainadas
e dissecadas, quando normalmente estão presentes litotipos mais frágeis ao intemperismo, a
exemplo dos micaxistos (Figura 135 e Figura 136), quanto em altos topográficos normalmente
alinhados a N–NE sustentados por rochas com termos mais silicosos, notadamente mais resistentes
à erosão (Figura 137). Entretanto, afloramentos in situ de litotipos mais resistentes à erosão também
ocorrem em meio às áreas dissecadas, a exemplo do granito–gnaisse indicado na Figura 138.

Figura 135 – Micaxisto aflorando em meio à área
aplainada. Fonte Aura, 2021.

Figura 136 – Biotita xisto intercalado a granito–
gnaisse de cor branca em corte de estrada às
margens da rodovia PB–221. Fonte Aura, 2021.
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Figura 137 – Granito–gnaisse na crista de
elevação topográfica com orientação N–NE.
Fonte Aura, 2021.

Figura 138 – Granito–gnaisse em meio à área
dissecada
correspondente
à
unidade
geomorfológica conhecida como Depressão de
Patos. Fonte Aura, 2021.

As rochas do Complexo Caicó também ocorrem na forma de blocos rolados ou tombados
cujas dimensões variam entre centimétrica a decamétrica, como os blocos mostrados na Figura 139
e Figura 140, registrados no sopé e meia encosta de alto topográfico orientado a N–NE, cujos
flancos íngremes favorecem os movimentos de massa gravitacionais do tipo queda e tombamento.

Figura 139 – Blocos de granito–gnaisse
desprendidos por movimento de massa
gravitacional posicionados na base de alto
topográfico. Fonte Aura, 2021.

Figura 140 – Blocos de granito–gnaisse
tombados por movimento de massa gravitacional
posicionados na meia encosta de alto
topográfico. Fonte Aura, 2021.

Em relação à composição e paragênese, as rochas desta unidade aflorantes na área do
empreendimento incluem granito–gnaisses (Figura 141), granito–gnaisses xistosos, micaxistos
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(Figura 142), muscovita gnaisses xistosos e biotita gnaisses tonalíticos na forma de enclaves (Figura
143). Em detalhe, os micaxistos apresentam–se comumente em níveis lepidoblásticos intercalados
a níveis granoblásticos ou porfiroblásticos concordantes à foliação principal, neste último também
podem ser observados cristais estirados (Figura 144).
Os biotita xistos apresentam textura semelhante, onde os níveis de minerais placoides
arranjam–se paralela ou subparalelamente a níveis granoblásticos, sendo que em alguns locais é
possível notar incipiente orientação dos cristais de quartzo e/ou feldspato, sugerindo milonitização.
Os biotita gnaisses tonalíticos observados possuem níveis granoblásticos finos intercalados aos
micáceos, ainda que seja possível notar indícios de recristalização de biotita. Por fim, é comum a
presença de níveis centimétricos a métricos de minerais recristalizados, a exemplo do quartzo
(Figura 144) e clorita. Mais raramente, também ocorrem níveis pegmatoides.

Figura 141 – Detalhe de granito–gnaisse
leucocrático. Fonte Aura, 2021.

Figura 142 – Detalhe de micaxisto com níveis
leipidoblásticos
intercalados
a
níveis
porfiroblásticos
com
quartzo
estirado
concordantes à xistosidade. Fonte Aura, 2021.
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Figura 143 – Detalhe do contato entre granito–
gnaisse leucocrático e enclave de biotita gnaisse
tonalítico. Fonte Aura, 2021.

Figura 144 – Níveis de quartzo recristalizado em
meio a granito gnaisse leucocrático. Fonte Aura,
2021.

4.3.3.2 Grupo Seridó

x

Formação Equador (NP3se)
A porção basal do Grupo Seridó, assentada diretamente sobre o embasamento cristalino, é

caracterizada por estratos de quartzitos muscovíticos, feldspáticos a puros, muitos com turmalina
associada. Apresenta usualmente um aspecto foliado, com cor cinza, rosa, verde e bege, às vezes
com

estruturas

primárias

preservadas.

Intercalações

ou

níveis

descontínuos

de

metaconglomerados também são encontrados (CPRM, 2009).
Os muscovita quartzitos são os tipos mais comuns e apresentam–se com granulação fina a
média e cor cinza clara. A composição média estimada é de quartzo (80%) e muscovita (15%), e
ainda biotita, minerais opacos (hematita), feldspato e algumas vezes, turmalina e fuchsita, como
acessórios (CPRM, 2009).
Nos quartzitos, o quartzo atinge em torno de 95% em volume da rocha e a fração restante
constitui–se essencialmente de muscovita. Os quartzitos arcoseanos (ou feldspáticos) se
caracterizam, muitas vezes, por alternâncias de níveis ricos em quartzo, em muscovita e em
microclina, bem como, pela coloração rosada (CPRM, 2009).
Em relação às áreas de influência, a Formação Equador perfaz 6,2% da AII e 6% da AID.
Concentra–se no extremo leste das áreas de influência, entre Santana do Seridó e Saco do Peba,
formando os flancos e a crista da Serra das Queimadas.
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A rochas dessa unidade afloram nos flancos e na crista da porção setentrional da Serra das
Queimadas, onde constituem exposições in situ em meio à vegetação, visivelmente alteradas por
processos intempéricos, que acabam por ressaltar as feições rúpteis e introduzir óxidos e hidróxidos
de ferro, tingindo as rochas com tons amarelados a avermelhados (Figura 145).
Também ocorrem na forma de blocos e matacões rolados e/ou tombados que se deslocam
por gravidade, com dimensões centimétricas a métricas, sobretudo no terço inferior dos flancos e
no sopé da Serra das Queimadas (Figura 145, Figura 146 e Figura 147). Na base da Serra das
Queimadas também se nota grande quantidade de fragmentos centimétricos de rocha, sobretudo
próximos às calhas de drenagens de maior calibre (Figura 148).

Figura 145 – Afloramento in situ de quartzito na
crista da Serra das Queimadas. Fonte Aura,
2021.

Figura 146 – Blocos angulosos de quartzito
desprendidos dos altos topográficos e
posicionados na meia encosta. Fonte Aura, 2021.
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Figura 147 – Detalhe dos blocos de quartzito
desprendidos dos altos topográficos. Fonte Aura,
2021.

Figura 148 – Blocos rolados com dimensão
centimétrica dispostos no sopé da Serra das
Queimadas. Fonte Aura, 2021.

Em ambas as formas de ocorrência, in situ ou em blocos, os litotipos variam entre quartzitos
essencialmente quartzosos e granoblásticos (Figura 149) e muscovita quartzitos com xistosidade
incipiente e presença de biotita e turmalina como minerais acessórios (Figura 150)

Figura 149 – Detalhe de quartizo granoblástico
com coloração avermelhada em função da
presença de óxidos e hidróxidos de ferro. Fonte
Aura, 2021.

x

Figura 150 – Detalhe de muscovita quartzito com
xistosidade incipiente. Fonte Aura, 2021.

Formação Jucurutu (NP3sju)
A porção intermediária do Grupo Seridó é representada predominantemente por um conjunto

de paragnaisses de composição variada, bandados a homogêneos, arcoseanos a mais argilosos,
normalmente com centenas de metros a alguns poucos quilômetros de espessura. Além de quartzo,
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feldspato e micas, epidoto e anfibólios também são constituintes muitas vezes presentes nestes
gnaisses. Intercalações de mármores, quartzitos e rochas calciossilicáticas com largura de até
dezenas de metros, bem como de camadas de rochas vulcânicas básicas a intermediárias, também
são encontradas. Nota–se, ainda, a presença de formações ferríferas intercaladas nesta sequência.
Pode estar em contato direto com o embasamento cristalino, onde a Formação Equador está
ausente, seja pela erosão ou mesmo não deposição (CPRM, 2009).
Predominam nesta unidade os clorita–biotita gnaisses, apresentando–se com granulação
média e cor cinza clara, quando inalterada, com bandas milimétricas pretas a esverdeadas quando
as biotitas são cloritizadas fortemente, alternando com bandas claras quartzosas. São intensamente
dobradas, estiradas e com uma xistosidade principal proeminente, evoluindo a partir de uma
clivagem de crenulação anterior (S1) pela sua transposição. Estão presentes intercalações
lenticulares de calciossilicáticas com incipiente orientação paralela a foliação principal S 2 (CPRM,
2009).
Intercalados aos biotita gnaisses ocorrem mármores em forma lenticular ou corpos
tabulares. Muitas vezes, associado a esses mármores encontram–se blocos in situ e lentes métricas
de calciossilicáticas avermelhadas, alongadas na foliação principal S2 e intercaladas,
principalmente, aos epidoto–hornblenda gnaisses bandados e clorita–biotita gnaisses (CPRM,
2009).
A Formação Jucurutu representa 8,5% da AII e 5% da AID, concentrando–se na porção leste
das áreas de influência, entre os municípios de São José do Sabugi e Santana do Seridó, e na
porção sul, a nordeste e sul–sudoeste do município de Santa Luzia. Todavia, não foram encontrados
afloramentos desta unidade nas áreas de influência do empreendimento.

x

Formação Seridó (NP3ss)
A Formação Seridó constitui a parte superior do grupo homônimo, e é a unidade litológica

de maior área aflorante dentre as três. Pode estar em contato direto com os gnaisses do
embasamento, onde os litotipos da Formação Equador e/ou da Formação Jucurutu foram erodidos,
ou mesmo não depositados. É representada predominantemente por biotita xistos, muitas vezes
feldspáticos, podendo ainda ter clorita e muscovita, além de granada, cordierita, silimanita,
andalusita e cianita (CPRM, 2009).
Os micaxistos se apresentam com textura lepidoblástica a lepidogranoblástica, com
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frequentes blastos centimétricos de cordierita, às vezes cloritizadas e muscovitizadas. A granulação
é fina a média, com xistosidade proeminente e tonalidade cinza. Em função da intensa deformação
(dobramentos apertados) é evidente a tendência do paralelismo entre as camadas félsicas e
máficas, ocasionando, por vezes, rochas com estrutura bandada. Lentes centimétricas de
calciossilicáticas são frequentes e ocorrem intercaladas na xistosidade principal S 2 (CPRM, 2009).
Em relação às áreas de influência, a Formação Seridó representa 26,3% da AII e 23% da
AID. Está presente na porção leste destas áreas, próximo a São José do Sabugi e Santana do
Seridó, nas planícies dissecadas ao pé da Serra das Queimadas; assim como na porção sul, em
uma faixa longitudinal entre as localidades de Santo Antônio e Campo Grande, passando pelo
município de Santa Luzia.
Nas áreas de influência a unidade aflora em exposições in situ pontuais e descontínuas
(Figura 151) e na forma de blocos rolados e/ou tombados com dimensões centimétricas a
decamétricas (Figura 152). Em ambos os casos os litotipos se apresentam alterados com formação
de óxidos e hidróxidos de ferro e manganês.

Figura 151 – Afloramento de micaxisto em meio
à planície a nordeste do município de Santana do
Seridó. Fonte Aura, 2021.

Figura 152 – Blocos rolados de micaxisto
posicionados na meia encosta da porção norte da
Serra do Brejinho. Fonte Aura, 2021.

Os principais representantes desta unidade são os micaxistos lepidogranoblásticos, como o
apresentado na (Figura 153), cujos níveis descontínuos e granoblásticos de quartzo intercalam–se
aos níveis micáceos. A formação de óxidos e hidróxidos de ferro e manganês, como resposta ao
ataque dos agentes intempéricos, promove a alteração da cor primária das rochas para tons
enegrecidos.
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Figura 153 – Biotita xisto com níveis granoblásticos de quartzo intercalados aos níveis micáceos. Fonte
Aura, 2021.

