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1. INTRODUÇÃO 

 

Este relatório de Diagnóstico Ambiental faz parte dos Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA) da Usina Hidrelétrica de Lajeado que têm a finalidade de subsidiar a obtenção da 

Licença Ambiental Prévia do empreendimento, de acordo com a legislação federal e as 

instruções da NATURATINS. 

 

Os estudos e levantamentos necessários para a elaboração deste Diagnóstico foram 

realizados no 2o semestre de 1995 e 1o semestre de 1996, de acordo com o planejamento 

constante do REPLAM, Relatório de Planejamento dos Estudos Ambientais. 

 

Os trabalhos foram executados por uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros 

civis e de recursos hídricos, geólogos, geógrafo, engenheiros agrônomos e florestais, 

biólogos com especialidades em vegetação, aves e peixes, economistas, advogados e 

sociólogos, arqueológos e antropólogos. 

 

A metodologia geral do estudo foi desenvolvida de acordo com as seguintes etapas 

principais: 

 

- conhecimento dos aspectos principais do aproveitamento e da sua área de abrangência, 

pela equipe multidisciplinar; 

 

- definição inicial das áreas de estudo, que, no decorrer dos trabalhos foram consolidadas 

como Área de Influência (AI) e Área Diretamente Atingida (ADA); 

 

- viagem de reconhecimento da região, pelo núcleo da equipe multidisciplinar; 

 

- estudo dos dados básicos (cartografia, hidrometria, fotos aéreas e imagens de satélite) e 

dos estudos existentes, em cada área de especialidade; 

 

- levantamentos de campo, em particular da ADA, para complementação das informações 

necessárias à futura avaliação de impactos; 
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- elaboração dos diagnósticos por especialidade e cruzamento dos aspectos relevantes. 

 

Este volume foi dividido em 3 tomos: 

 

- Tomo A - Meio Físico 

- Tomo B - Meio Biótico 

- Tomo C - Sócio-economia 

 

No Tomo A, além dos assuntos referentes ao Meio Físico, são apresentados: a 

Introdução, que constitui o Capítulo 1, e a Definição das Áreas de Influência, como 

Capítulo 2. 

 

O Meio Físico é abordado em cinco capítulos que tratam das seguintes especialidades: 

 

- Clima, Capítulo 3 

- Recursos Hídricos, Capítulo 4 

- Geologia, Capítulo 5 

- Pedologia, Capítulo 6 

- Geomorfologia, Capítulo 7. 

 

No Tomo B, os temas referentes ao Diagnóstico do Meio Biótico são apresentados em 

três capítulos, a saber: 

 

- Vegetação, Capítulo 8 

- Vertebrados (exceto Peixes), Capítulo 9 

- Limnologia e Peixes, Capítulo 10 
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No Tomo C são abordados os assuntos sócio-econômicos, institucionais e culturais, além 

de um resumo dos aspectos relevantes do diagnóstico ambiental como um todo. Os temas 

apresentados são: 

 

- Sócio-economia, Capítulo 11 

- Questão Índigena, Capítulo 12 

- Arqueologia, Capítulo 13 

- Aspectos Legais, Capítulo 14 

- Aspectos Relevantes do Diagnóstico, Capítulo 15 

 

Em cada capítulo, organizado de acordo com as especificidades do tema, são abordados 

os aspectos metodológicos do trabalho desenvolvido, os resultados para a Área de 

Influência e os resultados para Área Diretamente Afetada. 

 

Em todos os casos pertinentes foram elaborados mapas temáticos para a Área de 

Influência e para a Área Diretamente Afetada, bem como croquis, esquemas e plantas de 

situação para melhor esclarecimento dos resultados obtidos nas diversas especialidades. 
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2. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

 

Os critérios adotados para a caracterização da área de estudo foram condicionados pelas 

peculiaridades inerentes a cada aspecto ambiental considerado. Desta forma, para os 

fatores referentes aos ambientes físico e biótico, o contorno da área de estudo é 

essencialmente condicionado por aspectos fisiográficos como a bacia hidrográfica 

contribuinte ao reservatório. Por outro lado, para os aspectos sócio-econômicos e 

culturais, este contorno é definido em função da divisão territorial a nível de município e 

estado. 

 

Os limites da área de estudos contemplaram, portanto, os contornos espaciais mais 

adequados para a abordagem de cada fator ambiental, procurando-se, na medida do 

possível, compatibilizar o recorte espacial dos diversos meios, de forma a propiciar o 

entendimento global da área de estudo. 

 

A definição das áreas de influência levou em consideração, não apenas as intervenções que 

serão diretamente provocadas pelo empreendimento, como a área de implantação do 

reservatório e das obras civis da usina e de apoio, mas também o conjunto dos territórios 

municipais, a bacia hidrográfica contribuinte ao reservatório e o trecho do rio a jusante do 

barramento que, de alguma forma, poderão receber ou provocar alguma influência no 

empreendimento. 

 

Desta forma, os estudos ambientais se desenvolveram em dois níveis de análise. O 

primeiro, menos detalhado mas mais abrangente, correspondendo a Área de Influência, 

com recortes espaciais diferenciados para os meios físico-biótico e o sócio-econômico. O 

segundo, com um nível de detalhamento maior, abrangendo a área atingida pelo 

empreendimento (reservatório, obras civis da usina e de apoio, etc.) correspondendo à 

Área Diretamente Afetada, com abrangência espacial comum a todos os meios. 
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A Área de Influência definida no início dos estudos para o meio sócio-econômico, 

corresponde aos municípios com parcelas do seu território inundadas pela formação do 

reservátorio; Porto Nacional, Palmas, Miracema do Tocantins e Brejinho de Nazaré. 

Durante o desenrolar dos estudos foi criado o município de Ipueiras, desmembrado de 

Porto Nacional. Ipueiras está em processo de emancipação e a instalação do governo 

municipal está prevista para janeiro de 1997. Os dados referentes a Ipueiras estão 

incluídos nos de Porto Nacional. 

 

O município de Tocantínia não terá parcelas municipais inundadas pela formação do 

reservatório e a cidade de Tocantínia deverá ficar distante do local das obras. Mas mesmo 

assim deverá sofrer impactos decorrentes da chegada de mão-de-obra e da pressão sobre 

seu quadro urbano e sobre as áreas índigenas. Neste sentido, após a avaliação de 

impactos, este município passou a integrar a área de influência, sendo contemplado 

também nos programas ambientais propostos. 

 

Os mapeamentos referentes a geologia, geomorfologia, solos e vegetação e uso do solo da 

Área de Influência, abrangeram um recorte espacial comum. A área mapeada abrange a 

bacia contribuinte direta ao reservatório e os municípios atingidos, incluíndo Tocantínia, 

resultando em um território delimitado a oeste pelo divisor de águas das bacias do 

Araguaia e do Tocantins e a leste pelos rio do Sono e seu afluente, rio das Balsas. 

Considerou-se importante abranger a totalidade dos municípios atingidos para facilitar a 

correlação dos estudos dos diversos meios.(LAJ-08-001-DE) 

 

Os mapeamentos referentes a Área Diretamente Afetada englobaram o reservatório e uma 

faixa de 2 a 10 km em seu entorno, de forma a permitir uma visualização não só da área 

atingida mas também da circuvizinhança. A área a ser atingida pelo reservatório pode ser 

visualizada nos desenhos  LAJ-08-009 a 011. 
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3 CLIMATOLOGIA 

 

3.1  Dinâmica Atmosférica 

 

3.1.1  Circulação de Grande Escala 

 

As características climáticas de uma região são controladas principalmente pela circulação 

geral da atmosfera, a qual é resultante do aquecimento diferencial da Terra, propiciado 

pelo Sol, e da distribuição assimétrica dos oceanos e continentes. 

 

A circulação de grande escala que atinge a bacia do Tocantins a montante da UHE de 

Lajeado é mostrada na Ilustração 3, obtida por satélites meteorológicos para um mês de 

verão e outro de inverno. A visão panorâmica da circulação mostra que os padrões 

observados fazem parte de um mesmo padrão genético, cobrindo desde o Oceano 

Pacífico ao Atlântico, passando por todo o Continente Sul Americano e com fortes 

influências das regiões polares e equatoriais, de características bem distintas. 

 

A circulação de verão mostra a definição clara dos dois anticlones semi-permanentes do 

Atlântico e do Pacífico separados por um escoamento quase meridional no centro do 

Continente Sul Americano. Na área de interesse, segundo este padrão de circulação, 

ocorre uma intensa penetração de ar equatorial, afetado pela região amazônica, o que 

favorece as condições termodinâmicas e higrométricas necessárias para a convecção 

úmida, ficando as condições sujeitas à existência dos mecanismos dinâmicos. Cobrindo 

uma extensa área do sudeste do Brasil, observa-se uma zona de divergência, influenciada 

pelo vórtice polar principal. 

 

A circulação de inverno mostra um deslocamento da zona de divergência, associado à 

intensificação do anticiclone Polar e a um ligeiro afastamento para Norte dos anticiclones 

do Atlântico e do Pacífico. Na área de interesse, a circulação preferencial passa a ser de 

Este, com a redução dos níveis higrométricos e com o abrandamento dos mecanismos 

termodinâmicos favoráveis à ocorrência de precipitações. 
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3.1.2 Sistemas Atuantes 

 

A bacia hidrográfica do rio Tocantins é predominantemente afetada pelos mecanismos de 

produção de precipitação que incidem nas regiões Norte e Nordeste. Dentre estes, pode-

se destacar: 

 

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que consiste na região de convergência 

dos ventos alísios dos dois hemisférios. Dinamicamente, a ZCIT está associada a uma faixa 

de baixa pressão e convergência do escoamento nos baixos níveis da atmosfera, a qual 

promove as condições favoráveis ao movimento ascendente e conseqüente presença de 

nebulosidade e precipitação. 

 

Via de regra, a ZCIT migra sazonalmente da sua posição mais ao norte, aproximadamente 

14o Norte, em agosto-setembro, para sua posição mais ao sul, aproximadamente 2o Sul, 

em março-abril. Seu deslocamento e intensidade condicionam a quantidade de chuva que 

atinge a região. 

 

Um dos aspectos interessantes associados a ZCIT é que esta se situa numa faixa de 

domínio oceânico. Portanto, é razoável esperar que exista uma relação entre as anomalias 

da temperatura da superfície do mar nessa faixa e as precipitações nas regiões do 

continente ou, mais especificamente, na bacia do Tocantins. 

 

Os sistemas frontais, associados às ondas baroclínicas que transportam massas de ar de 

origem polar em direção aos trópicos. Essas ondas ocorrem ativamente em todas as 

estações do ano, promovendo uma modulação dos regimes pluviométricos e de 

temperatura em grande parte do Brasil. 

 

Os sistemas frontais frios, em geral se organizam duas a quatro vezes por mês nas latitudes 

médias do continente e se deslocam na direção SW-NE, podendo às vezes retroceder, 

mudar de direção ou permanecer estacionários por alguns dias, até sua frontólise sobre o 

continente ou sobre o oceano Atlântico.  
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As frentes frias interiores, após transporem a região do Chaco, rica em umidade e sede 

natural de uma ciclogênese, podem penetrar até latitudes inferiores aos 20oSul, alcançando 

a região Centro-Oeste e o extremo sul da região Norte. 

 

As linhas de Instabilidade , associadas às brisas marítimas na costa Norte-Nordeste. 

Estas linhas, decorrentes do gradiente térmico entre o continente e o oceano, podem 

ultrapassar a faixa litorânea e propagarem-se como linhas de instabilidade em direção às 

áreas mais interiores, atingindo, por vezes, a bacia do Tocantins. 

 

3.1.3 Setores Climáticos 

 

Toda a bacia do Tocantins a montante da UHE de Lajeado está basicamente sujeita aos 

mesmos mecanismos determinantes do clima. Dentre estes destaca-se a oscilação da Zona 

de Convergência Intertropical, a qual explica o caráter sazonal das penetrações de massas 

de ar perturbadas de Norte e correspondentes períodos chuvosos. Essas massas tornam-

se particularmente mais instáveis na medida em que se defrontam com as frentes frias 

provenientes do sul do continente. 

 

Não obstante essa relativa homogeneidade climática, que confere a toda a região um clima 

tropical continental alternadamente úmido e seco, os estudos de inventário hidro-energético 

desenvolvidos pela Eletronorte identificaram três setores climáticos para a bacia do 

Tocantins a montante da UHE de Lajeado: 

 

Setor 1T - Extremo Sul do Rio Tocantins 

 

Este setor constitui parte integrante do Planalto Central, com elevadas altitudes junto ao 

Espigão Mestre e à Serra Geral de Goiás. Seu limite setentrional encontra-se entre os 

paralelos 13o e 14o Sul. O clima predominante é de natureza tropical continental úmido, 

com amenizações parciais na época quente devido à altitude. 

 

O período quente e chuvoso é bem definido, indo de novembro a março, com o mês de 

dezembro sendo o mais chuvoso. O período seco vai de junho a agosto. 
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Setor 2T - Transição ao Médio Tocantins 

 

É limitado, ao sul, pelo Setor 1T e, ao norte, pelo paralelo 11o Sul, aproximadamente, na 

região da cidade de Porto Nacional. A posição latitudinal deste setor propicia uma 

influência apenas indireta da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), o que lhe confere 

um clima classificado como tropical continental, embora seja bastante úmido pela 

proximidade equatorial. 

 

O período chuvoso vai de outubro a março, sendo dezembro e janeiro os meses mais 

chuvosos. O período seco vai de junho a agosto. 

 

Setor 3T - Médio Tocantins 

 

É limitado, ao sul, pelo setor 2T e se estende, ao norte, para além do eixo da UHE de 

Lajeado, alcançando o paralelo 7o Sul, junto à cidade de Carolina. Por sua posição 

latitudinal, já se caracteriza neste Setor uma transição de clima tropical para equatorial, 

embora o efeito continental ainda impeça a influência direta da ZCIT (Zona de 

Convergência Intertropical), que se apresenta difusa sobre a região amazônica durante o 

verão do hemisfério sul. 

 

O período chuvoso vai de outubro a abril e o período seco, de junho a agosto. Os meses 

mais chuvosos são dezembro e janeiro. 

 

A Ilustraçaõ 3.1 indica a rede hidrometeorológica de interesse. Na Ilustração 3.2, são 

mostrados os domínios destes setores na área a montante da cidade de Miracema do 

Tocantins.  

 

3.2 Caracterização Climática 

 

3.2.1 Precipitação 

 
Para a caracterização pluviométrica, foram utilizados dados de onze postos distribuídos 

pela área, conforme relacionados a seguir: 
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TABELA  3.1 

POSTOS PLUVIOMÉTRICOS UTILIZADOS 

 

CÓDIGO 

 DNAEE 
LOCALIDADE POSTO 

PERÍODO  

DISPONÍVEL 

01246000 

 

01247002 

01149002 

01147000 

01047002 

00948000 

01047001 

01048005 

 

00949000 

01048000 

01048001 

Ponte Alta  do  Bom  

Jesus 

Conceição do Tocantins 

Gurupi 

Almas 

Monte do Carmo 

Miracema do Tocantins 

Novo Acordo 

Taquarussu  do 

Porto 

Araguacema 

Fátima 

Paraíso do Tocantins 

Ponte Alta  do  Bom  

Jesus 

Rio da Palma 

Gurupi 

Almas 

Porto Gilândia 

Miracema do Tocantins 

Novo Acordo 

Santa Fé do  

Taquaruçuzinho 

Abreulândia 

Fátima 

Paraíso do Tocantins 

09/73 a 08/95 

 

07/73 a 08/95 

01/72 a 11/95 

10/73 a 08/95 

08/69 a 08/95 

09/69 a 08/95 

01/72 a 08/95 

07/76 a 08/95 

 

09/73 a 11/95 

01/72 a 08/95 

01/72 a 08/95 

 

 

Tomando-se o período comum de 1974 a 1994, as chuvas médias anuais nesses postos 

variaram entre 1.500 mm e 2.000 mm, aproximadamente. De forma geral, conforme é 

mostrado na Ilustração 3.3, a variação espacial da precipitação é gradual, não se 

observando a presença de núcleos chuvosos muito diferenciados ao longo da área. Apenas 

no trecho da divisa com a Bahia, junto ao Espigão Mestre da Serra Geral de Goiás, com 

altitudes superiores a 800 m, é observada uma faixa de maior concentração das 

precipitações. 

 

Quanto ao regime intra-anual, utilizando-se o posto pluviométrico de Santa Fé do 

Taquaruçuzinho como exemplo representativo, observa-se a presença de dois períodos 

bem distintos. Um, chuvoso, de outubro a março, concentrando 85% do total anual, e, 

outro, seco, de abril a setembro, com apenas 15% da precipitação anual. 
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Com relação ao bimestre mais chuvoso, verifica-se que 33% do volume precipitado 

durante o ano concentra-se nos meses de dezembro e janeiro. 

 

Quanto ao período seco, verifica-se em toda a região que ele ocorre de junho a agosto. A 

baixa pluviosidade nestes meses está relacionada ao avanço do anticiclone subtropical 

sobre o continente, impedindo a formação de nuvens e conseqüentes precipitações. 

 

Na Tabela 3.2 é apresentada a série histórica de chuvas mensais no posto Santa Fé do 

Taquaruçuzinho, no período 1974 a 1994. Na Ilustração 3.4, é caracterizada a variação 

sazonal da precipitação em vários pontos da região, utilizando-se os dados comuns no 

período 1974 a 1994. 

 

3.2.2 Temperatura 

 

A Ilustração 3.5 apresenta as isotermas médias anuais, obtidas com dados publicados pelo 

INEMET para o período 1931 a 1990 (Normais Climatológicas do Brasil). De forma 

geral, as temperaturas médias anuais nesta região tendem a diminuir à medida que aumenta 

a latitude, variando de 26°C ao norte, até 21°C nos limites com o Estado de Goiás. 

 

A amplitude entre as médias máximas e médias mínimas é da ordem de 12°C. No trecho 

mais ao norte da área, a temperatura média máxima está ao redor de 33°C, enquanto a 

média mínima é da ordem de 21°C. Ao sul, junto à divisa de Goiás, as temperaturas média 

máxima e média mínima decrescem para 30°C e 17°C, respectivamente. Os mínimos 

térmicos são originados pelas frentes vindas da região polar. 

 

Embora as temperaturas médias sejam elevadas, a posição continental da área faz com que 

as temperaturas à noite sejam amenas quando comparadas às do período diurno. As 

amplitudes térmicas se acentuam nas localidades situadas em maiores altitudes (acima dos 

600m), verificando-se o inverso nas áreas de planície. 
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3.2.3 Evaporação Potencial 

 

A Ilustração 3.6 apresenta as isolinhas de evaporação média anual, obtidas a partir de 

dados evaporimétricos das estações meteorológicas do INEMET no período 1961 a 

1990. Como se observa, a evaporação média anual varia de 1.100 a 1.700 mm, com os 

menores valores ocorrendo na porção sudoeste da área e com os maiores no núcleo que 

envolve as cidades de Porto Nacional e Taguatinga. 

 

3.2.4 Ventos 

 

Para a caracterização da velocidade e direção dos ventos na região do Aproveitamento, 

foram utilizados os dados da estação meteorológica de Porto Nacional, distante 105 km 

do eixo, em linha reta. O período analisado compreendeu 10 anos de dados, de 1976 a 

1985. 

 

Conforme apresentado na Ilustração 3.7, observa-se que em quase dois terços do tempo 

ocorrem períodos de calmaria, com velocidades do vento abaixo de 3,6 km/h (1 m/s). No 

restante do tempo, os ventos mais freqüentes são os de sul (9,5%), de leste (7%) e de 

norte (6,2%), sucessivamente. 

 

Independentemente da direção, a velocidade média dos ventos situa-se em torno dos 2 

m/s (7,2 km/h), fato que permite classificá-los como ventos fracos a moderados. Observa-

se que os ventos originários das direções leste, sudeste e nordeste possuem velocidades 

médias superiores aos ventos das demais direções. 

 

As velocidades máximas registradas situam-se na faixa dos 6,0 m/s (21,6 km/h) a 8,0 m/s 

(28,8 km/h), com exceção de um valor ocorrido em julho/77, proveniente da direção leste, 

com velocidade de 14 m/s (50,4 km/h). 

 

A análise do comportamento dos ventos ao longo do ano indica a predominância de 

ventos do sul e do norte entre os meses de outubro e maio. Nos demais meses (junho a 

setembro), predominam os ventos de leste. 
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3.2.5 Umidade, Insolação 

 
A umidade relativa média anual possui um comportamento relativamente homogêneo 

quanto à sua distribuição espacial. A parte mais ao norte da área apresenta valores médios 

em torno dos 73%, ficando o extremo sul com valores em torno dos 65%. 

 

Durante o período de janeiro a março, a umidade relativa do ar atinge valores médios da 

ordem de 83%, na parte norte da bacia, e em torno dos 77%, na parte sul. Já nos 

períodos de estiagem, entre junho e setembro, esses valores são de 55% e 45% 

respectivamente. 

 

Quanto à insolação média anual neste trecho da bacia, verifica-se que ela varia em torno 

de 2.400 horas (média diária de 6,6 horas de brilho solar). Durante o mês de julho, 

período de máxima insolação, os valores mensais ficam em torno das 320 horas (média de 

10,3 horas diárias). Já para o mês de janeiro, o valor médio mensal é da ordem de 150 

horas (4,8 horas dia), correspondendo ao período de grande atividade chuvosa. 

 

3.2.6 Balanço Hídrico 

 

Para a caracterização do balanço hídrico na bacia do Rio Tocantins a montante de 

Miracema do Tocantins, utilizou-se a formulação proposta por Thorntwaite, que utiliza 

como parâmetros de entrada a temperatura média mensal e a latitude da estação em 

análise. 

 

Foram analisadas as estações de Porto Nacional, Taguatinga e Peixe. Com base nos 

dados dessas estações, verificou-se que a evapotranspiração potencial (EP) e a 

evapotranspiração real (ER) são crescentes no sentido sul-norte. 

 

Ao sul da bacia, segundo o método de Thorntwaite, a EP anual é da ordem de 1.200 mm, 

enquanto ao norte atinge cerca de 1.500 mm. A ER anual varia de 800 mm, ao sul, até 

1.100 mm, ao norte. 
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Na totalidade da área, o período de maior EP coincide com o período de maior 

precipitação, no verão, e o de menor EP, com o de menor precipitação, no inverno. De 

maneira geral, o balanço hídrico da bacia apresenta déficit mensal de maio a setembro e 

excedente hídrico nos meses de novembro a abril. 

 

Nas Ilustrações 3.8 a 3.10 estão representadas a precipitação, a evapotranspiração 

potencial e real e o balanço hídrico das estações de Porto Nacional, Peixe e Taguatinga, 

respectivamente. 

 

No Capítulo 6, Pedologia, é apresentado o balanço hídrico ao nível de 100 mm de 

armazenamento, que apresenta interesse específico para fins de uso agrícola dos solos. 
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4. RECURSOS HÍDRICOS 

 

4.1 Descrição da Bacia Hidrográfica 

 

4.1.1 Aspectos Fisiográficos 

 

A bacia do rio Tocantins a montante de Miracema do Tocantins está localizada entre os 

paralelos 9 e 17 graus de latitude sul e entre os meridianos 46 e 50 graus de longitude 

oeste. Corresponde a uma área de drenagem da ordem dos 186.000 km², o que equivale 

a 24% do total da bacia hidrográfica do Tocantins, com cerca de 770.000 km2. 

 

Em geral, o rio Tocantins tem seu desenvolvimento no sentido sul-norte, sendo formado 

pela conjunção dos rios das Almas e Maranhão, cujas nascentes ocorrem no Planalto de 

Goiás, em níveis superiores a 1.000 metros.  

 

No trecho denominado Alto Tocantins, com 128.000 km2, limitado pelo paralelo 12 graus 

de latitude sul, os principais afluentes encontram-se na margem direita, sendo o de maior 

porte o rio Paranã, que drena cerca de 65.000 km². Pela margem esquerda, o mais 

importante é o rio Santa Tereza. 

 

No trecho que se estende até a localidade de Miracema do Tocantins, correspondendo a 

58.000 km² do Médio Tocantins, os principais afluentes também estão situados na margem 

direita, destacando-se os rios Manuel Alves, Formiga e Água Suja. Pela margem 

esquerda, o afluente de maior expressão é o rio Crixás. 

 

O rio Tocantins apresenta uma extensão de aproximadamente 2.500 km até sua 

desembocadura na Baía de Marajó. Desse total, aproximadamente 1.100 km 

correspondem ao Alto Tocantins e 370 km ao trecho que alcança a localidade de 

Miracema do Tocantins, no Médio Tocantins. 
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A rede de drenagem é razoavelmente densa e, comparativamente ao rio Araguaia, as 

declividades médias são maiores, sem grandes áreas marginais alagadiças. Esses fatores 

concorrem para a formação de enchentes de resposta mais rápida, estimando-se um 

tempo de concentração de cerca de 20 dias, até Miracema do Tocantins. 

 

4.1.2 Aspectos Geomorfológicos 

 
Os rios das Almas, Maranhão e Paranã, que integram a bacia do Alto-Tocantins, nascem 

no Planalto Central Goiano e são caracterizados por uma intrincada variedade de formas 

de relevo sustentadas por rochas metamórficas com estrutura folheada. Nas cabeceiras, as 

altitudes variam de 800 a 1.200 metros. 

 

O médio curso do Tocantins, que se estende até a confluência com o rio Araguaia, 

percorre os terrenos rebaixados da depressão conformada entre o Planalto da Bacia 

Sedimentar Piauí-Maranhão e o Planalto Dissecado do Sul do Pará. 

 

O relevo é constituído de patamares escalonados, com altitudes médias entre 200 e 500 

metros. Na parte central da bacia, são encontradas superfícies aplainadas dissecadas em 

colinas, com altitudes entre 200 e 300 metros. Nos divisores, os terrenos chegam até 600 

ou 700 metros, formando serras como as do Estrondo e Paraíso, entre o Tocantins e o 

Araguaia, ou chapadas sedimentares, como as do divisor entre o Tocantins e o São 

Francisco. 

 

4.1.3 Aspectos Fitopedológicos 

 

Os cerrados são as formações típicas da bacia a montante de Miracema do Tocantins, 

ocorrendo em toda sua extensão. Nas cabeceiras dos rios das Almas, Maranhão e Paranã 

são encontradas formações de matas, que se tornam mais esparsas à medida que se 

caminha para a região central, quando ficam praticamente restritas às margens dos rios 

(florestas de galeria). A partir do paralelo 12o Sul, aproximadamente, começam a surgir 

agrupamentos de babaçus. Em alguns trechos dos rios Paranã e Tocantins ocorrem 

campos de várzea de maior dimensão. 
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Os solos predominantes no Alto-Tocantins até a foz do rio Tocantinzinho são os 

Cambissolos e os Latossolos. Nas proximidades da Chapada dos Veadeiros, é 

encontrada uma área característica de solos litólicos. A partir dessa região e ao longo da 

faixa central do Tocantins, passam a predominar os Latossolos e os Solos Concrecionários 

(Plintossolos Pétricos). Na bacia do Paranã, observa-se uma maior miscelânea de 

unidades pedológicas, com a ocorrência de um mosaico de Solos Litólicos, Cambissolos, 

Solos Concrecionários, Latossolos, Terras Roxas, Brunizem, Areias Quartzosas e lateritas 

hidromórficas. 

 
4.2 Disponibilidades Hídricas 

 
A rede fluviométrica existente na bacia do rio Tocantins a montante de Miracema do 

Tocantins é pequena, dispondo-se de poucos postos instalados anteriormente à década de 

70. No presente estudo, foram utilizados os postos apresentados no quadro abaixo: 

 

TABELA  4.1 

POSTOS FLUVIOMÉTRICOS UTILIZADOS 

 

CÓDIGO  

DNAEE 

RIO POSTO ÁREA 

 (km²) 

PERÍODO 

 DISPONÍVEL 

20200000 

20500000 

20940000 

21600000 

21900000 

Uru 

Maranhão 

Tocantins 

Paranã 

Paranã 

Uruana 

Porto Uruaçu 

Cana Brava I 

Ponte Paranã 

Paranã 

3.658 

34.146 

57.777 

31.369 

59.987 

12/64 a 1983 

11/64 a 1983 

12/82 a 1984 

10/67 a 1984 

10/70 a 1984 

22050001 

22250000 

22350000 

22500000 

Tocantins 

Manuel Alves 

Tocantins 

Tocantins 

Peixe  

Faz. Lobeira 

Porto Nacional 

Miracema do 
Tocantins 

130.052 

13.066 

175.370 

186.834 

01/71 a 12/84 

08/69 a 1984 

01/49 a 12/90 

08/69 a 12/88 

23100000 Tocantins Tupiratins 243.841 09/69 a 12/94 
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Uma apreciação geral do potencial hídrico de superfície, baseada nas vazões médias 

observadas nesses postos no período comum 1970/1983, permite concluir que: 

 

• Na bacia do Alto-Tocantins a montante da foz do rio Paranã, as vazões específicas 

diminuem gradualmente de montante para jusante. Os deflúvios médios avaliados para os 

postos Uruana, Porto Uruaçu e Cana Brava I foram respectivamente de 19,91, 18,13 e 

17,64 l/s/km2. Em termos sazonais, as médias dos deflúvios médios mensais variam de 

30 a 40 l/s/km2, no trimestre janeiro-março, a valores entre 5 e 10 l/s/km2,, no 

quadrimestre julho-outubro; 

 

• Ao longo do rio Paranã, na porção sudeste da bacia do Tocantins, as vazões específicas 

são relativamente reduzidas. No caso, os deflúvios médios nos postos Ponte Paranã e 

Paranã foram de apenas 11,80 e 12,27 l/s/km2, respectivamente. Em termos sazonais, as 

médias dos deflúvios médios mensais variam de 20 a 30 l/s/km2, no trimestre janeiro-

março, a valores ligeiramente abaixo dos 5 l/s/km2, no trimestre julho-setembro; 

 

• Na bacia do Médio-Tocantins a montante do local do Aproveitamento de Lajeado, área 

representada pelo posto Fazenda Lobeira no rio Manuel Alves, os deflúvios médios 

alcançam valores intermediários, 15,97 l/s/km2, porém com forte sazonalidade intra-

anual. No caso, as médias dos defúvios médios mensais variam de 30 a 40 l/s/km2, no 

trimestre janeiro-março, a valores da ordem dos 3 l/s/km2, no trimestre de julho-

setembro; 

 

• A integração dessas três parcelas da bacia fica bem caracterizada no posto de Porto 

Nacional, no curso do Tocantins, com deflúvio médio de 15,08 l/s/km2 e com médias 

dos deflúvios médios mensais variando entre 25 a 35 l/s/km2, no trimestre janeiro-março, 

e valores da ordem dos 5 l/s/km2, no quadrimestre julho-outubro. 

 

Cumpre observar que o período utilizado nas estimativas acima, de 1970 a 1983, é 

relativamente curto para a melhor caracterização das médias de longo termo. De fato, 

tomando-se a série integral do posto de Porto Nacional, disponível de jan/49 a dez/90, 
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percebe-se que os períodos de 1978/80 e 1982/83 foram anos de águas altas, com 

defúvios médios anuais variando de 17,30 a 23,74 l/s/km2. 

 

Com a série integral de Porto Nacional, mostrada a nível mensal na Tabela 4.2, o deflúvio 

médio de longo termo cai para 12,74 l/s/km2, correspondendo a uma vazão de 2.234 m3/s. 

Esse fato é conseqüencia, particularmente, das baixas vazões observadas no período 1950 

a 1955, com defúvios médios anuais variando entre 6,27 e 9,12 l/s/km2, apenas. 

 

A maior vazão de enchente registrada no rio Tocantins, em Porto Nacional, ocorreu em 24 

de fevereiro de 1980, com descarga estimada em 28.558 m3/s. No mesmo local, a menor 

vazão do histórico ocorreu em 19 de outubro de 1954, com a descarga alcançando 

somente 263 m3/s. Em anos normais, a amplitude do regime de vazões nesse local vai de 

mínimas em torno dos 450 m3/s até máximas ao redor dos 10.000 m3/s. Com a 

implantação do reservátorio de Serra da Mesa, no Alto Tocantins, prevê-se uma sensível 

regularização nesse regime de vazões, com a elevação das mínimas para valores 

frequentemente acima de 800 m3/s A Ilustração 4.1 caracteriza o padrão sazonal do rio 

Tocantins em Porto Nacional, ao nível de vazões médias mensais. 

 

A disponibilidade de água subterrânea será discutida no item 5.6 Hidrgeologia  

 

4.3 Qualidade da Água Superficial 

 

Tratando-se de uma bacia pouco alterada pela ocupação antrópica, seria de esperar que o 

rio Tocantins e principais afluentes apresentassem águas de boa qualidade. Essa 

expectativa foi confirmada pelas campanhas limnológicas realizadas na ADA (Área 

Diretamente Afetada) do reservatório de Lajeado, envolvendo variáveis de natureza física, 

química e biológica, conforme mostrado no item 10.4.1. 

 







Volume II - Tomo A 23 

De modo geral, os resultados dessas campanhas indicaram que: 

 

• Existem diferenças sazonais significativas em alguns dos parâmetros de qualidade da 

água, decorrentes do regime pluviométrico vigente na bacia. Entre esses parâmetros, 

destaca-se a concentração de sólidos em suspensão, que confere ao Tocantins e 

afluentes uma elevada turbidez no período de cheias, contrastando com a transparência 

típica do período de estiagens; 

 

• As concentrações de oxigênio dissolvido são elevadas, próximas aos teores no ponto de 

saturação; 

 

• Os valores de PH e alcalinidade indicam que o sistema apresenta uma boa capacidade 

de tamponamento; 

 

• O rio Tocantins e afluentes, no trecho em estudo, apresentaram baixos teores de 

nutrientes nitrogenados e fosfatados; 

 

• Os resultados das análises de plâncton demonstraram baixa densidade populacional;  

 

• Os teores de clorofila foram baixos, em níveis compatíveis com a escassez de plânton 

registrada no Tocantins e afluentes. 
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5. GEOLOGIA 

 

5.1 Considerações Iniciais 

 

Dentro da ótica da interdisciplinaridade e interação dos levantamentos temáticos para o 

diagnóstico ambiental das áreas de influência do Reservatório de Lajeado, os 

levantamentos geológicos constituem um dos elementos fundamentais para obtenção  do 

uma  visão integrada do meio físico e de sua dinâmica. 

 

Os estudos geológicos abrangeram aspectos relativos a geologia geral, tectônica e 

sismicidade, hidrogeologia, estabilidade de encostas e recursos minerais. 

 

No caso específico da Área Diretamente Afetada (ADA), o conhecimento do substrato 

rochoso forneceu subsídio para avaliação de aspectos relativos a erodibilidade, 

estabilidade de encostas, permeabilidade relativa das unidades litológicas e de cobertura, 

pedologia, erosão, evolução do relêvo, condicionantes hidrogeológicos, sismicidade, 

potencial mineral e outros. 

 

5.2 Metodologia 

 

Os trabalhos foram desenvolvidos obedecendo-se metodologia que permitisse a obtenção 

de dados e produtos em escalas compatíveis com as áreas de estudo, definidas em função 

do grau de influência a que serão submetidas essas áreas, devido a construção e operação 

do Revervatório de Lajeado. Os mapas geológicos foram compilados, desta maneira, em 

dois níveis de análise, correspondentes à Área de Influência e Área Diretamente Afetada e 

Entornos.  

 

Para a Área de Influência (AI), foi elaborado mapa geológico a partir de dados 

secundários listados na Bibliografia, dos quais devem ser realçados o Mapeamento 

Geológico, na escala de 1:500.000 (COSTA, 1985) e, também, as cartas disponíveis na 

escala de 1:1.000.000, (DNPM, 1975 e RADAMBRASIL, 1981) 
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Como toda atividade de mapeamento implica em interpretação e generalização, com um  

grande grau de subjetividade, existem discrepâncias entre os mapas disponíveis na  

bibliografia, e entre esses e as observações de campo efetuadas durante a realização deste 

diagnóstico. Em relação ao mapa da AI, optou-se por manter as informações conforme 

apresentadas nos originais, não se fazendo as adaptações necessárias para compatibilizá-lo 

com as informações apresentadas na escala 1:100.000. Pois isto demandaria a revisão do 

mapeamento geológico de uma área muito grande, não diretamente relacionada com a 

UHE Lajeado, sem ganhos significativos em relação aos objetivos deste diagnóstico. 

Apesar disso, considerou-se pertinente modificar o mapeamento de Costa- 1985, na área 

próxima a barragem, para adaptá-lo as observações de campo apresentadas na escala 

1:100.000.  

 

O mapa geológico referente à Área Diretamente Afetada (ADA), na escala de 1:100.000, 

foi elaborado a partir dos dados secundários relacionados no item 5.9 e complementado 

por fotointerpretação de imagens de satélite nas escalas de 1:100.000 e 1:250.000 e fotos 

aéreas na escala de 1:40.000, além de controle através de observações de campo. Essas 

últimas foram importantes na individualização das coberturas detrítico/lateríticas e 

depósitos aluvionares da planície do Rio Tocantins e no controle das demais unidades 

litológicas da área afetada pelo futuro reservatório de Lajeado. 

 

Os trabalhos de campo foram desenvolvidos no período de 07 a 17 de maio de 1996, 

reunindo-se as equipes de geologia, geomorfologia, hidrogeologia e estabilidade de 

encostas, que realizaram observações conjuntamente, tendo em vista a íntima relação entre 

feições de relêvo e o substrato geológico, além da otimização de recursos de transporte e 

apoio. 

 

A partir da fotointerpretação foram  elaborados mapas geológicos e geomorfológicos 

preliminares, susceptíveis a modificações após obtidos os resultados de controle de 

campo. Os trabalhos de campo envolveram o percurso de trechos ao longo da Área 

Diretamente Afetada e seus entornos, de modo a possibilitar observações sobre feições 

representativas de cada unidade geológica e geomorfológica indicada na literatura e 
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fotointerpretada, para caracterização e correlação com as unidades indicadas nos mapas 

preliminares. 

 

Foram descritos perto de 200 pontos de observação de campo e coleta de dados. Nesses 

locais foram anotadas não só as feições de relêvo restritas a eles, bem como observado o 

relêvo de áreas maiores e reconhecidos os limites dos diferentes tipos de acidentes 

topográficos. No campo foi também possível verificar a correlação das diversas unidades 

de relêvo com o substrato geológico e os tipos de solo. 

 

Os locais visitados foram descritos através de anotações em cadernetas de campo e, em 

muitos deles, foi realizada extensiva documentação fotográfica, além de amostragens de 

solos e rochas. A localização no campo foi feita através de visualização nas cartas do 

IBGE/DSG, imagens de satélite e fotos aéreas, nas quais foram plotados, através de 

locação por imagem, os pontos de observação e descrição. Muitos pontos foram plotados 

através de determinação das coordenadas geográficas com utilização de equipamento 

GPS. 

 

Encerrados os trabalhos de campo, os resultados foram lançados no mapa preliminar 

fotointerpretado e com os dados secundários nele constantes, de modo a se obter o mapa 

geológico definitivo, na escala pré-estabelecida, com apoio de fotointerpretação definitiva. 

 

Os dados referentes à hidrogeologia foram obtidos através do mapa hidrogeológico do 

Brasil apresentado pelo CPRM/DNPM (1983), na escala 1:5.000.000, através dos 

estudos de inventário efetuados pela Themag Engenharia, dos mapas geológicos da Área 

de Influência e da Área Diretamente Afetada e Entornos, de viagem de reconhecimento, de 

dados de cadastro preliminar de poços obtido junto à Saneatins e de dados obtidos junto 

às prefeituras. A CPRM dispõe de um cadastro de poços, denominado SIAGAS, 

entretanto esses dados não puderam ser obtidos no prazo de emissão do relatório. 

 

A avaliação da estabilidade/erodibilidade das enconstas é efetuada no relatório de 

impactos, com base nos dados dos estudos de inventário efetuados pela Themag 

Engenharia, dos mapas geológicos e geomorfológicos da Área Diretamente Afetada e 



Volume II - Tomo A 27 

entorno  e  de  observações obtidas durante viagem de reconhecimento,  que  permitiu 

 identificar as unidades e trechos mais susceptíveis aos fenômenos em estudo e os 

prováveis mecanismos envolvidos.  

 

A avaliação da sismicidade foi efetuada com base em levantamento de eventos sísmicos, 

obtido junto ao Observatório Sismológico de Universidade de Brasilia, em um raio de até 

500 km ao redor do eixo da barragem de Lajeado. Foram considerados também a 

bibliografia mais atualizada disponível sobre o assunto, os dados tectônicos e geológicos, 

além das observações feitas durante viagem de reconhecimento, sobre as falhas e demais 

estruturas geológicas e suas relações com as unidades geológicas de diferentes idades.  

 

A avaliação do potencial mineral da Área de Influência do Reservatório de Lajeado foi 

feita através da integração das ocorrências minerais conhecidas e sua correlação com os 

diversos ambientes tectônicos e litoestratigráficos, associados com as mineralizações 

indicadas nos estudos realizados pelo DNPM/CPRM (1981, 1984a 1984b) e 

RADAMBRASIL (1981). 

 

O diagnóstico dos recursos minerais existentes na Área Diretamente Afetada pelo 

Reservatório refere-se às jazidas de bens minerais que se encontram em exploração ou 

estão protocoladas junto ao DNPM para a obtenção de alvará de pesquisa ou 

licenciamento. Dessa forma, os dados obtidos foram levantados junto a esse 

Departamento, e foram consultadas as prefeituras municipais e a MINERATINS, para a 

obtenção de informações locais. 

 

As áreas protocoladas junto ao DNPM constam dos “overlays” fornecidos e listagem de 

processos minerários atualizados até maio de 1996. Foram consultadas as folhas de 

Miracema do Norte (CS.0948.3000), Miranorte (CS.0948.3030), Vila Canela 

(CS.1048.0000), Brejinho de Nazaré (CS1048.0030), Porto Nacional (CS.1048.3000), 

Fátima (CS.1048.3030), Santa Rosa (CS.1148.0000) e Paraíso do Norte 

(CS.1148.0030), na escala 1:100.000. 
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A atividade minerária na região foi, também, avaliada a partir de levantamentos de campo, 

tendo-se visitado as cascalheiras, barreiros e portos de areia de maior relevância. Não 

foram considerados, nesta etapa, as jazidas de materiais naturais de construção da Cidade 

de Palmas, as minerações abandonadas ou exploradas eventualmente e as minerações de 

pequeno porte, consideradas “artesanais”. 

 

5.3 Geologia Geral da Área de Influência 

 

A Área de Influência do Reservatório de Lajeado (AI), com uma superfície aproximada de 

30.000km2, engloba uma grande variedade de unidades litoestratigráficas, tendo sido 

individualizadas, dentro da área, através dos dados obtidos da literatura, 22 unidades 

litológicas distintas. Dessas unidades, 7 referem-se a depósitos sedimentares fanerozóicos, 

com idades desde siluriano-devonianas até holocênicas, e 15 correspondem a rochas pré-

cambrianas do Proterozóico e Arqueano.Uma destas unidades, a Suite Xobó, não está 

representada no mapa devido as suas dimensões reduzidas em relação a escala do mesmo. 

Mas considerou-se pertinente descreve-la pois as litologias da suite estão distribuidas de 

forma difusa em outras unidades presente na porção sudeste da AI. A compartimentação 

geotectônica da área é bem definida e será discutida no capítulo referente à tectônica e 

sismicidade. 

 

As unidades sedimentares ocupam toda a porção norte-oriental da área, além de 

recobrirem as unidades pré-cambrianas em trechos localizados da parte meridional da 

Área de Influência, enquanto as unidades pré-silurianas distribuem-se a sul e a oeste da 

mesma. A seguir são descritas as principais características litológicas das unidades 

geológicas constantes do Mapa Geológico da Área de Influência (LAJ-08-002-DE), com 

base essencialmente nos dados de Costa (1985), Projeto RADAMBRASIL - volume 22 

(1981) e Projeto Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo - Folha Rio São Francisco - 

DNPM (1974). 

 

5.3.1 Rochas Fanerozóicas 
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As rochas fanerozóicas estendem-se por grandes trechos, perfazendo mais da metade da 

superfície da Área de Influência. As 7 unidades sedimentares que as representam são 

constituídas por aluviões holocênicos, coberturas detrítico-lateríticas terciárias, formação 

carbonífera indiferenciada, formação Longá, formação Cabeças, formação Pimenteiras, 

sendo estas três últimas de idade devoniana, e formação Serra Grande, de idade siluriano-

devoniana. 

 

 - Aluviões Holocênicos 

 

Os depósitos aluvionares holocênicos associam-se ao sistema de drenagem atual e 

assentam-se discordantemente sobre as demais unidades litológicas da Área de 

Influência. São constituídos por materiais inconsolidados representados por cascalhos, 

areias, siltes e argilas, preenchendo a calha do rio Tocantins e dos afluentes, além de 

conformarem planícies de inundação e terraços fluviais. No leito do rio Tocantins, as ilhas 

de barreiras mostram a presença de seixos bem rolados na base, sotopostos a pacotes 

de areias médias a finas bem selecionadas, com estratificações cruzadas tangenciais de 

pequeno a médio porte. Nos diques marginais ocorrem areias muito finas siltosas, mal 

estratificadas. Nas planícies e terraços ocorrem cascalhos basais, com coberturas de 

areias finas, médias e grossas, além de lentes e camadas de silte e argila no topo das 

seqüências aluvionares. 

 

Os aluviões do rio Tocantins e, principalmente, dos afluentes, contêm ouro e, mais 

raramente, diamantes, tendo se constituído, desde o século passado, em importante polo 

de garimpagem na região, hoje em decadência devido ao esgotamento das jazidas 

aluvionares superficiais.  

 

A planície do rio Tocantins acompanha-o ao longo de todo o seu percurso dentro da 

Área de Influência, com exceção de trecho com cerca de 30km próximo ao Lajeado, 

onde a planície praticamente desaparece. Tem largura média de 2 a 3km, alcançando 

larguras máximas na região de Brejinho de Nazaré, as quais atingem até mais de 8km. 
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 - Coberturas Areno-argilosas Laterizadas 

 

Os depósitos detríticos laterizados e/ou inconsolidados recobrem indistintamente as 

unidades mais antigas, na forma de manchas irregulares distribuídas por toda a área, 
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predominantemente na porção meridional. A maior mancha acompanha o rio Manoel 

Alves até a sua confluência com o Tocantins e recobre uma superfície aproximada de 

1.500km2, a maior parte já fora dos limites da Área de Influência. As demais coberturas 

distribuem-se esparsamente através de manchas com superfícies menores que 100km2, 

diminuindo gradualmente o número de ocorrências em direção ao norte. Ocupam 

preferencialmente áreas de interflúvios preservados da erosão, se bem que podem 

encostar nas margens do rio Tocantins e principais afluentes, como a grande mancha do 

rio Manoel Alves. 

 

Essas coberturas cenozóicas são constituídas essencialmente por sedimentos arenosos e 

conglomeráticos pouco consolidados e parcialmente laterizados. Observam-se 

conglomerados de terraços com matriz argilosa concrecionária e contendo material 

rudáceo com até 0,5m de diâmetro, constituído de quartzo, quartzito, siltito e arenito, 

proveniente das formações Serra Grande e Pimenteiras. Esse tipo de conglomerado 

encontra-se sobretudo nas imediações de Porto Nacional. A maioria dos 

conglomerados, entretanto, caracterizam-se por conterem seixos de 3 a 5cm de 

diâmetro, bem arredondados, imersos em matriz arenosa com cimento ferruginoso. Os 

sedimentos arenosos, por sua vez, são de granulação grossa a média, por vezes 

contendo argila, e são mal selecionados e mal estratificados, encontrando-se também 

parcialmente laterizados. Enquanto esses depósitos rudáceos e psamíticos parecem 

associar-se a paleodrenagens precursoras do atual sistema fluvial, as coberturas dos 

chapadões e interflúvios são constituídas por acumulações superficiais de fragmentos 

quartzosos, limoníticos, concreções argilosas, areias parcialmente laterizadas e cangas 

lateríticas, podendo representar depósitos colúvio-aluvionares associados a processo 

generalizado de peneplanização durante o Terciário-Quaternário. 

 

 - Carbonífero Indiferenciado 

 

A dificuldade de cartografagem e separação litológica entre as formações Poti e Piauí,na 

região do rio Tocantins, fez com que o projeto RADAMBRASIL reunisse essas duas 

formações em uma única unidade de mapeamento, sob a denominação de Carbonífero 

Indiferenciado. 
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O Carbonífero Indiferenciado ocorre, na Área de Influência, em área bastante reduzida 

da margem esquerda do Tocantins, a oeste de Lajeado, associado a falhamentos normais 

que afetam a região. A espessura na área é estimada ao redor de 80m, com base 

exclusivamente em medições a partir da parte aflorante. Estratigraficamente, o 

Carbonífero Indiferenciado posiciona-se acima da formação Longá e encontra-se 

sotoposto à formação Pedra de Fogo, com as quais tem relação de contato 

concordante, principalmente no que se refere ao contato superior. As unidades Poti e 

Piauí, por sua vez, mostram relação de contato de caráter geralmente concordante, com 

discordâncias erosivas localizadas e angulares de ângulo muito pequeno, da ordem de 1o. 

 

Com base na posição estratigráfica e no registro fossilífero, o Carbonífero Indiferenciado 

abrange o intervalo que vai do Carbonífero Inferior (formação Poti) ao Carbonífero 

Superior (formação Piauí). 

 

Na Área de Influência o Carbonífero Indiferenciado é constituído por duas seqüências 

litológicas distintas e superpostas, apesar de não mapeáveis em pequena escala. A 

seqüência inferior (formação Poti) é composta por arenitos preferencialmente róseos, 

arroxeados e esbranquiçados (pintalgados de caulim), com granulação fina a média, às 

vezes grosseira, micáceos, friáveis, às vezes contendo leitos conglomeráticos. 

Ocasionalmente ocorrem zonas com seixos e grânulos de quartzo e quartzito intercalados 

com siltitos róseo-avermelhados e arroxeados, além de folhelhos com lentes de arenitos 

finos, argilosos e raros leitos calcíferos. Essa seqüência exibe proeminentes 

estratificações cruzadas alternadas com leitos plano-paralelos. No topo aparecem 

estruturas poligonais tipo “casco de tartaruga”. A seqüência superior (formação Piauí), 

caracteriza-se pela presença de siltitos e arenitos finos, argilosos, avermelhados e 

arroxeados, exibindo estratificação cruzada. Existem intercalações de folhelhos, com 

ocasionais leitos calcíferos, avermelhados, micáceos, com estratificação plano-paralela 

bem visível e leitos de sílex (chert). Na base dessa seqüência superior, há ocorrências 

localizadas de conglomerado com seixos, matacões e blocos de quartzo, quartzito e 

arenito fino, mostrando bom arredondamento, com matriz siltico-arenosa. 

 



Volume II - Tomo A 34 

O ambiente deposicional da seqüência inferior do Carbonífero Indiferenciado é 

possivelmente marinho litorâneo, passando para palustre, como sugerido pelos restos 

vegetais encontrados nas intercalações de folhelhos e siltitos. A parte superior 

provavelmente foi depositada em ambiente continental fluvial e eólico, com indícios de 

transgressões marinhas representadas por calcários e fósseis marinhos. 

 

 - Formação Longá 

 

A formação Longá bordeja as exposições das rochas do Carbonífero Indiferenciado, 

próxima à margem esquerda do rio Tocantins, a oeste do Lajeado, e tem área de 

exposição bastante reduzida. A sua espessura pode alcançar algumas centenas de 

metros, se bem que na Área de Influência é bastante reduzida, não devendo ultrapassar 

50m.  

 

A formação Longá, na Área de Influência, tem relação de contato possivelmente 

concordante com as formações Cabeças e Pimenteiras, enquanto que com o 

Carbonífero Indiferenciado, grande parte do contato se dá por falhamento. A sua 

posição estratigráfica na Bacia do Parnaíba está bem definida, situando-se entre as 

formações Cabeças e Poti. O contato inferior com a formação Cabeças é concordante, 

com discordâncias localizadas, e o superior, com a formação Poti, é gradacional e 

transicional, podendo apresentar discordâncias nas margens da bacia, principalmente no 

flanco sudoeste. Com base na posição estratigráfica e, sobretudo no conteúdo fossilífero, 

acredita-se que a formação Longá teve sua deposição iniciada no Devoniano Médio, 

com auge no Devoniano Superior, e encerrada já no Carbonífero Inferior. 

 

Litologicamente a formação Longá é constituída por seqüência de arenitos, siltitos, 

argilitos e folhelhos, com estratificação plano-paralela bem definida e camadas exibindo, 

internamente, estratificação cruzada de pequeno porte. São comuns marcas onduladas 

de pequena amplitude e comprimento de onda variável, geralmente simétricas, além de 

estruturas de sobrecarga. Predominam os siltitos de coloração cinza, cinza esverdeada, 

amarelada e amarronzada, com intercalações de arenitos, argilitos e folhelhos. Os 

arenitos costumam ser micáceos, são finos a médios, algo argilosos, compactos e 
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apresentam concreções até centimétricas de pirita. Próximo a Monte Santo, na estrada 

para Paraíso do Tocantins, a formação Longá é representada por folhelhos pretos 

carbonosos, bem estratificados, com perturbação tectônica bastante forte. 

 

Entre Miranorte e Miracema do Tocantins, a litologia predominante é constituída por 

siltito creme-amarelado, ferruginoso e bem estratificado. Próximo à superfície, a 

desagregação desses siltitos é intensa, originando plaquetas e pastilhas de sedimento 

ferruginizado. Ainda próximo a Miracema do Tocantins, ocorre siltito micáceo, com 

estratificação plano-paralela e microcruzada, além de arenito fino a muito fino, marrom-

avermelhado, argiloso e micáceo, com leitos maciços de 1m de espessura. 

 

O ambiente de sedimentação da formação Longá, ao menos com relação aos folhelhos, 

corresponderia a um mar raso de águas calmas, como sugerido pela presença de marcas 

de ondas e vestígios de vermes. 

 

 - Formação Cabeças 

 

A formação Cabeças ditribui-se, na Área de Influência, a oeste das áreas de ocorrência 

das formações Longá e carboníferas ocupando, igualmente, superfície bastante reduzida. 

É bastante afetada por falhamentos, através dos quais é colocada em contato 

principalmente com a formação Pimenteiras. Na área de domínio da formação Cabeças 

a morfologia caracteriza-se por morros testemunhos residuais, com freqüente formação 

de relêvo ruiniforme e tabular, sendo a espessura pequena, não ultrapassando 30m em 

afloramentos. 

 

A formação Cabeças interpõe-se entre as formações Pimenteiras e Longá, em contato 

abrupto e, possivelmente discordante, tanto com a primeira, como com a segunda 

formação. Datações palinológicas e correlações com outras formações conhecidas na 

Bacia Amazônica permitiram posicionar a formação Cabeças no Devoniano Médio e 

Superior. 
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A composição litológica é predominantemente arenítica, caracterizada por arenitos 

brancos, grosseiros, com muscovita, além de conglomerados. A estratificação é plano-

paralela e cruzada tabular, de pequeno a médio porte. O grau de seleção é baixo, 

existindo fração fina, mais bem selecionada e exibindo estratificação mais marcante. 

Existem freqüentes intercalações de delgadas camadas sílticas e argilosas, às vezes bem 

laminadas, micáceas, brancas, cremes e avermelhadas. Os arenitos são muito friáveis, 

caulínicos, micáceos e apresentam comumente cimentação limonítica. Em vários locais, 

como próximo a Miracema do Tocantins e Miranorte, os arenitos mostram coloração 

avermelhada, quando são mais finos e melhor selecionados. Os conglomerados, de 

posição estratigráfica ainda dividida entre as formações Cabeças e Pimenteiras, foram 

interpretados alternativamente, como tilitos ou diamictitos. Os seixos e blocos de rochas 

variadas encontram-se imersos em matriz silto-argilosa, às vezes arenosa, podendo ser 

bem estratificada ou maciçamente acamada. 

 

A formação Cabeças corresponderia a ambiente deposicional deltaico, com depósitos 

de escorregamento refletidos nos conglomerados e turbiditos. Os paraconglomerados 

poderiam representar, também, diamictitos de origem glacial, enquanto os arenitos são 

interpretados por alguns autores como depósitos de ambientes litorâneos, com fácies 

deltaicas registradas nos níveis argilosos subordinados. 

 

 - Formação Pimenteiras 

 

A formação Pimenteiras é a que ocupa maior extensão da Área de Influência, 

distribuindo-se por cerca da metade de sua superfície total. Na parte oriental capeia todo 

o chapadão da Serra do Lajeado e cobre, também, grandes superfícies abatidas por 

falha na porção ao norte da área. Do lado esquerdo do rio Tocantins recobre, sob forma 

de mesas residuais, a Serra da Malhada Alta, sendo que, em direção ao norte, ocupa 

grande áreas na forma de platôs horizontais plano-ondulados, totalmente dissecados. A 

oeste, a formação aparece no gráben de Monte Santo e capeando a Serra do Estrondo. 

Na região a leste da Área de Influência foram registradas espessuras da formação 

Pimenteiras da ordem de até 300m, sendo mais comuns espessuras entre 150 e 200m. 
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Estratigraficamente, a formação Piementeiras posiciona-se entre as formações Serra 

Grande e Cabeças, com as quais mantém relação de contato concordante e gradacional, 

além da existência, em diversos locais, de contatos tectônicos por falhamento. 

 

O diversificado conteúdo fossilífero da formação Pimenteiras, representado por trilobitas, 

vegetais talófitos (spongiophyton), gastrópodos, braquiópodos, lamellibranquios, peixes, 

rastros e tubos de vermes, quitinozoários, crinóides, etc,  conferem-lhe idade devoniana, 

abrangendo o período desde o Eodevoniano ao Neodevoniano. 

 

Sob o ponto de vista litológico, a formação Pimenteiras mostra duas unidades bastante 

distintas, que permitiram desmembrá-la nos membros Itaim e Picos. O membro Itaim, 

inferior, é constituído predominantemente por arenitos sílticos e micáceos, exibindo 

intercalações de siltitos e folhelhos, pobres em fósseis, enquanto o membro superior 

(Picos) é essencialmente pelítico e mais fecundo em restos fossilíferos. Dentro da Área 

de Influência, a separação desses membros é de difícil representação cartográfica, tendo 

em vista a sua interdigitação e os efeitos tectônicos que tornam a sua posição indefinida. 

As unidades litológicas que predominam na Área de Influência são constituídas, mais 

freqüentemente, por arenitos, microconglomerados, argilitos, siltitos, muitas vezes 

ferruginosos, e folhelhos escuros, semelhantes aos da formação Longá, com 

predominância dos termos pelíticos. São observadas estruturas como marcas de ondas, 

“flaser”, microestratificação cruzada, concreções, oólitos, laminação plano-paralela e 

estruturas de sobrecarga. As colorações dos termos psamíticos e siltíticos são variáveis, 

predominando as esbranquiçadas, amareladas, amarronzadas, arroxeadas, avermelhadas 

e, quando ferruginizados, amarelas-ocre ou pardacentas. Os arenitos têm granulação 

desde fina até grosseira, passando horizontalmente para siltitos, com grau de 

selecionamento geralmente alto. Os termos pelíticos têm cores branca (mais comumente), 

amarelada, acinzentada, esverdeada, amarronzada, azulada, cremes e 
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arroxeadas. Os argilitos ocorrem em toda a área, sob a forma de lâminas delgadas até 

camadas com 10m de espessura, emprestando ao conjunto, pelo fato de se encontrarem 

intercalados nos arenitos e siltitos, conspícua estratificação plano-paralela. 

 

O ambiente de sedimentação da formação Pimenteiras é essencialmente marinho de 

águas rasas, com indícios de variações de regime de fluxo, atuação de correntes e 

oscilações do fundo do mar e aporte de detritos. Uma fácies de planície de maré é 

indicada pelas estruturas  “flaser”, existindo também evidências da existência de fácies de 

canais de maré e fácies sub-litorânea rasa. 

 

 - Formação Serra Grande 

 

Apesar das rochas da formação Serra Grande sustentarem os chapadões da Serra do 

Lajeado e os morros testemunho da Área de Influência do reservatório de Lajeado, elas 

têm pequena representatividade cartográfica por encontrarem-se capeadas, de forma 

generalizada, pela formação Pimenteiras. Contudo, nas escarpas verticalizadas das 

chapadas e mesas da região, as rochas expostas ao longo dos altos paredões são 

constituídas essencialmente pelos sedimentos rudáceos e psamíticos da formação Serra 

Grande, com espessuras de até 80m, próximo a Monte do Carmo. A formação Serra 

Grande, quando aflora em superfície, mostra pequenas espessuras, da ordem de apenas 

alguns metros, pelo fato de ter sido grandemente erodida. É o caso das exposições que 

ocorrem beirando a calha do rio Tocantins, próximo a Tocantínia, Lajeado e Palmas, 

além de Porto Nacional, que se associam a blocos abatidos por falha, de pequena 

expressão areal. 

 

Sob o ponto de vista estratigráfico a formação Serra Grande representa a unidade basal 

da Bacia Sedimentar do Parnaíba, assentando-se em notável discordância angular sobre 

todas as rochas pré-cambrianas da região. O contato superior com a formação 

Pimenteiras é concordante, às vezes transicional, outras vezes abrupto, existindo locais 

em que a ausência da formação Serra Grande mostra a deposição transgressiva da 

formação Pimenteiras, recobrindo diretamente unidades pré-cambrianas. Em planta é 

freqüente a observação de contatos tectônicos por 
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falhamento entre a formação Serra Grande e a Pimenteiras e, principalmente, com 

relação ao embasamento pré-cambriano, como exemplificado na área do gráben do 

Lajeado. 

 

A quase total ausência de restos fósseis não impediu de posicionar com segurança a 

formação Serra Grande no limite entre o Siluriano e o Devoniano, como conseqüência de 

sua relação de contato, em parte transicional, com a formação Pimenteiras, cuja idade é 

bem fundamentada no diversificado registro fossilífero. 

 

A constituição litológica é essencialmente arenítica e conglomerática, com alternância 

entre esses dois tipos litológicos, ocorrendo níveis siltíticos e argilíticos delgados 

principalmente próximo ao topo da formação Serra Grande, já gradando para os pelitos 

da formação Pimenteiras. Os grãos dos arenitos são angulosos a subarredondados, 

grosseiros, com diâmetros de até 2mm e natureza mineralógica essencialmente quartzosa 

e caulínica, imprimindo caráter arcoseano aos arenitos. A seleção é baixa a média, 

existindo seixos dispersos, com até 4cm de diâmetro, sendo que as características 

mineralógicas dos sedimentos, com coloração geralmente cinza-esbranquiçada, 

amarelada e, mais raramente rosada, permitem classificá-los como arenitos 

ortoquartzíticos. As estruturas mais características são representadas por estratificações 

cruzadas de pequeno a grande porte, com predominância dos tipos tabular e acanalado, 

marcas de ondas, laminação plano-paralela, zonas silicificadas e, eventualmente, bolas de 

argila. Em vários horizontes do pacote arenítico ocorrem camadas conglomeráticas com 

até 6m de espessura, contendo seixos de 1 a 3cm e matacões alcançando diâmetros de 

até 10 a 30 cm, bem arredondados, constituídos basicamente por quartzo e quartzito. A 

concentração de seixos pode chegar ao ponto, localmente, de provocar o seu 

imbricamento, sendo a matriz de natureza semelhante a dos arenitos acima descritos. 

 

A formação Serra Grande depositou-se em ambiente controvertido, possivelmente 

marinho, com influência fluvial. Essencialmente, teria sido depositada e retrabalhada em 

ambiente marinho raso, em parte sob subsidencia, com influência de fortes 
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correntezas e tempestades. As alternâncias de arenitos e conglomerados seriam 

sugestivas de transgressões sobre níveis de cascalhos espalhados pela rede fluvial em 

área continental emergente, sob clima frio e seco. 