Próximo aos vales dos cursos hídricos de maior expressão inseridos no domínio da
Formação Seridó, sobretudo nas proximidades da Serra das Queimadas, são observados locais
cobertos por blocos e fragmentos de rocha com dimensão centimétrica a métrica e diferentes graus
de esfericidade, transportados por gravidade e pela ação hídrica (Figura 154 e Figura 155). A
composição dos clastos é frequentemente obliterada pela alteração intempérica, todavia, é possível
identificar rochas xistosas da Formação Seridó, que compõem o substrato, além de rochas
quartzíticas da Formação Equador e granitoides da Suíte Itaporanga.

Figura 154 – Fragmentos de rocha de composição
variada recobrindo área de ocorrência da
Formação Seridó, no sopé da Serra das
Queimadas. Fonte Aura, 2021.

Figura 155 – Blocos e fragmentos de quartzito da
Formação Equador recobrindo área de ocorrência
da Formação Seridó, em vale no sopé da Serra das
Queimadas. Fonte Aura, 2021.
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4.3.3.3 Suíte Intrusiva Itaporanga (NP3_gamma_2it)
A suíte é caracterizada por uma fácies félsica porfirítica e uma máfica diorítica, que sofreram
processos de mistura mecânica gerando termos híbridos. A fácies félsica porfirítica é constituída
por granitos, granodioritos e quartzo monzonitos, podendo conter megacristais de feldspato que
podem atingir 10 cm. Já a fácies máfica é formada por termos dioríticos e quartzo dioríticos
equigranulares, de coloração cinza escura (MEDEIROS, 1995).
As rochas porfiríticas são compostas por megacristais de ortoclásio (que derivam para
microlínio), plagioclásio, biotita, anfibólio, titanita, allanita, apatita e zircão. As rochas intermediárias
a máficas apresentam mais plagioclásio cálcico e, adicionalmente, clinopiroxênio parcialmente
substituído por hornblenda e apatita (SANTOS & MEDEIROS, 1999).
Associado a este magmatismo, inúmeros pegmatitos, mineralizados ou não, intrudem o
embasamento e as supracrustais, sobretudo nos locais onde os micaxistos foram submetidos à
fácies anfibolito e onde a foliação S2 é mais penetrativa. Estes pegmatitos podem ser mineralizados
em tantalita, columbita, turmalina gemológica, berilo, muscovita e felspatos. Há também
explorações para pedras ornamentais destes pegmatitos, junto com os migmatitos e conglomerados
(CPRM, 2009).
As intrusões ocorrem de forma localizada nas áreas de influência, perfaze26,351ndo apenas
7,7% da AII e somente 2,3% da AID. Marcam presença no quadrante leste da AII, a noroeste do
município de São José do Sabugi. Também ocorrem no extremo oeste, próximo à Subestação Santa
Luzia II.
Em função da distribuição restrita nas áreas de influência, foi encontrado apenas um
afloramento desta unidade, visivelmente alterado pelos agentes intempéricos (Figura 156). Todavia,
também são encontrados fragmentos de rocha granítica desta suíte, com dimensão centimétrica e
diferentes graus de esfericidade, em área de planície próxima à Serra das Queimadas (Figura 157).
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Figura 156 – Afloramento in situ de granito da
Suíte Itaporanga. Fonte Aura, 2021.

Figura 157 – Fragmentos de rocha de
composição granítica em área de vale próxima à
Serra das Queimadas. Fonte Aura, 2021.

O afloramento encontrado corresponde a granito mesocrático, subfanerítico com granulação
fina. Os tons amarelados a avermelhados são dados pela presença de óxidos e hidróxidos de ferro,
formados em função dos ataques dos agentes intempéricos (Figura 158).

Figura 158 – Granito mesocrático subfanerítico fino. Fonte Aura, 2021.

4.4

RECURSOS MINERAIS

4.4.1

METODOLOGIA
O diagnóstico dos processos minerários colidentes com a área prevista para implantação do

empreendimento foi realizado com base no banco de dados da Agência Nacional de Mineração
(ANM), substituta do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), por meio de consulta

Página 250 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

ao Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE), considerando o recorte das
áreas de influência.
A partir do SIGMINE, foram extraídas as bases cartográficas em formato vetorial dos
polígonos em licenciamento com títulos minerários interferentes às áreas de influência. As
informações sobre as etapas de licenciamento, substâncias e usos declarados para as geometrias
interferentes também foram extraídas desta base, em concordância às informações disponibilizadas
na plataforma Cadastro Mineiro, desta mesma agência.
Diferentemente dos demais diagnósticos do meio físico, em que as informações são
analisadas em escala regional e local, os processos minerários são descritos apenas para a escala
local, considerando a abrangência da Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada
(ADA), e uma vez que a análise só é possível por meio da sobreposição dos títulos minerários às
estruturas do empreendimento.
4.4.1.1 Processos minerários colidentes com a Área de Influência Direta (AID)
A mineração é uma atividade consolidada na área prevista para implantação do
empreendimento, com dezenas de processos minerários distribuídos entre todas as fases de
licenciamento, para diferentes classes de uso e de substâncias minerais declaradas. As geometrias
(polígonos) referentes a títulos minerários se distribuem por toda a AID, com especial concentração
na porção centro sul e extremo leste. Ao todo, são 44 processos minerários interferentes com a AID;
destes, 33 colidem apenas com a Área Diretamente Afetada (ADA).
Do total de 44 processos identificados na AID, 24 (ou 55%) estão inseridos nos limites do
estado do Rio Grande do Norte, e 19 (ou 43%) no estado da Paraíba. Um processo minerário consta
como “dado não cadastrado”, não sendo possível identificar sua posição geográfica.
Em relação à etapa do licenciamento, os processos minerários colidentes com a AID estão
assim distribuídos: 26 (59%) na fase de autorização de pesquisa; 5 (11%) requerimento de
pesquisa; 3 (7%) disponibilidade; 2 (5%) em concessão de lavra; 2 apto para disponibilidade (4%);
2 (5%) lavra garimpeira; 2 (5%) requerimento de lavra garimpeira; 1 (2%) requerimento de lavra; e
1 (2%) licenciamento. O Gráfico 38 demonstra a distribuição dos processos minerários interferentes
com a AID em relação à fase do licenciamento junto à ANM.
No que tange às substâncias declaradas na AID, as principais são: feldspato (20%); berilo
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(18%); granito (14%); vermiculita (14%); turmalina (7%); calcita (5%), minério de lítio (5%); minério
de tântalo (5%); areia (2%); gnaisse (2%); minério de cobre (2%); minério de ouro (2%); scheelita
(2%); e dado não cadastrado (2%). O Gráfico 39 indica as substâncias declaradas nos processos
colidentes com a AID.
A maior parcela das substâncias declaradas na AID é destinada para uso industrial (59%) e
como gema, para indústria de joias (16%). Em menor proporção, são registrados usos para
revestimento (5%), brita (2%), construção civil (2%) e como pedra decorativa ou ornamental (2%).
Outros 16 processos minerários não cadastraram ou preferiram não declarar os usos (14%). O
Gráfico 40 apresenta os usos declarados pelos requerentes dos títulos minerários interferentes com
a AID.

Gráfico 38 – Distribuição dos processos
minerários interferentes com a AID em relação à
fase de licenciamento. Fonte Aura, 2021.

Gráfico 39 – Distribuição dos processos minerários
interferentes com a AID em relação às substâncias
declaradas. Fonte Aura, 2021.
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Gráfico 40 – Distribuição dos processos minerários
interferentes com a AID em relação aos usos declarados.
Fonte Aura, 2021.

Nota–se que a titularidade dos processos é pulverizada entre 25 diferentes requerentes
(empresas ou pessoas físicas). Destes, 10 são titulares de dois até quatro processos cada. Ou seja,
66% dos processos minerários pertencem a apenas 10 titulares. A Tabela 29 sintetiza os títulos
minerários interferentes com a AID (o nome dos requerentes foi mantido conforme cadastro no
SIGMINE), enquanto o Mapa 8 os espacializa.
Tabela 29 – Processos minerários interferentes com a Área de Influência Direta (AID).
Processo nº UF

Requerente

Fase

Substância

Uso

1 848024/2009 RN

Odulio Jose Marensi
de Moura

Lavra garimpeira

Feldspato

Industrial

2 848900/2011 RN

Caulina Minerios Ltda
Me

Autorização de
pesquisa

Minério de
berílio

Industrial

3 848246/2015 RN

Helen Pimenta
Rodrigues

Autorização de
pesquisa

Berilo

Gema

4 848247/2015 RN

Helen Pimenta
Rodrigues

Autorização de
pesquisa

Berilo

Gema
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Processo nº UF

5 848178/2016 RN

Requerente

Fase

Substância

Uso

NE Mineração
Indústria e Comércio
Ltda.

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

Requerimento de
lavra

Granito

Revestimento

Mineração Coto
6 848052/2015 RN Comércio Importação
e Exportação Ltda

7 848245/2017 RN

Ilena Maria
Albuquerque

Autorização de
pesquisa

Turmalina

Gema

8 848261/2017 RN

Ilena Maria
Albuquerque

Autorização de
pesquisa

Turmalina

Gema

9 848274/2017 RN

C. Fernando R. da
Paz & Cia Ltda.

Apto para
disponibilidade

Minério de
berílio

Industrial

10 848281/2017 RN

Casa Grande
Mineracao Eireli

Autorização de
pesquisa

Minério de
cobre

Industrial

11 848038/2018 RN

Helen Pimenta
Rodrigues

Autorização de
pesquisa

Berilo

Gema

12 848037/2018 RN

Helen Pimenta
Rodrigues

Autorização de
pesquisa

Berilo

Gema

13 848073/2018 RN

Ilena Maria
Albuquerque

Autorização de
pesquisa

Minério de
berílio

Industrial

Página 254 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

Processo nº UF

Requerente

Fase

Substância

Uso

14 848265/2018 RN

Wagner Mota Eulálio
Lima – ME

Lavra garimpeira

Feldspato

Industrial

15 848201/2018 RN

Wagner Mota Eulálio
Lima – ME

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

16 846003/2019 RN

Frederico Vieira de
Melo

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

17 848179/2019 RN

Jansen Carlos Getúlio
de Souza Mendonça

Requerimento de
lavra garimpeira

Feldspato

Industrial

18 848006/2020 RN

Ilena Maria
Albuquerque

Requerimento de
lavra garimpeira

Turmalina

Gema

19 848020/2021 RN Mineracao Apollo Ltda

Requerimento de
lavra garimpeira

Minério de lítio

Industrial

H&R Exportacao e
20 848006/2005 RN Importacao e Minerios
Ltda

Disponibilidade

Berilo

Industrial

Disponibilidade

Granito

Revestimento

21 848215/2011 RN

Casa Grande
Mineracao Eireli
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Processo nº UF

Requerente

Fase

Substância

Uso

22 300628/2017 NI

Dado Não Cadastrado

Disponibilidade

Dado não
cadastrado

Dado não
cadastrado

23 840390/1988 PB

Mpl Mineração Pedra
Lavrada Ltda

Concessão de lavra

Vermiculita

Não
informado

24 846047/1994 PB

Mineração Coto
Comércio Importação
e Exportação Ltda

Requerimento de
pesquisa

Granito

Não
informado

25 846050/1994 PB

Mineração Coto
Comércio Importação
e Exportação Ltda

Requerimento de
pesquisa

Granito

Não
informado

26 846051/1994 PB

Mineração Coto
Comércio Importação
e Exportação Ltda

Requerimento de
pesquisa

Granito

Não
informado

27 846215/2008 PB

Mineração Santa
Luzia do Brasil Ltda

Autorização de
pesquisa

minério de
tântalo

Industrial

28 846073/2009 PB

Borborema Mineração
Ltda.