 

5.3.2 Rochas Pré-cambrianas 

  

As rochas pré-cambrianas são definidas, dentro da Área de Influência, sob a denominação 

de 15 unidades litoestratigráficas distintas, representando grande diversidade e 

heterogeneidade litológicas. Ocupam as partes sul, oeste e central da área, sendo que, 

nesta última, prolongam-se por estreita faixa até a extremidade setentrional, acompanhando 

o vale do rio Tocantins. Representam eventos deposicionais e termotectônicos desde muito 

brandos até de alto grau, envolvendo episódios muito antigos, de idade arqueana, 

sucedidos por episódios proterozóicos que se prolongaram no tempo até o limiar do 

Paleozóico. 

 

 - Suite Santa Luzia 

 

A Suite Santa Luzia é representada por pequenos corpos graníticos concentrados no limite 

centro-ocidental da Área de Influência, alojados no âmbito do Grupo Estrondo, 

geralmente com dimensões não mapeáveis na escala adotada. Tratam-se de granitos 

isotrópicos com porções pegmatíticas e granodioríticas, de coloração rosada e cinza 

avermelhada, com granulação média a grossa. Os granitos são localmente porfiríticos e 

constituem-se de plagioclásio, quartzo, muscovita e biotita, aparecendo granada, turmalina, 

apatita, zircão e minerais opacos como acessórios. Os granodioritos são granulares 

hipidiomórficos e são constituídos por plagioclásio, quartzo, microclínio, biotita e 

muscovita, além dos acessórios zircão, apatita, calcita e opacos. 

 

 - Grupo Estrondo 

 

O limite ocidental da Área de Influência, no divisor de águas das bacias do Tocantins e 

Araguaia, desenvolve-se predominantemente em áreas de domínio do Grupo Estrondo, 

numa faixa norte-sul com largura de 20km, alcançando até 50km na região de Paraíso do 
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Tocantins. O Grupo Estrondo recobre discordantemente os 
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Complexos Colméia e Rio dos Mangues, além do Grupo Rio do Côco, e passa 

gradualmente para o Grupo Tocantins, com o qual mostra semelhanças litológicas, de grau 

metamórfico e de estilo estrutural. Sua idade é proterozóica média e efeitos de tectônica 

tangencial colocam-no, em vários locais, em cima do Grupo Tocantins e sotoposto ao 

Complexo Rio dos Mangues. Compõe-se de seqüência litológica que se inicia com 

metaconglomerados basais e quartzitos com níveis de metaconglomerados e de xistos 

feldspáticos, passando para xistos grafitosos, muscovita xistos com granada, estaurolita, 

cianita e quartzo micaxistos. Intercalam-se, nessas unidades litológicas, lentes de 

anfibolitos, serpentinitos, esteatitos, actinolita, tremolita e talcoxistos, cloritaxistos, etc. 

 

Os seixos dos metaconglomerados têm tamanhos variando de 3 a 11cm e são estirados, 

sendo de composição quartzosa e feldspática, imersos em matriz foliada constituída 

principalmente de quartzo e muscovita, secundados por biotita e feldspato. Os quartzitos 

têm textura sacaróide e mostram preservadas estruturas primárias como estratificação 

cruzada de médio porte, do tipo tabular, e acamamento plano-paralelo. Os quartzo 

micaxistos têm espessuras desde centimétricas até dezenas de metros e sua textura é 

granolepidoblástica e lepidoblástica, sendo constituídos essencialmente de quartzo, 

plagioclásio, biotita e muscovita. Como acessórios ocorrem turmalina, zircão, apatita, 

carbonatos e minerais opacos. Os xistos grafitosos chegam a formar níveis de alguns 

metros e são constituídos essencialmente de quartzo e grafita, com muscovita subordinada. 

A textura dos granada, estaurolita e cianita xistos é porfiroblástica, graças à presença 

desses minerais, que se encontram imersos em matriz granolepidoblástica e lepidoblástica, 

constituída por plagioclásio, muscovita, biotita e carbonatos. 

 

Os anfibolitos contêm hornblenda e plagioclásio, além de quartzo, titanita, minerais opacos, 

biotita, epidoto e apatita, arranjados sob textura nematoblástica a granoblástica e 

emprestando às rochas coloração preta a verde escura. Os anfibólio-xistos têm coloração 

esverdeada, granulação fina a média e textura nematoblástica, sendo constituídos por 

clorita e/ou actinolita e antofilita, secundadas por granada, 
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plagioclásio, epidoto, minerais opacos, rutilo, quartzo e carbonatos. Finalmente, 

associados aos serpentinitos, ocorrem talcoxistos e esteatitos que podem se transformar 

em antofilita talco xistos, quando adquirem coloração verde esbranquiçada e textura 

lepidoblástica, em que a antofilita aparece como cristais fibrosos e aciculares imersos em 

palhetas orientadas de talco. 

 

O Grupo Estrondo, juntamente com o Grupo Tocantins, com o qual mantém contato de 

direção meridiana ao longo de toda a região a oeste da Área de Influência, pertence ao 

supergrupo Baixo Araguaia, uma das maiores unidades supracrustais do Proterozóico. 

 

 - Formação Monte do Carmo 

 

A formação Monte do Carmo ocupa pequena área limitada por falhamentos a cerca de 

50km a sudeste de Porto Nacional, ocupando faixa com perto de 100km2. Os sedimentos 

da formação Monte do Carmo têm espessura de 150m e preenchem pequeno graben 

orientado a nordeste, sendo constituídos de conglomerados polimíticos basais que passam 

gradativamente para arenitos arcoseanos. Os seixos dos conglomerados são de quartzo, 

quartzito, rochas basálticas, granito e gnaisse, com diâmetros de até 15cm, imersos em 

matriz de arenito arcoseano. Há níveis de conglomerado fino intercalados na seqüência, 

ressaltando a estratificação. A coloração dos arenitos é esbranquiçada a rósea e a 

granulação é fina, sendo que os mesmos exibem estratificação plano-paralela e cruzada 

tabular de pequeno porte. Em direção ao topo os arenitos tornam-se mais grossos e 

contêm seixos esparsos de quartzo e quartzito. Datação geocronológica forneceu idade de 

1.100 Ma para formação Monte do Carmo, situando-a no Proterozóico Médio. 

 

 - Grupo Natividade 

 

As rochas do Grupo Natividade estendem-se por uma faixa orientada para nordeste, por 

um trecho de 150km, com larguras variáveis de 6km, ao sul, até 30km, próximo a Porto 

Nacional. Essa faixa cruza o rio Tocantins na região de Ipueiras e encontra-se ladeada, a 

sudeste, pelo Complexo Manoel Alves e, a noroeste, pelo Complexo Porto 



Volume II - Tomo A 44 

Nacional e formação Morro do Aquiles. A nordeste recobrem-na as rochas sedimentares 

da formação Pimenteiras. Na extremidade sudeste da Área de Influência encontra-se outra 

pequena faixa de rochas do Grupo Natividade, embutidas no domínio do Complexo 

Manoel Alves. 

 

A espessura do Grupo Natividade atinge 800m e corresponde a seqüência psamítica com 

conglomerados na base, contendo seixos de quartzo e quartzito imersos em matriz 

arenosa, quartzitos puros com seixos esparsos de quartzo, quartzitos micáceos com 

intercalações de tremolita-actinolitaxistos, filitos  e metavulcânicas, além de quartzitos 

micáceos com intercalações de filitos. Os quartzitos exibem estruturas primárias 

preservadas, representadas por estratificação cruzada de médio porte, acamamento e 

marcas de onda, enquanto os filitos e micaxistos mostram conspícua foliação e crenulação 

localizada. As metavulcânicas encontram-se intensamente silicificadas, denotando 

fenocristais euedrais de quartzo imersos em matriz fina, além de ocorrerem sob a forma de 

seixos de vulcânicas porfiríticas em matriz argilítica e síltica, associados a material 

brechóide. 

 

O ambiente deposicional do Grupo Natividade corresponde a plataforma marinha, com 

águas mais rasas a ocidente e águas mais profundas na parte centro-leste da bacia, 

atestadas por sedimentação carbonática. A deformação termo-tectônica que afetou o 

Grupo Natividade é contemporânea à que deformou o supergrupo Baixo Araguaia, e 

corresponde ao Proterozóico Médio.  

 

 - Corpos Básicos e Ultrabásicos 

 

Corpos básicos e ultrabásicos, possivelmente do Proterozóico Médio, ocorrem em área 

de cerca de 50km2 na extremidade sudoeste da Área de Influência, sob a forma de corpos 

serpentiníticos da área de Crixás, associados a “greenstone belts”. Encontram-se 

encravados no domínio do Complexo Rio dos Mangues, com relações de contato 

possivelmente concordantes, devendo corresponder a magmatismo associado aos 

processos iniciais de rifteamento da crosta arqueana, e teriam sido submetidos aos eventos 

metamórficos que foram registrados no supergrupo Baixo Araguaia. 
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 - Suite Lajeado 

 

Na região de Ipueiras e nas adjacências do Povoado Lajeado, situado ao norte do 

paralelo 10o Sul,  Barbosa et al (1966) apud Costa (1985), reconheceram vários corpos 

graníticos semelhantes ao tipo Itu, denominando-os de Granito Lajeado, devido às 

exposições na localidade homônima, não indicadas no mapa geológico da AI, em função 

da escala deste mapa. Cunha et al (1981), apud Costa (1985), reuniram os corpos 

individualizados por Barbosa et al (opus cit.), vulcânicas ácidas e porções do granitóide 

Matança na Suite Intrusiva Ipueiras, voltando Costa et al (1984) a utilizar o nome Suite 

Lajeado, para preservar a designação anterior, seguindo a sistemática da Comissão 

Americana de Nomenclatura Estratigráfica (Henderson et al, 1980 apud Costa, 1985). 

 

Tratam-se de granitos de granulação grossa a média, rosados, avermelhados claros e cinza 

esbranquiçados, com textura granular hipidiomórfica e, localmente, porfirítica, quando 

ocorrem fenocristais de microclíneo e, mais raramente, plagioclásio, imersos na matriz. Os 

minerais predominantes são o microclíneo, plagioclásio, quartzo, biotita, anfibólio e 

acessórios, constituídos por titanita, alanita, zircão, apatita e opacos.  

 

Nas bordas de alguns corpos aparecem granófiros, de aspecto maciço, cinza escuros a 

cinza esbranquiçados, com granulação variável, desde fina até grosseira. A textura é 

caracteristicamente granofírica, mostrando intercrescimento entre quartzo e feldspato 

potássico bem desenvolvido. Os minerais principais que compõem essas rochas são o 

quartzo, feldspato potássico, plagioclásio e biotita, acompanhados pelos acessórios, 

predominantemente constituídos por anfibólio, titanita, zircão, minerais opacos, apatita, 

alanita, fluorita e epidoto.  

 

A maior intrusão, em Ipueiras, chega a ocupar superfície próxima a 500km2 e, a 

associação com o Grupo Natividade, não significa que a Suite Lajeado seja nela intrusiva, 

tendo sido obtidas idades superiores até a 1.800 Ma para as rochas graníticas, situando a 

Suite Lajeado no Proterozóico Inferior. 
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 - Gnaisses Alcalinos da Serra da Estrela 

 

Os nefelina-sienitos gnáissicos da Serra da Estrela conformam corpos alongados na 

direção nordeste, intercalados nas rochas do Complexo Rio dos Mangues, e são 

caracterizados por forte bandamento. Têm cor esbranquiçada, textura granoblástica, sendo 

constituídos por cristais orientados de nefelina, microclíneo, plagioclásio, biotita e anfibólio. 

O bandamento também é imprimido pela alternância de bandas félsicas, feldspáticas, com 

escuras, anfibolíticas e biotíticas. Acessoriamente encontram-se muscovita, zircão, 

cancrinita, calcita, apatita, fluorita, escapolita e alanita. Ocorrem veios pegmatíticos com 

nefelina, albita e microclíneo, orientados concordantemente ou não com a foliação e 

bandamento. 

 

Os gnaisses alcalinos são arqueanos e/ou proterozóicos e devem estar relacionados à fase 

final de evolução crustal do Complexo Rio dos Mangues e Grupo Estrondo. 

 

 - Suite Matança 

 

A Suite Matança extende-se por mais de 200km numa direção norte-nordeste, 

acompanhando a oeste o curso do rio Tocantins, e constituindo boa parte de sua calha, 

desde pouco ao norte de Porto Nacional até Tocantínia. Compreende uma faixa com 

cerca de 20km de largura e encontra-se em boa parte encoberta por depósitos 

fanerozóicos. É constituída por rochas granitóides, de granulação grossa, rosadas, cinza 

esbranquiçadas e esbranquiçadas, caracterizadas pela presença de fenocristais de 

feldspato potássico com até 7cm de comprimento, imersos em matriz bandada ou foliada, 

cujos cristais encontram-se estirados, formando lentes alternadas de agregados 

granoblásticos e lepidoblásticos. 

 

A composição mineralógica é constituída essencialmente de pórfiros euedrais ou 

subeuedrais de microclíneo, em matriz com cristais de quartzo e feldspato, concentrados 

em faixas  granoblásticas alternadas com faixas lepidoblásticas de biotita e, nem sempre, 

hornblenda. Como acessórios encontram-se alanita, zircão, titanita e minerais opacos. 

Como produto de alteração dos minerais constituintes ocorrem clorita, epidoto e sericita. 
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Os granitóides da Suite Matança freqüentemente destacam-se no relêvo, sustentando 

serras com até 600m de altitude, e pertencem ao embasamento arqueano da região.  

 

 - Suite Serrote 

 

A Suite Serrote, de idade arqueana, consiste em um grande corpo granitóide com cerca de 

50km2 de superfície, localizado na borda oeste da Área de Influência, embutido nas rochas 

do Complexo Rio dos Mangues. As rochas são bandadas, com granulação grossa, 

apresentando ocelos e bastonetes de quartzo e plagioclásio, as vezes com porfiroclastos 

dispostos em bandas de até 6cm, envolvidos por agregados de grãos com contatos 

poligonais de quartzo e por cristais de biotita, hornblenda e muscovita. Quando a 

concentração de minerais micáceos é grande, chegam a imprimir textura 

granolepidoblástica a lepidoblástica à rocha, cujo bandamento é também ressaltado 

quando faixas de porfiroclastos alternam-se com bandas de grãos de quartzo com contatos 

poligonais. As frações finas ocorrem sob a forma de faixas irregulares e conformam 

estruturas de bandamento milimétrico, definindo textura caracterizada por arranjo de grãos 

poligonais de quarzo e feldspato com nítida orientação, provenientes do cataclasamento 

dos cristais maiores. As rochas são assim caracterizadas como granitóides miloníticos 

rosados e cinza claros. 

 

 - Suite Xobó 

 

A Suite Xobó consiste em numerosos veios e leitos pegmatóides que permeiam 

subconcordantemente e discordantemente as rochas da formação Morro do Aquiles e do 

Complexo Manoel Alves. As suas dimensõs reduzidas e distribuição difundida nessas 

unidades geológicas não permite representá-la no mapa da Área de Influência, existindo, 

contudo, corpo com 15km de comprimento e perto de 5km de largura, orientado na 

direção nordeste, assinalado na carta geológica de Costa (1985), próximo à extremidade 

sudeste da Área de Influência.  

 

As rochas da Suite Xobó, integrantes do embasamento arqueano, são constituídas por 

quartzo, microclíneo, plagioclásio, muscovita, turmalina preta e granada, os quais, no caso 
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dos leitos concordantes, encontram-se estirados e orientados ao ponto de, 

localizadamente, haver rompimento e “boudinagem” de alguns veios. Os veios discordantes 

não denotam sinais de terem sofrido deformação e exibem cristais dos mesmos minerais 

das camadas concordantes, os quais, entretanto, mantêm suas formas euédricas e 

subeuédricas de cristalização. O corpo das adjacências da extremidade sudeste da Área 

de Influência, tem granulação mais fina, com textura caracterizada por porfiroblastos de 

quartzo e feldspato lenticulares, englobados por minerais micáceos que originam foliação 

penetrativa na direção N30oE. 

 

 - Formação Morro do Aquiles 

 

Dentro da Área de Influência, a formação Morro do Aquiles é representada por faixa com 

50km de comprimento e largura média de 7km, orientada segundo a direção nordeste e 

cortada pelo rio Tocantins cerca de 10km a montante de Porto Nacional. Esta faixa 

interpõe-se entre rochas do Grupo Natividade, a sudeste e, a noroeste, rochas do 

Complexo Porto Nacional e da formação Pimenteiras, com as quais mantém contato 

tectônico, por falhamento. 

 

A seção tipo da formação Morro do Aquiles, levantada logo a leste de Porto Nacional, 

revelou, da base para o topo da seqüência de xistos miloníticos, a presença de micaxistos 

com intercalações de quartzoxistos, quartzitos e estaurolitaxistos, granadaxistos, quartzo 

micaxistos e micaxistos. Essas rochas metamórficas mostram a presença generalizada de 

veios pegmatóides subconcordantes e concordantes da Suite Xobó, com espessuras de 

até algumas dezenas de metros. 

 

A textura dos xistos miloníticos é variável, desde lepidoblástica, quando predomina mica 

sobre o quartzo, ou nematoblástica, no caso dos anfibólio-xistos, até porfiroclástica com 

aspecto bandado, nos quartzo micaxistos miloníticos. Os granada xistos miloníticos exibem 

textura granolepidoblástica, em que os cristais de biotita, muscovita, quartzo e granada 

encontram-se orientados. Em algumas rochas aparecem porfiroclastos de quartzo e 

granada imersos em matriz de biotita e muscovita, transformadas respectivamente em 

clorita e sericita. Os xistos contendo granada, estaurolita, quartzo, plagioclásio, cianita e 
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sillimanita costumam apresentar cristais maiores de quartzo, estaurolita e plagioclásio 

lenticularizados, além de granada, envoltos em bandas lepidoblásticas de biotita, 

muscovita, sillimanita e cianita. 

 



Volume II - Tomo A 50 

A foliação dos xistos miloníticos da formação Morro do Aquiles tem orientação 

preferencial na direção N30oE, paralela ao aleitamento das rochas, com baixos ângulos de 

mergulho para SE, nos casos em que a milonitização é menos intensa. 

 

A formação Morro do Aquiles faz parte das unidades do embasamento arqueano e é 

portadora de veios de quartzo aurífero, geralmente concordantes com a foliação, 

intensamente explorados na região a oeste de Porto Nacional. 

 

 - Complexo Rio dos Mangues 

 

O Complexo Rio dos Mangues ocupa toda a região centro-sul do limite ocidental da Área 

de Influência, sob a forma de faixa com mais de 150km de extensão e entre 15 e 30km de 

largura, ultrapassando os limites da área a oeste e sudoeste. A ocidente limita-se com o 

Grupo Estrondo, do Proterozóico Médio, enquanto a leste faz contato com a unidade 

arqueana representada pela Suite Matança. 

 

Litologicamente é constituído por gnaisses tonalíticos milonitizados e gnaisses 

calciossilicáticos miloníticos com intercalações de até alguns quilometros de anfibolitos 

miloníticos, quartzo-biotitaxistos miloníticos, às vezes contendo granada, xistos quartzo-

feldspáticos miloníticos e granada quartzitos miloníticos. Intercalam-se nos xistos, lentes de 

granitos gnáissicos miloníticos e granitos pegmatóides miloníticos. Os gnaisses exibem 

estrutura estromatítica, definida por neossomas quartzo-feldspáticos. As diferentes 

unidades litológicas estão associadas ao longo de uma direção NE e mostram suave 

inclinação para SE. 

 

Os termos gnáissicos predominam na parte norte do domínio do Complexo Rio dos 

Mangues, enquanto que as porções central e sul caracterizam-se pela predominância de 

rochas xistosas. Os gnaisses tonalíticos são constituídos por cristais de quartzo e 

plagioclásio estirados, geralmente lenticulares, que emprestam, juntamente com os 
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minerais placóides que os circundam, um aspecto amedoado às rochas. Conforme o 

arranjo e quantidade relativa dos minerais félsicos e máficos, os gnaisses adquirem aspecto 

bandado e foliado, caracterizando-se as bandas máficas por textura lepidoblástica. Os 

gnaisses calciossilicáticos caracterizam-se por cristais estirados e orientados e são 

constituídos por quartzo, plagioclásio, diopsídio, hornblenda, escapolita, epidoto e 

flogopita. Acessoriamente encontram-se calcita, titanita, granada, microclíneo e apatita. 

 

Os xistos são cinza esbranquiçados, com granulação geralmente grossa, e têm aspecto 

freqüentemente bandado, assemelhando-se a rochas gnáissicas. A textura é definida por 

agregados granoblásticos de quartzo, plagioclásio e microclíneo estirados, alternados com 

bandas lepidoblásticas de muscovita e biotita. Textura fitada é comum devido à freqüência 

em que ocorrem cristais de quartzo agrupados ao longo de faixas bem definidas. Conforme 

o conteúdo de mica e granada, a textura pode variar de lepidoblástica a porfiroclástica. 

 

Os anfibolitos distingüem-se por granulação média, coloração verde escura e textura 

nematoblástica quando abunda o anfibólio e, no caso de predominância de plagioclásio, 

textura granoblástica. Os minerais predominantes são o plagioclásio, hornblenda e 

diopsídio, secundados por microclíneo, biotita, granada, quartzo, titanita, apatita, epidoto e 

minerais opacos. Os quartzitos aparecem em escala mapeável na parte norte da área de 

exposição do Complexo Rio dos Mangues, sendo caracterizados por granulação média a 

grossa, coloração esbranquiçada e textura granoblástica. São constituídos por quartzo e 

granada, sendo comum o primeiro mineral agregar-se sob a forma de finos cristais ao 

redor de ocelos de granada. 

 

Existem freqüentes corpos granítico-pegmatóides paralelos ou discordantes com a 

estruturação regional dos xistos, encontrando-se os concordantes estirados, rompidos e 

“boudinados”. São constituídos por cristais grandes de granada, microclíneo, plagioclásio, 

muscovita, turmalina e quartzo. 

 

O Complexo Rio dos Mangues faz parte do embasamento arqueano da região norte de 

Goiás e sul do Estado do Tocantins. 
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 - Complexo Colméia 

 

O Complexo Colméia reúne rochas gnáissicas e graníticas arqueanas englobadas, apenas 

parcialmente, pela Área de Influência em sua extremidade ocidental. Aparece sob forma 

de grande corpo arredondado no âmbito do Grupo Estrondo, entre Paraíso do Tocantins e 

Fátima, sendo limitado a sudeste pelo Complexo Rio dos Mangues. As unidades litológicas 

são constituídas por granito-gnaisses, gnaisses tonalíticos, gnaisses calciossilicáticos e 

granitos gnáissicos pofiróides, contendo lentes de rochas supracrustais representadas por 

quartzitos, quartzo micaxistos e anfibolitos. Existem muitos veios quartzo-feldspáticos, 

tanto concordantes como discordantes com o bandamento gnáissico. Os gnaisses 

tonalíticos são cinza esbranquiçados e constituem-se essencialmente de quartzo, 

plagioclásio, anfibólio, biotita e escapolita, que se dispõem em leitos alternados definindo 

nítido bandamento nas rochas, além de xistosidade caracterizada pela orientação 

preferencial dos minerais constituintes. Conforme as proporções dos tipos mineralógicos, a 

textura varia de granoblástica a nematoblástica e lepidoblástica. Os minerais acessórios são 

constituídos por microclíneo, carbonatos, titanita, zircão, epidoto, apatita e opacos. 

 

Os gnaisses calciossilicáticos são cinzento-esbranquiçados, cinza esverdeados e verdes, 

sendo constituídos por quartzo, plagioclásio, diopsídio, hedenbergita, escapolita, 

hornblenda, microclíneo e epidoto. A alternância desses minerais imprime conspícuo 

bandamento a esses gnaisses e a orientação dos cristais de piroxênio, anfibólio e biotita 

confere-lhes boa xistosidade. Como acessórios destacam-se apenas a titanita e minerais 

opacos. 

 

Agregados de quartzo, microclíneo e plagioclásio conferem textura granoblástica aos 

granitos gnáissicos, a qual passa localizadamente a porfiroblástica quando há 

predominância de megacristais de microclíneo com até 2cm de comprimento. A orientação 

desses minerais confere a essas rochas forte foliação, ocorrendo secundariamente 

muscovita, biotita e minerais opacos. 
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Os granitos gnáissicos porfiróides são cinzentos e rosados, apresentando textura 

blastoporfirítica definida por cristais de até 4cm de feldspato potássico imersos em matriz 

granoblástica foliada, constituída por biotita, quartzo e plagioclásio. Os minerais acessórios 

são anfibólio, muscovita, alanita, epidoto, apatita e zircão. 

 

Hornblenda e plagioclásio são os constituintes essenciais dos anfibolitos, que se mostram 

foliados, com textura granonematoblástica, e com coloração cinza escura. Os minerais 

acessórios são representados pelo microclíneo, quartzo, biotita, epidoto e zircão. 

 

Finalmente, a última unidade litológica do Complexo Colméia é representada por quartzitos 

grosseiros, de coloração clara, com pequenas porcentagems de palhetas de muscovita 

acompanhando os grãos de quartzo. Associam-se a xistos avermelhados constituídos de 

quartzo, biotita e muscovita. 

 

 - Complexo Manoel Alves 

 

O Complexo Manoel Alves consiste em importante unidade do embasamento arqueano, 

que ocupa toda a extremidade sudeste da Área de Influência e que prolonga-se ao sul, 

extendendo-se bem além dos limites meridionais da área. É constituído por um conjunto 

monótono de gnaisses miloníticos de composição tonalítica, associados a relevo geralmente 

pediplanizado. O Complexo Manoel Alves contém encraves da formação Morro do 

Aquiles e constitui o embasamento dos metassedimentos do Grupo Natividade, além de 

apresentar pequenos corpos e veios de granitos pegmatóides da suite Xobó, intercalados 

nos gnaisseas miloníticos. 

 

A granulação dos gnaisses é grossa e sua coloração é cinza esbranquiçada, sendo eles 

estruturalmente caracterizados por conspícua foliação milonítica e/ou bandamento, com 

porfiroclastos de plagioclásio e quartzo oceliformes envoltos por agregados granoblásticos 

de quartzo, plagioclásio, muscovita e biotita. Secundariamente ocorrem granada, minerais 

opacos, titanita, zircão, turmalina e calcita.  
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Os gnaisses miloníticos parecem ter derivado de rochas ígneas de composição tonalítica e 

granodiorítica podendo, em parte, ter sido originados a partir de rochas sedimentares 

homogeneizadas pela intensa deformação cisalhante. 

 

 - Complexo Porto Nacional 

 

O Complexo Porto Nacional expõe-se sob a forma de cunha engastada entre a suite 

Matança, a noroeste, e metamorfitos da formação Morro do Aquiles e do Grupo 

Natividade, a sudeste. Essa faixa de ocorrência tem início na extremidade sudoeste da 

Área de Influência e vai alargando-se em direção a nordeste, onde alcança larguras de até 

20km na altura de Porto Nacional, onde cruza o rio Tocantins e é recoberta por depósitos 

cenozóicos da formação Pimenteiras, reaparecendo por um trecho de 10km, a partir de 

20km a nordeste de Porto Nacional. 

 

As rochas do Complexo Porto Nacional são de alto grau metamórfico, da fácies granulito, 

e consistem em  granulitos máficos parcialmente miloníticos, enderbitos e kinsigitos 

miloníticos, além de afloramentos subordinados de leptinitos e anortositos, também 

miloníticos. 

 

Os granulitos máficos não milonitizados têm granulação média e coloração preta a verde 

escura. Costumam ocorrer no interior dos trechos enderbíticos e são homogêneos ou 

bandados e/ou foliados, com textura respectivamente granoblástica ou 

porfiroblástica/nematoblástica, onde cristais ocelares de feldspato são contornados por 

cristais de piroxênio e anfibólio estirados e orientados. Os minerais essenciais são o 

hiperstênio, diopsídio, plagioclásio e hornblenda, secundados por granada, biotita, 

espinélio, zircão, minerais opacos e apatita. Nos termos foliados é comum a alteração do 

hiperstênio e diopsídio para gedrita, hornblenda, antofilita e, mais raramente, tremolita-

actinolita. O plagioclásio pode transformar-se em muscovita, sericita e epidoto, enquanto a 

granada passa para clorita e/ou recristaliza-se ao redor dos cristais de plagioclásio e a 

hornblenda altera-se para biotita e tremolita-actinolita. 
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Os enderbitos miloníticos têm granulação média a grossa, coloração cinza escura e 

mostram bandamento e/ou foliação. A textura caracteriza-se por cristais de plagioclásio 

envolvidos por cristais menores de quartzo, plagioclásio, diopsídio e 
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hornblenda. Pode ocorrer, localizadamente, foliação penetrativa e bandamento delineado 

por faixas de biotita e/ou hornblenda alternadas com bandas de quartzo, às vezes com 

plagioclásio. Como acessórios foram registrados granada, diopsídio, microclíneo, minerais 

opacos, zircão, apatita e calcita. 

 

Os kinsigitos miloníticos são de granulação média a grossa, coloração cinza escura e 

apresentam foliação e bandamento do tipo penetrativo. A textura é definida por 

porfiroclastos de quartzo, plagioclásio, microclíneo e granada, imersos em matriz de biotita, 

sillimanita, cianita e quartzo, mostrando orientação dos cristais. O bandamento é, muitas 

vezes, definido pela alternância de faixas quartzo-feldspáticas estiradas com bandas de 

biotita, sillimanita e cianita. Secundariamente ocorrem rutilo, zircão, apatita, titanita e 

grafita.  

 

Os gnaisses anortosíticos são de granulação grossa, cinza esverdeados e têm textura ocelar 

bem desenvolvida, com os fenocristais de plagioclásio rodeados por pequenas 

concentrações de minerais máficos. Os anortositos aparecem principalmente na margem 

esquerda e no leito do rio Tocantins, entre 10 e 15km ao sul de Porto Nacional, na serra 

Malhadinha e na cachoeira Carreira Comprida. 

 

5.3.3 Sistemas de Falhas 

 

Costa (1985) reconhece, na região que compreende a Área de Influência do Reservatório 

do Lajeado, quatro sistemas principais de falhamento que seccionam as zonas de 

cisalhamento dúctil mais antigas, comprovando a sua implantação sob regime rúptil, em 

crosta rígida. 

 

O sistema NNE é o mais expressivo, sendo caracterizado por falhas predominantemente 

direcionais, orientadas segundo N10o a N30oE e alcançando até várias dezenas de 

quilômetros de extensão. Esse sistema está associado ao Lineamento Transbrasiliano 

(Schobbenhaus et al, 1975 apud Costa, 1985). 
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O sistema NE é definido por falhas transcorrentes dextrais com direção N40o a N60oE, 

também com extensões alcançando várias dezenas de quilômetros. Principalmente no 

Grupo Natividade e na formação Morro do Aquiles, a xistosidade e os dobramentos 

foram deformados e encurvados nas regiões axiais, conformando dobras abertas com 

eixos verticalizados. As zonas de falha mostram intenso quebramento dos minerais, sendo 

identificados desde protocataclasitos até ultracataclasitos. 

 

O sistema NW caracteriza-se por falhas transcorrentes sinistrais com orientação N40o a 

N60oW e dezenas de quilômetros de comprimento, as quais provocaram inflexões 

quilométricas, principalmente no domínio dos Grupos Estrondo e Tocantins. São 

identificadas sobretudo através de extensos lineamentos fotogeológicos. 

 

O sistema NNW manifesta-se através de lineamentos e falhas sinistrais orientadas segundo 

N10o-N20oW, alcançando comprimento de algumas dezenas de quilômetros. Há também 

falhas com deslocamento dextral, possivelmente relacionadas a outra geração. 