Autorização de
pesquisa

Minério de
ouro

Industrial

29 846088/2000 PB

Amaral Mineração
Ltda

Concessão de lavra

Granito

Pedra
decorativa
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Processo nº UF

Requerente

Fase

Substância

Uso

30 846514/2012 PB

Birk Reibel

Autorização de
pesquisa

Vermiculita

Industrial

31 846592/2012 PB

Birk Reibel

Autorização de
pesquisa

Vermiculita

Industrial

32 846020/2013 PB

Birk Reibel

Autorização de
pesquisa

Vermiculita

Industrial

33 846021/2013 PB

Birk Reibel

Autorização de
pesquisa

Vermiculita

Industrial

34 846158/2014 PB

Mpl Mineração Pedra
Lavrada Ltda

Autorização de
pesquisa

Vermiculita

Industrial

35 846061/2016 PB

Mineração Santa
Luzia do Brasil Ltda

Autorização de
pesquisa

Calcita

Industrial

36 846080/2016 PB

Dois A Engenharia e
Tecnologia Ltda

Autorização de
pesquisa

Minério de
tântalo

Industrial

37 848178/2016 RN

NE Mineração
Indústria e Comércio
Ltda.

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

38 846184/2016 PB

Iberobras Construcao
Civil e Empreitadas
Ltda

Licenciamento

Areia

Construção
civil

39 846195/2016 PB

Peter Georg Hluchan

Autorização de
pesquisa

Calcita

Industrial
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Processo nº UF

Requerente

Fase

Substância

Uso

40 848201/2018 RN

Wagner Mota Eulálio
Lima – ME

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

41 846003/2019 RN

Frederico Vieira de
Melo

Autorização de
pesquisa

Feldspato

Industrial

Apto para
disponibilidade

Minério de lítio

Industrial

42 846006/2019 PB Prosper Mineracao SA

43 805155/1977 PB

Mineração e Comércio
Anaua Ltda

Requerimento de
pesquisa

Scheelita

Não
informado

44 846104/2021 PB

Mineracao Yayu Ltda
Me

Autorização de
pesquisa

Gnaisse

Brita

Fonte: SIGMINE/ANM (2021). *NI: Não Informado
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Mapa 8 – Mapa de articulação de processos minerários interferentes com a Área de Influência Direta
(AID). Fonte: SIGMINE/ANM (2021).
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A forte atividade minerária na região prevista para abrigar o empreendimento reflete a
presença de materiais minerais com alto potencial para exploração econômica, sobressaindo–se os
feldspatos, vermiculita, cobre, lítio e tântalo para uso industrial; berilo e ouro para indústria de joias;
e granito como rocha ornamental.
Os métodos de exploração destas substâncias envolvem tanto a extração manual como a
mecanizada com eventual uso de explosivos para desmonte dos maciços rochosos. As perfurações
nos maciços podem ser realizadas manualmente, por marteletes pneumáticos, ou por perfuratrizes
pneumáticas e/ou hidráulicas, seguidas pela introdução de explosivos nos furos, detonação e
remoção da rocha fragmentada.
Qualquer atividade de extração mineral, seja ela manual ou mecanizada, é incompatível à
instalação e operação da LT, de acordo com as normativas que regem os setores de energia e
mineração. Todavia, da totalidade de processos minerários colidentes com a AID, apenas dois estão
em fase de Concessão de lavra, ou seja, têm permissão para iniciar as intervenções no terreno para
extração da substância mineral. Estes processos dizem respeito às substâncias vermiculita
(840390/1988) e granito (846088/2000), e localizam–se a leste–sudeste do município de Santa
Luzia e a noroeste da Serra da Cabaça, respectivamente.
4.5

GEOMORFOLOGIA

4.5.1

METODOLOGIA
Os métodos e técnicas empregados na caracterização da compartimentação geomorfológica

da área de estudo consistiram na concatenação de informações de campo com dados secundários
oriundos de periódicos científicos, livros e bases cartográficas.
Além de literatura técnica corrente, buscou–se priorizar o uso de referenciais bibliográficos
e cartográficos oficiais, obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009
e 2009).
Estudos pioneiros executados em âmbito nacional a partir de imagens de radar
apresentados em escala 1:250.000 (MME, 1982) se utilizaram de metodologia de classificação de
compartimentos do relevo baseada em táxons. Posteriormente, os resultados desses estudos foram
digitalizados e aprimorados a partir de cenas do satélite LANDSAT 5, disponíveis no catálogo do
IBGE (2021). Com sutis modificações e/ou adaptações, tanto a literatura científica como as bases
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cartográficas oficiais disponibilizadas pelos órgãos estaduais utilizam esse sistema de classificação
(ROSS, 1992; FLORENZANO et al., 2008; IBGE, 2009). Conforme empregada pelo IBGE (2009), a
taxonomia do relevo utilizada no presente estudo se estrutura da seguinte forma:

x

Domínios Morfoestruturais: compreendem os maiores táxons e organizam os fatos
geomorfológicos segundo a composição mineralógica e a presença de estruturas primárias
e/ou tectônicas nas rochas (e.g. cinturões móveis neoproterozoicos, bacias sedimentares
paleozoicas, entre outros);

x

Regiões Geomorfológicas: representam compartimentos inseridos nos conjuntos que sob a
ação dos fatores climáticos pretéritos e atuais, lhes conferem características genéticas
similares (e.g. Planalto da Borborema, Chapada Diamantina);

x

Unidades Geomorfológicas: são definidas como um arranjo de formas altimétricas e
fisionomicamente semelhantes em seus diversos tipos de modelados. O comportamento da
drenagem, seus padrões e anomalias são tomados como referencial à medida que revelam
as relações entre os ambientes climáticos atuais ou passados e as condicionantes litológicas
ou tectônicas (e.g. planícies, depressões, tabuleiros, chapadas, patamares, planaltos e
serras);

x

Modelados de dissecação: padrão de formas de relevo que apresentam definição
geométrica similar em função de uma gênese comum e processos morfogenéticos atuantes,
resultando na recorrência dos materiais correlativos superficiais. Em relação à gênese,
podem ser tipos de acumulação, aplanamento, dissolução e dissecação;

x

Formas de relevo simbolizadas: abrangem feições que, por sua dimensão espacial, somente
podem ser representadas por símbolos lineares ou pontuais. Possivelmente correspondem
à 5ª e 6ª ordens taxonômicas de ROSS (1992), que compreendem, respectivamente,
segmentos de vertente e feições como ravinas, voçorocas, depósitos oriundos de
assoreamento e formas antrópicas de corte e aterro.
O levantamento de campo na área de estudo ocorreu entre os meses de setembro e outubro

de 2021. As informações foram registradas com uso de ficha de campo e fotografias, sendo
georreferenciadas com uso de receptor GPS. Informações adicionais sobre a compartimentação do
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relevo foram fotografadas com uso de veículo aéreo não tripulado (VANT) multirotor DJI Phanton 4
Standard.
4.5.2

CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL
A região que compreende as áreas de influência se encontra predominantemente no

domínio

morfoestrutural

Cinturões

Móveis

Neoproterozoicos,

que

são

extensas

áreas

representadas por planaltos, alinhamentos serranos e depressões interplanálticas elaborados em
terrenos dobrados e falhados, incluindo principalmente metamorfitos e granitoides associados.
Subordinadamente, a região também está compreendida no domínio Crátons Neoproterozoicos,
que configuram planaltos residuais, chapadas e depressões interplanálticas, tendo como
embasamento metamorfitos e granitoides associados e incluindo como cobertura rochas
sedimentares e/ou vulcano–plutonismo, deformados ou não (IBGE, 2009).
Ainda considerando a região de abrangência das áreas de influência, o domínio dos
Cinturões Móveis Neoproterozoicos pode ser subdividido em duas regiões geomorfológicas: (i)
Planalto da Borborema; e (ii) Depressões Sertanejas. Já o domínio dos Crátons Neoproterozoicos
apresenta–se apenas com a região geomorfológica (iii) Patamar Sertanejo.
Localmente, o (i) Planalto da Borborema é representado pela unidade geomorfológica Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema, enquanto que as (ii) Depressões Sertanejas estão
representadas pela unidade Depressão Sertaneja Setentrional. Já a região (iii) Patamar Sertanejo
está representada pela unidade geomorfológica Depressão dos Patos.
4.5.3

GEOMORFOLOGIA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Segundo a cartografia de referência (IBGE, 2009), as áreas de influência estendem–se

predominantemente por terrenos das unidades geomorfológicas Depressão Sertaneja Setentrional,
Serras Ocidentais do Planalto da Borborema e Depressão de Patos. Com ocorrência muito restrita,
também ocorre a unidade Alinhamento de Cristas do Patamar Sertanejo. O Mapa 9 apresenta a
distribuição espacial das unidades geomorfológicas sobrepostas às áreas de influência.
Devido a pequena escala de cartografia geomorfológica, o grau de generalização
cartográfica é alto. Os conceitos aplicados por (IBGE, 2009) se adequam a escala 1:250.000, ou
seja, a uma escala de reconhecimento. Quando um levantamento em escala maior é executado, é
normal que haja um detalhamento das classes taxonômicas representadas na cartografia. Assim
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sendo, além dos modelados de dissecação estrutural com topos convexos ou de topo plano,
também foram identificadas modelados de aplanamento e de acumulação.
Na sequência são descritos os principais modelados de dissecação e aplanamento que
caracterizam a área de estudo, com base na cartografia de referência (IBGE, 2009).
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Mapa 9 – Mapa de articulação unidades geomorfológicas presentes nas áreas de influência. Fonte:
IBGE (2009).
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4.5.3.1 Depressão Sertaneja Setentrional – Dt e Pgi
A Depressão Sertaneja Setentrional, compreendida na região das Depressões Sertanejas,
abrange a porção norte das áreas aplainadas do Cinturão Brasiliano, onde predominam acentuados
processos de dissecação. Trata–se de extensas superfícies aplainadas onde a monotonia do relevo
rebaixado só é quebrada pela ocorrência de elevações isoladas, remanescentes que em sua
maioria são constituídas por rochas mais resistentes a erosão do que as do entorno (inselbergs),
como intrusões plutônicas exumadas. A gênese destas depressões está atrelada a episódios de
variações climáticas que se sucederam no Cenozoico (DINIZ et al., 2017).
A dissecação nas depressões é comandada por uma rede de drenagem que segue, de forma
perceptível, a direção das principais estruturas dúcteis e rúpteis do embasamento cristalino, de
orientação NE–SW na maioria dos casos. O relevo varia de plano à suavemente ondulado, com
altitudes que vão desde 50 a 350 m (DINIZ et al., 2017).
Em relação às áreas de influência, esta unidade geomorfológica está presente em 64% da
AII e 71% da AID. Estende–se do sopé da Serra das Queimadas até o município de Santa Luzia,
cobrindo toda a porção central das áreas de influência.
Ao longo das áreas de influência, predominam paisagens de dissecação homogênea ou
diferencial, com baixa densidade de drenagem, predominando aquelas de primeira e segunda
ordens, desenvolvidas a partir dos altos topográficos a leste. Das poucas elevações presentes nesta
unidade, destaca–se a Serra da Cabaça, posicionada a nordeste do município de Santa Luzia, cuja
forma de topo tabular diferencia–se das demais cristas circundantes, representantes das Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema, que costumam desenvolver formas cuneiformes.
A Figura 159 e a Figura 160 exibem a vista para a Depressão Sertaneja Setentrional a partir
de uma destas elevações topográficas, a Serra do Brejinho, em sua porção noroeste. Já a Figura
161 e Figura 162 mostram as áreas dissecadas da Depressão a partir do nível do solo, tendo a
Serra das Queimada e a Serra do Brejinho ao fundo, respectivamente.
Os vales são bem definidos, e sugerem controle estrutural em função do paralelismo dos
canais principais, orientados a NW–SE em grande parte da área e curvando a N–S no extremo
leste, esculpidos sobre o embasamento cristalino do Complexo Caicó e também sobre as
supracrustais metassedimentares do Grupo Seridó.
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Figura 159 – Depressão Sertaneja Setentrional
vista a partir da meia encosta da porção noroeste
da Serra do Brejinho. Visada para norte–
nordeste. Fonte Aura, 2021.

Figura 160 – Depressão Sertaneja Setentrional
vista a partir da meia encosta da porção noroeste
da Serra do Brejinho. Visada para noroeste.
Fonte Aura, 2021.

Figura 161 – Depressão Sertaneja Setentrional
em primeiro plano. Ao fundo, Serra das
Queimadas. Visada para leste. Fonte Aura, 2021.

Figura 162 – Depressão Sertaneja Setentrional
em primeiro plano. Ao fundo, parque eólico
instalado no alto da Serra do Brejinho (Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema). Visada
para leste. Fonte Aura, 2021.

A partir das planícies da Depressão Sertaneja Setentrional é possível observar boa parte
das elevações e cumeadas circundantes às áreas de influência, a exemplo da Serra das
Queimadas, Serra dos Quintos e Serra de Santana, todas representantes da unidade Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema (Figura 163).
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Figura 163 – Depressão Sertaneja Setentrional em primeiro plano. Ao fundo e à direita, Serra de
Santana e Serra dos Quintos, e à esquerda, Serra das Queimadas (Serras Ocidentais do Planalto da
Borborema). Visada para sul–sudeste. Fonte Aura, 2021.

Os processos de erosão diferencial combinados aos materiais geológicos de diferentes
suscetibilidades deram origem a feições, como pináculos (Figura 164), e altos topográficos de topos
convexos remanescentes na paisagem, como a porção oeste da Serra do Brejinho (Figura 165).

Figura 164 – Feição remanescente de erosão
diferencial (pináculo) em granito gnaisse do
Complexo Caicó, em meio à Depressão
Sertaneja Setentrional. Fonte Aura, 2021.

Figura 165 – Morro sustentato por granito
gnaisse do Complexo Caicó compondo a
paisagem
da
Depressão
Sertaneja
Setentrional.Visada para leste. Fonte Aura, 2021.

Em meio à Depressão, nos afloramentos in situ de granito gnaisses do Complexo Caicó, se
observam de forma localizada feições côncavas decimétricas a decamétricas, formadas pela
persistência da erosão hídrica, e que funcionam como locais de acúmulo de sedimentos, fragmentos
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rochosos e detritos vegetais, popularmente conhecidos como ‘panelas’, como mostram a Figura 166
e Figura 167 (registradas em período de seca).

Figura 166 – Feições côncavas em granito
gnaisses do Complexo Caicó em meio à
Depressão Sertaneja Setentrional. Fonte Aura,
2021.

Figura 167 – Detalhe de feição côncava em
granito gnaisse do Complexo Caicó com acúmulo
de sedimentos e fragmentos de rocha. Fonte
Aura, 2021.

4.5.3.2 Serras Ocidentais do Planalto da Borborema – Dea, Da e Dc
Esta unidade geomorfológica, compreendida na região do Planalto da Borborema, se
apresenta como uma área de relevo bastante movimentado, com superfícies onduladas e
inclinadas, com escarpas íngremes. As altitudes podem variar de 350 a 780 m de altitude. O topo
do planalto é caracterizado pela ocorrência de extensas áreas aplainadas marcadas por um relevo
de colinas suaves (DINIZ et al., 2017).
O modelado e a dissecação do relevo se organizam na direção preferencial NE–SW, em
virtude da influência de estruturas brasilianas do embasamento. Nas áreas de escarpas, onde a
dissecação é mais incisiva, como nas cabeceiras de drenagem do rio Acauã, na encosta ocidental,
e nas cabeceiras do rio Trairi, na encosta oriental, formaram–se verdadeiras depressões
intraplanálticas (DINIZ et al., 2017).
Em relação às áreas de influência, perfaz 14,8% da AII e 8% da AID. Está presente de forma
localizada no extremo leste das áreas de influência, na interseção com a Serra das Queimadas, e
ao longo dos altos topográficos nas proximidades dos municípios de Santana do Seridó (Serra de
Santana), São José do Sabugi (Serra do Brejinho) e a sudoeste do município de Santa Luzia (Serra
do Pilãozinho e Serra da Boa Vista).

Página 268 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

Ao longo das áreas de influência, esta unidade é indicada frequentemente pelos topos
convexos que constituem linhas de cumeada e dão origem aos acidentes geográficos conhecidos
regionalmente, entre eles a Serra das Queimadas, Serra dos Quintos e Serra do Pilãozinho (Figura
168, Figura 169 e Figura 170). Todavia, também se apresentam com topos de formas tabulares,
como a Serra do Riacho do Fogo e porção oeste da Serra do Brejinho, com frequentes exposições
de rocha ao longo das linhas de crista.

Figura 168 – Vista para Serra das Queimadas, que compõem as paisagens das Serras Ocidentais do
Planalto da Borborema. Visada para norte. Fonte Aura, 2021.

Figura 169 – Serra dos Quintos, em destaque, e
Serra das Queimadas, ao fundo. Visada para
sudeste. Fonte Aura, 2021.

Figura 170 – Linha de crista e flancos da Serra
do Pilãozinho à esquerda. Depressão de Patos à
direita e Morro do Yayú ao fundo. Visada para
sudoeste. Fonte Aura, 2021.
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Estes altos topográficos com orientação predominante NE–SW abrigam boa parte das
cabeceiras de drenagem que irão drenar as áreas baixas da Depressão Sertaneja. As drenagens
de primeira e segunda ordem tendem a ser oblíquas a esta orientação (NE–SW) na porção centro–
oeste das áreas de influência, e também paralelas a esta na porção leste do empreendimento e nos
vales encaixados entre as serras, como o riacho dos Quintos e o rio São Bento (Figura 171 e Figura
172).

Figura 171 – Vista para vale entre elevações
topográficas pertencentes às Serras Ocidentais
do Planalto da Borborema. vista para sul. Fonte
Aura, 2021.

Figura 172 – Vista para o vale do riacho do Fogo
a partir da crista da Serra do Pilãozinho. Ao
fundo, Serra do Riacho do Fogo. Visada para
sudeste. Fonte Aura, 2021.

As escarpas são íngremes e costumam estar cobertas parcial ou totalmente pela vegetação,
sendo que pontualmente afloram exposições de rocha, concentradas no terço superior das
elevações. Esta unidade é esculpida predominantemente sobre as rochas metassedimentares do
Grupo Seridó e rochas do embasamento do Complexo Caicó. Por se destacarem em meio à
paisagem arrasada, estas elevações, quando de topos tabulares (Figura 173), são favoráveis à
instalação de complexos eólicos, a exemplo do Complexo Chafariz, instalado na porção sul da Serra
do Brejinho.
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Figura 173 – Morros de topo tabular compondo a Serra do Brejinho, em área pertencente às Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema. Fonte Aura, 2021.

4.5.3.3 Depressão de Patos – Dt
Em relação às áreas de influência, esta unidade geomorfológica está presente em 18% da
AII e 20% da AID. Ocorre ao sul do município de Santa Luzia, e se caracteriza pela extensa área
aplainada desenvolvida sobre rochas do Complexo Caicó e entrecortada por remanescentes tanto
do embasamento cristalino quanto do Grupo Seridó, a exemplo da Serra do Pilãozinho, sustentada
principalmente pelas metassedimentares da Formação Jucurutu (Figura 174 a Figura 177).
A Depressão de Patos abriga drenagens de primeira e segunda ordens cujas cabeceiras
remetem, principalmente, à Serra do Pilãozinho. Assim como no restante das áreas de influência, a
densidade de drenagem é baixa, e o paralelismo entre os canais denota algum controle estrutural.
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Figura 174 – Depressão de Patos em primeiro
plano. Ao fundo, Serra do Pilãozinho (Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema). Visada
para sul. Fonte Aura, 2021.

Figura 175 – Depressão de Patos em primeiro
plano. Ao fundo, Serra do Pilãozinho (Serras
Ocidentais do Planalto da Borborema). Visada
para sul–sudeste. Fonte Aura, 2021.

Figura 176 – Área aplainada no interior da
Depressão de Patos. Ao fundo, Serra do
Pilãozinho (Serras Ocidentais do Planalto da
Borborema). Visada para leste. Fonte Aura,
2021.

Figura 177 – Vista para a Depressão de Patos do
alto da Serra do Pilãozinho. Visada para
noroeste. Fonte Aura, 2021.

Dentre estes remanescentes, destaca–se o Morro do Yayú (ou Pico do Yayú), um inselberg
sustentado pelas rochas do embasamento cristalino e submetido ao processo de pediplanação do
Patamar Sertanejo. Ainda que se apresente com topo em forma convexa e em meio a altos
topográficos circunzivinhos, destaca–se na paisagem justamente por ocorrer no contexto da
Depressão de Patos (Figura 178).
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Figura 178 – Morro do Yayú ao fundo. Em
primeiro plano, afloramento de granito gnaisse do
Complexo Caicó no interior da Depressão de
Patos. Visada para sul–sudoeste. Fonte Aura,
2021.

4.6

PEDOLOGIA

4.6.1

METODOLOGIA

Figura 179 – Morro do Yayú ao fundo. Em
primeiro plano, afloramento de granito gnaisse do
Complexo Caicó no interior da Depressão de
Patos. Visada para sul–sudoeste. Fonte Aura,
2021.

O diagnóstico pedológico da área de estudo foi realizado com base nas seguintes etapas:
a) pesquisa bibliográfica e obtenção de dados geoespaciais relacionados com a temática; b) recorte
das bases cartográficas com base nos limites da área de estudo; c) levantamento de campo; d)
ordenamento e georreferenciamento das informações coletadas; e) consolidação dos dados
secundários a partir das informações obtidas em campo.
A pesquisa bibliográfica consistiu na consulta de sites, livros e publicações editados por
instituições de renome, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As bases cartográficas em formato vetorial e
os padrões de legendas relacionados às ordens de solos foram extraídas a partir do Mapa de Solos
do Brasil (IBGE, 2006).
O levantamento de campo ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2021. As
descrições foram feitas a partir das rotinas descritas por Santos et al. (2015), e as informações
foram registradas com uso de fichas de campo e de fotografias. O ferramental utilizado para
espacialização da informação consistiu em um receptor GPS, máquina fotográfica, escala de cores
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de Munsell, lente com aumento de 20x, martelo sedimentológico e enxada.
4.6.2

CONTEXTO PEDOLÓGICO REGIONAL
Segundo EMBRAPA (2014), a região Nordeste do Brasil, em razão da diversidade de climas,

formações vegetais, tipos de rochas e conformações do relevo, apresenta uma grande diversidade
de ambientes e, consequentemente, de solos. Esses solos apresentam feições morfológicas,
físicas, químicas e mineralógicas marcantes, o que lhes permitem ser subdivididos em classes
relativamente homogêneas. Devido à intrincada organização de ambientes no Nordeste,
particularmente na região semiárida, com áreas de cristalino, bacias sedimentares e áreas de
recobrimento do cristalino por sedimentos, não é difícil encontrar solos arenosos e profundos a
pouca distância de solos argilosos e rasos.
Com base na cartografia pedológica de referência (IBGE, 2006), as principais ordens
identificadas nas áreas de influência do empreendimento são os Neossolos e os Luvissolos,
apresentadas no Mapa 10.
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Mapa 10 – Mapa de articulação unidades pedológicas reconhecidas nas áreas de influência. Fonte:
IBGE (2006).
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4.6.3