 

As relações entre os sistemas de falhamento permitem indicar o sistema NNE como mais 

antigo e resultante de movimentação rotacional de blocos crustais. Os demais sistemas 

parecem ter se sucedido no tempo na ordem seqüencial NNW, NE e NW, podendo, os 

quatro sistemas de falha, terem se originado a partir de pelo menos dois eventos tectônicos 

distintos. Esses falhamentos sofreram reativações no Fanerozóico, com a manutenção de 

movimentos direcionais que, em grande parte, cederam lugar a intensa movimentação 

vertical. 

 

5.4 Geologia Geral da Área Diretamente Afetada e Entornos 

 

A Área Diretamente Afetada e Entornos (ADA) compreende uma faixa com largura média 

superior a 20km, que abrange ambas as margens do rio Tocantins, estendendo-se por 

170km entre os povoados de Lajeado, ao norte, no sítio de barramento homônimo, e 

Ipueiras, a montante. A partir da margem esquerda, projetam-se quatro apêndices da 

ADA, o maior alcançando extensão de até 40km, acompanhando as drenagens do rio 
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Crixás e ribeirões dos Mangues, Santa Luzia e Gameleira.(Geologia - Area Diretamente e 

Afetada e Entornos - LAJ-08-012 a 014 DE). 
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Na ADA predominam rochas fanerozóicas, sendo as unidades pré-cambrianas confinadas 

ao Vale do rio Tocantins na área do Lajeado. Onde as coberturas cenozóicas o permitem 

ou nas elevações que se ressaltam da região peneplanizada, o pré-Cambriano ocorrem em 

áreas isoladas, de Porto Nacional para montante, até a região de Ipueiras. 

 

As unidades paleozóicas estão assentadas sub-horizontalmente, de modo discordante 

sobre o embasamento cristalino, apresentando suaves mergulhos regionais em direção a 

N-NE, buscando a área central da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Localizadamente, 

associados a blocos basculados por falhamentos e no “graben” do Lajeado existem 

mergulhos de até cerca de 25o principalmente nas direções NNW e WNW, existindo 

também alguns blocos inclinados para SW. 

 

As unidades pré-cambrianas caracterizam-se por intensa estruturação imprimida pela 

xistosidade, foliação, blastomilonitização e bandamento, quase sempre orientados segundo 

NE, com mergulhos geralmente grandes, tanto para NW como para SE. A essas estruturas 

associam-se falhas e zonas de cisalhamento, predominantemente concordantes, além de 

dobras simples e reversas com caimento dos eixos para NE (mergulhos suaves). 

 

5.4.1 Rochas Fanerozóicas 

 

 - Depósitos de Planície 

 

Os depósitos aluvionares e de terraço quaternários têm pequena expressão na parte norte 

da Área Diretamente Afetada, em função do estreitamento do vale do Tocantins nessa 

região. A partir de 30km ao sul do local do futuro barramento de Lajeado, começam a 

dominar a paisagem, ocupando pouco menos que metade da ADA  e entornos, com 

larguras que alcançam até mais de 10km, principalmente na parte de montante da área, ao 

sul de Porto Nacional, onde os aluviões recentes também demonstram maior expressão, 

tanto na beira do Tocantins como nos principais afluentes. Esses depósitos são os que têm 

maior grau de interferência com o Reservatório de Lajeado, resultando submersão integral 

dos aluviões recentes e, em grande parte, dos baixos terraços. Os terraços, por sua vez, 

deverão constituir boa parte das margens do futuro reservatório. 
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Os depósitos da planície do Tocantins são essencialmente arenosos, incoesos, e possuem 

camadas basais de cascalho, geralmente grosseiro, constituído de seixos bem 

arredondados de quartzo e quartzito (fotos 5.4.1 e 5.4.2). Existem lentes silto-arenosas e 

argilosas próximas ao topo dos depósitos. Sustentam superfícies planas, com entalhes de 

pequena profundidade correspondentes à atual drenagem afluente do Tocantins. 

 

 - Coberturas Cenozóicas 

 

As coberturas cenozóicas representam, dentro da ADA e entornos, quatro tipos principais 

de depósitos de idade terciária e, eventualmente, adentrando o início do Quaternário. 

 

As coberturas mais expressivas são constituídas basicamente por acumulações detríticas, 

principalmente quartzosas, porém contendo fragmentos rudáceos de diversas unidades 

litoestratigráficas, com maior ou menor grau de laterização (TQdl). Recobrem 

indistintamente rochas sedimentares paleozóicas e o embasamento pré-cambriano, sendo 

interpretadas como relacionadas a processos de pediplanização cenozóicos, que refletem 

períodos secos prolongados alternados com chuvas torrenciais, dando origem a terrenos 

planos com coberturas laterizadas. É possível que nas áreas mais rebaixadas, algumas 

dessas coberturas correspondam a terraços aluvionares mais antigos e elevados, ocupando 

extensas áreas ao sul de Brejinho de Nazaré (fotos 5.4.3). 

 

Restritas às encostas dos morros isolados e recobrindo áreas sobretudo do domínio de 

formação Serra Grande, na margem esquerda do Tocantins, próximo a Lajeado, existem 

coberturas de areia solta e fofa, homogênea (Qc), localmente instáveis nos casos em que 

recobrem encostas com alta declividade. Podem se constituir em zonas de instabilidade se 

houver saturação da base pela subida do nível freático após o enchimento do reservatório. 
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Na Serra do Lajeado é comum a presença de corpos de talus (Qt) acumulados no sopé 

das encostas, constituídos principalmente por blocos de arenito Serra Grande 

desprendidos das escarpas verticalizadas e em menor escala, blocos de pelitos da 

formação Pimenteiras. Os depósitos de talus da área do Lajeado são os mais susceptíveis, 

pelo seu posicionamento, a sofrer interferência com o futuro reservatório. 

 

Entre Palmas e Lajeado, possivelmente associados a atividade ao longo da falha do 

Lajeado, foram observados depósitos rudáceos constituídos de blocos angulosos com até 

1 metro de diâmetro, essencialmente de arenito Serra Grande, imersos em matriz argilo-

arenosa variegada, com evidentes feições de movimentação tectônica (foto 5.4.4). 

 

 - Carbonífero Indiferenciado 

 

De 6 a 15km da margem esquerda do Tocantins, na parte setentrional da Área 

Diretamente Afetada e Entornos, abatidos por extensa falha normal de direção meridiana, 

ocorrem arenitos arcosianos avermelhados e arroxeados, com estratificações cruzadas de 

grande porte, atribuídos ao Carbonífero e, possivelmente, pertencentes à formação Piauí. 

 

 - Formação Longá 

 

A formação Longá tem pequena importância dentro da ADA, ocorrendo em restrita área 

na extremidade noroeste, na junção dos córregos Pedra Branca e Pequizeiro, da qual 

resulta formação do ribeirão Gameleira. É constituída de folhelhos escuros intercalados por 

siltitos, bem estratificados, com níveis de argilitos e arenitos argilosos. Sua idade é 

devoniana superior. 

 

 - Formação Pimenteiras 

 

A formação Pimenteiras, salvo os depósitos da planície do Tocantins, é a unidade de maior 

expressão dentro da ADA. Ocorre recobrindo os chapadões da Serra do 
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Lajeado próximo ao local do eixo da barragem do Lajeado, além de ocupar extensas 

áreas em ambas as margens do Tocantins, rebaixada aos níveis inferiores pela falha do 

Lajeado e falhas secundárias. Limita os depósitos da planície do Tocantins desde 30km ao 

sul de Lajeado até Porto Nacional, onde cede lugar às rochas do embasamento. Mostra-

se, em boa parte, encoberta pelas manchas constituídas pelas coberturas detrítico-

lateríticas cenozóicas. É representada essencialmente por pelitos, como siltitos micáceos, 

argilitos sílticos e arenitos finos, com arenitos grosseiros e níveis conglomeráticos 

subordinados. Quando alterados, assumem cores avermelhadas, rosadas e amareladas, 

exibindo nítida laminação plano-paralela (foto 5.4.5). 

 

 - Formação Serra Grande 

 

A formação Serra Grande, caracterizada por arenitos grosseiros conglomeráticos, 

parcialmente arcosianos e mal selecionados, sustenta escarpas verticalizadas no topo da 

Serra do Lajeado e ocorre embutida no interior do gráben do Lajeado, aflorando no leito 

e margens do Tocantins, um trecho desde o local de barramento até 30km a montante, em 

contato de falha com rochas das Suites Matança e Lajeado. Mais para o sul, como pouco 

a leste de Palmas, o contato de falha se dá com a formação Pimenteiras e, em parte, com 

o granito Lajeado. A formação Serra Grande ocupa, ainda, área com perto de 50km2, 

também abatida por falhamento, na margem esquerda do Tocantins, na extremidade 

setentrional da ADA e Entornos, além de aflorar na base da Serra das Cordilheiras, entre 

5 e 10km a oeste de Porto Nacional. Em Porto Nacional sustenta o barranco do 

Tocantins, estando coberta por espessas cascalheiras de terraço (foto 5.4.6). 

 

A formação Serra Grande caracteriza-se pela presença constante de estratificações 

cruzadas e, além dos níveis conglomeráticos, contém intercalações delgadas de siltitos e 

argilitos. 
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5.4.2 Rochas Pré-Cambrianas 

 
 - Grupo Estrondo 

 

Dentro da ADA e entornos, são indicadas rochas do Grupo Estrondo limitadas à 

extermidade ocidental do apêndice correspondente ao ribeirão dos Mangues, ocupando 

reduzida área. São constituídas de quartzitos com níveis de metaconglomerados, quartzo 

micaxistos, talcoxistos, serpentinitos, anfibolitos, actinolitaxistos, micaxistos com granada, 

estaurolita e cianita, micaxisto granatíferos com intercalações de xistos grafitosos e 

quartzitos puros. Na estrada de Palmas para Paraíso do Tocantins, já próximo a esta 

última localidade, foram observados quartzo micaxistos do Grupo Estrondo sotopostos a 

delgada cobertura de depósitos das formações Serra Grande e Pimenteiras. As rochas do 

Grupo Estrondo mostram suaves mergulhos para o quadrante ENE com valores entre 25o 

e 40o. 

 

 - Grupo Natividade 

 

O Grupo Natividade é representado por faixa de filitos, às vezes contendo intercalações 

de mármores dolomíticos com níveis de quartzitos, sericita filitos e clorita filitos, em área 

que se encontra peneplanizada dentro da ADA e entornos, num trecho com largura de 

7km, a partir de 8km a sudeste de Porto Nacional. Associados a essa faixa, com direção 

nordeste, ocorrem quartzitos finos esbranquiçados sustentando espigões da Serra do 

Carmo, os quais se prolongam para sudoeste, atravessando o rio Tocantins cerca de 15km 

a jusante de Ipueiras. Na margem esquerda, os quartzitos aparecem sob a forma de 

pequenas elevações e afloramentos que se destacam dos relevos planos da planície do 

Tocantins e das coberturas detrítico-lateríticas (foto 5.4.7). O Grupo Natividade apresenta 

preservadas estruturas primárias, além de xistosidade e clivagem de fratura, as quais 

imprimem direções NE a essas estruturas, com mergulhos desde pequenos até de alto 

ângulo, tanto para o quadrante NW como para SE. 
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 - Suite Lajeado 

 

Apesar da Suite Lajeado ter sido descrita originalmente na localidade homônima, onde se 

situa o futuro barramento, ela tem maior representatividade ao sul de Porto Nacional, onde 

sustenta elevações e serras recobertas de matacões de granito, como a Serra de João 

Damião. Ocorre associada principalmente ao Grupo Natividade e Complexo Porto 

Nacional, muitas vezes em contato de falha, tendo maior representatividade, dentro da 

ADA e entornos, do lado direito do rio Tocantins. Aparece também sob a forma de 

lajedos no leito e margens do Tocantins, na região de Ipueiras (foto 5.4.8).  

 

Próximo ao local da futura barragem do Lajeado existem afloramentos de granitos da Suite 

Lajeado, os quais, devido a similaridade com as rochas da Suite Matança, nas quais são 

intrusivos, são de difícil cartografagem, não tendo sido representados no mapa geológico 

da ADA e entornos. Há expressiva exposição de granitos da Suite Lajeado próximo a 

Palmas, na área de confluência dos formadores do ribeirão Taquaruçu Grande, onde os 

mesmos encontram-se parcialmente recobertos pelos arenitos Serra Grande e limitam-se, 

através de expressivo falhamento, com os pelitos da formação Pimenteiras. 

 

Na Área Diretamente Afetada e Entornos, a Suite Lajeado é representada por granitos 

isotrópicos e porfiróides, constituídos por leucogranitos e biotita granitos, existindo zonas 

de granito fino homogêneo, mesocrático, às vezes sob a forma de corpos diqueformes, 

bastante abundantes na área de Lajeado, onde ocorrem, freqüentemente, associados a 

veios pegmatíticos. 

 

 - Suite Matança 

 

A Suite Matança aparece representada, na ADA e entornos, sobretudo na área do 

Lajeado, onde ocupa o vale do rio Tocantins por um trecho de 40km, com largura de 5 a 

9km, limitado de ambos os lados pelas unidades fanerozóicas.  Além dessa área, a Suite 

Matança aparece em vários locais a oeste do Tocantins, como no apêndice do ribeirão 

dos Mangues, em área cerca de 10km a oeste de Porto Nacional e em pequenas 
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exposições localizadas, no âmbito do Complexo Porto Nacional, a oeste de Ipueiras, 

próximo ao rio Crixás.  

 

Litologicamente, a Suite Matança caracteriza-se por rochas granitóides de granulação 

grossa e coloração rosa ou cinza esbranquiçada, com fenocristais de feldspato com até 

7cm de comprimento, às vezes sob a forma de porfiroclastos lenticularizados, imersos em 

matriz bandada ou foliada, caracterizada por faixas quartzo-feldspáticas granoblásticas 

alternadas com faixas lepidoblásticas ricas em biotita. A Suite Matança sustenta altas 

elevações com cobertura de matacões de rocha e lajes aflorantes nas encostas (foto 

5.4.9). O caráter granitóide da Suite Matança mascara as estruturas de foliacão, as quais, 

quando são  mais visíveis, mostram orientação segundo NE com mergulhos geralmente 

altos tanto para NW como para SE. 

 

 - Formação Morro do Aquiles 

  

Cruzando o rio Tocantins a pouco mais que 5km a montante de Porto Nacional, na 

direção nordeste, há faixa com 3km de largura de metamorfitos arqueanos da formação 

Morro do Aquiles. São constituídos de micaxistos miloníticos com intercalações de vários 

tipos de rochas intensamente milonitizadas, como quartzoxistos, quartzitos, 

estaurolitaxistos, granadaxistos, xistos quartzo-feldspáticos e anfibolioxistos. A foliação 

orienta-se segundoN 30oE, com mergulhos suaves preferencialmente para SE, no  caso em 

que não houve interferência de deformações posteriores. 

 

A oeste do rio Tocantins, a formação Morro do Aquiles aparece sob a forma de pequenas 

manchas acompanhando o curso do rio até Brejinho de Nazaré, onde aflora em barranco 

da margem esquerda (foto 5.4.10). Ocorre associada ao domínio do Complexo Porto 

Nacional e, mais raramente dos granitos da Suite Lajeado, enquanto na margem direita 

interpõe-se, através de falhamentos transcorrente e normal, respectivamente, com o Grupo 

Natividade e formação Pimenteiras. 
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 - Complexo Porto Nacional 

 

Constitui o Complexo Porto Nacional, juntamente com a Suite Matança, uma das unidades 

arqueanas com maior expressão dentro da ADA e entornos. Ocupa faixas bastante 

grandes ao sul, oeste e sudoeste de Porto Nacional, tendo relação de contato por 

falhamento com as demais unidades litoestratigráficas da área. Foi a unidade preferencial 

das intrusões ígneas da Suite Lajeado, com a qual mantém contatos não só intrusivos 

como, também, por falhamento. 

 

O Complexo Porto Nacional subdivide-se em três unidades litológicas cartografáveis na 

escala de 1:100.000, sendo a principal, que ocorre a partir de 5km a oeste de Porto 

Nacional e nas faixas ao sul desta localidade, constituída por gnaisses milonitizados de 

natureza enderbítica, kinzigítica e leptinítica. A eles associam-se algumas faixas 

concordantes de termos básicos constituídas por granulitos máficos, mapeados nas 

proximidades de Porto Nacional, a oeste desta localidade. O maior corpo básico limita-se, 

ao sul, através de falhamento que afetou também a cobertura paleozóica, com grande 

maciço de anortosito, em parte milonítico, que aflora na região da Serra Malhadinha. Os 

anortositos ocorrem geralmente sob a forma alterada, originando solos argilosos com 

textura parcialmente preservada. Em locais restritos da Serra Malhadinha e no leito do 

Tocantins, na Carreira Comprida, os anortositos afloram sob a forma de rocha sã. 

 

O Complexo Porto Nacional, juntamente com a formação Morro da Aquiles, caracteriza-

se pela presença de estruturas com direção NE de baixo ângulo, predominantemente 

mergulhando para SE, ligadas a cisalhamento dúctil-rúptil em grande escala. Além da 

xistosidade e foliação (bandamento) imprimidas nas unidades rochosas do Complexo 

Porto Nacional, ocorre aleitamento tectônico e lineação de estiramento, com o 

desenvolvimento localizado de dobras associadas a cavalgamento. 
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 - Diques Básicos 

 

Dentro da ADA e entornos, no âmbito do Complexo Porto Nacional e 40km ao sul da 

localidade que lhe emprestou o nome, ocorrem diques básicos concordantes, que afetam 

também a Suite Lajeado, nas proximidades do mesmo local. Esses diques são constituídos 

de diabásio escuro, de granulação fina a média, e apresentam textura ofítica, raramente 

porfirítica. Parecem não cortar as unidades paleozóicas, o que lhes atribui provável idade 

pré-cambriana. 

 

5.4.3 Falhas 

 

Na Área Diretamente Afetada e entornos podem ser reconhecidos quatro sistemas 

principais de falhamento, orientados segundo N-S, NE, NW e NNW, este último mais 

desenvolvido a oeste da área, já fora desta (v. item 5.3.3). 

 

As falhas submeridianas e NE têm grande importância dentro da ADA, uma vez que foram 

reativadas no Fanerozóico, sofrendo intensa movimentação vertical, com rejeitos de até 

algumas centenas de metros. Dessa atividade de reativação resultou o aparecimento do 

gráben do Lajeado, de traçado sinuoso que acompanha o vale do Tocantins, o qual 

provocou o abatimento das formações Serra Grande e Pimenteiras ao nível do rio, desde o 

local de barramento, no Lajeado, até Porto Nacional. Na parte norte da área, a oeste do 

rio Tocantins, há sucessão de falhas normais que colocam em contato tectônico as 

formações Longá, Piauí (Carbonífero Indiferenciado) e Serra Grande. Essas falhas 

caracterizam-se por intensa brechação das unidades afetadas, e aparecimento de dobras 

de arrasto (fotos 5.4.11 e 5.4.12), em regime distensivo que pode ter perdurado até o 

Cenozóico, como sugerido pelos depósitos rudáceos com matriz variegada, consideradas 

como terciários (foto 5.4.4). 

 

Os falhamentos NE manifestam-se claramente nas unidades pré-cambrianas ao sul de 

Porto Nacional, as quais mostram-se seccionadas por sistema secundário de direção NW 

e movimentação de caráter transcorrente dextral. As grandes unidades litoestratigráficas 
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arqueanas limitam-se, sobretudo, através dessas extensas transcorrências com orientação 

preferencialmente paralela à estruturação regional, de direção NE. 

 

Os sistemas de falhas mostram indícios de movimentação ressurgente no decorrer do 

Cenozóico, como sugerido por estruturas afetando coberturas laterizadas, observadas 

durante os trabalhos de campo executados na Área Diretamente Afetada e Entornos (foto 

5.4.13).  

 

5.5 Tectônica e Sismicidade 

 

A tectônica e sismicidade são comprovadamente interrelacionadas, estando essa última, no 

Brasil, associada às megaestruturas que articulam os diferentes blocos crustais (Mioto, 

1993). A identificação de zonas sismogênicas, com base no acima exposto e na análise da 

distribuição de eventos sísmicos, permite a avaliação da potencialidade de ocorrência de 

sismos naturais e induzidos na área do futuro Reservatório de Lajeado. A sismicidade 

induzida pode ser incluída no rol das condicionantes ambientais a serem consideradas na 

fase de planejamento de empreendimentos hidrelétricos e tem, ultimamente, sido avaliada 

na análise de processos de expansão de sistemas hidrelétricos (Sollero, 1992 apud Mioto, 

1993). 

 

Tendo em vista esses fatos, antes de se discutirem os dados sismológicos referentes à Área 

de Influência do Reservatório de Lajeado e tecerem-se considerações sobre a 

potencialidade de ocorrência de sismos, proceder-se-á a síntese da evolução tectônica e 

megaestruturação da região de interesse. 

 

5.5.1 Compartimentação e Evolução Tectônica 

 

A compartimentação tectônica da área de estudo é resultado de processos de evolução 

crustal ocorridos essencialmente no Arqueano e Proterozóico Inferior, sendo os principais 

domínios tectônicos definidos, fundamentalmente, a partir das unidades arqueanas. 

 



Volume II - Tomo A 69 

A Área de Influência do Reservatório de Lajeado abrange grande parte de três dos quatro 

domínios tectônicos descritos por Costa (1993), os quais são referidos suscintamente a 

seguir: 



Volume II - Tomo A 70 

 

a) Domínio 1: é constituído por conjunto de gnaisses bandados e migmatizados, 

correlacionáveis ao Complexo Goiano, com corpos graníticos homogêneos associados, 

além de corpos elípticos e circulares de granitóides da Suite Serra do Boqueirão. As 

unidades desse domínio situam-se a sudeste da Área de Influência, no Estado de Goiás, 

bastante além dos limites sul-orientais da área; 

 

b) Domínio 2: ocupa toda a porção sudeste da Área de Influência, a sul, sudeste, leste e 

nordeste de Porto Nacional e é caracterizado pelos Complexos Porto Nacional e 

Manoel Alves, pela formação Morro do Aquiles e pela Suite Xobó; 

 

c) Domínio 3: caracteriza-se pela presença de rochas do Complexo Colméia e do Grupo 

Rio do Côco, além dos gnaisses alcalinos de Monte Santo, encontrando-se recoberto 

por rochas proterozóicas do Grupo Estrondo a oeste. Estende-se pela parte noroeste 

da Área de Influência desaparecendo, mais a nordeste, da mesma forma que os demais 

domínios arqueanos, sob as unidades sedimentares fanerozóicas; 

 

d) Domínio 4: ocupa a parte central da Área de Influência na direção NE e abrange a 

área entre Paraíso do Norte e Porto Nacional. É constituído pelo Complexo Rio dos 

Mangues, as Suites Matança e Serrote e os gnaisses alcalinos da Serra da Estrela. 

 

A compartimentação tectônica fundamental acima delineada estende-se, possivelmente, 

por debaixo da cobertura fanerozóica da parte setentrional e oriental da Área de 

Influência, condicionando os eventos tectônicos que sobre ela incidiram. O seu significado 

resume-se na existência de dois blocos crustais arqueanos constituídos, a sudeste, pelos 

domínios 1 e 2 e, a noroeste, pelos domínios 3 e 4. Enquanto a passagem entre os 

domínios de um mesmo bloco é gradual, a justaposição entre os dois blocos crustais se dá 

através de um cinturão granulítico de cisalhamento dúctil de baixo ângulo (Complexo Porto 

Nacional), que corresponde a zona de sutura desenvolvida pelo cavalgamento do Bloco 

Brasília, a leste, sobre o bloco ocidental, denominado Araguacema. 
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Os domínios 1 e 3 corresponderiam a terrenos granito-“greenstone”, em que antigas 

rochas ultrabásicas, gnáissicas tonalíticas, metavulcânicas e metassedimentares teriam sido 

submetidas a eventos deformacionais de médio e baixo grau, além de cisalhamento dúctil-

rúptil de baixo ângulo, que impôs foliação suavemente inclinada para sudeste na parte 

oeste do Bloco Brasília. 

 

O domínio 2, como já citado, é constituído essencialmente por rochas granulíticas 

deformadas por cisalhamento dúctil-rúptil de baixo ângulo, em condições de fácies 

anfibolito, representando exposições à superfície da crosta inferior do Bloco Brasília, 

alçada pelo processo de cavalgamento. 

 

O domínio 4, por sua vez, engloba Complexos gnáissicos e granitóides de médio grau que 

correspondem aos antigos escudos ou blocos continentais, no caso o Bloco Araguacema, 

os quais foram consolidados já no arqueano e assistiram a ulteriores atividades 

tectonomagmáticas restringidas preferencialmente às suas bordas. 

 

As unidades arqueanas assim articuladas foram afetadas por magmatismo granítico que deu 

forma à Suite Lajeado, no Proterozóico Inferior, e por introdução de corpos básicos-

ultrabásicos no Proterozóico Médio. A atividade tectônica dessa época foi responsável 

por cisalhamento rúptil que deu margem ao aparecimento, entre outros, do 

Megalineamento Transbrasiliano, extensa descontinuidade crustal que cruza a plataforma 

brasileira na direção NE e passa a sudeste da Área de Influência. 

 

Ainda no Proterozóico Médio instalaram-se as bacias de sedimentação dos Grupos 

Tocantins, Estrondo e Natividade, concomitantemente à reativação do Lineamento 

Transbrasiliano, seguidas por compressão regional que provocou os dobramentos das 

faixas Araguaia e Uruaçu no fim do Proterozóico Médio. Essa orogênese envolve a 

formação de estruturas através de quatro estágios, durante os quais originaram-se dobras 

recumbentes, xistosidade, metamorfismo nas fácies anfibolito e xisto verde e introduziram-

se os corpos graníticos da Suite Santa Luzia, já no Proterozóico Superior. 
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O Proterozóico Médio encerra-se com a deposição da formação Monte do Carmo, 

alojada em pequeno gráben alongado na direção NE, que desaparece nesse sentido, por 

baixo dos depósitos paleozóicos da formação Pimenteiras. 

 

O Pré-Cambriano encerra-se com o desenvolvimento de sistemas de falhas direcionais 

orientadas, preferencialmente, nas direções NE e NW, refletindo, as primeiras, 

remobilização através do Lineamento Transbrasiliano. 

 

Um eventual e incompleto processo de cisão continental teria possibilitado a deposição da 

espessa seqüência fanerozóica da Bacia do Parnaíba, acompanhada de reativação do 

Lineamento Transbrasiliano, à qual associar-se-iam grandes desnivelamentos de blocos 

numa sucessão de “horsts” e “grabens” alternados, controlando boa parte da morfologia 

atual da Área de Influência. 

 

5.5.2 Sismicidade 

 

A sismicidade está relacionada fundamentalmente a zonas de fraqueza crustal que são 

intermitentemente reativadas, dando margem ao que se denomina de tectônica ressurgente. 

Os epicentros de eventos sísmicos distribuem-se, assim, ao longo de faixas de articulação 

de blocos crustais, liberando energia de maneira difusa, mas não aleatória (Mioto, 1993). 

 

A correlação entre a atividade sísmica e zonas de fraqueza crustal possibilita a 

individualização e caracterização de zonas sismogênicas, definidas como áreas de 

instabilidade crustal na intraplaca brasileira. No Brasil, modernamente (Mioto, 1993), 

foram definidas mais de 30 zonas sismogênicas, uma das quais, designada de zona 

sismogênica de Porangatu, chega a sobrepor-se, na extremidade noroeste, à parte 

meridional da Área de Influência do Reservatório de Lajeado. Essa zona sismogênica 

alonga-se no sentido NE por pouco mais de 800km e tem largura de cerca de 300km, 

extendendo-se desde pouco ao sul de Porto Nacional, na altura do paralelo 11o sul, até 

próximo a Barra do Garças, alcançando o paralelo 15o30’ sul. Nela foram registrados 

perto de 40 eventos sísmicos, com maior concentração nas adjacências de Porangatu e 

magnitudes predominantemente entre 3,0 e 3,7Mb. 
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É verossímil que os eventos da zona sismogênica de Porangatu estejam relacionados a 

movimentações associadas ao Lineamento Transbrasiliano, com deslocamento dextral ao 

longo de falhamentos N30oE, como decorrência de esforços compressivos horizontais no 

sentido E-W originados pela atual movimentação da Placa Sul-Americana. 

 
A relação de dados sísmicos do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, 

num raio de 500km ao redor do local da barragem de Lajeado, revela a ocorrência de 38 

eventos registrados no período de 1500 a 1996 (Tabela 5.5.1). No mapa da Ilustração 

5.5.1, observa-se que a grande maioria dos eventos situam-se no sul do estado do 

Tocantins e norte de Goiás, a distâncias entre 200km e 450km do ponto central (barragem 

de Lajeado), enquadrando-se na extremidade noroeste da zona sismogênica de Porangatu. 

Fora dessa zona, foram registrados 6 eventos, 4 no estado do Pará, 1 no Tocantins e 1 no 

Maranhão, todos mais ao norte do ponto central, sendo o mais próximo aquele do 

Maranhão, com epicentro cerca de 200km a NE da Barragem de Lajeado e magnitude de 

3,0 a 4,5Mb. Cerca de 250km a noroeste do ponto central, no sudeste do Pará, há evento 

com magnitude maior que 4,5Mb. Esse evento ocorreu no município de Redenção, em 

1980, e provocou rachaduras em paredes de várias residências, tendo sido fortemente 

sentido pelos moradores. Os dados atuais existentes nessa área não permitem ainda 

associá-lo a megaestrutura tectônica, que poderá vir a ser individualizada no futuro. 

 
O segundo maior evento ocorreu em Porto Nacional, em junho de 1995, e foi sentido em 

locais como Palmas, Monte do Carmo e Brejinho de Nazaré, tendo alcançado magnitude 

3,8MR. O mapa de intensidade sísmica da região elaborado pelo 
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Observatório Sismológico da Universidade de Brasília revelou intensidade V na escala 

Mercalli Modificada, em Porto Nacional (Ilustração 5.5.2). A isossista de intensidade III 

na escala MM tem forma ovalada, com centro em Porto Nacional, e passa pelas três 

localidades acima citadas. Esse alongamento das isossistas é aproximadamente paralelo às 

principais estruturas tectônicas regionais, podendo representar efeito de anisotropia crustal 

na propagação das ondas sísmicas. 

 
Na escala Mercalli Modificada, os sismos são classificados em 12 graus de intensidade, de 

acordo com os efeitos e danos que causam em edificações e objetos, ou são sentidos 

pelas pessoas e animais (Tabela 5.5.2). 
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TABELA 5.5.1 
EVENTOS OCORRIDOS NUM RAIO DE 500 km  

NO INTERIOR DA ÁREA DE INTERESSE 
 

Coordenada Central: 
Latitude    = 09.45oS  Dist. Epicentral Máxima = 500 km 
Longitude = 48.33oW Período: de 1500 até 1996 

 
 DATA HORA LOCAL LAT. LONG. ERRO LOCALIDADE EST. CAT MAG. TIPO DIST. COMENTÁRIOS 

 ANO MÊS DIA H MIN S GRAUS (km)      (km)  

1 1826      -11.71 -44.77 - NATIVIDADE TO C 2.6 1 258..  

2 1834      -11.71 -47.77 - NATIVIDADE TO C 2.6 1 258.  

3 1965  17    -10.80 -47.50 - P.ALTA  DO N. TO C - 1 175. ANO 1966? 

4 1970 08 14 01 59 01 -13.50 -49.10 50 PORANGATU GO I 3.0 5 458. NÃO SENTIDO 

5 1970 11 20 20 55 21 -13.50 -49.10 50 PORANGATU GO I 3.6 5 458. NÃO SENTIDO 

6 1971 07 16 16 51 04 -13.50 -49.10 50 PORANGATU GO I 3.5 5 458. NÃO SENTIDO 

7 1973 07 08 19 38 30 -13.41 -49.05 50 PORANGATU GO I 3.3 1 447. (UnB) NÃO 
SENTIDO 

8 1980 01 11 22 21 15 -08.30 -46.90 300 ITACAJÁ (?)  TO I 2.9 1 202. (IAG) 

9 1980 11 04 22 22 42 -05.80 -50.30 70 SUL DO PARÁ PA I 3.5 1 460. (IAG, UnB)  

10 1980 11 12 18 23 05 -08.07 -50.24 20  REDENÇÃO PA C 4.7 2 260. (IAG) 

11 1981 01 09 02 44 20 -11.80 -47.60 100 NATIVIDADE TO I 2.8 1 273.  (UnB)  

12 1982 05 17 00 57 15 -12.70 -48,20 40 PARANÁ TO I 3.0 1 361. (UnB)  

13 1982 10 10 16 28 00 -12.30 -45.50 70 W. BARREIRAS BA I 2.8 1 442. (IAG) 

14 1983 06 07 07 52 06 -12.80 -46.40 100 MANHÃ TO I 3.0 1 428. (UnB)  

15 1984 11 21 17 15 23 -06.90 -50.70 20 GRADAÚS PA I 3.7 1 385. (UnB)  

16 1984 12 12 18 18 47 -12.93 -48.84 20 PORANGATU GO I 3.3 1 391. (UnB)  

17 1985 07 19 21 21 29 -13.08 -48.06 20 PALMEIROPOL. TO I 3.5 1 404. (UnB)  

18 1985 07 19 21 29  -13.08 -48.06 20 PALMEIROPOL. TO I 2.2 1 404. (UnB) SENTIDO 

19 1985 07 19 22 05 34 -13.09 -48.03 20 PALMEIROPOL. TO I 3.6 1 406 (UnB, IAG) 

20 1986 02 21 18 41 16 -12.91 -48.42 20 PALMEIROPOL. TO I 3.1 1 385. (UnB, IAG) 

21 1986 02 21 19 41 51 -12.91 -48.42 - PALMEIROPOL. TO I 2.0 1 385.  (UnB)  

22 1986 02 21 20 22 04 -12.91 -48.42 - PALMEIROPOL. TO I 1.8 1 385. (UnB)  

23 1986 05 01 01 15 56 -13.10 -49.90 80 SÃO MIGUEL TO I 2.7 1 440. (UnB)  

24 1986 05 01 02 06 54 -13.10 -49.90 - SÃO MIGUEL TO I 1.0 1 440. (UnB)  

25 1986 05 01 07 05 45 -13.10 -49.90 - SÃO MIGUEL TO I 1.7 1 440. (UnB)  

26 1986 11 30 00 57 24 -13.50 -48.75 100 FORMOSO GO I 3.2 1 452. (UnB)  

27 1987 12 11 06 17 40 -06.80 -51.20 50 S. FELIX XIN. PA I 3.0 1 432. (UnB)  

28 1988 08 30 12 40 20 -06.90 -49.86 30 ARAGUATINS TO I 3.7 1 376. (UnB)  

29 1989 01 07 00 01 13 -11.61 -48.15 20 NATIVIDADE TO I 3.5 1 241. (UnB, IAG) 

30 1989 03 29 16 01 04 -13.58 -49,68 50 PORANGATU TO I 3.6 1 482. (UnB, IAG) 

31 1990 06 26 22 33 20 -13.43 -48.40 40 MINAÇU GO I 1.9 1 442. Explosão? 

32 1990 08 21 02 12 46 -11.97 -48.30 50 NATIVIDADE TO I 3.2 1 280. (UnB, IAG) 

33 1990 08 21 02 41 54 -11.98 -48.24 50 NATIVIDADE TO I 3.4 1 281. (UnB, IAG) 

34 1990 12 05 00 07 55 -12.88 -47.54 50 PARANÃ GO I 3.0 1 391. (UnB)  

35 1990 12 05 00 20 24 -12.81 -47.66 50 PARANÃ GO I 2.5 1 380. (UnB)  

36 1991 12 12 23 29 43 -13.44 -46.30 20 S. DOMINGOS GO I 3.1 1 495. (UnB)  

37 1995 03 14 20 42 45 -11.34 -48.22 50 NATIVIDADE TO I 2.6 1 228. (UnB)  

38 1995 06 21 02 58 55 -11.34 -48.22 50 PORTO NAC. TO I 3.8 1 210. (UnB)  

Fonte: SIS - UnB. 1996 
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TABELA 5.5.2 

CLASSIFICAÇÃO DE SISMOS PELA 

ESCALA MERCALLI MODIFICADA 

 

Intensidade  Efeitos 

I 
 

Não sentido. Detectado apenas por sismógrafos. 

II Sentido por poucas pessoas, geralmente situadas em edifícios altos. 
Objetos suspensos podem balançar suavemente. 

III Sentido por pessoas dentro de casas. Ruídos semelhantes à passagem 
de caminhões pesados. Duração pode ser estimada. 

IV Sentido dentro e fora de casas. Pode acordar pessoas. Vibração de 
louças, janelas e portas. Rangido de paredes. 

V Sentido por muitas pessoas. Quebram-se louças. Portas e janelas são 
abertas ou fechadas repentinamente. Objetos instáveis podem cair. 

VI Sentido por todos. Pessoas abandonam suas casas. Excitação geral. 
Mobílias pesadas podem mover-se. Danos leves como queda de 
reboco. 

VII Assusta a todos. Pequenos danos em edifícios bem construídos. 
Consideráveis danos em construções ruins. Quebra de telhas e 
platibandas. 

VIII Medo geral, próximo do pânico. Consideráveis danos em construções 
de qualidade regular, inclusive com colapso parcial. 

IX Pânico geral. Danos consideráveis em estruturas de grande porte. Parte 
das estruturas pode deslocar-se dos alicerces. Quebra de tubulações 
subterrâneas. 

X Rachaduras no solo e ondulações em pavimentos de cimento e estradas 
asfaltadas. Grandes deslizamentos de terra. Trilhos entortados. 

XI Praticamente nenhuma estrutura de alvenaria permanece erguida. Pontes 
destruídas. Grandes rachaduras no terreno. Tubulações subterrâneas 
inutilizadas. 

XII Danos totais. Praticamente todos os tipos de construções são 
grandemente danificadas ou destruídas. Objetos são atirados para cima. 
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Na estimativa de risco sísmico a sismicidade constitui apenas um dos aspectos da 

neotectônica ressurgente e deve ser analisada em conjunto com feições que indiquem 

atividade tectônica recente, como morfogêneses, reativação de falhas, condicionamento 

estrutural de depósitos cenozóicos, etc.(Ver item 7.6) Na área do reservatório do Lajeado 

a atividade neotectônica é atestada pelos depósitos supostamente terciários associados à 

falha do Lajeado e por deformações em coberturas cenozóicas, sob a forma de falhas, 

observadas em diversos pontos da ADA e adjacências, como ilustrado na foto 5.4.13, 

sem falar no nítido controle estrutural dos depósitos da planície do rio Tocantins (ver 

capítulo 7). 

 

5.6 Hidrogeologia 

 

5.6.1 Hidrogeologia da Área de Influência 

 

A área está localizada na borda oeste da bacia do Parnaíba, separada de rochas pré-

cambrianas pelo denominado lineamento Tocantins-Araguaia, composto por diversas 

falhas de direção Norte-Sul. 

 

Apresenta as unidades da província hidrogeológica do Parnaíba, no trecho 

aproximadamente a jusante de Porto Nacional e da província hidrogeológica do Escudo 

Central, aproximadamente a montante de Porto Nacional e em praticamente toda a porção 

oeste da área, de acordo com o estudo hidrogeológico do CPRM (1983). A distribuição 

dos aqüíferos pode ser inferida pela observação do mapa geológico da Área de Influência, 

desenho LAJ-08-002 DE. 

 

Na província hidrogeológica Parnaíba, são identificadas as formações Serra Grande, 

Pimenteiras, Cabeças, Longá, Carbonífero indiferenciado e Poti. As formações Serra 

Grande, Cabeças e Poti são consideradas aqüíferos contínuos, de extensão regional a 

regional limitada, livres e/ou confinados. São constituídos por sedimentos clásticos 

consolidados, de condutividade hidráulica geralmente alta à média, qualidade química das 

águas geralmente boa e importância hidrogeológica relativa grande. As 
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formações Pimenteiras e Longá são consideradas aqüíferos locais, encontrados apenas em 

camadas pouco espessas ou em lentes arenosas, com extensão restrita. São constituídos 

por sedimentos clásticos consolidados, de condutividade hidráulica geralmente baixa, 

qualidade química das águas geralmente boa e importância hidrogeológica relativa 

pequena. 

 

Na província hidrogeológica do Escudo Central, identificam-se diferentes unidades 

rochosas do pré-cambriano, constituindo aqüíferos locais, restritos às zonas falhadas e 

fraturadas, ampliados em certos trechos devido à associação com os materiais de 

alteração dessas rochas. A condutividade hidráulica é extremamente variável, podendo ser 

elevada apenas nas zonas de falhas e fraturas. A qualidade química das águas geralmente é 

boa e a importância hidrogeológica relativa é pequena. 

 

Aproximadamente a jusante de Porto Nacional, na margem esquerda do rio Tocantins, as 

unidades sedimentares estendem-se em uma faixa de 15,0 a 50,0 km até o contato com as 

rochas pré-cambrianas. Na margem direita, no trecho entre Porto Nacional e até 

aproximadamente 30,0km a montante de Lajeado, essas unidades sedimentares estendem-

se em uma faixa de 15 a 20,0km até o contato com as rochas pré-cambrianas das serras 

do Lajeado e do Carmo, estando presentes também no topo e a Leste dessas serras. No 

trecho entre 30,0km a montante de Lajeado e até Tocantínia, as unidades sedimentares 

aparecem apenas no topo das serras e a Este dessas serras. No patamar do rio Tocantins, 

essas unidades sedimentares estão presentes apenas em áreas correspondentes a blocos 

de falhas, ocupando extensões restritas em área. 

 

Estão presentes ainda os aluviões recentes e antigos, as coberturas detrítico-lateríticas, as 

coberturas coluviais e os depósitos de tálus. Os aluviões, presentes ao longo de toda a 

calha do rio, desde o limite do reservatório, em Ipueiras, até aproximadamente 30,0km a 

montante de Lajeado, constituem aqüíferos livres, de extensão variável e de condutividade 

hidráulica dependente da composição 
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apresentada, se de cascalhos arenosos, areias ou areias com lentes de argilas. Apresentam 

possibilidades de exploração por poços rasos e a importância hidrogeológica relativa pode 

ser grande. As coberturas detrítico-lateríticas e coluviais são areno-argilosas, parcial ou 

totalmente laterizadas, de condutividades hidráulicas muito baixas, classificadas como de 

importância hidrogeológica relativa muito pequena. 

 

As áreas de recarga dos aqüíferos estão previstas nas porções elevadas e nas serras, 

como naquelas do João Damião, do Carmo e do Lajeado, na margem direita e naquelas 

de Santo Antonio e das Cordilheiras, na margem esquerda. As áreas de descarga são o rio 

Tocantins e seus afluentes. 

 

Tendo em vista as características das unidades geológicas, os aqüíferos mais importantes 

da área são as formações Serra Grande, Cabeças e Poti, enquanto as formações 

Pimenteiras e Longá, de maneira geral, permitem o confinamento das formações aqüíferas 

de maiores condutividades hidráulicas a elas intercaladas. 

 

As zonas de afloramentos das unidades aqüíferas dentro da área de influência constituem 

zonas de recarga regional desses aqüíferos, que se estendem para Este e para Norte, 

dentro da Bacia do Parnaíba, uma vez que a área está localizada na borda oeste da bacia. 

Os afloramentos dessas unidades, como no caso de formação Serra Grande, ocupam 

áreas restritas devido ao capeamento pelas unidades não aqüíferas, como pela formação 

Pimenteiras. A pequena extensão em área dos afloramentos das formações aqüíferas 

restringe as possibilidades de recarga regional, de forma generalizada, na área. 

 

Além da influência da litologia das diferentes formações geológicas e da influência da 

localização da área na borda oeste da bacia do Parnaíba, o fluxo da água subterrânea deve 

também estar condicionado pelos sistemas de falhamentos, sendo os principais aqueles 

NNE, NNW, NE e NW, com deslocamentos direcionais e verticais. Essas falhas truncam 

a continuidade das diferentes  camadas, que aparecem em diferentes cotas, conforme o 

bloco isolado por falhas onde são encontradas, tal como observado no leito e 

proximidades do rio Tocantins e serra do Lajeado. Assim, influenciam o fluxo por 

constituirem caminhos preferenciais de percolação, quando 
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abertas e por truncarem o fluxo em determinadas camadas, colocadas em contato com 

outras de condutividades hidráulicas distintas, como a formação Serra Grande, de elevada 

condutividade hidráulica, em contato com  os granitos do pré-cambriano, de baixa 

condutividade hidráulica. 

 

5.6.2 Hidrogeologia da Área Diretamente Afetada e Entornos 

 

Devido às variações nas características geológicas da área, são identificadas três trechos 

distintos quanto ao comportamento hidrogeológico, a saber: 

 

a) Entre o eixo e até aproximadamente 30 km a montante. 

b) Entre aproximadamente 30 km a montante do eixo e Porto Nacional. 

c) Entre aproximadamente Porto Nacional e Ipueiras. 

 

Uma melhor visualização destes trechos pode ser obtida pela observação do Mapa 

Geologico da Área Diretamente Afetada e Entornos (desenho LAJ-08-12 a 14). 

 

- Entre o Eixo e até Aproximadamente 30 km a Montante.  

 

Na margem direita, a serra do Lajeado está bastante próxima ao rio Tocantins e na 

margem esquerda, ocorrem morros isolados nas proximidades do rio, enquanto os 

divisores  regionais estão a aproximadamente 30 a 40 km do rio. Assim, na margem 

direita e nos morros isolados da margem esquerda, os divisores das águas subterrâneas e 

as áreas de recarga devem estar bastante próximos do rio. Conseqüentemente, o 

caminho de percolação entre as recargas e descargas são também de pequenas 

dimensões e os gradientes hidráulicos da percolação da água subterrânea são elevados. 
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Na margem direita, os sedimentos da bacia do Parnaíba estão presentes no topo da 

serra do Lajeado, recobrindo rochas pré-cambrianas e em blocos rebaixados por falhas, 

ocupando extensões restritas em área no patamar do rio. Na margem esquerda, 

estendem-se até aproximadamente os divisores regionais, onde estão em contato com as 

rochas pré-cambrianas. 

 

A água subterrânea circula pelos arenitos da formação Serra Grande, pelos arenitos da 

formação Cabeças e do Carbonífero indiferenciado (os dois últimos restritos a pequenas 

áreas na margem esquerda), através dos solos de alteração das rochas pré-cambrianas, 

através dos aluviões recentes e antigos, dos tálus antigos e recentes, dos colúvios e das 

estruturas geológicas, como os contatos entre as diferentes unidades, os planos de 

acamamento das unidades sedimentares e as falhas. 

 

Os aluviões apresentam-se em ocorrências localizadas e em faixas restritas às 

proximidades do rio, até não mais que 2 a 3 km de distância, relativamente aos demais 

trechos, onde podem avançar até mais de 10 km a partir do rio. 

 

Investigações efetuadas pela Themag Engenharia, abaixo da cota 220,0m, durante os 

Estudos de Inventário do Médio Tocantins, nos eixos denominados Lajeado montante e 

Lajeado e durante os Estudos de Viabilidade do Sítio Lajeado, nos eixos denominados 

A, B e C e D, mostraram aluviões com espessuras de até 10,0m e materiais alterados de 

rochas pré-cambrianas com espessuras variáveis, atingindo valores da ordem de 25 m, 

sendo os valores mais elevados coincidentes com falhas, muitas vezes. Os níveis d’água 

mostraram-se variáveis entre 1 e 10 m. 

 

As unidades de maior importância hidrogeológica, considerando os maiores valores de 

condutividades hidráulicas e a maiores extensões em área, são os arenitos da formação 

Serra Grande e as estruturas geológicas, como os contatos entre as diferentes unidades e 

as falhas. As falhas isolam blocos de arenito, colocando-os em contato com unidades da 

baixa condutividade hidráulica e, em conseqüência, a circulação de água subterrânea é 

confinada a esses blocos. Em decorrência das falhas, há afloramentos de arenitos e 

nascentes de águas subterrâneas no topo das 
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serras. As rochas pré-cambrianas, quando sãs  ou pouco alteradas e os sedimentos 

pelíticos da formação Pimenteiras, representam barreiras hidrogeológicas à circulação de 

água subterrânea. 

 

As maiores elevações dos níveis d’água, devido ao enchimento do reservatório, deverão 

ocorrer nos arenitos Serra Grande. Devido influência na estabilidade das encostas 

marginais, são importantes as elevações de nível d’água nos tálus, colúvios e solos de 

alteração, mesmo que restritas em área. 

 

- Entre Aproximadamente 30 km a Montante do Eixo e Porto Nacional. 

 

Na margem direita, as serras e morros estão a distâncias entre 10 e 40 km do rio, 

enquanto o contato entre os sedimentos da Bacia do Parnaíba com as rochas pré-

cambrianas estão por volta de 10 e 20 km. Na margem esquerda, as serras e morros 

mais próximos ao rio estão entre 15 e 30 km, aproximadamente coincidentes com o 

contato entre a Bacia do Parnaíba e as rochas pré-cambrianas, enquanto os divisores 

regionais estão por volta de 40 a 60km do rio, em rochas pré-cambrianas. Os locais 

dessas serras e morros e os contatos entre os sedimentos e o pré-cambriano devem 

constituir também os divisores das águas subterrâneas. 

 

A circulação da água subterrânea ocorre principalmente pelos arenitos da formação 

Serra Grande, de forma confinada, devido aos recobrimentos pelos pelitos da formação 

Pimenteiras, através dos solos de alteração das rochas pré-cambrianas, através dos 

aluviões recentes e antigos, dos tálus antigos e recentes, dos colúvios e das estruturas 

geológicas. 

 

Os aluviões apresentam-se em uma faixa de até aproximadamente 8 a 9 km na margem 

direita e de até aproximadamente 5km na margem esquerda, constituindo aqüíferos 

livres. 

 

As unidades hidrogeológicas de maior importância, considerando as maiores 

condutividades hidráulicas e as maiores extensões em área, são os arenitos da formação 
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Serra Grande e os aluviões, especialmente as camadas com predominância de cascalhos 

arenosos, como aqueles encontrados nos baixos-
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terraços e terraços. As barreiras à circulação da água subterrânea são as rochas pré-

cambrianas e os sedimentos pelíticos da formação Pimenteiras. 

 

As maiores elevações dos níveis d’água, devido ao enchimento do reservatório, deverão 

ocorrer nos arenitos Serra Grande e nos sedimentos dos terraços. 

 

- Entre aproximadamente Porto Nacional e Ipueiras. 

 
Os divisores regionais das águas superficiais e subterrâneas encontram-se entre 40 e 80 

km do rio, na margem direita e entre 60 e 70 km, na margem esquerda. Além desses, 

divisores locais encontram-se por volta de 15 km, como a serra de João Damião, na 

margem direita e serra da Malhada Alta, na margem esquerda e outras de menor 

expressão. 

 

Neste trecho, dominam as rochas pré-cambrianas. Os sedimentos da bacia do Parnaíba 

estão restritos aos topos de morros, em áreas localizadas na margem esquerda e 

principalmente a Leste dos divisores regionais, na margem direita. 

 

A circulação da água subterrânea ocorre principalmente em solos de alteração e nas 

estruturas geológicas das rochas pré-cambrianas, através de aluviões recentes e antigos 

e através de tálus e colúvios. 

 

Os aluviões apresentam-se com extensões variáveis, em uma faixa estreita da ordem de 

não mais que 500 m, em Porto Nacional e em uma faixa de até 16km, na localidade 

Pântano do Papagaio. 

 

Investigações efetuadas pela Themag Engenharia, nos Estudos do Inventário do Médio 

Tocantins, nos eixos denominados Porto Nacional e Cachimbo, logo a montante de 

Porto Nacional e no eixo denominado Ipueiras, na localidade de mesmo nome, abaixo 

do cota 240 m, indicaram espessuras da ordem de até 10 a 15 m para os aluviões e 

espessuras variáveis para os materiais alterados das rochas pré-cambrianas, desde 

ausência de alteração, até espessuras de mais de 25 m, sendo as maiores espessuras 

encontradas principalmente em zonas de falha, nos anortositos e micaxistos. Os níveis 
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d’água verificados ao longo desses eixos mostraram-se variáveis entre 1 e 10m de 

profundidade. 

 

As maiores elevações dos níveis d’água, devido ao enchimento do reservatório, 

deverão ocorrer nos sedimentos dos terraços. 

 

5.6.3 Dados de Poços Profundos 

 

Levantamento efetuado junto à Saneatins permitiu obter dados preliminares sobre poços 

tubulares profundos existentes em Brejinho de Nazaré, Porto Nacional, Pinheirópolis, 

Barrolândia e Palmas. A Tabela 5.6.1 resume os principais dados obtidos em termos de 

número de poços, profundidades, níveis estáticos e dinâmicos e faixas de vazões. 

 

As informações sobre o perfil litológico são pobres, não estando indicadas as formações 

geológicas atravessadas e sendo difícil a identificação dessas formações a partir das 

informações disponíveis. Em Palmas, há indicações do contato dos sedimentos com o pré-

cambriano por volta de 230 e 240 m e em Porto Nacional, por volta de 190 m de 

profundidade. 

 

Não estão disponíveis os perfis de instalação dos poços, com indicação da posição dos 

tubos lisos, tubos filtros, trechos cimentados e as respectivas unidades geológicas 

atravessadas. Os poços não estão locados em planta e as cotas de boca não estão 

disponíveis. Por isso e devido à falta de informação sobre os aqüíferos onde estão 

instalados os tubos filtros, não foi possível efetuar mapas potenciométricos. 

 



 

 

 

TABELA 5.6.1 

RESUMO DOS DADOS DE POÇOS PROFUNDOS 

 

 

LOCAL 
No DE PROF. 

NÍVEIS 

ESTÁTICOS 

NÍVEIS  

DINÂMICOS 

 
No DE POÇOS COM VAZÕES INDICADOS  

(m3/h) 

 POÇOS (m) (m) (m) Secos ≤ 3,0 >3,0 e ≤ 25,0 > 25,0 Sem Dados 

Palmas 33 45,0 - 307,0 1,0 - 80,0 7,0 - 180,0 5 3 18 4 (máxima 43,0) 3 

Porto Nacional 12 36,0 - 197,0 4,00 - 32,0 15,0 - 56,0 0 1 11(máxima 15,0) 0 0 

Brejinho de Nazaré 5 48,0 - 110,0 3,0 - 10,0 30,0 - 70,0 0 1 4 (máxima 15,0) 0 0 

Barrolândia  1 63,0 --- --- 1 0 0 0 0 
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5.7 Recursos Minerais 

 

5.7.1 Potencial Mineral da Área de Influência 

 

A área de Influencia da UHE Lajeado não abriga jazidas minerais de reconhecida 

importância, mas tem áreas indicadas como bastante promissoras para exploração de ouro 

e diamante. Esses bens minerais já foram muito explorados na região através de garimpo. 

Atualmente esta atividade encontra-se praticamente paralizada pelo esgotamento das 

reservas exploráveis através das técnicas utilizadas pelos garimpeiros e também pela 

fiscalização e interdição, pelos orgãos estaduais competentes, das práticas altamente 

poluidoras associadas ao garimpo de ouro, como a utilização de mercúrio para a retirada 

de ouro dos aluviões.  

 

Os estudos desenvolvidos pela CPRM, no entanto, apontam várias áreas de interesse para 

a pesquisa mineral.  

 

De acordo com a existência de anomalias geoquímicas; ocorrências e depósitos minerais; 

indícios de mineralizações, e presença de garimpos ou catas em atividade e abandonadas, 

a CPRM classifica as áreas favoráveis para exploração mineral em três níveis, conforme a 

potencialidade que apresentam: 

 

• potencialidade 1: áreas com presença de rochas hospedeiras e/ou estruturas favoráveis, 

com garimpo e depósito, além de indícios, ocorrências e/ou anomalias geoquímicas e 

geofísicas superpostas; 

 

• potencialidade 2: áreas com rochas hospedeiras e/ou estruturas favoráveis com 

ocorrências, indícios e/ou anomalias qeoquímicas ou geofísicas e 

 

• potencialidade 3: áreas com rochas hospedeiras e/ou estruturas favoráveis sem registros 

diretos de mineralização e demandando estudos complementares. 
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Segundo o critério acima exposto, na porção sul da Área de Influência - desde as margens 

do rio Tocantins até os seus limites, acompanhando as unidades pré-cambrianas dos 

complexos Rio dos Mangues, Porto Nacional, Manoel Alves, Suite Matança, Grupo 

Natividade e Formação Morro do Aquiles - é assinalada potencialidade 2 para zinco, 

cobre, chumbo, cromo, níquel e cobalto, com prioridade para zinco, cobre e níquel, 

seguidos de chumbo, cromo, cobalto e níquel. Associadas a veios de quartzo e, 

principalmente, às drenagens de muitos afluentes do rio Tocantins, existem várias 

ocorrências e garimpos de ouro, também assinalados como potencialidade 2 dentro da 

Área de Influência. 

 

Acima do paralelo 11o00’, desde 30km ao sul de Porto Nacional até a área da Barragem 

do Lajeado, é assinalada potencialidade 1 para ouro e potencialidade 2 para manganês no 

âmbito do Complexo Rio dos Mangues, Suite Matança, Complexo Porto Nacional e 

Formação Morro do Aquiles, na Serra Malhada, a oeste de Porto Nacional. Nessa 

mesma área, a cobertura siluriano-devoniana, bem como no restante de seu domínio 

dentro da Área de Influência, é indicada como tendo potencialidade 3 com relação a 

fosfatos, urânio e flúor. 

 

Ainda na área da Serra Malhada, no âmbito da Suite Matança, é indicada área com 

potencialidade 2 para zinco. Os afluentes do rio Tocantins, especialmente os da margem 

direita, possuem depósitos aluvionares com potencialidade 1 em relação a ouro e 

diamante, enquanto a potencialidade dessas substâncias minerais, nos aluviões e terraços 

do rio Tocantins, é 3. 

 

Próximo à borda ocidental da Área de Influência, é indicada potencialidade 2 para titânio, 

pegmatito, turmalina, cobre, zinco, zircão, córindon e magnetita, e potencialidade 3 para 

ouro e urânio, num raio de 40km ao redor de Paraíso do Norte. Essas substâncias 

minerais são assinaladas no domínio das Suites Serrote e Lajeado, Complexos Colméia e 

Rio dos Mangues, e Grupos Rio do Côco e Estrondo. 

 

Na parte oriental da Área de Influência, num raio de aproximadamente 35km, desde 

nordeste até sudeste de Porto Nacional, são assinaladas áreas pouco extensas com 
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potencialidade 2 para manganês, seguidos pelo cobre e por último o chumbo, cuja 

prioridade se alterna com as de cobalto e níquel. 

 

Próximo a Monte do Carmo, englobando essa localidade, é indicada área com 

potencialidade 1 para ouro. Todas essas substâncias minerais distribuem-se pelas unidades 

constituídas pelo Complexo Porto Nacional, Formação Morro do Aquiles, Grupo 

Natividade, Suíte Lajeado, Formação Monte do Carmo e Complexo Manoel Alves. 

 

É indicada, ainda, pequena área com potencialidade 2 para turmalina e 3 para pegmatito, 

no âmbito da Formação Morro do Aquiles, 10km a leste de Porto Nacional. Dentro da 

Área de Influência existe, ainda, grande potencial para exploração de rochas ornamentais e 

brita, além de areia, cascalho e argila para cerâmica, sendo que esses três últimos bens 

minerais situam-se nos vales, interferindo diretamente com o Reservatório de Lajeado. 

 

5.7.2 Requerimentos de Pesquisa e Jazidas em Exploração da ADA 

 

O diagnóstico dos recursos minerais presentes na ADA, sendo considerada apenas  Área 

Diretamente afetada sem a inclusão de seus entornos, foi realizado através de análise de 

dois aspectos da questão mineral.  

 

Por um lado, a análise dos processos minerários protocolados no DNPM indica a 

disponibilidade de empreendedores em realizar a pesquisa de certo bem mineral. Mas 

apenas a formalização do Requerimento de Pesquisa não garante a realização da mesma 

pois, como indicam as listagens do DNPM, a maioria dos requerimentos de pesquisa está 

incompleta, o que pode significar apenas a intenção de bloquear a área, mas não 

necessariamente de realizar a pesquisa. O DNPM garante prioridade no direito a 

exploração àquele que iniciar o processo minerário em primeiro lugar. Dessa forma, muitos 

destes processos não seguirão os trâmites legais até a concessão de lavra ou 

licenciamento, mesmo porque os resultados de pesquisa mineral podem indicar que não 

existe viabilidade econômica de exploração do bem mineral requerido. 
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Por outro lado, a atividade minerária foi avaliada através de levantamentos de campo, 

onde se cadastrou a presença de minerações de cascalho, areia e argila.  

 

No DNPM o processo é iniciado, portanto, pelo protocolo de um Requerimento de 

Pesquisa, que garante o direito de pesquisa e posterior exploração da jazida para um 

determinado bem mineral. Uma vez aprovado esse requerimento, a pesquisa é autorizada e 

se inicia, por conta do empreendedor, a cubagem e caracterização do minério. Uma vez 

cumpridas as exigências do DNPM, a exploração é permitida através de uma Concessão 

de Lavra. Convém salientar que o direito de exploração só está assegurado depois da 

Concessão de Lavra.  

 

Os minerais de classe II - areia, cascalho e argila entre outros - podem ter sua exploração 

licenciada pela Prefeitura através de alvará municipal. Junto ao DNPM, deve ser 

protocolizado um Requerimento de Licenciamento, obtendo-se assim o licenciamento para 

a sua exploração. 

 

Os requerimentos de pesquisa, licenciamento, alvarás etc, pedidos para um bem mineral, 

só têm validade para aquele bem, não estando o detentor do direito minerário autorizado a 

pesquisar ou explorar outro mineral que porventura ocorra na área requerida. Cabe 

ressaltar, também, que todos os bens minerais são de propriedade da União, que permite a 

sua exploração através de concessão por tempo determinado. 

 

Todas as áreas protocoladas e jazidas em exploração que interferem com a ADA 

encontram-se indicadas nos desenhos LAJ-08-021 a 023,e sua identificação individual 

consta das Tabelas 5.7.1 a 5.7.14, de cadastro de bens minerais e minerações.  

 

Foram identificados 59 processos minerários, cujas áreas são atingidas total ou 

parcialmente pelo reservatório. Desse total, 38 se referem a requerimentos de pesquisa 

incompletos para ouro (21 pedidos); cobre (8 pedidos); areia (4 pedidos); granito 

ornamental e granodiorito (2 pedidos); água mineral (um pedido); platina (um pedido) e 

argila (um pedido). Os requerimentos para licenciamento de materiais classe II (areia, 

cascalho e argila) somam 18 pedidos, e somente 3 áreas se encontram efetivamente 
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licenciadas para exploração em Porto Nacional (areia e cascalho - S/G6) e Palmas (areia - 

S5 e areia, cascalho e argila - S/G/01).  
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O cascalho e a areia são explorados quase sempre simultaneamente, através de escavação 

mecânica e/ou dragagem de terraços aluviais suspensos do rio Tocantins, ou dragagem de 

aluviões recentes. Existem 12 jazidas em exploração na área a ser inundada pelo 

reservatório, consideradas significativas, das quais 10 se encontram no Município de 

Palmas, uma em Porto Nacional e um porto de areia em Brejinho de Nazaré. 

 

Os depósitos identificados como cascalheiras são constituídos por bancos de cascalho fino 

a grosso, com areias variadas; as porcentagens de cascalho e areia, e suas diversas 

frações, são muito variáveis em função do tipo de depósito e de sua posição em relação ao 

rio. Embora classificada como cascalheira, na jazida C6 é explorada, atualmente, areia 

fina.  

 

No porto de areia (A1) é explorada areia grossa através de dragagem do leito do rio 

Crixás.  