PEDOLOGIA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Durante o levantamento de campo foram registradas poucas exposições naturais ou

antrópicas de solos, o que se deve, sobretudo, à dissecação generalizada da paisagem e à
preservação da cobertura vegetal ao longo das encostas. As raras exposições se dão em cortes de
estrada e áreas de empréstimo de material.
Diferentemente do indicado na cartografia regional (IBGE, 2006), que mapeou Neossolos e
Luvissolos nas áreas de influência, o que se constatou em campo foi uma paisagem dominada por
Neossolos, com ocorrências pontuais de Luvissolos, Planossolos e Cambissolos – estas últimas
ordens, não mapeadas. Tanto as ordens reconhecidas em campo como as da cartografia de
referência são descritas na sequência.
4.6.3.1 Neossolos
De acordo com EMBRAPA (2014), os Neossolos são solos minerais pouco desenvolvidos
com ausência do horizonte B diagnóstico. Em função de sua diversidade e de suas características
singulares são subdivididos em quatro subordens: Neossolos Litólicos, Neossolos Regolíticos,
Neossolos Quartzarênicos e Neossolos Flúvicos.
Destes, são identificados nas áreas de influências apenas os Neossolos Litólicos, Flúvicos
e Quartzarênicos, que juntos perfazem 48% da AII e a 50% da AID não sendo possível distingui–
los em termos de porcentagem de cobertura destas áreas. Essa ordem é bem distribuída ao longo
da área de estudo, ocorrendo tanto em regiões mais elevadas como em depressões na paisagem.
Os Neossolos Litólicos são solos rasos e geralmente pedregosos. Apresentam contato lítico
dentro de 50 cm de profundidade. Têm nítido predomínio de atributos físicos, químicos e
mineralógicos herdados do material de origem. Podem ser utilizados como área de empréstimo de
material (piçarreira) para construção civil (EMBRAPA, 2014). A Figura 180 e Figura 181 exibem
perfis de Neossolos Litólicos identificados na área de ocorrência da Formação Seridó (biotita–
quartzito–xistos) e Equador (muscovita–quartzitos).
Ainda segundo EMBRAPA (op. cit.), apresentam muitas limitações ao uso agrícola e não
agrícola, tais como: pequena profundidade efetiva e pequena capacidade de armazenamento de
água, pedregosidade e rochosidade generalizada e alta suscetibilidade à erosão. São utilizados
como substrato para pastagem natural e cultivos de subsistência em áreas planas, porém, em razão
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de suas limitações, sua indicação principal é para preservação ambiental.
Os Neossolos Flúvicos são solos profundos derivados de sedimentos fluviais. Possuem
camadas ou lentes estratificadas, identificadas por variações irregulares (erráticas) de
granulometria ou de outros atributos do solo em profundidade, como o teor de carbono orgânico.
Possuem fertilidade natural média a alta, ocorrendo comumente em relevo plano, o que permite a
mecanização agrícola, e bom potencial para agricultura, inclusive irrigada (EMBRAPA, 2014). Na
Figura 182 e Figura 183 estão representados Neossolos Flúvicos, onde, é possível notar a
imbricação de clastos centimétricos de quartzo de distribuídos de forma errática, em lentes ou
mesmo em camadas ao longo de todo o perfil.
Contudo, por estarem presentes em contexto de várzeas, planícies fluviais e terraços
aluvionares, apresentam elevado risco de inundação periódica, salinização e solonização, restrição
de drenagem ou de uso agrícola devido à legislação ambiental. Utilizados como substrato para
agricultura irrigada, culturas agrícolas anuais e pastagem, pecuária extensiva e preservação
ambiental das margens dos rios (mata ciliar).
Nas áreas de influência, são reconhecidos principalmente ao longo das drenagens efêmeras
de primeira ordem que drenam direto dos altos topográficos. Nestes locais, apresentam horizonte
homogêneo, espesso, sem horizonte orgânico superficial incipiente. Em alguns locais é possível
notar níveis com clastos imbricados, lentes ou camadas de cascalho em meio a solo arenoso
imaturo em termos de granulação e mineralogia. Podem ser derivados tanto de granito gnaisses e
outros termos metamórficos do Complexo Caicó quanto das metassedimentares do Grupo Seridó,
sendo facilmente reconhecidos pela abundância em fragmentos de quartzo.
Os Neossolos Quartzarênicos são derivados de rochas ou sedimentos de natureza
essencialmente quartzosa. Ocorrem em relevo suave ondulado apresentando textura arenosa até
1,5 m de profundidade e apresentam pequena diferenciação entre horizontes no perfil (EMBRAPA,
2014). A Figura 184 e Figura 185 contém exemplos de perfis de Neossolos Quartzarênicos que
ocorrem tanto próximos a drenagens de maior quanto de menor hierarquia fluvial.
Esses solos possuem potencial baixo a médio para agricultura, grande profundidade efetiva,
forte a excessivamente drenado e permite a mecanização agrícola. Porém, como fator limitante,
apresenta baixa a muito baixa capacidade de retenção de água, fertilidade natural muito baixa,
baixos teores de matéria orgânica e elevado risco de contaminação de águas subterrâneas.
Utilizado como substrato para agricultura irrigada (fruticultura), pastagem, pecuária extensiva,
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preservação ambiental e fonte de areia para construção civil.

Figura 180 – Neossolo litólico exposto às
margens da estrada para são bento. Alto de
serrote sustentado por micaxistos. Fonte
Aura, 2021.

Figura 182 – Neossolo flúvico exposto nas
margens do riacho Boqueirãozinho, próximo a
Serra do Brejinho. Notar intercalações
lenticulares de cascalhos quartzosos aluviais.
Fonte Aura, 2021.

Figura 181 – Neossolo litólico parcialmente
cimentado ao longo de cumeeira da Serra das
Queimadas. Exposição junto a banqueta, nome local
dado a escavações para. garimpo. Fonte Aura,
2021.

Figura 183 – Neossolo flúvico exposto na
margem do riacho Cabaceiras. Notar camada
tabular de cascalho de origem aluvial, próximo da
interseção deste riacho com a PB–085. Fonte
Aura, 2021.
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Figura 184 – Neossolo Quartzarênico exposto
em corte na estrada de acesso a Várzea do
Barro, próximo a planície de inundação do riacho
da Passagem Molhada. Notar sutil concentração
de materia orgânica do horizonte A. Fonte Aura,
2021.

Figura 185 – Neossolo Quartzarênico com
horizonte A cimentado por complexos organo–
alumínicos, adjcente a drenagem efêmera. Fonte
Aura, 2021.

4.6.3.2 Luvissolos
A cartografia de referência (IBGE, 2006) reconhece esta ordem como a predominante nas
áreas de influência, perfazendo 52% da AII e 49% da AID. Estão presentes de forma contínua entre
o município de Santana do Seridó, no extremo leste, até a subestação Santa Luzia II, no extremo
oeste das áreas de influência.
De acordo com EMBRAPA (2014), são solos rasos a pouco profundos, típicos de ambiente
semiárido, ricos em bases e com argila de atividade alta. Apresentam acúmulo de argila em
subsuperfície, caracterizado pelo horizonte Bt. Possuem nítida diferenciação entre os horizontes A
e Bt em função da cor, textura e estrutura. São solos ricos em nutrientes (Ca 2+, Mg2+, K2+), com
reação variando de moderadamente ácida a neutra. Aqueles mais profundos podem ser irrigados
com restrições. A Figura 186 e Figura 187 exibem perfis de Luvissolos identificados no contexto das
áreas de influência do empreendimento.
Segundo EMBRAPA (op. cit.), como limitações ao uso, apresentam alta suscetibilidade à
erosão, pedregosidade superficial comum, pequena profundidade efetiva, consistência muita dura
quando seco, e muito pegajosa quando molhada, e risco de salinização e de solonização. Utilizado
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para agricultura de sequeiro, pastagem, pecuária extensiva e preservação ambiental.
Para Câmara (2016), a distribuição de Luvissolos está associada à litologia,
independentemente de sua posição na paisagem, onde Luvissolos são formados pelas rochas
básicas e os Planossolos pelas rochas ácidas.Segundo a autora, o clima atual associado à presença
de minerais primários como plagioclásios, biotita e anfibólios favorece o processo de bissialitização.
Com isso, os solos apresentam argila de alta atividade, propriedade diagnóstica para Luvissolos.
Já a presença de minerais máficos (que contribui para os altos teores de ferro nestes solos),
associado a um ambiente semiárido (baixa umidade e baixo teor de matéria orgânica) condiciona o
processo de rubificação, que é marcante na formação de Luvissolos devido a formação do horizonte
B mais avermelhado.

Figura 186 – Luvissolo em corte situado na
estrada para Várzea do Barro. Horizonte
soterrado por cascalhos de origem fluvial,
adjcante a vale. Fonte Aura, 2021.

Figura 187 – Luvissolo exposto em corte da
rodovia RN–081. Local com relevo plano a suave
ondulado. Fonte Aura, 2021.

4.6.3.3 Cambissolos
Embora não registrados na cartografia de referência (IBGE, 2006) e, portanto, não
quantificáveis em termos de percentual de cobertura, esta ordem foi reconhecida em campo, em
perfis localizados junto ao bordo de serras ou serrotes sustentadas por granitos–gnaisse,
tangenciados por estradas vicinais e rodovias
De acordo com EMBRAPA (2014), são solos pouco desenvolvidos, com presença de
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horizonte B incipiente (Bi). Rochas e sedimentos diversificados constituem seu material de origem,
possuindo grande heterogeneidade de atributos morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos.
Apresentam minerais primários facilmente alteráveis na massa do solo, são boas reservas de
nutrientes e com capacidade de armazenamento de água. A Figura 188 mostra perfil de Cambissolo
identificado em corte da RN–081 situado em bocaina de serra na saída de Santana do Seridó–RN
sentido São José do Sabugi–PB.
Ainda segundo EMBRAPA (op. cit.), suas principais limitações são: risco de inundação no
ambiente de várzea, alto teor de alumínio trocável, risco de erosão, pedregosidade e rochosidade,
e associação com relevo forte ondulado. Utilizados como substrato para culturas agrícolas de ciclo
curto e/ou perene, pastagem e agricultura irrigada.
Nas áreas de relevo forte ondulado ou nas margens de rios é indicado para preservação
ambiental. São solos vulneráveis a erosão quando submetidos a antropização sem adequadas
técnicas de manejo. Do ponto de vista morfodinâmico, denotam transporte gravitacional de matéria
ao longo da vertente.

Figura 188 – Perfil de Cambissolo adjacente a talude de corte na PB–081, próximo ao município de
Santana do Seridó. Fonte Aura, 2021.
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4.7

ESPELEOLOGIA

4.7.1

METODOLOGIA
O fluxo de trabalho do presente estudo contemplou: i) levantamento de bases cartográficas

e bibliográficas; ii) análise do potencial espeleológico; iii) caminhamento de campo; iv) identificação
de cavidades e feições espeleológicas; vi) espelometria das cavidades identificadas; e vii) cobertura
aérea de locais com ocorrência improvável para cavidades naturais subterrêneas.
Além de normativas legais, os referenciais bibliográficos foram publicações em livros e
periódicos científicos voltados para pesquisa em geociências e Espeleologia, dando enfâse para
estudos voltados para espeleogênese de rochas graníticas na região nordeste do Brasil.
A cartografia de apoio foi adquirida junto ao Instituto Brasileiro de Geoestatítica – IBGE,
Agência Nacional de Águas – ANA e os Modelos Digitais de Terreno – MDTs junto ao Topodata
hospedado pelo Instituto Nacional de Pequisas Espaciais (INPE). A base cartográfica específica
contemplou o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas – CANIE do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e o Cadastro Nacional de Cavidades – CNC
da Sociedade Brasileira de Espeleologia – SBE. A análise inicial do potencial Espeleológico da área
de estudo se deu a partir do Mapa de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil (JANSEN
et al., 2012).
Tendo em vista que a análise do potencial espeleológico consiste em etapa essencial para
o dimensionamento do esforço de campo, esta foi conduzida em escala compatível com a área de
estudo espeleológica. A partir dela foi confeccionado novo mapa de potencial espeleológico para a
ADA (entorno de 30 m) e AID (entorno de 250 m) indicando áreas com maior ou menor possibilidade
de ocorrência de cavidades naturais.
Com base no mapa de potencial espeleológico, delineou–se estratégia de caminhamento
com equidistâncias menores em áreas de mais elevada potencialidade espeleológica, e maiores
em áreas de baixa potencialidade. Nas áreas rurais nitidamente antropizadas, com baixo potencial
espeleológico, relevo plano a suave ondulado, campo visual amplo e sem rocha aflorante a
cobertura foi realizada com a apoio de veículo aéreo não tripulado. Nas zonas urbanas, planícies
de inundação e áreas de terceiros sem permissão de acesso não houve levantamento sistemático
terrestre ou aéreo, somente foram percorridas estradas vicinais de uso público.
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Conforme a praxis na execução de estudos espeleológicos sitemáticos, após a identificação
de cavidade foi elaborado croqui em escala contendo planta baixa, perfil longitudinal e/ou seção
grau 2C BCRA (British Cave Research Association). Quando presentes, foram descritas feições
como espeleotemas, falhas e fraturas, sumidouros, surgências, canalículos, depósitos
sedimentares, fauna e material paleontológico e arqueológico.
4.7.2