 

Os barreiros em exploração, para fornecimento de argila para cerâmica e olarias, são em 

número de 6, distribuídos igualmente nos municípios de Palmas e Porto Nacional. Situam-

se nos aluviões recentes que constituem a várzea do rio Tocantins. Deve-se salientar que 

as olarias abastecidas pelos barreiros B1 e B3 situam-se no interior da ADA, enquanto as 

demais se encontram fora dela. A olaria B2 utiliza matéria prima de outros barreiros, e o 

barreiro B3 se encontra paralizado.  
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ÁREAS PROTOCOLADAS JUNTO AO DNPM 
 

TABELA 5.7.1 
BEM MINERAL: OURO  (Au) 

 
No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

Au 1 Peixe 94864502 Req. Pesq. incompleto 
Au 2 Palmas 93861872 Req. Pesq. incompleto 
Au 3 Palmas 94864340 Req. Pesq. incompleto 
Au 4 Porto Nacional  94864265 Req. Pesq. incompleto 
Au 5 Porto Nacional 94864614 Req. Pesq. incompleto 
Au 6 Porto Nacional 94864607 Req. Pesq. incompleto 
Au 7 Palmas 91860317 Req. Pesq. incompleto 
Au 8 Palmas 92861719 Req. Pesq. incompleto 
Au 9  Palmas 92861108 Req. Pesq. incompleto 
Au 10 Porto Nacional 94864264 Req. Pesq. incompleto 
Au 11 Aliança do Toc. 92861661 Req. Pesq. incompleto 
Au 12 Brejinho de Nazaré 92861660 Req. Pesq. incompleto 
Au 13 Porto Nacional 94864290 Req. Pesq. incompleto 
Au 14 Porto Nacional 94864292 Req. Pesq. incompleto 
Au 15 Porto Nacional 94864503 Req. Pesq. incompleto 
Au 16 Porto Nacional 94864287 Req. Pesq. incompleto 
Au 17 Brejinho de Nazaré 94864314 Req. Pesq. incompleto 
Au 18 Porto Nacional 94864268 Req. Pesq. incompleto 
Au 19 Porto Nacional 94864271 Req. Pesq. incompleto 
Au 20 Porto Nacional 94864267 Req. Pesq. incompleto 
Au 21 Brejinho de Nazaré 92861659 Req. Pesq. incompleto 
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TABELA 5.7.2 

BEM MINERAL: COBRE  (Cu) 

 

No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

Cu 1 Miracema do Toc. 95864775 Req. Pesq. incompleto 

Cu 2 Miracema do Toc. 95864774 Req. Pesq. incompleto 

Cu 3 Miracema do Toc. 95864784 Req. Pesq. incompleto 

Cu 4 Miracema do Toc. 95864785 Req. Pesq. incompleto 

Cu 5 Miracema do Toc. 95864786 Req. Pesq. incompleto 

Cu 6 Miracema do Toc. 95864799 Req. Pesq. incompleto 

Cu 7 Miracema do Toc. 95864797 Req. Pesq. incompleto 

Cu 8 Miracema do Toc. 95864798 Req. Pesq. incompleto 

 

TABELA 5.7.3 

BEM MINERAL: ARGILA  (O) 

 

No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

01 Palmas 94864504 Req. licenciamento 

02 Brejinho de Nazaré 93861781 Req. Pesq. incompleto 

 

TABELA 5.7.4 

BEM MINERAL: AREIA  (S) 

 

No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

S1* Palmas 92861533 Req. Pesq. incompleto 

S2 Palmas 92861125 Req. Pesq. incompleto 

S3 Palmas 92861124 Req. Pesq. incompleto 

S4 Porto Nacional 94864523 Req. licenciamento 

S5** Palmas 94864524 Licenciamento 

S6 Porto Nacional 94864375 Req. licenciamento 

S7* Palmas 92861655 Req. Pesq. incompleto 

S8 Porto Nacional 94864616 Req. licenciamento 

S9 Palmas 92860673 Req. licenciamento 

OBS.: * - areia de fundição 
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** Indicado Ponte Alta do Tocantins na listagem do DNPM 
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TABELA 5.7.5 

BEM MINERAL: AREIA/ARGILA  (S/O) 

 

No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

S/O1 Palmas 91861262 Req. Licenciamento 

S/O2 Palmas 91861261 Req. Licenciamento 

 

OBS.: Argilas para cerâmica 

 

TABELA 5.7.6 

BEM MINERAL: AREIA/CASCALHO/ARGILA  (S/G/O) 

 

No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

S/G/O 1 Palmas 92861627 Licenciamento 

S/G/O 2 Porto Nacional 94864238 Req. Licenciamento 

S/G/O 3 Palmas 92860619 Req. Licenciamento 

S/G/O 4 Palmas 92861110 Req. Licenciamento 

S/G/O 5 Palmas 92861379 Req. Licenciamento 

S/G/O 6 Palmas 93860413 Req. Licenciamento 

OBS.: S/G/Saibro 

 

TABELA 5.7.7 

BEM MINERAL: AREIA/CASCALHO  (S/G) 

 

No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

S/G 1 Palmas 92860715 Req. Licenciamento 

S/G 2 Palmas 93860744 Req. Licenciamento 

S/G 3 Palmas 92861713 Req. Licenciamento 

S/G 4 Palmas 92860015 Req. Licenciamento 

S/G 5 Porto Nacional  93860180 Req. Licenciamento 

S/G 6 Porto Nacional 92860294 Licenciamento 

S/G 7 Porto Nacional 93860295 Req. Licenciamento 
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TABELA 5.7.8 

BEM MINERAL: ÁGUA MINERAL  (M)  

 

No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

M 1 Porto Nacional  95864991 Req. Pesq. incompleto 

 

 

TABELA 5.7.9 

BEM MINERAL: GRANITO  (GR) 

 

No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

GR 1 Palmas 93860915 Req. Pesq. incompleto 

OBS.: Granito Ornamental  

 

 

TABELA 5.7.10 

BEM MINERAL: PLATINA  (Pt) 

 

No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

Pt 1 Porto Nacional 92860717 Req. Pesq. incompleto 

 

 

TABELA 5.7.11 

BEM MINERAL: GRANITO/GRANODIORITO INDUSTRIAL (GR/GD) 

 

No MUNICÍPIO PROCESSO SIT. LEGAL 

GR/GD 1 Brejinho de Nazaré 91860184 Req. Pesq. incompleto 
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JAZIDAS EM EXPLORAÇÃO 

 

TABELA 5.7.12 

PORTO  DE  AREIA  (A) 

 

No MUNICÍPIO PROPRIETÁRIO 

A1 Brejinho de Nazaré Maria Aparecida Pereira Pinto Souza 

 

TABELA 5.7.13 

CASCALHEIRAS  (C) 

 

No MUNICÍPIO PROPRIETÁRIO 
C1 Palmas Tomas Aquino Gomes 

C2 Palmas Rubens de Oliveira Machado  

C3 Palmas Geraldo Saraiva Diniz 

C4 Palmas Valter Rodrigues Gomes 

C5 Palmas Francisco Vasconcelos Freire 

C6 Palmas Joaquim Pereira Porto  

C7 Palmas Rogério Barbaro Reis  

C8 Palmas Valdir Gislene Cezar 

C9 Palmas Agenor Rosa Oliveira 

C10 Porto Nacional Roberto Corsino de Almeida 

C11 Palmas Paulo Guimarães 

 

TABELA 5.7.14 

BARREIROS  (B) 

 

No MUNICÍPIO PROPRIETÁRIO 
B1 Palmas Jaime Rodrigues 

B2 Palmas Isidorio Correia de Oliveira 

B3 Palmas João Ferreira de Assis  

B4 Porto Nacional Venicio Jose Vieira 

B5 Porto Nacional Domingos dos Reis Neves 

B6 Porto Nacional Matias W. Oliveira Júnior 
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6. PEDOLOGIA  

 

6.1 Considerações Iniciais 

 

Assim como os estudos geológicos e geomorfológicos, este diagnóstico contou com dois 

níveis de aproximação, um genérico, fruto da compilação bibliográfica e interpretação de 

cartas pedológicas e imagens de satélite (AI), e o segundo, mais detalhado, com 

interpretação de fotografias aéreas, com trabalhos de campo, coleta e análise de amostra 

de solo (ADA).  

 

O desenvolvimento do trabalho privilegiou o entendimento das relações solo-relevo, de 

acordo com a metodologia de mapeamento utilizada (Land Systems). Desta forma os 

estudos pedológicos e geomorfológicos foram desenvolvidos de maneiras integrada 

resultando em um único mapa (LAJ-08-015 a 017) de “Tipos de Terreno”representando 

os aspectos do relevo e dos solos da ADA. 

 

6.2 Metodologia 

 

A carta pedológica da área de influência foi compilada do Mapa Exploratório do Projeto 

RADAMBRASIL, Vol 22, na escala 1:1.000.000 e ampliado para a escala 1:500.000.  

 

Na faixa a Leste do Merediano 48 graus de Longitude Oeste, limite da carta pedológica 

supra citada, foi realizada a complementação das informações a partir da interpretação de 

imagens 1:250.000 obtidas em Setembro de 1994, pelo satélite Landsat 5, banda 4, que 

permitiu a confrontação de padrões de textura, tonalidade e densidade da rede de 

drenagem das áreas mapeadas pelo RADAM com as áreas não mapeadas, permitindo a 

extrapolação dos limites das unidades de mapeamento estabelecidas. Além disso foi 

realizado um controle de campo para confirmação dos padrões de imagem das áreas não 

cobertas pelos dados existentes.  
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A legenda do mapa de solos original, ao milionésimo, foi transcrita, adaptada e atualizada 

segundo critérios empregados pela EMBRAPA/SNLCS (1987) e com referências de 

OLIVEIRA et alii (1992) e é apresentada na Tabela 6.3.1.  

 

Na escala 1:100.000 foi executado um Mapa de Tipos de Terrenos (Land Systems) da  

Área Diretamente Afetada e Entornos (ADA) conforme detalhado no capítulo 7 - 

Geomorfologia (Itens 7.2 e 7.5), no qual os tipos de solo presentes em cada unidade são 

indicados. Este procedimento permitiu a confirmação de muitas unidades descritas na 

generalização 1:500.000, e o detalhamento de outras quanto aos atributos morfológicos 

físicos e químicos implicando na conceituação de unidades novas, em lugar daquelas 

anteriormente indistintas para a escala menor.  

 

Isto foi possível a partir da prospecção e observação de 184 pontos na ADA, dos quais 

29 tiveram coletas de amostras de solos dos horizontes diagnósticos de superfície e sub-

superfície, segundo metodologia da EMBRAPA/SNLCS. 

 

Devido ao fato dos estudos pedológicos e geomorfológicos terem sido desenvolvidos de 

maneira integrada, o melhor entendimento deste capítulo (6) demanda a leitura do capítulo 

7 - Geomorfologia.  

 

6.3 Descrição dos Solos da Área de Influência 

 

Aqui são apresentadas as transcrições das descrições das classes dominantes que ocorrem  

na área de trabalho segundo o mapeamento exploratório do Projeto RADAM BRASIL, 

folha SC 22, Tocantins, conforme o mapa e texto de Pedologia.  

 

Secundariamente são descritas as classes que ocorrem subordinadas nas diferentes 

associações. 

 

Como já informada na metodologia item 6.2 as classes receberam denominação atualizada. 

A equivalência entre a nomenclatura utilizada pelo RADAMBRASIL e a atual é 

apresentada na Tabela 6.3.1. 
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6.3.1 Classes de Solos Dominantes 

 

- Latossolo Roxo Distrófico (LRd) 

 

São solos minerais, profundos, acentuadamente drenados, argilosos e apresentam 

avançado estágio de intemperização, constituindo-se de horizonte A moderado e 

horizonte B latossólico.(Bw). 

 

O horizonte A possui espessura de 30 cm, com predominância de cor vermelho escura 

acinzentada, na matiz 10R. O Bw, normalmente muito espesso apresenta coloração 

vermelho escura na ,matiz 10R, e a estrutura típica de microagregados.  

 

Do ponto de vista analítico a relação silte/argila raramente ultrapassa valores superiores a 

0,6 sendo a relação textural próxima a 1. A soma de bases é baixa, menor que 0,7 

meq/100g, a CTC inferior a 13 meq/100g e V% menor que 50%. O teor de ferro é 

próximo de 20 %. É um solo derivado da alteração de rochas básicas.  

 

- Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico (LEd) 

 

São solos minerais acentuadamente drenados, muito bem desenvolvidos e possuem 

como principal característica a ocorrência de um horizonte B latossólico.  

 

O horizonte A, com espessura de 35 cm apresenta cores avermelhadas nos matizes 

10YR, 2,5 YR e 5YR, sendo identificados na área de estudo os de textura argilosa. A 

estrutura no Bw é normalmente fraca, pequena, granular, a consistência seca é macia, 

quando úmido é muito friável e quando molhado, ligeiramente plástico a muito plástico e 

ligeiramente a muito pegajoso.  

 

De modo geral apresenta transições planas entre os horizontes e difusas quanto ao grau 

de distinção. O horizonte Bw, normalmente dividido em sub-horizontes, apresenta cores 

vermelho na matiz 10R ou 2,5YR. Os sub-horizontes apresentam-se semelhantes, com 
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avançado grau de intemperização e são normalmente constituídos por sesquióxidos e 

argilas 1:1. Em todo o horizonte B, o solo tem o aspecto maciço que se desfaz em 

micro-agregados de consistência muito friável, quando úmido e plástico e pegajoso, 

quando molhado. A relação silte/argila é em torno de 0,4 e o teor de ferro entre 9 e 

12%.  

 

O material de origem é a alteração de rochas sedimentares da formação Pimenteiras.  

 

A fertilidade natural é baixa, com valores de soma de bases entre 0,28 e 0,45meq/100g 

e V% inferior a 10%.  

 

- Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico e Álico (LVd)  

 

Esta classe é constituída por solos profundos bem a acentuadamente drenados, muito 

permeáveis porosos e tem como principal caraterística um horizonte B latossólico, cujas 

características morfológicas, físicas e químicas são semelhantes ao Latossolo Vermelho-

Escuro, porém de cores amareladas no horizonte Bw, na matiz 5YR, 7,5YR. 

 

O perfil tem seqüência de horizontes A,B e C subdivididos em A1, AB,BA, B2, B3.  

 

Na margem direita do rio Tocantins predomina a textura média enquanto na margem 

esquerda a textura argilosa. Como variação ocorre o Latossolo Vermelho-Amarelo 

distrófico pétrico.  

 

Originam-se de rochas do Pré- Cambriano sob relevo suavemente ondulado e vegetação 

de cerrado. 

 

- Plintossolo Pétrico (PT). 

 

A esta classe de solos corresponde os anterioremente denominados Solos 

Concrecionários. 
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São solos minerais, rasos a medianamente profundos, bem a moderadamente drenados, 

possuindo como característica fundamental a ocorrência de grande quantidade de 

concreções ferruginosas e/ou fragmentos ferruginizados do tamanho de cascalho e 

calhaus, ocupando a camada agricultável do solo ou todo o perfil o que acarreta 

diminuição significativa do volume real de terra, assim como a profundidade efetiva, 

condicionando sérias limitações ao uso agrícola.  

 

Apresentam seqüência de horizontes Ac, Bc ou Ac e C.  

 

O horizonte A, fraco ou moderado, possui coloração brunada nas matizes 10YR e  

7,5YR e espessura em torno de 20 cm; a textura varia de franco-argila-arenosa a 

franco-argilosa, estrutura fraca e pequena com transição gradual para o horizonte Bc.  

 

O horizonte Bc, pode ser latossólico, textural ou incipiente, apresentando coloração 

bruno-amarelada e vermelho-amarelada nos matizes 10YR e 5YR, a espessura varia de 

20cm a 110cm e a textura variando de franco-argilo-arenosa a argilosa. De modo geral 

apresentam soma de bases, CTC, saturação de bases trocáveis baixos, tendo valores 

mais elevados no horizontes superficiais.  

 

Estão associados a relevos tabulares e têm o material de origem a partir de rochas 

sedimentares da formação Pimenteiras e formação Cabeças, descritos como arenitos, 

siltitos e argilitos, muitas vezes com níveis conglomeráticos e/ou ferruginosos. 

 

- Areia Quartzosa (AQ). 

 

São solos com textura mais gosseira que areia franca, e a areia é de quartzo e outros 

minerais de difícil intemperização. Apresentam pouco desenvolvimento do perfil com 

seqüência de horizontes do tipo A e C. São excessivamente drenados, bastante 

susceptíveis a erosão em perfis superiores a 150 cm de espessura. 

 

A fertilidade natural é baixa com valores de soma de bases em torno de 0,3 meq/100g e 

a saturação de bases inferior a 30%. Estão associados aos Plintossolo Pétrico.  
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- Solos Litólicos Distróficos (Rd). 

 

Esta unidade compreende solos minerais rasos ou muito rasos pouco desenvolvidos, 

geralmente constituídos de perfis com horizonte A diretamente sobre a rocha matriz (R), 

ou sobre um horizonte C, ou B incipiente de pequena espessura. 

 

Estão associados a Plintossolos Pétricos e originam-se de rochas do Pré-Cambriano 

especialmente quartzitos que são rochas extremamente resistentes ao intemperismo e à 

pedogênese. 

 

- Glei Pouco Húmico Distrófico (HGPD). 

 

São solos pouco desenvolvidos, sob grande influência do lençol freático próximo a 

superfície, ou mesmo nesta pelo menos em certa época do ano, condicionando redução 

de ferro e aparecimento de cores gleizadas dentro de 60 cm da superfície. Assim a 

seqüência de horizontes é do tipo A, Cg. As cores do horizonte Cg são acinzentadas nas 

matizes 10YR, 5YR e 2,5YR ocorrendo algumas vezes coloração variegada. Podem  

estar associados a Latossolo Vermelho-Amarelo plíntico e têm como material de origem 

sedimentos aluvionares do Holoceno. 

 



TABELA 6.3.1 

EQUIVALENCIA E ATUALIZAÇÃO  DA LEGENDA DE SOLOS DA ÁREA MAPEADA NA ESCALA 1:500.000. 

 
RADAM ATUAL DISCRIMINAÇÃO  

 
 
 

  
LATOSSOLOS  
 

LRd1 LRd Latossolo Roxo Distrófico, textura argilosa, relevo plano e suavemente ondulado. 
 

LEd1 Led Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico, textura argilosa e muito argilosa + Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico textura 
média ou argilosa, relevo plano e suavemente ondulado.  
 

LVd6 LVd1 Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, textura média + Glei Pouco Húmico Distrófico, Tb, textura indiscriminada, 
relevo plano. 
 

LVd8 LVd2 Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, textura média + Areia Quartzosa Distrófica, relevo plano e suavemente 
ondulado.  
 

LVd14 LVd3 Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, textura  argilosa + Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico, textura argilosa + 
Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico, textura média, relevo plano e suavemente ondulado 
. 

LVd15 LVd4 Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, pétrico textura argilosa, relevo plano + Latossolo Vermelho-Escuro textura 
argilosa, relevo suavemente ondulado + Plintossolo Pétrico, com horizonte B indiscriminado, Tb, textura média, relevo 
suavemente ondulado e ondulado. 
  

LVd16 LVd5 Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, pétrico, textura argilosa, relevo suavemente ondulado + Plintossolo Distrófico 
com horizonte B indiscriminado, Tb, textura média, relevo suavemente ondulado e ondulado. 
 

LVd17 LVd6 Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, pétrico, textura argilosa + Latossolo Vermelho-Amarelo,, textura média, relevo 



 

suavemente ondulado + Plintossolo Pétrico, com horizonte B indiscriminado, Tb, textura média, relevo suavemente 
ondulado e ondulado. 



 

 
RADAM ATUAL DISCRIMINAÇÃO  

LVd18 LVd7 Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico textura média + Latossolo Vermelho-Amarelo, Pétrico, textura média, relevo 
plano e suavemente ondulado + Plintossolo Pétrico, com horizonte B indiscriminado, Tb, textura indiscriminada, relevo 
suavemente ondulado.  
 

   
 

LVd21 
 

LVd8 
 
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico textura média + Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico, pétrico, textura argilosa 
+ Latossolo Vermelho-Amarelo Pétrico, textura argilosa, relevo plano a suavemente ondulado.  
 

LVd23  LVd9  Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, textura média + Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, pétrico, textura 
argilosa, relevo suavemente ondulado + Plintossolo Pétrico, com horizonte B indiscriminado, Tb, textura média, relevo 
suavemente ondulado.  
 

   
AREIAS QUARTZOSAS  
 

AQd2 AQ1 Areia Quartzosa Distrófica + Plintossolo Pétrico, horizonte B indiscriminado, Tb, textura média ,relevo suavemente 
ondulado. 
 

AQd3 AQ2 Areia Quartzosa Distrófica + Solos Aluviais Distróficos, Tb, textura indiscriminada + Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico, textura média, relevo plano.  
 

AQd4 AQ3 Areia Quartzosa Distrófica + Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, textura média + Plintossolo Pétrico, horizonte B 
indiscriminado,Tb, textura média, relevo suavemente ondulado. 
 

AQa1 AQ4 Areia Quartzosa Álica + Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, textura indiscriminada + Latossolo Vermelho-Amarelo 
plíntico, textura média + Solo Aluvial Distrófico, Tb, textura indiscriminada, relevo plano.  
 



 

 
RADAM ATUAL DISCRIMINAÇÃO  

   
PLINTOSSOLOS  
 

SCd1 
 

PT1 Plintossolo Pétrico Distrófico com horizonte B indiscriminado, Tb, textura média + Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico, pétrico, textura argilosa, relevo suavemente ondulado.  
 

 
SCd4 

 
PT2 

 
Plintossolo Pétrico Distrófico com horizonte B indiscriminado, Tb, textura média + Podzólico Vermelho-Amarelo 
Distrófico, Tb, Concrecionário, textura média/argilosa, relevo suavemente ondulado + Solos Litólicos indiscriminados, 
relevo ondulado. 
 

SCd7 PT3 Plintossolo Pétrico Distrófico com B textural, Tb, textura média/argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico, 
textura média/argilosa + Solos Litólicos, textura média, relevo ondulado e fortemente  ondulado.  
 

SCd8 PT4  Plintossolo Pétrico Distrófico, com B textural, Tb, textura média/argilosa + Plintossolo Pétrico litólico, Tb, textura média + 
Podzólico Vermelho-Amarelo, Tb, textura arenosa/média, relevo ondulado e fortemente ondulado.  
 

SCd9 PT5 Plintossolo Pétrico Distrófico, com B textural, Tb, textura média/argilosa, relevo fortemente ondulado + Cambissolo 
Distrófico, textura média, cascalhento relevo ondulado + Solos Litólicos, textura média, relevo fortemente ondulado.  
 

SCd11 PT6 Plintossolo Pétrico Distrófico com horizonte B indiscriminado, Tb, textura média + Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico Pétrico, textura média, Solos Litólicos, textura média, relevo suavemente ondulado e ondulado. 

SCd13 PT7 Plintossolo Pétrico Distrófico com horizonte B latossolólico, textura média, relevo ondulado e suavemente + Latossolo 
Vermelho-Amarelo, textura média, relevo suavemente ondulado. 
 

SCd14 PT8 Plintossolo Pétrico Distrófico com horizonte B indiscriminado, Tb, textura média, relevo ondulado e suave- ondulado + 
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico pétrico, textura média relevo suavemente ondulado + Solos Litólicos, textura 
média, relevo ondulado e suavemente ondulado.  



 

 
RADAM ATUAL DISCRIMINAÇÃO  

   
SCd15 PT9 Plintossolo Pétrico Distrófico com horizonte B indiscriminado, Tb, textura média + Cambissolo Distrófico, Tb, pétrico, 

textura média/média muito cascalhento, + Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico pétrico,textura média relevo 
suavemente ondulado. 
 

 
SCd16 

 
PT10 

 
Plintossolo Pétrico Distrófico, com horizonte B textural, Tb, textura arenosa/média, + Podzólico Vermelho-Amarelo 
Distrófico, Tb, pétrico, textura média, relevo ondulado e suavemente ondulado + Solos Litólicos Pétricos, textura média, 
relevo ondulado. 
 

SCa2 PT11 Plintossolo Pétrico Älico, com B textural, Tb, textura indiscriminada + Podzólico Vermelho-Amarelo Álico, Tb, 
Pétricoplíntico, textura média/argilosa + Cambissolo Álico, Tb, pétrico, textura média, cascalhento, relevo suave ondulado 
e ondulado. 
 

  SOLOS LITÓLICOS  
 

Rd4  Rd1 Solos Litólicos Distróficos, textura média, relevo fortemente ondulado e montanhoso + Plintossolo Pétrico litólico, Tb, 
textura média, relevo fortemente ondulado. 
 

Rd8 Rd2 Solos Litólicos Distróficos textura indiscriminada, relevo montanhoso e fortemente ondulado + Podzólico Vermelho-
Amarelo, Tb, textura argilosa, relevo fortemente ondulado + Afloramento de Rocha.  
 

Rd9 Rd3  Solos Litólicos Distróficos textura indiscriminada + Plintossolo Pétrico litólico, Tb, textura indiscriminada, relevo 
fortemente ondulado e montanhoso + Afloramento de Rocha.  
 

  SOLOS HIDROMÓRFICOS 
 

HGPd2 HGP Glei Pouco Húmico Distrófico, Tb, textura indiscriminada + Latossolo Vermelho-Amarelo plíntico, textura  



 

indiscriminada + Latossolo Vermelho-Amarelo plíntico, textura média + Solo Aluvial Distrófico, Tb, textura 
indiscriminada, relevo plano. 
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6.3.2 Classes de Solos de Ocorrência Subordinada nas Associações  

 

- Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico e Álico. (PV) 

 

São solos com horizonte B textural, não hidromórficos, com argila de atividade baixa, ou 

seja, a capacidade de troca de cátions (valor T) após a correção para carbono é inferior 

a 24 meq/100g de argila.  

 

São profundos a medianamente profundos, bem a moderadamente drenados com 

seqüência de horizontes A, Bt, e C.  O horizonte A tem espessura variável entre 10 e 50 

cm, apresentando coloração em todas as tonalidades de bruno, nos matizes 7,5 YR e 10 

YR ocorrendo ocasionalmente cores amarelo-avermelhadas; a textura varia de areia 

franca a franco-argiloso; a estrutura é fraca, pequena granular. O horizonte Bt, apresenta 

um maior conteúdo de argila, com a presença de estrutura em blocos e prismas de grau 

forte a moderado, médios a grande. As cores brunadas, avermelhadas ou amareladas 

nos matizes 5YR, 7,5YR e 10YR. Pode ocorrer plintita na parte inferior do perfil. A 

textura do Bt varia de franco-argilo-arenoso a muito argiloso. A transição entre os sub-

horizontes é geralmente gradual, sendo em alguns casos difusa. São álicos ou distróficos 

quanto a condição de fertilidade natural. 

 

Recebem a adjetivação de pétrico, plíntico, raso e abruto, dependendo da presença de 

concreções ferruginosas, plintita, pouco profundidade efetiva e grande concentração de 

argila no horizonte B (exceto BC) em relação ao horizonte A, respectivamente.  
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- Cambissolo Distrófico ou Álico (Cb)  

 

Estes solos são medianamente profundos, não hidromórficos e   caracterizam-se por 

apresentar um horizonte B incipiente. Este horizonte apresenta pequeno grau de 

desenvolvimento, ausência de estrutura de rocha em pelo menos metade do volume. Não 

possuem acumulação em quantidade significativa de óxidos de ferro, argila e húmus.  

 

São fortemente ácidos, com teores baixos de saturação de bases e soma de bases. 

Possuem elevado teor de silte, estando a relação silte/argila entre 1,0 e 2,5.  

 

A seqüência de horizntes é A, Bi, C. O horizonte Bi apresenta espessura entre 0,2 m e 

1,1m com cores entre matizes 10YR e 5YR, e as vezes com mosqueado devido a baixa 

permeabilidade do material em alteração. A textura varia de franco-argilo-arenoso a 

argila em função do tipo de substrato.  

 

- Solos Aluviais Distróficos  (Ad)  

 

Esta classe compreende solos pouco desenvolvidos, não hidromórficos, formados 

através da sobreposição de camadas sedimentares muito recentes, geralmente referidas 

ao período Holoceno o que origina um solo apresentado um horizonte superficial A 

sobre horizontes C, de camadas estratificadas de natureza heterogênea.  

 

Ocorrem em locais planos e baixos próximos a rios ou córregos, que são responsáveis 

pela deposição dos diversos sedimentos. Apresentam constantemente cobertura vegetal 

de floresta aluvial e formações pioneiras.  

 

Quimicamente não apresentam nenhuma relação pedogenética. Ocorrem associados a 

solos hidromórficos e raramente a Areia Quartzosa e Latossolos com caráter plíntico.  



Volume II - Tomo A  
 

109

6.4 Considerações sobre a Gênese  o Potencial de Uso Agrícola dos Solos da AI 

 

O material de origem dos solos da Área de Influência (AI) é em grande parte 

quimicamente pobre em elementos nutrientes, dominado largamente por rochas 

sedimentares (arenitos, siltitos, argilitos) das Formações Pimenteiras e Serra Grande e/ou 

material do Cristalino, Grupo Estrondo e Suite Matança. Além disso, ao longo do eixo do 

rio Tocantins há ação da  pedogênese sobre grandes depósitos aluvionares, em extensos 

terraços  

 

Sob as condições climáticas reinantes, consideradas drásticas em termos de intemperismo, 

tem-se uma profunda e rápida alteração provocando a eliminação de bases (Ca, Mg, K) e 

sílica do ambiente pedológico,  com a conseqüente concentração de óxidos de Fe e Al.  

 

Estes condicionantes levam a evolução de solos, de maneira geral, de natureza química 

muito pobre, isto é, de baixa fertilidade natural e/ou ricos em concreções ferruginosas 

resultantes da alteração total.  

 

Tem-se então um quadro onde predominam grandes extensões de Plintossolo Pétrico, 

Latossolo Vermelho-Amarelo e Areia Quartzosa, que se alternam e se repetem em 

diferentes proporções na paisagem.  

 

Se não forem aplicados insumos, como corretivos e fertilizantes, mesmo nos solos de 

melhor textura, profundidade e topografia, o mais nobre uso em áreas extensas está 

condicionado ao aproveitamento com pastagens melhoradas para pecuária extensiva. 

 

O potencial de uso agrícola das terras da área de estudo é condicionado basicamente 

pelas limitações de solo e secundariamente pelo relevo, uma vez que do ponto de vista 

climático, respeitando-se a variação estacional de disponibilidade hídrica, há possibilidade 

da exploração de culturas e pastagens.  
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A agricultura e pecuária hoje praticada nas frentes de colonização valem-se de expedientes 

de aplicação de tecnologia e capital pois sem isto não há possibilidade de retorno 

econômico do empreendimento. Hoje há tecnologia a disposição do agricultor gerada pela 

EMBRAPA, como por exemplo, a recuperação química e manejo das terras, e variedades 

de cereais desenvolvidas especialmente para as condições edafo-climáticas da região dos 

solos sob vegetação de cerrado. 

 

Portanto as limitações edáficas mais sérias ao uso agrícola são aquelas de natureza física 

como textura do perfil, profundidade efetiva e presença de concreções e aquelas inerentes 

a natureza das formas da paisagem e declividade acentuada. .  

 

As informações pedológicas disponíveis compiladas são genéricas e apresentadas numa 

escala pouco detalhada. No entanto procurou-se relacionar na Tabela 6.4.1, de maneira 

simples, os principais atributos agronômicos de cada classe de solos e a correspondente 

prática para torna-los passíveis de melhor exploração. 

 

6.5 Solos da Área Diretamente Afetada e Entornos (ADA) 

 

6.5.1 Aspectos Gerais 

 
Não foi realizado um mapeamento pedológico clássico da ADA e entornos, optou-se pela 

execução de um mapeamento de Tipos de Terrenos (Land Systems) conforme explicitado 

com mais detalhes na metodologia de mapeamentos geomorfológicos (item 7.2). 