CONTEXTUALIZAÇÃO ESPELEOLÓGICA REGIONAL
Apesar de mais de 90% das cavernas conhecidas no mundo se desenvolverem em calcários

e dolomitos, no Brasil essa proporção é um pouco diferente. Os registros de cavernas em rochas
como arenitos, quartzitos e BIFs (Banded Iron Formation ou Formação Ferrífera Bandada) são
expressivos e o potencial para aumentar esse número é significativo.
O conjunto de cavernas inseridas em um mesmo corpo de rocha suscetível ao processo de
carstificação foi nomeado por Karman e Sánchez (1979) como província espeleológica. As
principais províncias espeleológicas do Brasil são: Supergrupo Canudos; grupos Bambuí, Una,
Apodi, Corumbá, Açungui, Pardo, Araras, São João Del Rei, Brusque, Ubajara, Vargem Grande e
as formações Vazante e Caatinga; além das não carbonáticas, como a província Quadrilátero
Ferrífero, Conceição e Carajás no Estado do Pará (AULER et al., 2001) (Figura 189).
A área de estudo está inserida na fronteira entre o Rio Grande Norte e a Paraíba, conhecida
como Seridó. O Seridó é uma região interestadual que abrange 25 municípios, e que, segundo
Bezerra Junior e Silva (2007), é caracterizada pelo bioma Caatinga, clima semiárido com secas
prolongadas, relevo com formações antigas, solos facilmente erodíveis e um sistema hidrológico
com baixo potencial. Também se destaca o potencial arqueológico regional, materializado por vários
sítios arqueológicos com pinturas rupestres e petróglifos.
O Seridó se apresenta como uma lacuna com relação a estudos espeleológicos
sistemáticos. A maioria das cavidades registradas no Rio Grande do Norte se encontra no que
Karman e Sánchez (1979) denominaram como Distrito Espeleológico Chapada do Apodi, recorte
espacial circunscrito pela Região Carbonática do Paleozoico/Mesozoico do Nordeste.
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Figura 189 – Províncias cársticas do Brasil. O polígono preto indica a área de estudo espeleológico.

Segundo o Anuário Estatístico do Patrimônio Espeleológico Brasileiro (CECAV, 2021b), em
2020 foram registradas 133 novas cavidades no Rio Grande do Norte, o segundo maior número
depois de Minas Gerais, com 908 registros. Este dado fortalece a interpretação que parte do estado
é pouco explorada, panorama este que tende a se alterar nos próximos anos, com a expansão dos
complexos geradores de energia eólica e solar.
Na atualidade, o Rio Grande do Norte possui 1.291 cavidades registradas no CANIE
(CECAV, 2021), o equivalente a 5,9% do total nacional. A maioria das cavidades ocorre em rochas
sedimentares químico–detríticas 66%; sedimentos clásticos 19%; rochas ígneas 10%, meta–ígneas
2%, metassedimentares 2%; e sedimentares 1%. Já no CNC (SBE, 2021), são 45 registros de
cavidades desenvolvidas em rochas sedimentares químico–detríticas 75%, ígneas 23% e
sedimentares 2% (Gráfico 41).
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Conforme consta na base de dados CANIE (CECAV, 2021), a cavidade mais próxima à área
de estudo espeleológica é o abrigo sob rocha Pedra do Chinelo, que dista cerca de 7 km ao nordeste
da AID do empreendimento. No CNC (SBE, 2021), o registro mais proximal está cerca de 20 km à
nordeste. Trata–se da Pedra do Fundão, cavidade com 50 m² de projeção horizontal, 10 m de
desenvolvimento linear e 10 m de desnível (Mapa 11).
Para o estado da Paraíba, foram identificadas 19 cavernas, ou 0,08% do total nacional (extraído de
CECAV, 2021). Os registros são de cavidades desenvolvidas em rochas ígneas 79% e sedimentares 21%.
Já no CNC (SBE, 2021) consta registro de 16 cavidades desenvolvidas em rochas ígneas 44%,
sedimentares 31%, metassedimentares 18% e meta–ígneas 6% (

Gráfico 42).
No território paraibano, a cavidade mais próxima do empreendimento dista mais 10 km para
sudeste da AID, seu registro consta somente no CNC (modificado de SBE, 2021). A caverna
Camarinha do Fundão, como é conhecida, possui desenvolvimento linear de 6 m, projeção
horizontal de 6 m e desnível de 30 m, o que permite supor que se trata de um abismo esculpido em
xistos, localizado no município de Junco do Seridó, cerca de 15 km à sudeste de Santa Luzia (Mapa
10).

Gráfico 41 – Distribuição das cavidades
registradas no Rio Grande do Norte segundo
litotipos contemplados no CANIE (CECAV,
2021).

Gráfico 42 – Distribuição das cavidades
registradas na Paraíba segundo litotipos
contemplados no CANIE (CECAV, 2021).

Independentemente da base de dados consultada, o que se percebe é que depois das
carbonáticas as rochas mais propensas a ocorrência de cavidades são as ígneas, como granitos,
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dioritos, sienitos, monzonitos; as metamórficas, como gnaisses e metassedimentares adjacentes a
plútons graníticos, tais como xistos, micaxistos, quartzitos, entre outras. Fora das unidades
carbonáticas da Bacia Potiguar, nos domínios da Província Borborema, e mais especificamente no
Seridó, os plútons de granito–gnaisse costumam sustentar inselbergs em formato de domos e
serras, por vezes com patamares intermediários e com desnível superior 100 m entre o topo e a
base. Além do potencial arqueológico desses inselbergs, pesquisas (MAIA & NASCIMENTO, 2018;
WALDHERR et al., 2020; RODRIGUES et al., 2019) têm se atentado à geomorfologia típica dessas
formas de relevo desenvolvidas sobre rochas granitoides e gnáissicas, estudando sua gênese e
classificando–as conforme as proposições de Twidale (1982).
De acordo com Maia & Nascimento (2018), a geomorfologia no nordeste setentrional
brasileiro corresponde a formas esculpidas sobre extensas exposições de embasamento pré–
cambriano, caracterizadas por dobramentos e por intenso plutonismo granítico decorrente da
orogênese brasiliana. Em termos percentuais, as áreas de exposição granítica associadas a esses
plútons correspondem a aproximadamente 15% do recorte utilizado no estudo (nordeste
setentrional).
Dentre as formas de meteorização descritas por esses autores, destacam–se tafones,
cavidades que se formam a partir da expansão de um núcleo de remoção de matéria que vai
progressivamente sendo consumido pelo intemperismo. Os tafones de parede formam–se em
diferentes porções da escarpas graníticas, podendo estar associados a: i) paleoníveis de dissolução
epigênica (Àared slopes), comumente situados em setores intermediários a basais das escarpas
graníticas; ou ii) juntas de alívio de pressão, ocorrendo preferencialmente nas partes elevadas ou
limites laterais dos inselbergs. Outro tipo de tafone consiste em cavidades basais que se formam
em matacões de granito, constituindo feições convexas que se expandem de forma ascendente da
base do bloco granítico consumindo seu interior.
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Mapa 11 – Mapa de articulação da localização das cavidades próximas da área de estudo
espeleológico registradas nos bancos de dados do CNC (SBE, 2021) e CANIE (CECAV, 2021)
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4.7.3

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ESPELEOLÓGICO

4.7.3.1 Avaliação do potencial espeleológico
A análise inicial do potencial espeleológico foi realizada com base Mapa de Potencialidade
de Ocorrência de Cavernas no Brasil (JANSEN et al., 2012). Com base neste se constatou que o
grau de potencialidade da área de estudo espeleológico se divide em: Baixo 53,7%, Médio 4,7%,
Alto 15,7% e Muito Alto 25,8% (Tabela 30). As classes de potencialidade são apresentadas no Mapa
11, Mapa 12, Mapa 13, Mapa 14, Mapa 15,
Tabela 30 – Classes de potencialidade da área de estudo espeleológica segundo o Mapa de
Potencialidade de Ocorrência de Cavernas no Brasil na escala 1:2.500.000 (JANSEN et al., 2012).
Grau de potencialidade

Área (km²)

Percentual (%)

Muito Alto

6,5

25,8

Alto

3,1

15,7

Médio

1,2

4,7

Baixo

13,6

53,7

24,4*

100%

–
* Áreas urbanas e massas d’água = 0,9 Km²

Nos estudos espeleológicos, usualmente se relaciona a litologia com o potencial
espeleológico, sendo que tal relação é validada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação
de Cavernas (CECAV–ICMBio) (Tabela 31). Contudo, sabe–se que apesar de importante, a litologia
não deve ser interpretada como único condicionante ao desenvolvimento de cavidades.
A presença de descontinuidades nas rochas, permeabilidade, gradiente hidráulico, pH,
condições climáticas presentes e pretéritas também são variáveis importantes, porém nem sempre
passíveis de observação, seja na fase de planejamento ou mesmo na de execução. Diante do
exposto, para melhor interpretar a potencialidade espeleológica em escala local são utilizadas
informações geomorfológicas, pedológicas, fitofisionômicas, de uso e cobertura do solo
interpretadas a partir de imagens de satelites, arquivos vetoriais e Modelos Digitais de Terrenos
(MDTs) que expressem variações visuais e estruturais na compartimentação da paisagem em
questão.
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Tabela 31 – Grau de potencialidade de acordo com a litologia (JANSEN et al., 2012).
Grau de

Litotipos
x

Potencialidade

Calcário, Dolomito, Evaporito, Metacalcário, Formação ferrífera bandada, Itabirito

e Jaspilito.
x

Calcrete, Carbonatito, Mármore e Marga.

x

Arenito, Conglomerado, Filito, Folhelho, Fosforito, Grauvaca, Metaconglomerado,

Muito Alto
Alto

Metapelito, Metassiltito, Micaxisto, Milonito, Quartzito, Pelito, Riolito, Ritmito, Rocha

Médio

calci–silicática, Siltito e Xisto.
x

Anortosito, Arcóseo, Augengnaisse, Basalto, Charnockito, Diabasio, Diamictito,

Enderbito, Gabro, Gnaisse, Granito, Granitóide, Granodiorito, Hornfels, Kinzigito,
Komatito, Laterita, Metachert, Migmatito, Monzogranito, Oliva gabro, Ortoanfibolito,

Baixo

Sienito, Sienogranito, Tonalito, Trondhjemito, entre outros litotipos.
x

Aluvião, Areia, Argila, Cascalho, Lamito, Linhito, Turfa e outros sedimentos.

Ocorrência
Improvável

Com bases nos parâmetros supracitados, e sobretudo no geomorfológico (baseado em
DINIZ et al., 2017), foram individualizadas três grandes unidades de paisagem na escala da área
de estudo espeleológico: i) inselbergs granito–gnáissicos e quartizíticos; ii) rampas de colúvio ou
pedimentos; e iii) depressões adjacentes (Figura 190 a Figura 195).

Figura 190 – Depressão adjacente e inselberg
granito–gnáissico contínuo, Serra do Brejinho,
São José do Sabugi–PB. Fonte Aura, 2021.

Figura 191 – Depressão adjacente a inselbergs
granítico–gnáissicos isolados, Serras do Exu e
da Raposa, São José do Sabugi–PB. Fonte Aura,
2021.
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Figura 192 – Depressão adjacente a inselberg
quartzítico (ao fundo), Serra das Queimadas,
Santana do Seridó–RN. Fonte Aura, 2021.