 

A metodologia de execução do mapeamento de Tipos de Terrenos previlegia a 

compreensão das relações entre o relevo (forma), os solos (materiais de cobertura) e o 

substrato rochoso, presentes a uma dada região sob influência das características 

climáticas atuais e pretéritas. 



 

 
 
 
 

TABELA  6.4.1 
SÍNTESE DE ATRIBUTOS DE INTERESSE AGRONÔMICO E DAS CLASSES DE SOLO E INDICAÇÕES DE MELHORIAS E USOS. 

 
CLASSE DE SOLO  ATRIBUTOS PRINCIPAIS  PRÁTICAS DE MELHORIA/UTILIZAÇÃO 

 
 

LR, LEd, LVd 

 
• Textura média, argilosa ou muito argilosa.  
• Relevo plano e suavemente ondulado 
• Distróficos 
• Profundos (perfil maior que 2m). 

-Possibilidade do emprego de mecanização. 
-Necessidade de aplicação de corretivos e 
fertilizantes. 
-Aptidão para lavouras de ciclo curto e longo se 
aplicados insumos (calcário e fertilizantes). 
 

 • Profundos (perfil maior que 2m) -Impróprio para uso com lavouras 
 • Textura arenosa.  -Uso preferencial como pastagem natural. 

AQ • Relevo suavemente ondulado a ondulado.  -Refugio de flora e fauna 
 • Distróficos ou Álicos   
 • Baixa capacidade natural de suporte em função da textura arenosa, 

pequena capacidade de armazenamento de água e alta erodibilidade 
e deficiência de fertilidade.  

• Profundos (perfil maior que 2m) 

 

 • Rasos a medianamente profundos (perfil com espessura de 0,5 a 
1,5m)  

-Impróprio para o uso com lavouras  

PT • Textura variada. -Uso preferencial como pastagem natural, quando 
possível.  

 • Relevo ondulado e fortemente ondulado..   
 • Altamente susceptíveis à erosão.   

 • Raso (perfil menor que 0,5m)  - Sem capacidade de suporte para exploração 
agro-silvo-pastoril. 

Rd  • Textura variada. - Recomendados para refugio da fauna e flora. 
 • Relevo ondulado a montanhoso.  
 • Distróficos ou álicos.   
 • Sujeitos a hidromorfia devido ao afloramento do lençol freático.  - Culturas de subsistência na época de vazante.  

HGPd • Textura variada.   
 • Distróficos ou álicos  



Volume II - Tomo A 112 
 

Desta forma a cada Tipo de Terreno corresponde um conjunto particular de solos, relevo 

e substrato rochoso (Item 7.5). As descrições dos solos que ocorrem nos Tipos de 

Terreno apresentados no mapa (LAJ-08-015 a 017), estão em parte descritos no item 6.3 

e detalhados ou definidos a seguir, com apresentação dos respectivos dados analíticos. 

Além dos pontos amostrados foram feitos vários transectos com pontos descritos mas não 

amostrados. A localização dos pontos de amostragem está indicada no mapa de Tipos de 

Terreno citado acima. A numeração sequencial dos pontos, refere-se aos locais de 

observação dos trabalhos do campo, no mapa só foram indicados os pontos onde foi feito 

amostragem de solos. 

 

6.5.2 Unidades de Solo Amostradas na ADA  

 

- Latossolo Vermelho-Escuro Epiálico/Distrófico, A moderado, Textura Argilosa, Relevo 

Plano a Suavemente Ondulado. (LE) 

 

Pontos de Amostragem 4, 12, 60, 70, 126.  

 

Esta unidade de solo distribui-se, preferencialmente, em superfícies planas ou suavemente 

onduladas, a partir da alteração de sedimentos finos da formação Pimenteiras e dos 

sedimentos aluvionares argilosos, presentes nos seguintes tipos de terreno indistintamente: 

Baixo Terraço, Terraços, Rampas e Colinas Amplas, Colinas Amplas e Morrotes, 

Colinas Amplas e Morrotes Residuais (Tabela 6.5.1; Foto 6.5.1). Embora não 

amostrados, podem também estar presentes nas proções mais amplas das Colinas e 

Morrotes de Cimeira. 

 

Sua presença nos tipos de terreno Baixo Terraço ou Terraços pode ser explicada pela 

presença de aluviões predominantemente argilosos em alguns trechos destas unidades.  

 

Além das características morfológicas já descritas no item 6.3.1. Os dados analíticos 

indicam que podem ocorrer variações granulométricas na composição do perfil para 

textura média, ponto 70, ou textura muito argilosa, ponto 126.  



 

TABELA 6.5.1 

DADOS ANALÍTICOS DO LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO EPIÁLICO/DISTRÓFICO, A MODERADO, 

 TEXTURA ARGILOSA, RELEVO PLANO A SUAVEMENTE ONDULADO.  

 

 

QUÍMICA GRANULOMETRIA
-----------------------%----------------------- % %

Pto HOR. PROF. pH pH  Delta % ppm----------------------------- -------- meq/100g  TFSA ------------------ ------------ % % A.Gr. A.F Silte Argila Sil./ Arg. Grau  
(cm) H2O  KCl pH M. O. P Ca Mg K Na Al H + Al SOMA CTC7 V Al Arg. H2O Floc.

BASES

4 A1 0-15 4,5 4,2 -0,3 1,9 3 0,1 0,1 0,03 0,01 0,7 5,2 0,24 5,44 4 75 18 29 14 38 0,37 30 21
Bw 80-100 4,7 4,8 0,1 1,8 1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,2 2,5 0,22 2,72 8 48 13 26 16 45 0,36 1 98

12 A1 0-15 4,8 4,2 -0,6 1,4 1 0,1 0,1 0,05 0,01 0,6 3,4 0,26 3,66 7 70 18 45 7 29 0,24 20 31
Bw 80-100 5,1 5,2 0,1 0,7 1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,1 1,8 0,22 2,02 11 32 10 35 12 42 0,29 1 98

60 A1 0-20 5,2 5,2 0,0 1,5 1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,0 2,8 0,22 3,02 7 0 4 11 29 56 0,52 1 98
Bw 80-100 5,1 4,4 -0,7 4,7 8 0,3 0,2 0,13 0,01 1,0 6,4 0,64 7,04 9 61 6 12 28 53 0,53 31 42

70 A1 0-20 4,3 4,3 0,0 2,0 2 0,1 0,1 0,1 0,01 0,7 5,8 0,31 6,11 5 70 29 38 9 24 0,38 16 33
Bw 80-100 5,1 5,0 1,0 1,2 1 0,1 0,1 0,03 0,01 0,1 2,5 0,24 2,74 9 29 22 39 13 26 0,50 7 73

126 A1 0-20 5 4,3 -0,7 2 1 0,1 0,1 0,03 0,01 1,2 5,2 0,24 5,44 4 83 6 12 26 56 0,46 1 98
Bw 80-100 5,1 4,6 -0,5 0,9 1 0,1 0,1 0,03 0,02 0,2 3,4 0,25 3,65 7 45 4 10 21 65 0,32 1 98
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É interessante ressaltar as características químicas de muito baixa atividade de troca 

catiônica do solo, sendo que pode-se atribuir o caráter acríco a perfis dos pontos 4, 12, 

e 126. devido a Retenção de Cátions por 100g de argila ser inferior a 1,5 meq  e o delta 

pH positivo no horizonte Bw. A virtual ausência de Al3+ e bases (Ca, Mg, K, Na) na 

condição natural indica um solo extremamente intemperizado. Além disso apresentam 

sob condição natural saturação de alumínio trocável superior a 50% no horizonte 

superficial.  

 

- Latossolo Vermelho-Amarelo Epiálico/Distrófico, A moderado, Textura Argilosa 

ou Média, Relevo Plano. 

 

Pontos de amostragem: 183, 184 185. 

 

Esta unidade taxonômica é muito semelhante a anteriormente descrita quanto a atributos de 

natureza físico-química e morfológica. Os dados da tabela 6.5.2 indicam que há uma 

variação na textura dos  perfis, variando de argilosa a média. Quimicamente são muito 

pobres apresentando elevada saturação de alumínio, principalmente nos horizontes 

superfíciais. 

 

A maior diferenciação morfológica em relação a unidade anteriormente descrita deve--se a 

cor do horizonte Bw variar entre a matiz 5YR e 7,5 YR, o que reflete o carateristicas do 

material de origem e/ou grau de hidratação dos óxidos de ferro na fração fina da 

composição granulométrica. 

 

Distribui-se largamente por superfícies suavemente onduladas ou planas nos seguintes 

Tipos de Terreno: Rampas e Colinas Amplas, Colinas e Morrotes, Colinas Amplas e 

Morrotes Residuais, Colinas e Morrotes de Cimeira. 



 
 

 

TABELA  6.5.2  

DADOS ANALÍTICOS DO LATOSSOLO VERMELHO AMARELO EPIÁLICO/DISTRÓFICO, A MODERADO, TEXTURA 

ARGILOSA OU MÉDIA, RELEVO PLANO. 

 

          QUÍMICA                 GRANULOMETRIA   
                  ------  -------    

Pto HOR. PROF. pH pH  Delta % ppm ----------
 

----------
   -----   -----------

 
% % A.Gr. A.F Silte Argila Sil./  

  (cm) H2
 

 KCl pH M. O. P Ca Mg K Na Al H + Al SOM
 

CTC7 V Al     Arg.  

              BASE
          

                        

                         
183 A1 0-15 5,1 4,0 -1,1 4,3 4 0,2 0,1 000 - 0,7 6,4 000. 0.07 5 66 19 20 14 46 0,30  

 A3 15-30 5,3 4,1 -1,2 4,0 2 0,2 0,1 000 - 0,5 5,8 000. 0.06 6 59 18 16 17 49 0,35  
 Bw 80-100 5,4 4,4 -1,0 2,8 2 0,2 0,1 000 - 0,2 4,2 000. 0.05 7 38 17 14 21 48 0,44  
                        

184 A1 0-15 4,8 4,1 -0,7 1,5 2 0,1 0,1 000 - 0,4 2,8 000. 0.03 7 66 31 45 5 19 0,26  
 A3 15-30 4,7 4,1 -0,6 0,9 1 0,2 0,1 000 - 0,4 2,2 000. 0.03 12 56 27 46 5 21 0,24  
 Bw 80-100 5,0 4,6 -0,4 0,7 1 0,3 0,1 000 - 0,1 1,6 000. 0.02 20 20 22 41 8 30 0,27  
                        

185 A1 0-20 5,0 4,1 -0,9 1,5 1 0,1 0,1 000 - 0,3 2,2 000. 0.02 9 57 40 37 1,9 21 0,05  
 A3 15-30 5,0 4,2 -0,8 1,4 1 0,1 0,1 000 - 0,3 2,5 000. 0.03 8 59 25 53 2,2 19 0,11  
 Bw 80-100 5,2 4,9 -0,3 0,7 1 0,1 0,1 000 - 0,0 1,3 000. 0.02 14 0 13 58 4,8 24 0,20  
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- Podzólico Vermelho-Amarelo latosssólico, Distrófico ou Álico, A moderado, 

Textura Média/Média, Relevo Plano. (PVl) 

 
Pontos de Amostragem: 18, 46, 52, 68, 82, 95. 

 
Esta unidade taxonômica resulta da pedogênese de sedimentos aluviais arenosos com 

cascalheiras, associados ao rio Tocantins e depositados em extensos terraços fluviais. 

Caracteriza-se pela ocorrência em relevo plano. 

 
Do ponto de vista morfológico o perfil apresenta seqüência de horizontes A, Bt, C com 

transição clara entre os horizontes A e Bt (Tabela 6.5.3; Foto 6.5.2). 

 
A cor no horizonte A via de regra é bruno amarelado escuro, e no horizonte Bt bruno 

forte ou bruno amarelado escuro. O teor de argila da superfície varia entre 18 e 30% e 

em sub-superfície de 22 a 36 %. Atributo marcante desta unidade é a predominância da 

fração grossa na composição granulométrica do horizonte superficial. A estrutura do 

horizonte A é do tipo granular, grau moderado a fracamente desenvolvida e de tamanho 

médio. No horizonte Bt, a estrutura é moderada a fracamente desenvolvida em prismas e 

blocos sub-superficiais médio a grande.  

 
Quimicamente são solos pobres, sob condição natural, com soma de bases (quando 

amostrado em meio ao cerrado) inferior a 0,5 meq/100g TFSA. Podem também 

apresentar caráter acríco. São solos ácidos e apresentam teores de alumínio trocável  

variáveis, no entanto são sempre distróficos. Infere-se que os sedimentos aluviais que 

deram origem a este tipo de solo são pobres quanto a mineralogia e composição 

química. 

 

Atribui-se o caráter latossólico à pequena diferenciação morfológica do horizonte Bt em 

conjunto com caracteristícas químicas da CTC da fração argila, extremamente baixa ( 

inferior a 8 meq/100g de argila)  
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- Areia Quartzosa Álica, A moderada, Relevo Ondulado. (AQ) 

 

Pontos de Amostragem: 67, 136 

 

Este solo já descrito de forma genérica no item 6.3.1 referente a Área de Influência (AI), 

está associado principalmente a regiões de afloramento da Formação Serra Grande. É 

um sedimento de natureza predominantemente arenosa, pobre do ponto de vista 

mineralógico e químico, e que na sua decomposição resulta em Areia Quartzosa (Tabela 

6.5.4).  

 

É um solo extremamente pobre quanto a fertilidade natural, além de apresentar alta 

erodibilidade em função da praticamente ausência de argila, que é a fração 

granulométrica do solo responsável pela gênese de estrutura.  

 

Além disso ocorrem em relevo ondulado de Morros Paralelos e Crista Assimétricas e 

suave ondulado de Colina Ampla e Morrotes Residuais (Ponto 136) ou podem ser 

originadas também de depósitos aluviais, como por exemplo no ponto de amostragem 

67.  



 

 

TABELA  6.5.4 

DADOS ANALÍTICOS DA AREIA QUARTZOSA ÁLICA, A MODERADA, RELEVO ONDULADO 

QUÍMICA GRANULOMETRIA
Pto H O R . PROF. pH pH  Delta % ppm----------------------------- -------- meq/100g  TFSA ------------------ ------------ % % A.Gr. A.F Silte Argila Sil./ Arg. Grau  

(cm) H2O  K C l pH M .  O . P C a M g K Na Al H  +  A l SOMA CTC7 V Al Arg. H2O Floc.
BASES

67 A 1 0-20 5 4,2 -0,8 0,9 2 0,1 0,1 0,05 0,01 0,5 3,1 0,26 3,36 8 66 63 28 0 8 0,00 5 38
C 80-100 5,1 4,3 -0,8 0,4 1 0,1 0,1 0,06 0,02 0,5 1,5 0,28 1,78 16 64 50 39 2 10 0,20 7 30

136 A 1 0-20 5 4,1 -0,9 0,9 1 0,1 0,1 0,03 0,01 0,4 2,5 0,24 2,74 9 63 83 14 0 2 0,00 2 0
C 80-100 5,4 4,6 -0,8 0,5 1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,3 2,2 0,22 2,42 9 58 72 25 0 2 0,00 2 0
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- Cambissolo Distrófico, Tb, A moderado, Textura Média, Substrato Sedimentos 

Aluviais, Relevo Plano.  

 

Pontos de Amostragem: 24, 31, 81, 107, 118, 127, 180. 

 

Este solo distribui-se nas cotas inferiores ao longo do rio Tocantins onde eventualmente 

são inundados nas grandes cheias, no tipo de terreno Planície de Inundação e Baixo 

Terraço.  

 

Apresentam perfil  bem drenado e com profundidade de pelo menos 1,5m. A cor 

dominante no horizonte A é bruno acinzentado e no Bi, bruno amarelado escuro. A 

estrutura superficial é granular, média a grande de grau moderado. No horizonte Bi 

apresenta-se com pequena estruturação de prismas e blocos sub-angulares de grau fraco 

(Tabela 6.5.5; Foto 6.5.3). 

 

Do ponto de vista químico é ácido e pobre quanto ao status de fertilidade natural.  

 

O valor da relação silte/argila no Bi é de 0,6 e a composição granulométrica indica 

dominância de areia fina.  



 

TABELA  6.5.5 

DADOS ANALÍTICOS DO CAMBISSOLO DISTRÓFICO, TB, A MODERADO, TEXTURA MÉDIA, SUBSTRATO 

SEDIMENTOS ALUVIAIS, RELEVO PLANO.  

 

 

QUÍMICA GRANULOMETRIA
Pto HOR. PROF. pH pH  Delta % ppm----------------------------- -------- meq/100g  TFSA ------------------ ------------ % % A.Gr. A.F Silte Argila Sil./ Arg. Grau  

(cm) H2O  KCl pH M. O. P Ca Mg K Na Al H + Al SOMA CTC7 V Al Arg. H2O Floc.
BASES

24 A1 0-20 4,8 4,1 -0,7 1,4 2 0,1 0,2 0,03 0,01 1,6 2,8 0,34 3,14 11 83 35 43 5 16 0,31 13 19
Bi 80-100 4,8 4,3 -0,5 0,4 1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,6 1,8 0,22 2,02 11 74 34 35 8 22 0,36 13 41

31 A1 0-20 4,6 4,1 -0,5 0,8 1 0,1 0,1 0,05 0,01 0,6 1,6 0,26 1,86 14 70 34 53 2 10 0,20 6 40
Bi 80-100 4,8 4,3 -0,5 0,3 1 0,1 0,1 0,03 0,01 0,6 1,8 0,24 2,04 12 72 25 51 7 17 0,41 1 94

81 A1 0-20 4,9 4,1 -0,8 1,4 2 0,1 0,1 0,06 0,01 1,0 4,2 0,27 4,47 6 79 5 53 23 20 1,15 14 30
Bi 80-100 5,1 4,3 -0,8 0,6 1 0,2 0,1 0,03 0,01 0,9 3,4 0,34 3,74 9 73 2 50 21 27 0,78 1 96

107 A1 0-20 5 4,3 -0,7 0,8 1 0,1 0,1 0,05 0,00 0,6 2,8 0,25 3,05 8 70 15 72 3 10 0,30 7 30
Bi 80-100 5 4,4 -0,6 0,4 1 0,1 0,1 0,03 0,01 0,7 2,5 0,24 2,74 9 75 14 64 8 15 0,53 6 60

118 A1 0-20 5,3 4,2 -1,1 0,9 2 0,1 0,1 0,1 0,00 0,7 3,1 0,30 3,40 9 70 7 73 8 12 0,67 8 33
Bi 80-100 5,1 4,3 -0,8 0,5 1 0,1 0,1 0,03 0,01 0,6 2,2 0,24 2,44 10 72 5 68 11 15 0,73 10 33

127 A1 0-20 5 4,1 -0,9 1,9 2 0,1 0,1 0,03 0,01 0,9 4,2 0,24 4,44 5 79 20 55 8 16 0,50 12 25
Bi 80-100 5,1 4.4 -0,7 0,9 1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,5 3,1 0,22 3,32 7 70 16 45 15 24 0,63 1 96

180 A1 0-20 4,9 4,0 -0,9 1,4 2 0,1 0,1 0,06 0,01 1,0 4,2 0,27 4,47 6 78 28 40 13 18 0,72 14 22
Bi 80-100 5 4,2 -0,8 0,7 1 0,1 0,1 0,06 0,02 1,3 3,8 0,28 4,08 7 82 23 30 20 28 0,71 1 96
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- Cambissolo Álico, Tb, A Moderado, Textura Média ou Argilosa, Substrato 

Sedimentos Aluviais, Moderadamente a Imperfeitamente Drenado, Relevo 

Plano.  

 

Pontos de Amostragem: 51, 56, 129, 131, 181. 

 

Este tipo de solo distribui-se nas margens do rio Tocantins em terrenos ligeiramente 

deprimidos, com terrenos do tipo Planície de Inundação e Baixo Terraço.  

 

O perfil apresenta-se com drenagem interna variando entre moderada a imperfeita, 

devido ao fato de receber água do lençol freático durante a vazante e na época das 

cheias ser inundado.  

 

A cor dominante na superfície é bruno escuro e no Bi, geralmente de tonalidades pálidas 

como bruno amarelado claro, com mosqueados abundantes de cor vermelho amarelado 

na massa do solo, aumentando essa proporção na base do perfil. 

 

A estrutura do horizonte A é do tipo granular, moderada a forte, de tamanho grande a 

médio e no horizonte Bi com tendência a maciça, compostos de blocos sub-angulares e 

prismas de tamanho grande e fracamente desenvolvida (Tabela 6.5.6; Foto 6.5.4).  

 

Quanto a fertilidade são bastante pobres sob condição natural, sendo saturados com 

alumínio trocável no complexo sortivo. Uma excessão é o horizonre Bi do ponto 181 que 

é eutrófico. 

 

A relação silte/argila no Bi é alta com valor médio de 0,88 e extremos entre 1,29 e 0,24, 

indicando um processo de pedogênese em andamento.  



 

TABELA 6.5.6 

DADOS ANALÍTICOS DO CAMBISSOLO ÁLICO, TB, A MODERADO, TEXTURA MÉDIA OU ARGILOSA, SUBSTRATO 

SEDIMENTOS ALUVIAIS, MODERADAMENTE A IMPERFEITAMENTE DRENADO, RELEVO PLANO.  

 

QUÍMICA GRANULOMETRIA
Pto HOR. PROF. pH pH  Delta % ppm ----------------------------- -------- meq/100g  TFSA ------------------ ------------ % % A.Gr. A.F Silte Argila Sil./ Arg. Grau  

(cm) H2O  KCl pH M. O. P Ca Mg K Na Al H + Al SOMA CTC7 V Al Arg. H2O Floc.
BASES

56 A1 0-15 6 5,1 -0,9 5 29 3,2 1,7 1,15 0,05 0,0 3,1 6,10 9,20 66 0 5 22 41 32 1,28 20 38
Bi 15-40 5,1 4,1 -1,0 1,1 1 0,6 0,2 0,12 0,01 1,6 7,2 0,93 8,13 11 63 3 21 40 36 1,11 1 97

129 A1 0-15 5,2 4,1 -1,1 3,7 5 0,1 0,2 0,12 0,03 1,2 7,2 0,45 7,65 6 73 10 19 36 35 1,03 22 37
Bi 50-70 5,2 4,2 -1,0 0.9 1 0,1 0,1 0,06 0,01 1,4 5,8 0,27 6,07 5 84 5 18 39 37 1,05 1 97

131 A1 0-20 5 5,1 0,1 2,3 3 0,4 0,5 0,13 0,01 0,8 5,2 1,04 6,24 17 44 55 26 8 10 0,80 10 0
Bi 60-80 4,8 4,1 -0,7 0,9 1 0,1 0,1 0,1 0,01 2,0 6,4 0,31 6,71 5 87 38 18 8 34 0,24 2 94

181 A1 0-15 5,1 3,7 -1,4 2 5 1,0 0,4 0,08 0,03 3,0 12,1 1,51 13,61 11 33 6 9 48 37 1,30 28 24
Bi 50-70 5,9 4,1 -1,8 0,6 8 3,1 4,5 0,08 0,16 0,5 4,2 7,84 12,04 6,5 4 11 12 45 31 1,45 8 74
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6.5.3 Couraças Lateríticas  

 

Apesar das couraças laterísticas não serem consideradas um tipo de solo é importante 

incluí-las  na descrição pois afloram em grandes extensões na área mapeada. 

 

Nos Terraços da porção Sul da ADA, entre Porto Nacional e Ipueiras (margem direita do 

Tocantins) e Porto Nacional e Brejinho de Nazaré (margem esquerda) distribuem-se 

extensos e contínuos afloramentos de couraças lateríticas, oriundas de processos de 

intemperismo e pedogênese. As fotos 6.5.5 e  6.5.6 mostram o aspecto dos terrenos onde 

afloram as couraças.  

 

Em extensa revisão sobre o assunto feita por Thomas (1.994), o autor aponta vários 

fatores para a formação das couraças. No caso em estudo destacam-se as seguintes : 

 

- Condições de temperatura ótima, próximas a 27 oC.  

 

- Distribuição da precipitação: A formação de crosta de lateríticas é favorecida por um 

clima tropical com longa estação sêca e precipitação superior a 1300 mm que permite 

uma redistribuição sucessiva de ferro em pequena escala, por lixiviação (Observar 

Anexo I. Balanço Hídrico de Porto Nacional). 

 

- Fatores hidrológicos: São determinados pelo regime climático e sua interação com a 

litologia e o relevo. Estes se combinam para criar uma condição de ambiente local com 

condições contrastantes para mobilização e precipitação do ferro. 

 

Segundo Maignien (1966) a espessura das couraças não é hoje função da posição 

topográfica. Isto resulta em particular, da importância das acumulações laterais pelas águas 

que drenam da bordadura do relevo.  
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A Ilustração 6.5.1 indica as observações de campo na região próximas a Ipueiras  e 

propõe um modelo para se compreender sua distribuição na paisagem. 

 

 

Ilustração 6.5.1 - Distribuição esquemática das couraças lateriticas próximo a Ipueiras na 

ADA. 

 

 
6.6 Potencial de Uso Agrícola dos Solos da ADA 

 

A utilização agrícola dos solos da Área Diretamente Afetada e entornos é função de 

fatores naturais e econômicos. Quanto a restrições devido a fatores naturais estas podem 

ser,do ponto de vista edáfico; físicas ou químicas. As restrições edáficas de natureza física 

são estáticas, pois devem-se a constituição do perfil pedológico ou do solo dentro do 

contexto da paisagem. Já as restrições químicas são passíveis de mudança uma vez que 

existem possibilidades de aplicação de insumos que resultam na melhoria da fertilidade das 

terras.  

 

Resumidamente podemos indicar os seguintes critérios para se avaliar o potencial de 

utilização natural dos solos.  

 

- LIMITAÇÕES EDÁFICAS DE NATUREZA FÍSICA: 

 

Armazenamento de água do perfil de solo: Diz respeito ao volume de água retido no 

sistema poroso do solo que pode ser armazenado  e cedido às plantas. É função da textura 
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e espessura do perfil. Portanto quanto mais argiloso e profundo for o solo, maior será a 

capacidade de armazenamento de água. 

 

Profundidade efetiva: Refere-se ao volume disponível para enraizamento das plantas, 

livre de obstáculos, como por exemplo rochosidade, camadas em processo de alteração 

ou afloramentos de lençol freático, quanto mais profundo o solo maior a chance de 

enraizamento.  

 
Declividade: Função da inclinação das vertentes, quanto mais inclinado maiores são as 

dificuldades de cultivo.  

 
Erodibilidade: Função de interação entre declividade, textura dos horizontes do perfil e 

estrutura natural do solo. Assim solos argilosos, em relevo plano e bem estruturados são 

de erodibilidade menor que aqueles em relevo ondulado, arenosos e pouco estruturados. 

 
Restrições  a mecanização : Relaciona a declividade com condições operacionais de 

equipamentos, sendo consideradas inaptas áreas com declividade superior a 15%, a 

presença de outros empedimentos a mecanização como pedregosidade, restrição de 

drenagem, textura muito arenosa ou muito argilosa, também, devem ser considerados. 

 
- LIMITAÇÕES EDÁFICAS DE NATUREZA QUÍMICA: 

 
Saturação em bases trocáveis  (Ca, Mg, K)(V%) : Refere-se a composição do 

complexo de troca catiônica do solo em  relação a Capaciadade de Troca Catiônica.  

Solos fertéis apresentam este valor superior a 50%, sob condição natural.  

 
Saturação com aluminio (Al%): Quando o solo é pobre, desprovido de nutrientes, 

predomina este elemento no complexo de troca e na solução do solo, fruto do intenso 

processo de pedogênese a que está submetido o perfil. Valores superiores a 50% são 

considerados nocivos às plantas cultivadas. 

 
P (fósforo): Refere-se a capacidade do solo de reter fósforo, elemento essencial para as 

plantas. Este comportamento é função principalmeente do teores de argila e óxidos de 
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ferro presentes nos primeiros horizontes do solo. Solos argilosos e vermelhos retem mais 

fósforo do que aqueles arenosos e de coloração pálida. 

 
Portanto o potencial de uso agrícola de um determinado solo, é uma complexa interrelação 

entre os atributos intrínsecos e sua eventual resposta a diferentes operações e práticas de 

manejo, por sua vez com diferentes resposta conforme o nível de capital e tecnologia 

empregado. 

 
Considerando-se que as atividades agropecuárias hoje desenvolvidadas na Área 

Diretamente Afetada e entornos são de baixo grau de tecnologia e capital, procurou-se na 

tabela 6.5.7 projetar o uso potencial máximo das terras considerando-se nível de manejo 

elevado, isto é a aplicação intensiva de capital e tecnologia. 

 
Nos Terraços, Rampas e Colinas Amplas que margeam o rio Tocantins deve-se 

considerar que as limitações principais ao uso agrícola são referentes a natureza química 

dos solos. As áreas planas ao longo do rio, nas cotas mais elevadas (PVl e LE) são 

ocupadas por pastagens melhoradas ou naturais (em meio a vegetação de cerrado).  Tais 

solos são passíveis de utilização agrícola intensiva, como o cultivo de grãos e culturas 

perenes, desde que corrigidos quimicamente através da aplicação de corretivos e adubos.  

 
A fertilidade natural muito baixa é o principal fator limitante para a plena utilização da 

capacidade produtiva destas terras. São áreas de fácil e plena  mecanização. Os solos são 

espessos e bem drenados. No entanto a atividade tradicional na região é a pecuária  de 

corte extensiva, consolidada em grandes propriedades. Uma eventual mudança neste perfil 

só aconteceria se a lucratividade do mercado de grãos tornar-se altamente atrativa ao 

produtor, tornando o investimento na recuperação química dos solos altamente 

compensador ou se agricultores com tradição de produção de grãos e domínio de 

tecnologia de extensas áreas de cerrado passarem a investir na região.  

 
Outras áreas extensas e abertas são relacionadas ao tipo de terreno Colinas Amplas e 

Morrotes Residuais. São igualmente passiveis de utlilização agrícola desde que haja 

aplicação de insumos, pois possuem ocorrência generalizada de Latossolo Vermelho-

Amarelo textura argilosa ou média e Latossolo Vermelho-Escuros textura argilosa, sendo 

que próximo à incisão dos vales surge o caráter pétrico (concreções e fragmentos 
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ferruginizados na superfície e na massa de solo). Nos morrotes invariavelmente há uma 

cobertura de Plintossolo Pétrico, inapto ao cultivo. 

 

Nas áreas a serem atingidas pela inundação da UHE Lajeado, definidas como Baixo 

Terraço e Planície de Inundação, distribuem-se os Cambissolos substrato sedimentos 

aluviais com diferentes tipos de drenagem interna, em que  pratica-se, localmente, em 

pequenas extensões, uma agricultura de subsistência com culturas tradicionais de 

mandioca,  arroz,  feijão,  milho  e frutíferas. Mas a maioria das terras são utilizadas para 

pecuária de corte extensiva, priorizando a atividade de cria. Especificamente na Planíce de 

Inundação mas também, no Baixo Terraço ocorrem solos do tipo Cambissolo substrato 

sedimentos aluviais com drenagem interna do perfil de grau moderado ou imperfeito, 

entremeados de maneira descontínua, com áreas alagadiças e pequenas lagoas 

(principalmente na porção Sul da  ADA margem direta, próximo a Ipueiras), o que impede 

o uso contínuo e extenso com agricultura ou pastagens.  

 

Os agricultores não possuem capital,  nem empregam tecnologia, no entanto a prática 

regional de agricultura de subsistência no Baixo Terraço e Planice de Inundação prende-se 

ao fato de serem terras “frescas”, segundo a linguagem popular. O solo com drenagem 

moderada a imperfeita permanece úmido por alguns meses após a vazante, e isto 

proporciona ambiente favorável ao plantio de pequenas roças para o consumo doméstico 

fato extremamnte importante num local cujo déficit hídrico é em torno de 400mm/ano. A 

fertilidade natural destas terras é baixa, no entanto podem receber algum aporte de matéria 

orgânica e nutrientes por ocasião das cheias. As dimensões dos roçados são em torno de 

1 ha, onde a força de trabalho é totalmente familiar e a produção destinada ao consumo 

próprio, e a venda do eventual excedente se dá nas feiras locais.  