Figura 193 – Em primeiro plano, depressão
adjacente vista a partir da Serra das Queimadas.
Ao fundo, inselbergs granítico–gnássicos,
Parelhas–RN. Fonte Aura, 2021.

Figura 194 – Rampas de colúvio junto a
inselberg, Serra do Brejinho, São José do
Sabugi–PB. Fonte Aura, 2021.

Figura 195 – Rampa de colúvio sobre o inselberg
Serra do Brejinho, São José do Sabugi–PB.
Fonte Aura, 2021.

A unidade mais expressiva do ponto de vista da potencialidade espeleológica é a dos
inselbergs granito–gnáissicos. Estas feições ocorrem de modo isolado ou contínuo, nesse último
caso, compondo serras com aspecto de cristas. A declividade nos flancos é ondulada a forte
ondulada (EMBRAPA, 1979), os patamares intermediários e os topos são convexos, porém, podem
apresentar discreto aplanamento. O desnível entre o topo e a base frequentemente supera os 100
m.
Ao longo das suas encostas são observadas superfícies de ruptura plano–convexas
concordantes com o mergulho da vertente contendo sucessivos desníveis abruptos escalonados
rumo à jusante. Ambos condicionam a ocorrência de movimentos de massa do tipo desplacamento.
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Comumente a rocha é pigmentada com tonalidades de vermelho e negro, o que destaca o caminho
preferencial das águas meteóricas enriquecidas por óxidos–hidróxidos de ferro e manganês
lixiviados de montante. Essa dinâmica morfogenética provavelmente está relacionada às juntas de
alívio de pressão no corpo granítico (Figura 196 a Figura 201).

Figura 196 – Imagem aérea de inselbergs
granítico–gnaissicos com desníveis abruptos
subhorizontais
condicionados
por
descontinuidades na rocha. Fonte Aura, 2021.

Figura 197 – Inselberg granítico pigmentado por
óxi–hidróxidos de ferro e manganês com
superfícies de ruptura concordantes com a
vertente. Fonte Aura, 2021.

Figura 198 – Detalhe de superfície de ruptura
concordante com a vertente. Fonte Aura, 2021.

Figura 199 – Desnível abrupto condicionado por
descontinuidades e movimentos de massa da
rocha.
Notar
matacões
oriundos
do
desplacamento basal. Fonte Aura, 2021.
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Figura 200 – Descontinuidades na base de
desnível abrupto, que facilitam escoamento de
água. Fonte Aura, 2021.

Figura 201 – Evidência de desplacamento
ocorrido ao longo de plano de ruptura. Fonte
Aura, 2021.

A transição entre os inselbergs granítico–gnássicos e a depressão adjacente se dá por meio
de rampas de origem colúvio–aluvial (pedimentos), feições estas com comprimento, inclinação e
espessura variável. Sua gênese está associada a episódios de dissecação generalizada que
resultam no aplanamento do relevo e no recuo erosivo das vertentes, normalmente em climas áridos
e semiáridos. Diante das raras chuvas típicas desses climas, enxurradas transportam os fragmentos
das áreas altas e os espalham sobre as áreas planas baixas, concentrando–os como depósitos de
cascalho mais espessos em baixos topográficos e em vales de canais fluviais assoreados e
aplainados (SIGEP, 2021).
Do ponto de vista espeleológico, essas feições geomorfológicas podem apresentar potencial
para ocorrência de cavidades, visto que nas zonas proximais aos flancos dos inselberqs ocorrem
boulders e matacões tabulares oriundos do desplacamento e com propensão ao desenvolvimento
de espaço vazios (depósitos de tálus) (Figura 202). Nas zonas intermediárias, tais fragmentos são
evidenciados pela dissecação fluvial junto a anfiteatros ou canais efêmeros de primeira ordem
(Figura 203). Já nas distais, as rochas tendem a se apresentar como matacões, blocos e cascalhos,
com eventual exposição de rochas em in situ. As exposições de rochas in situ podem ser tanto na
forma de “lajedo” ou de inselbergs do tipo “castle koppies” (TWIDALE, 1982) (Figura 204). De modo
geral, as rampas coluviais têm propensão a ocorrência de feições espeleológicas do tipo abrigo,
reentrância, fenda ou mesmo pináculo.
A passagem das zonas intermediárias e distais das rampas coluviais não é nítida do ponto
de vista geomorfológico, porém, é evidenciada pelo aumento da antropização da vegetação e do
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solo, afetadas pelo deslocamento e pisoteamento do gado (Figura 205 e Figura 206). À medida que
se adentra a depressão adjacente há nítida substituição da vegetação por pastagem, muitas vezes,
conciliada com extrativismo para produção de carvão (Figura 207).

Figura 202 – Boulders tabulares expostos por
drenagem efêmera em zona proximal de rampa
coluvial. Fonte Aura, 2021.

Figura 203 – Matacões e blocos expostos por
drenagem efêmera em zona proximal de rampa
coluvial. Fonte Aura, 2021.

Figura 204 – Inselbergs do tipo castle koppie em
meio a rampa de colúvio, constituída por
matacões de micaxisto. Fonte Aura, 2021.

Figura 205 – Porção intermediária para montante
da rampa coluvial, em área comumente
antropizada por pecuária. Fonte Aura, 2021.
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Figura 206 – Porção distal para montante da
rampa coluvial. Notar boulders tabulares
verticalizados ao fundo. Fonte Aura, 2021.

Figura 207 – Porção distal para jusante da rampa
coluvial, ou seja, para a depressão adacente
amplamente utilizada para pecuária. Fonte Aura,
2021.

A depressão adjacente no contexto desse estudo se trata de um compartimento amplo com
relevo plano ou, excepcionalmente, suave ondulado, com declividade de até 8%. Trata–se da
unidade de paisagem mais antropizada no contexto da área de estudo espeleológico, pois além do
uso extensivo para pecuária comporta áreas urbanas, rodovias, adutoras, linhas de transmissão ou
distribuição entre outros equipamentos.
Do ponto de vista espeleológico, apresenta potencialidade baixa ou ocorrência improvável
de cavidades, ainda que haja algumas feições espeleológicas em pequena escala associadas aos
afloramentos rochosos (Figura 208 e Figura 209). A rede de drenagem não se mostra eficiente do
ponto de vista espeleogenético, pois o relevo é fracamente dissecado e os cursos de maior
hierarquia fluvial se mostram bastante assoreados. Apesar de possuir elevações sustentadas por
granitos, granitos–gnaisses e veios de quarto, localmente denominados como “serrotes” (Figura 210
e Figura 211) e “lajedos” (Figura 212 e Figura 213), o potencial é baixo.
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Figura 208 – Exposição de granito–gnaisses na
depressão adjacente. Relevo suave ondulado.
Vegetação esparsa com prática de pecuária.
Fonte Aura, 2021.

Figura 209 – Exposição de granada–biotita xisto.
Elevação em compartimento de relevo suave
ondulado. Vegetação degradada por pecuária.
Fonte Aura, 2021.

Figura 210 – Morro testemunho com topo em
castle koopie consituído de granada–biotita xisto.
Fonte Aura, 2021.

Figura 211 – Exposição em cumeeira adjacente
à serra principal, castle koopie de muscovita
quartzito. Fonte Aura, 2021.
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Figura 212 – Exposição de granitos leucocráticos
domo
com
desplacamentos
constituindo
centimétricos, com ocorrência de bacias e sulcos
de dissolução. Fonte Aura, 2021.

Figura 213 – Sutil domo de ortognaisses com
sulcos de dissolução. Fonte Aura, 2021.

Ainda na depressão adjacente, nos locais que o grau de antropização pela pecuária é alto,
a vegetação arbórea é esparsa e o relevo suave, o campo visual é suficiente para visualização de
feições de potencial há mais de 100 m de distância (nesse caso, afloramentos de rocha). O substrato
é essencialmente constituído por pavimentos de cascalho quartzoso ou solo fracamente
desenvolvido. As exposições de rocha são raras (Figura 214 a Figura 219).

Figura 214 – Depressão constituída por
pavimento cascalhoso de quartzo. Vegetação
esparsa permitindo amplo campo visual. Fonte
Aura, 2021.

Figura 215 – Depressão adjacente amplamente
utilizada para pecuária. Vegetação herbáceo
arbustiva. Fonte Aura, 2021.
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Figura 216 – Depressão adjacente. Vegetação
herbácea (pastagem) entremeada por arbustivas
e arbóreas isoladas. Fonte Aura, 2021.

Figura 217 – Pavimento cascalhoso com
vegetação de jurema. Área de pecuária. Fonte
Aura, 2021.

Figura 218 – Local antropizado por pecuária e
extração de saibro e granito. Fonte Aura, 2021.

Figura 219 – Compartimento de relevo plano,
antropizado por pecuária e sucetível a
alagamento. Indivíduos isolados de jurema.
Fonte Aura, 2021.
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Mapa 12 – Mapa de articulação de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas da Área de Estudo
Espeleológico (Jansem, Et Al, 2012).
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Mapa 13 – Mapa de articulação de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas da área de estudo
espeleológico – folha 01.
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Mapa 14 – Mapa de articulação de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas da área de estudo
espeleológico – folha 02.
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Mapa 15 – Mapa de articulação de Potencialidade de Ocorrência de Cavernas da área de estudo
espeleológico – folha 03.
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4.7.3.2 Estratégia de caminhamento
O caminhamento prospectivo se deu pelo método convencional com equidistância da ordem
de 70 metros nas áreas com potencialidade alta e de cerca de 100 metros nas áreas de baixa. Em
áreas de ocorrência improvável eventualmente a equidistância foi superior a 100 metros (Tabela
32).
Tabela 32 – Métricas do caminhamento executado na área de estudo espeleológico.
Potencialidade

Área

Caminhamento

Cobertura do

Percentual de

espeleológica

(km²)

linear (km)

caminhamento (km²)

cobertura (%)

Alta

0,6

17,15

0,56

93%

Baixa

17,82

242,62

12,77

72%

Ocorrência improvável

7,13

32,99

3,04

43%

Já nas áreas de ocorrência improvável, ou seja, naquelas com relevo plano pouco dissecado
pela drenagem e com amplo campo visual devido a antropização por pecuária, ou, nas zonas
urbanas, rodovias, planícies de inundação e açudes para dessedentação humana ou animal o
levantamento se deu a partir de estradas com uso de aeronave não tripulada (Tabela 33). Os planos
de voos foram executados a 60 metros acima do solo com campo visual fixado em 150 metros
(visada oblíqua), sendo planejados de modo a cobrir lacunas no caminhamento prospectivo e com
aquisição de fotografias controlada pelo operador.
Tabela 33 – Métricas do sobrevoo executado na área de estudo espeleológico.
Potencialidade
espeleológica
Baixa
Ocorrência
improvável

Área (km²)

Voo linear (km)

Cobertura de voo
(km²)

17,82

43,15

2,4

Percentual
de
cobertura
(%)
13%

7,13

30,24

3,94

55%

Em áreas de terceiros onde o acesso não foi autorizado, o levantamento de prospecção
espeleológica se restringiu a percorrer estradas pavimentadas ou vicinais públicas (p.e. da BR–230
até o vértice 15). Outros fatores que impediram a execução do caminhamento prospectivo foram as
declividades acentuadas combinadas ao solo cascalhoso instável (norte do vértice 1) e a presença
de animais peçonhentos como abelhas, marimbondos e cobras. Por se tratar de uma área com
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vocação para pecuária leiteira e de corte, eventualmente, foram efetuados desvios para evitar
proximidade com animais mais agressivos.
Apesar das dificuldades inerentes a atividade, considera–se que a cobertura foi satisfatória
para fins de caracterização inicial do patrimônio espeleológico da área de estudo, conforme pode
se observar na Tabela 34, contendo o somatório da cobertura realizada por caminhamento
prospectivo convencional e aéreo. Conteúdo cartográfico adicional referente a cobertura aérea pode
ser consultado no Anexo 4.
Tabela 34 – Métrica total do levantamento executado na área de estudo espeleológico.
Potencialidade
espeleológica

Área
(km²)

Cobertura linear
total (km)

Área coberta total
(km²)

Percentual de
cobertura (%)

Alta
Baixa
Ocorrência improvável

0,6
17,82
7,13

17,15
285,77
63,29

0,56
15,73
6,98

93%
85%
98%

O caminhamento prospectivo executado é mostrado no Mapa 16, Mapa 17, Mapa 18.
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Mapa 16 – Mapa de articulação de caminhamento prospectivo – folha 01.

Página 304 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

Mapa 17 – Mapa de articulação de caminhamento prospectivo – folha 02.

Página 305 de 682

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
LT 500 KV COLETORA EOL OESTE SERIDÓ – SANTA LUZIA II

Mapa 18 – Mapa de articulação de caminhamento prospectivo – folha 03.
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4.7.3.3 Cavidades identificadas
Foram identificadas 18 cavidades na área de estudo espeleológico, que ocorrem em dois
contextos distintos, associadas a: i) depósitos de tálus; e ii) descontinuidade horizontais em rochas.
Independentemente do contexto, o fato é que as descontinuidades na rocha são o principal
condicionante da espeleogênese: se por um lado constituem planos de ruptura concordantes com
o mergulho da vertente que condicionam a ocorrência de movimentos de massa do tipo
desplacamento, por outro, favorecem o surgimento de espaços vazios que tendem a ser ampliados
tanto pela gravidade quanto pelo fluxo hídrico.
Apesar dos estudos de Maia & Nascimento (2018) distinguirem a gênese das cavidades do
tipo tafone em associadas a (i) paleoníveis epigênicos ou a (ii) juntas de alívio, na área de estudo
espeleológico o que se percebe é a justaposição desses condicionantes, sobretudo na base dos
inselbergs. Ainda assim, é nítido o condicionamento espeleogenético por juntas de alívio horizontais
e sub–horizontais reafeiçoadas pelo fluxo hídrico, de modo que cavidades essencialmente
associadas a depósitos de tálus (desplacamento) são de ocorrência secundária neste contexto.
Uma síntese das informações espeleométricas e espeleogenéticas das cavidades
identificadas no contexto da área de estudo é apresentada na Tabela 35. A localização das
cavidades e as respectivas áreas de influência cautelares de 250 m são apresentadas no Mapa 19.
As fichas de campo, fotografias e croquis individualizados por cavidade constam no Anexo 5.
Tabela 35 – Principais dados espeleométricos das cavidades identificadas na área de estudo
espeleológico.
Coordenadas

Cavidade

Contexto

Phz*
(m)

DL**
(m)

Sobreposição
com AID (250 m)

X

Y

Z (m)

89

743391,34

9249044,8

386,14

Tálus

2

2

Faixa de servidão

131

740474,07

9246777,1

417,89

Tálus

6,7

8

Faixa de servidão

276

740369,51

9246713,6

394,4

Juntas

8,4

12

Faixa de servidão

277

740014,36

9246224,8

379,68

Juntas

8,28

12

Faixa de servidão

278

739892,73

9246224,7

363,34

Juntas

3,9

6

Faixa de servidão

279

739902,32

9246242,4

363,14

Juntas

5,07

7

Faixa de servidão

280

739911,59

9246264,8

363,41

Juntas

3,1

5

Faixa de servidão
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Coordenadas

Cavidade

Contexto

Phz*
(m)

DL**
(m)

Sobreposição
com AID (250 m)

X

Y

Z (m)

281

740140,77

9246451,9

382,11

Juntas

5,3

7,5

Linha de
Transmissão,
faixa de servidão

282

740128,33

9246439,4

380,43

Juntas

3,1

3,5

Linha de
Transmissão,
faixa de servidão

283

740100,05

9246370,8

381,24

Juntas

5,3

9

Linha de
Transmissão,
faixa de servidão

284

740091,04

9246359,4

384,17

Juntas

6,8

7

Linha de
Transmissão,
faixa de servidão

285

740086,76

9246343

384,09

Juntas

6,6

8

Linha de
Transmissão,
faixa de servidão

286

740086,07

9246337,1

384,86

Juntas

3,6

6

Linha de
Transmissão,
faixa de servidão

287

742026,51

9248523,7

405,18

Juntas

2,2

2,5

–

288

741878,51

9248318,6

401,22

Tálus

6,3

8,5

Linha de
Transmissão,
faixa de servidão

289

741932,9

9248341,1

416,95

Tálus

2,5

2,5

Faixa de servidão

290

742001,35

9248438,5

424,97

Tálus

3,7

3,7

Linha de
Transmissão,
faixa de servidão

291

742097,12

9248610,5

396,34

Juntas

2,8

2,8

Linha de
Transmissão,
faixa de servidão

*Phz = Projeção horizontal. ** DL = Desenvolvimento linear.
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Mapa 19 – Localização das cavidades identifcadas na área de estudo espeleológico e respectivas
áreas de influência preliminares.
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4.7.3.4 Feições espeleológicas
Neste estudo são consideradas feições espeleológicas aquelas feições que não atendem
aos critérios legais e geométricos para serem denominadas de cavidade subterrânea natural. Aqui,
são consideradas feições espeleológicas os abrigos, fendas, reentrâncias, sulcos e bacias de
dissolução. Além destas, também se apresenta o registro de afloramento verticalizado de muscovita
quartzito, típico de locais inseguros ao caminhamento, e de uma das galerias normalmente
escavadas junto aos veios de quartzo para possível garimpo irregular de turmalina (Figura 220 a
Figura 237).

Figura 220 – Reentrância associada a depósito
de tálus. Fonte Aura, 2021.

Figura 221 – Abrigo associado a boulder em
depósito de tálus. Fonte Aura, 2021.

Figura 222 – Reentrância associada junta de
contração subhorizontal. Fonte Aura, 2021.

Figura 223 – Abrigo associado a afloramento
subvertical de granito–gnaisse. Fonte Aura,
2021.
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Figura 224 – Reentrância junto a base de
desnível abrupto. Fonte Aura, 2021.

Figura 225 – Reentrância junto a junta de
contração. Fonte Aura, 2021.

Figura 226 – Pináculo ruiniforme de granito–
gnaisse junto a rampa coluvial. Fonte Aura, 2021.

Figura 227 – Abrigo junto afloramento
verticalizado granito–gnaisse. Fonte Aura, 2021.

Figura 228 – Bacia de dissolução no topo de
lajedo constituído por granito–gnaisse. Fonte
Aura, 2021.

Figura 229 – Bacia de dissolução parcialmente
assoreada.
Notar
desenvolvimento
de
vegetação. Fonte Aura, 2021.
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Figura 230 – Reentrância em afloramento de
granito. Fonte Aura, 2021.

Figura 231 – Abrigo em micaxisto. Fonte Aura,
2021.

Figura 232 – Abrigo em micaxisto. Fonte Aura,
2021.

Figura 233 – Abrigo em micaxisto. Fonte Aura,
2021.

Figura 234 – Afloramento de muscovita quartzito
típico de locais íngremes e inacessíveis ao
caminhamento. Fonte Aura, 2021.

Figura 235 – Sulco de dissolução condicionado
pelo bandamento da rocha, lajedo. Fonte Aura,
2021.
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Figura 236 – Bacia de dissolução utilizada para
dessedentação animal. Ao fundo, morro do Yayú.
Fonte Aura, 2021.

4.8

Figura 237 – Galeria recentemente escavada
para garimpo, desenvolvimento vertical superior
a 3 m, presença de morcegos. Fonte Aura, 2021.

CONCLUSÕES
Nas áreas de influência do empreendimento destaca–se a predominância do clima semiárido

quente (tipo BSh de Köppen–Geiger), em que as estações do ano são evidenciadas pela
concentração da pluviosidade nos meses mais quentes. O período chuvoso concentra–se entre
janeiro e maio, compatível à sazonalidade do hemisfério norte, dada a proximidade deste, com
predominância de ventos de direção nordeste; enquanto o período seco, ou de menor precipitação,
concentra–se entre julho e novembro, com ventos predominando na direção leste–nordeste.
Motivados pelas enérgicas condições climáticas, os agentes intempéricos, em associação
aos processos epirogenéticos atuantes, são responsáveis pelas paisagens dissecadas e aplainadas
que definem a região de inserção do empreendimento, cujos processos se deram sobre unidades
geológicas intensamente retrabalhadas da Província Borborema. O persistente processo erosivo
deu origem a um modelado de relevo que reflete essencialmente os diferentes materiais geológicos
que compõem o substrato da região, onde inselbergs sustentados por rochas do embasamento
(Complexo Caicó) e cadeias de serras esculpidas em supracrustais metassedimentares (Grupo
Seridó) destacam–se em meio à paisagem dissecada, em ação direta da erosão diferencial sobre
os litotipos mais suscetíveis aos agentes intempéricos.
Sobre o relevo aplainado desenvolveu–se extensa malha de drenagem, obedecendo a
evidente controle estrutural a oeste da Serra das Queimadas, segmentada nas bacias dos rios
Seridó, Sabugi e São José no domínio das áreas de influência. Grande parte dos cursos hídricos
que seccionam as áreas do empreendimento têm origem nos altos topográficos posicionados a
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leste, a exemplo da Serra do Beijinho, Serra do Pilãozinho e Serra dos Quintos.
O regime hidrológico dos principais cursos d’água de baixa hierarquia que seccionam a área
do empreendimento é efêmero a intermitente, a exemplo dos riachos Santa Maria, da Serra, das
Queimadas, dos Quintos e do Fogo – este último contribuinte do açude público de Santa Luzia.
A composição geológica heterogênea resulta na forte vocação da região para atividades
minerárias, cujos registros junto à ANM demonstram títulos minerários requeridos para substâncias
de uso industrial (feldspato, vermiculita, cobre, lítio e tântalo), na indústria de joias (berilo e ouro) e
como rocha ornamental (granito). Foram identificados 44 títulos minerários colidentes com a Área
de Influência Direta do empreendimento, todavia, apenas dois processos estão em fase de
Concessão de Lavra.
A expressiva dissecação promovida pelos agentes climáticos e intempéricos, aliada à
composição geológica favorável, deu origem a solos rasos e pedreogosos, que na área de estudo
são representados, predominantemente, por luvissolos, neossolos e cambissolos, naturalmente
suscetíveis à erosão.
Em relação ao potencial espeleogenético, pouco mais da metade das áreas estudadas foi
classificada predominantemente como de baixo potencial (54%), enquanto que terrenos com alto e
muito alto potencial perfazem 41% destas. A favorabilidade para ocorrência de cavidades naturais
subterrâneas é dada pela presença de rochas graníticas–gnáissicas e quartzíticas na forma de
inselbergs ou cadeias de montanhas, aliadas, sobretudo, a descontinuidades nos maciços rochosos
e depósitos de tálus.
Foram mapeadas 18 cavidades, cujas áreas de influência cautelares (buffer de 250 m a
partir do contorno da cavidade) se sobrepõem à ADA e AID do empreendimento. As cavidades
identificadas estão posicionadas no flanco noroeste da Serra do Brejinho, cuja orientação nordeste–
sudoeste é paralela ao traçado da LT. Apesar disso, nenhuma estrutura do empreendimento se
encontra dentro da área de influência cautelar de tais cavidades.
Essas mesmas condições de dinâmica superficial e litológica atribuem baixo potencial à
formação de cavidades na área prevista para implantação do empreendimento. O fato dessas áreas
serem significativamente antropizadas por si só já sugere baixa potencialidade para ocorrência de
cavidades. Por outro lado, os bordos de serras dominantemente sustentadas por granitos–gnaisses
e as respectivas rampas coluviais junto aos seus bordos são, naturalmente, áreas com
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potencialidade para ocorrência de cavidades e feições espeleológicas.
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