 
Além das situações anteriores tem-se as terras com relevo de, morros e morrotes. Nos 

morros e morrotes ocorre o recobrimento de praticamente 100% da superfície com 

pavimento de concreções e fragmentos de material petroplíntico (ferruginizado) que 

impossibilita qualquer tipo de cultivo, a não ser a semeadura de forrageiras extremamente 

rústicas, e portanto de baixa qualidade nutricional para os animais como é o caso da 

braquiária. . 
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Ao Norte da ADA, na margem esquerda ocorrem grandes extensões de Areia Quartzosa. 

Este tipo de solo está associado a alteração de rochas areníticas sedimentares. A 

cobertura vegetal natural é de cerrado e a sua utilização natural é como refugio de flora e 

fauna e pastagem natural para pecuária de corte extensiva. Esta terras tem capacidade de 

suporte muito baixa mesmo para pastagem melhorada, pois além de arenosos, possuem 

drenagem interna excessiva apresentando grande erodibilidade. A remoção da vegetação 

de cerrado pode desencadear a formação de grandes voçorocas em questão de um a dois 

anos, devido a falta de estrutura e concentração das águas pluviais nas vertentes 

declivosas.  

 

Por último tem-se as terras das escarpas das serras do Lajeado, do Carmo e outras, são 

áreas naturalmente destinadas a preservação da flora e fauna devido a elevada declividade 

e solos rasos.  
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TABELA  6.5.7 

SÍNTESE DO USO POTENCIAL DO SOLO DA ADA UHE-LAJEADO -TO1 , PARA NIVEL DE MANEJO ELEVADO 

 

 

    GRAU   DE RESTRIÇÃO EDÁFICA    
SOLO   CONDICIONANTES 

FÍSICOS 
  CONDICIONANTES QUÍMICOS 

 
RESTRIÇÃO A NÍVEL DE 

MANEJO ELEVADO 
 armazenamento 

de água 
profundidade  

efetiva 
declividade erodibilidade restrição a  

mecanização 
V% Al% P   

LE 1 0 0 1 0 3 4 4 NULA 

LV 1 0 0 1 0 3 3 3 NULA 

PVl 2 0 0 2 0 3 3 1 MODERADA 

AQ 4 0 3 4 4 4 4 0 MUITO FORTE 

Cb sed. aluv. 1 1 0 1 0 3 3 2 MODERADA A FORTE 

Cb sed. aluv 

dren . imperf. 

0 3 0 1 2 3 3 2 FORTE 

PT  4 4 4 2 4 4 4 3 INAPTA 

 

                                                 
1  Notas dos atributos de restrição de utilização edáfica considerada-se os graus de restrição crescentes de 0 a 4.  
 A coluna final é subjetiva, no entanto  resultado do cruzamento dos varios atributos e comparação entre os diferentes tipos de solos. 
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ANEXO  II 

GLOSSÁRIO DE TERMOS PEDOLÓGICOS 



  

 GLOSSÁRIO 

 

Atividade das argilas: Ta ou Tb, refere-se à capacidade de troca de cátions (valor T) 

da fração mineral, deduzida a contribuição da matéria orgânica. Atividade alta valor igual 

ou superior a 24 meq/100g de argila. 

 

Câmbico: caráter referente a presença de mais de 3% de minerais primários 

intemperizáveis na fração areia fina, relação silte/argila >0,6, CTC da argila após 

desconto para carbono > 13 meq/100 e Ki >2,2. 

 

Cambissolo: solo pouco desenvolvido, que possui mais de 3% de minerais primários 

intemperizáveis na fração areia fina e apresenta horizonte câmbico logo após o horizonte 

A moderado,  ou proeminente ou fraco e Ki >2,2  

 

CTC: capacidade de troca de cátions, característica físico-química do solo que indica a 

quantidade de cátions que um solo é capaz de reter em determinadas condições. Quanto 

maior a CTC mais bases ele pode reter e trocar, mas no entanto, maior será a dose de 

calcário necessária para corrígi-la.  

 

Erodibilidade: refere-se a susceptibilidade do solo à erosão.  É obtido através de vários 

fatores inerentes ao solo.  Quanto maior a erodibilidade, maior a susceptibilidade à 

erosão.  

 

Eutrófico: refere-se ao solo que possui saturação por bases (V%) maior que 50%, 

indicando boa fertilidade. 

 

Formação: conjunto de rochas ou de minerais que possuem características mais ou 

menos idênticas, de idade, composição ou origem. 

 

Formação geológica: representa uma determinada idade de um conjunto de rochas com 

características semelhantes. 

 



  

Granulometria: classes dos diâmetros de materiais detríticos 

 

• areia grossa................................................................................................... 2 - 0,2mm 

• areia fina .................................................................................................. 0,2 - 0,02mm 

• silte.......................................................................................................0,02 - 0,002mm 

• argila............................................................................................................< 0,002mm 

 

Grupo: denominação referente a uma era na coluna geológica, são divididos conforme 

critérios cronológicos e estratigráficos. Em uma era geológica, os sedimentos que se 

depositaram recebem o nome dos grupos. 

 

Hidromórfico: refere-se a solos que apresentam horizonte glei, saturado de água, a 

menos de 80 cm de profundidade. 

 

Horizonte: camada do solo, aproximadamente paralela à superfície do mesmo, e que 

possui propriedades geradas pelos processos formadores do solo, distintos das camadas 

adjacentes, diferenciada em termos físicos-químicos e mineralógicos. São formados por 

fenômenos de adição, perda, transformações e translocações.  

 

Horizonte A: horizonte superficial mineral, no qual a feição é acumulação de matéria 

orgânica decomposta intimamente associada com fração mineral. 

 

Horizonte B incipiente (Bi), antigo B câmbico : horizonte mineral sub-superficial, que 

sofreu alteração em  grau não muito avançado, porém suficiente para o desenvolvimento 

de cor e estrutura, no qual mais da metade do volume do horizonte não é constituido de 

rochas originais. 

 

Horizonte B textural (Bt): horizonte onde há significativa acumulação de minerais de 

argila por iluviação. Forma-se abaixo de um horizonte de eluviação, ou seja, de perda de 

material. O gradiente textural (razão da média do conteúdo de argila do horizonte B em 

relação ao A) deve seguir o seguinte critério: 



  

 

% ARGILA NO HORIZONTE A RELAÇÃO  B/A 

40% 1,5 

1,5 - 40% 1,7 

<15%  1,8 

 

 

Lençol freático:  refere-se ao nível de água existente no sub-solo. A profundidade do 

lençol é variável.  

 

Litologia:  estudo científico da origem e transformação da rocha.  Também diz respeito 

aos tipos de rocha existentes numa região. 

 

Lixiviação: processo de perda de elementos na forma iônica que são exportados do 

perfil do solo ou da zona de alteração das rochas, em solução, através da água que 

percola no perfil. 

 

Matiz: quantidade ou proporção entre as cores fundamentais  que compõem a cor do 

solo 

 

Microagregado: unidades estruturais primárias estabilizadas pela floculação físico-

química das argilas e/ou interação da matéria orgânica coloidal.  

 

Mineral de argila secundário: mineral de argila formado a partir da neossíntese de  

produtos originados do intemperismo de minerais primários ou da degradação de 

estruturas de silicatos primários. 

 

Óxidos de ferro e alumínio: são produtos finais do processo de intemperismo 

resultantes da alteração de minerais primários.  

 

Pedogênese: série de processos e reações que dão origem aos solos.  

 



  

Perfil do solo: conjunto de horizontes situados em uma secção vertical que vai da 

superfície até o material de origem. O perfil de solo exprime a ação conjunta dos diversos 

fatores responsáveis por seu aparecimento; suas várias propriedades, tais como textura, 

estrutura, consistência e seqüência de horizontes, caracterizam o solo e determinam o seu 

valor agrícola. 

 

Podzólico: solo com gradiente textural entre horizontes A e B, não hidromórficos, com 

individualização distinta entre horizontes.  

 

Pouco profundo: termo utilizado para distinguir variações de perfis menos  espessos do 

que aqueles considerados como típicos para a classe em questões. Normalmente  

empregado para latossolos.  

 

Raso: termo utilizado para distinguir variedades menos espessas de solos cujos 

exemplares típicos tem menos de 2 metros de profundidade. Expressa a profundidade de 

solum igual ou inferior a 50 cm. 

 

Rocha sedimentar: rocha originada do desmantelamento físico ou químico, transporte, 

deposição e consolidação  do material  mineral e/ou orgânico. 

 

Saturação por alumínio (Al%): expressa a percentagem da CTC efetiva que está 

ocupada pela acidez trocável. Reflete o potencial de toxidez do alumínio no solo. 

 

Saturação por bases (V%): reflete a percentagem dos pontos da CTC que estão 

ocupados por bases (Ca,Mg,K). É um parâmetro para separar solos férteis  (V% >50%) 

de solos de menor fertilidade.  

 

Solum: diz respeito a somatória das espessuras dos horizontes A e B do perfil de solo. 
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7. GEOMORFOLOGIA 

 

7.1 Considerações Iniciais 

 
Os levantamentos geomorfológicos realizados durante a fase de diagnóstico para os 

Estudos de Impacto Ambiental da UHE Lajeado, foram desenvolvidos, como os demais 

aspectos do meio físico-biótico, em dois níveis de análise. 

 

No primeiro nível, referente à Área de Influência e correspondendo ao mapeamento na 

escala 1:500.000, foram identificados os tipos de relevo presentes na área, representando 

um trabalho de cunho essencialmente geomorfológico. 

 

No segundo nível referente à Área Diretamente Afetada e Entornos, com mapeamento na 

escala 1:100.000, avançou-se no sentido da integração dos levantamentos pedológicos e 

geomorfológicos, subsidiados pelos levantamentos geológicos, elaborando-se o mapa de 

Tipos de Terrenos. 

 

Além dos mapeamentos nos dois níveis de análises apresentados acima, esse capítulo 

aborda aspectos referentes a compartimentação geomorfológica, ao condicionamento 

estrutural do relevo, aos processos morfogenéticos e a dinâmica superficial. 

 

Como os estudos do solo e do relevo foram desenvolvidos de forma integrada, para 

melhor entendimento deste capítulo (7-Geomorfologia) é necessária a leitura do capítulo 

anterior (6-Pedologia).  

 

7.2 Metodologia 

 
A metodologia utilizada tanto no mapeamento geomorfológico na escala 1:500.000, como 

no mapeamento dos tipos de terrenos na escala 1:100.000 baseia-se no “Land Systems 

Mapping” desenvolvido pelo CSIRO (Commonwealth Scientifc and Industrial Research 

Organization) da Austrália. 
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Esse método de mapeamento é fundamentado na premissa de que padrões de topografia, 

solos e vegetação são interrelacionados e um pode ser usado para prever os demais. Isto 

significa que um tipo de terreno é uma área ou grupo de áreas, no qual há um padrão 

recorrente de topografia, solos e vegetação. Considera-se que a topografia e os solos são 

dependentes da natureza das rochas subjacentes, dos processos de erosão e deposição 

que tenham ocorrido, e do clima sob o qual os processos operam. Um tipo de terreno é 

uma classificação científica da paisagem decorrente da topografia, solos e vegetação 

correlacionados com a geologia, geomorfologia e clima. 

 

O mapeamento de tipos de terreno foi desenvolvido na Austrália pelo CSIRO como forma 

de levantamento de reconhecimento de grandes áreas não mapeadas, tendo como objetivo 

inicial a identificação de terras aptas para agricultura. (Germand, A. J., 1981) 

 

Os tipos de terreno são identificados pela análise do relevo em fotografias aéreas, e os 

limites são desenhados separando os distintos padrões de imagem. Estes padrões de 

imagem são função de características pedológicas, geomorfológicas, geológicas e de 

vegetação. Componentes individuais dos tipos de terreno são denominados unidades . 

Unidades de terreno são formas simples, usualmente ocorrendo sobre um tipo de rocha e 

com solos que variam através de uma seqüência padrão na unidade. 

 

A vantagem de mapeamento de tipos de terreno é sua simplicidade e facilidade de 

execução. O método de classificação e a maneira de apresentação dos dados podem ser 

facilmente compreendidos por aqueles que necessitam de informações para planejamento e 

tomada de decisão. 

 

Este método de mapeamento foi utilizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 

Paulo (IPT) para a realização do Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo 

(Ponçano et al, 1981). Os sistemas de relevo foram identificados através de padrões 

distintos de imagens de satélite e radar e classificados através de correlação destas áreas 

com as cartas topográficas. Mas, tratando-se de um mapa geomorfológico, não se 

avançou na correlação entre o relevo e os solos. Informações sobre o substrato rochoso 

foram obtidas através de outro mapeamento, também desenvolvido pelo IPT. 
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Em relação aos levantamentos apresentados neste capítulo, convém salientar que o mapa 

“Geomorfologia da Área de Influência” (Desenho LAJ - 08 - 004 DE) segue as 

orientações apresentadas no mapeamento realizado pelo IPT e detalhada na proposta de 

Pires Neto (1991) adotando os tipos de relevo como unidade de mapeamento. O mapa 

“Tipos de Terrenos da Área Diretamente Afetada e Entornos” parte da mesma orientação, 

mas, através de um levantamento de campo multidisciplinar, envolvendo especialistas em 

geomorfologia, pedologia e geologia, indica as correlações entre o relevo, solo e substrato 

rochoso, definidas a partir das unidades de terreno identificadas em fotos aéreas.As 

correlações com a vegetação, pouco evidentes no Cerrado, devido à interferência 

antrópica, são apresentadas no capítulo 8 (Vegetação). 

 

Os critérios utilizados para classificação das unidades de relevo foram a amplitude local de 

cada forma, isto é, a altura máxima entre seu topo e os vales maiores adjacentes, a 

declividade das vertentes, a extensão e forma dos topos e o padrão de drenagem. Convém 

salientar que esses critérios são apenas indicativos, pois baseiam-se essencialmente na 

visualização das formas através das fotografias aéreas e nas informações disponíveis nas 

cartas topográficas 1:100.000, bastante generalizadas em relação às formas presentes no 

terreno. Os principais critérios para identificação dos tipos de relevo são apresentados na 

Tabela 7.2.1 baseada em Ponçano et al. (1981). 

 
TABELA 7.2.1 

PRINCIPAIS CRITÉRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE 

RELEVO 

 

CONJUNTO DE TIPOS DE  

RELEVO 

DECLIVIDADE 
PREDOMINANTE DAS 

ENCOSTAS 

AMPLITUDES LOCAIS 

Relevo Colinoso 0 a 15% < 100 m 

Relevo de Morros com 
Encostas Suavizadas 

 

0 a 15% 
 

100 a 300 m 

Relevo de Morrotes > 15% < 100 m 

Relevo de Morros > 15% 100 a 300 m 

Relevo Montanhoso >15% > 300 m 
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Os trabalhos desenvolvidos para execução dos levantamentos geomorfológicos, aqui 

descritos, iniciaram-se pelo levantamento de bibliografia disponível, referente à área em 

estudo, representada fundamentalmente pelos levantamentos de recursos naturais do 

RADAMBRASIL (1981). 

 

Em seguida foram executadas as interpretações de fotografias aéreas na escala 1:40.000 

(PROSPEC S.A. - 1983 - Eletronorte - Médio Tocantins Trecho-B ) referentes à Área 

Diretamente Afetada e Entornos. As unidades de relevo identificadas nas fotos foram 

transferidas para as imagens de satélite  1:100.000 e destas para as cartas topográficas. A 

partir destas informações e dos trabalhos de campo foram classificados os tipos de terreno 

presentes na área, apresentados nos desenhos (LAJ - 08 - 015 a 017). O mapa da Área 

de Influência (LAJ - 08 - 004 ) foi obtido através da extrapolação e generalização das 

unidades de relevo identificadas da ADA, com a utilização de interpretação de imagens de 

satélite e análise das cartas topográficas escalas 1:250.000 e 1:100.000. 

 

Os levantamentos de campo serviram para verificação das unidades identificadas no 

escritório e esclarecimento das correlações entre o relevo, solo e substrato rochoso, além 

de permitir observações “in loco” referentes a cada disciplina. 

 

7.3 Compartimentação Geomorfológica 

 
A Área de Influência da UHE Lajeado encontra-se quase totalmente representada no 

Mapa Geomorfológico do RADAMBRASIL (1981) referente a folha TOCANTINS. A 

compartimentação geomorfológica descrita a seguir, transcreve as informações 

apresentadas no trabalho citado acima. As unidades abrangidas pela área em estudo são: 

Depressão do Tocantins, Planalto Residual do Tocantins, Planalto do Interflúvio Araguaia-

Tocantins e Patamares do Interflúvio Araguaia-Tocantins. 

 

A compartimentação geomorfológica utilizada no mapa da AI, distingue apenas duas 

unidades; a Depressão do Tocantins e o Planalto Residual. A correlação entre as unidades 
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utilizadas nesse mapa e aquelas definidas pelo RADAMBRASIL (1981) são explicadas no 

final do sub-item sobre cada unidade. 
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7.3.1 Depressão do Tocantins  

 
Define-se como Depressão do Tocantins, o corredor deprimido do vale do rio Tocantins, 

com relevos de dissecação suave e predomínio das formas tabulares, com altitudes entre 

200 e 300 metros. Nesta superfície rebaixada que caracteriza a depressão, emergem 

blocos de relevos residuais, regionalmente conhecidos como serras da Malhada Alta, 

Maria Antonia, Santo Antônio, Manuel do Carmo, pertencentes a unidade Planalto 

Residual do Tocantins. 

 

O curso do rio Tocantins encontra-se bem encaixado e tem margens íngremes, onde se 

observam vários níveis de terraços, o leito apresenta  cachoeiras, corredeiras e ilhas 

rochosas, bem como bancos de areia e praias, em áreas localizadas, nas épocas de 

estiagem. O padrão de drenagem é retangular de modo geral. A vegetação dominante é a 

de savana (Cerrado) desenvolvida sobre Latossolo Vermelho-Amarelo e Areias 

Quartzosas e os plintosolos. É frequente a presença de concreções em forma de blocos, 

nódulos e bancadas recobrindo o piso desta depressão. 

 

Este compartimento abrange seis das unidades de relevo mapeadas na AI (desenho LAJ - 

08 - 004 ). 

 

7.3.2 Patamares do Interflúvio Araguaia - Tocantins 

 
Esta unidade geomorfológica, caracterizada pelo RADAMBRASIL (1981), corresponde à 

feições de relevos escalonados, com níveis altimétricos entre 300 e 450 m, dispostos de 

forma alongada no sentido N-S, com degraus paralelos e sucessivos talhados em rochas 

cristalinas do Grupo Estrondo. Localiza-se na parte rebaixada do Interflúvio Araguaia - 

Tocantins entre as localidades de Abreulândia, a oeste de Miranorte e Gurupi a sul. 

 

Esta unidade não foi individualizada no mapa de AI, pois as frentes desses patamares, 

constituindo escarpas descontínuas e desfiguradas pela ação erosiva, estão voltadas para 

oeste, nas cabeceiras das drenagens afluentes ao Araguaia, estando assim fora da área 

mapeada. Os reversos que adentram em pequenos trechos da AI, esculpidos sobre rochas 

do Complexo Goiano, passam a formar uma 
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superfície rampeada que coalescem com a Depressão do Tocantins. Por essa razão as 

pequenas porções desta unidade, presentes no AI, foram englobadas na Depressão do 

Tocantins. 

 

7.3.3 Planalto do Interflúvio Araguaia - Tocantins 

 
A unidade corresponde ao conjunto serrano conhecido como serras do Estrondo e do 

Paraíso, localizado no citado interflúvio a norte de Paraíso do Tocantins. Sua distribuição 

espacial apresenta forma alongada com extensão de 270 km e largura média de 40 km, 

atingindo altitudes de até 600 m. Em decorrência de seu posicionamento entre a borda 

ocidental da Bacia Sedimentar do Parnaíba e as rochas do embasamento cristalino, 

apresenta uma condicionante de natureza litológica, muito marcante. Sobre as litologias da 

Formação Pimenteiras (folhelhos, siltitos e arenitos), o planalto apresenta superfícies 

tabulares conservadas e dissecadas, cobertas por solos litólicos e concrecionários e uma 

vegetação de Savana Arbórea Aberta (Fisionomias Abertas de Cerrado).Sobre as 

litologias pré-cambrianas, apresenta formas aguçadas, recobertas por solos muito pobres e 

revestidos por uma vegetação secundária com palmeirais acompanhando os vales. 

 

Esta unidade, também, não foi individualizada no mapa de AI, pois suas maiores extensões 

ocorrem fora de área mapeada. As áreas serranas com formas aguçadas presentes na 

região de Paraíso do Tocantins foram mapeadas como morros e serras isoladas e 

englobadas em um único compartimento referente aos planaltos, denominado Planalto 

Residual. As formas tabulares esculpidas sobre litologias de formação Pimenteiras 

coalescem com os morrotes, colinas e rampas de Depressão do Tocantins, mas formam 

frentes de cuestas descontínuas voltadas para oeste, com os reversos caindo para o vale 

do Tocantins. Como a demarcação do limite entre as rampas, colinas e morrotes da 

Depressão e o reverso das cuestas é praticamente impossível, optou-se pela inclusão 

destes relevos, que não ultrapassam altitudes de 450 m, no compartimento Depressão do 

Tocantins. As porções mais elevadas destes relevos tabulares, representadas pela Serra 

das Cordilheiras, com níveis altimétricos de até 550 m, foram englobadas no 

compartimento Planalto Residual, dada sua proximidade e semelhança com a Serra 

Malhada Alta. 
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7.3.4 Planalto Residual do Tocantins  

 
Este planalto foi definido no mapeamento do RADAMBRASIL (1981) para representar 

as serras do Lajeado, do Carmo, Malhada Alta e Maria Antonia com cota média de 500 

m, atingindo, nas bordas ocidentais, 600 m. O planalto é individualizado pela presença de 

escarpas abruptas, sob forma de cuesta e apresentando topos tabulares sustentados por 

folhelhos, siltitos e arenitos da formação Pimenteiras. Apresenta solos concrecionários e 

cobertura vegetal generalizada de Cerrado. 

 

O bloco mais compacto deste compartimento é composto pelas serras do Lajeado com 

direção N-S e do Carmo, com direção NE-SO. A escarpa de direção N-S, presente na 

porção noroeste do compartimento, voltada para o rio Tocantins, é chamada de serra do 

Lajeado, apresentando frente de cuesta com escarpas abruptas. Na porção centro-sul, 

denominada serra do Carmo, a frente de cuesta é descaracterizada à medida que avança 

para o sul, devido à erosão remontante que origina vales profundos do tipo “canyons” 

desgastando a frente da cuesta. O reverso tem mergulho suave para oeste, com drenagem 

tipicamente dendrítica, comandada pelos afluentes do rio do Sono e das Balsas. 

 

As serras Malhada Alta e Maria Antônia, encontram-se na margem esquerda do rio 

Tocantins, formando superfícies tabulares com aspecto semi-circular e interiormente 

erodidas. Acham-se contornadas por escarpas com relevos cuestiformes já 

descaracterizadas pela erosão, e os topos apresentam formas tabulares sustentadas pela 

formação Pimenteiras. 

 

Ainda compõem esse compartimento as serras isoladas, Manuel do Carmo, João Damião 

e Santo Antônio, onde predominam as formas aguçadas sustentadas por litologias pré-

cambrianas, mas ainda aparecem alguns topos tabulares indicativos da presença de 

sedimentos de formação Pimenteiras. 
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7.4  Tipos de Relevo da Área de Influência 

 

7.4.1  Aspectos Gerais 

 

Na Área de Influência foram mapeados dez tipos de relevo, sendo seis pertencentes a 

Depressão do Tocantins e quatro no Planalto Residual (Desenho LAJ-08-004-DE). 

 

DEPRESSÃO DO TOCANTINS: 

 

- Baixo Terraço e Planície de Inundação 

- Terraços 

- Colinas Amplas e Rampas  

- Colinas e Morrotes 

- Colinas Amplas e Morrotes Residuais 

- Morros e Morrotes 

 

PLANALTO RESIDUAL 

 

- Serras e Morros Isolados 

- Escarpas e Espigões Digitados 

- Morros Muito Dissecados 

- Colinas e Morrotes de Cimeira 

 

7.4.2  Descrição dos Tipos de Relevo 

 
- Baixo Terraço e Planície de Inundação 

 

Representam as áreas planas inundáveis presentes nas margens do Tocantins e de seus 

afluentes. Sustentadas por sedimentos fluviais recentes, areias finas, cascalho, siltes e 

argilas. 
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As planícies de inundação, não identificadas na escala do mapeamento, representam as 

áreas de várzea, inundadas pelas cheias anuais. O rio Tocantins, por ser um rio 

predominantemente erosivo, neste trecho, apresenta poucas áreas de planície, geralmente 

de pequenas extensões. As planícies de inundação dos afluentes cortam o Baixo 

Terraço, criando muitas vezes alagadiços abastecidos pelas águas destes rios e riachos.  

 

O Baixo Terraço é uma área plana, que apresenta canais abandonados, lagoas, 

alagadiços e áreas elevadas melhor drenadas, muito bem definidas pelas suas feições 

características, tanto no terreno como nas foto-áreas e imagens de satélite. Estas áreas 

são inundadas pelas águas do rio Tocantins, apenas nas cheias excepcionais com 

recorrência média de 50 anos.  

 

Este compartimento será praticamente todo inundado pelo reservatório de UHE Lajeado 

no trecho entre Ipueiras e Lajeado. Apresenta suas maiores extensões entre Palmas e 

Porto Nacional e na região do Pântano do Papagaio. 

 

- Terraços 

 

Englobam as áreas planas ou levemente onduladas inclinadas em direção ao rio, 

sustentadas por sedimentos aluvionares antigos.  

 

Estes terraços podem ser identificados em fotos e imagens pela presença de lagoas 

esparsas, geralmente circulares. As vezes apresentam rupturas de declive côncavas no 

limite com as Rampas e Colinas da Depressão  do Tocantins, como ocorre em frente de 

Palmas, facilitando a identificação da unidade. Mas muitas vezes coalescem em rampas 

suaves com o nível superior.  

 

Na porção sul da área mapeada onde apresentam grandes extensões, em ambas as 

margens do rio, foram observadas ocorrências de extensas bancadas lateríticas. 
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- Colinas Amplas e Rampas 

 

Indicam a presença de relevos planos sub-horizontais ou convexos, com leve caimento 

em direção ao rio Tocantins ou ao rio do Sono. O perfil das vertentes é longo e retilíneo, 

podendo apresentar rupturas que formam ressaltos geralmente junto às drenagens. 

Representam, juntamente com os Terraços, as áreas mais densamente ocupadas da AI.  

 

As Colinas Amplas e Rampas, na porção central da AI entre Porto Nacional e Palmas, 

apresentam níveis altimétricos entre 220 e 280 m e possuem vales abertos e pouco 

encaixados no relevo.  

 

As porções deste relevo presentes nos interfluvios do Araguaia - Tocantins são um 

pouco mais altas, entre 260 e 380 m, e apresentam formas mais convexas e vales mais 

aprofundados, coincidindo com área de afloramento de rochas cristalinas. 

 

As Colinas e Rampas que margeiam o rio do Sono, com altitudes entre 300 e 400 m, 

apresentam formas tabulares com drenagem bastante encaixada. São sustentadas por 

arenitos e siltitos da formação Pimenteira.  

 

- Colinas e Morrotes 

 

Com a denominação de Colinas e Morrotes foram agrupados os relevos que apresentam 

uma dissecação um pouco mais pronunciada que as anteriores. As formas podem ser 

convexas, aguçadas ou tabulares, dependendo das litologias que sustentam os relevos. 

Estão presentes nas áreas de afloramento de rochas cristalinas no sopé das escarpas ou 

nas áreas, mais dissecadas, de ocorrência de rochas sedimentares fanerozóicas. 

Apresentam altitudes variadas de 250 a 400 m de acordo com a proximidade da calha 

do Tocantins ou dos interfluvios da bacia do Araguaia.  
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- Colinas Amplas e Morrotes Residuais 

 

Representam superfícies aplainadas um pouco elevadas em relação ao nível geral da 

depressão, com altitudes variando, frequentemente, entre 320 e 360 m. Podendo atingir 

mais de 400 m , na porção Oeste da unidade, e menos de 280 m nos limites com a 

planície fluvial do Tocantins.  

 

Muitas vezes podem exibir a presença de morrotes convexos ou tabulares que se 

destacam sobre o nível das colinas. Devido a diferença altimétrica com as unidades 

adjacentes é comum a presença de pequenas escarpas voltadas para Sudeste. 

Apresentam também degraus, as vezes íngremes, em relação ao nível da planície pluvial 

do Tocantins. As drenagens não apresentam planície de inundação, as vezes são 

encaixadas com vales em forma de “canyons”.  

 

Concentram-se na margem esquerda do rio Tocantins e na porção central da AI, em 

áreas de afloramento da formação Pimenteiras, com ou sem cobertura laterítica.  

 

- Morros e Morrotes 

 

Estes relevos, bastante dissecados, apresentam formas tabulares, convexas ou aguçadas, 

dependendo das litologias que os sustentam. Apresentam níveis altimétricos de 300 a 

400 m, atingindo 500 m nos interflúvios, as amplitudes variam de 80 a 200 m.  

 

No reverso das serras de Lajeado e do Carmo, atingindo as margens do rio das Balsas, 

apresentam formas tabulares sustentadas pelos sedimentos da formação Pimenteiras. A 

dissecação se dá preferencialmente ao longo dos vales que se apresentam muito 

encaixados.  

 

Na porção oeste da área, representam relevos muito dissecados com formas tabulares e 

convexas. São encontrados no contato entre superfícies tabulares sustentadas por 

sedimentos de formação Pimenteiras e áreas mais rebaixadas com afloramento de rochas 

cristalinas.  
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Ao sul de Miracema do Tocantins é indicada uma área com ocorrência de morros e 

morrotes tabulares e com cristas assimétricas, sustentados por formações Carboníferas e 

Devonianas. As rochas encontradas na área são arenitos, com níveis conglomeráticos e 

intercalações de siltitos.  

 

- Serras e Morros Isolados 

 

Representam os relevos de morros e montanhas residuais presentes na AI, sustentados 

principalmente por rochas cristalinas. Apresentam formas aguçadas (quartzitos), ou 

convexas (granitos e granitóides), às vezes com topos tabulares indicando a presença de 

rochas sedimentates.  

 

Apresentam altitudes que ultrapassam 600 m e amplitudes de relevo de 200 a 400 

metros.  São representadas pelas serras Manoel do Carmo, em Porto Nacional, João 

Damião, em Ipueiras e Santo Antonio, em Brejinho de Nazaré. As porções das serras 

do Paraíso e do Estrondo presentes na AI, também foram englobadas neste tipo de 

relevo. 

 

Compreendem ainda morros isolados com altitudes e amplitudes menores, como aquelas 

existentes entre as serras Manoel do Carmo e João Damião, em Porto Nacional.  

 

- Escarpas e Espigões Digitados 

 

Representam as frentes escarpadas das cuestas das serras do Lajeado e do Carmo, com 

amplitudes de 300 a 400 m, e as escarpas e espigões digitados, resultantes do recuo e 

dissecação da escarpa, presentes nas serras de Maria Antônia, Malhada Alta e das 

Cordilheiras, com amplitudes menores.  

 

As partes altas e íngremes das escarpas são sustentadas por arenitos das formações 

Serra Grande e Pimenteira, na base afloram granitos e granitóides pré-cambrianos. 
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- Morros Muito Dissecados 

 
No reverso das serras do Lajeado e do Carmo e na porção sul da serra do Carmo, 

aparecem relevos de morros muito dissecados com amplitudes da ordem de 200 a 300 

m e níveis altimétricos variando de 500 a 700 m. Os vales são bastante encaixados, mas 

as formas são tabulares sustentadas por arenitos e siltitos das formações Pimenteiras e 

Serra Grande. No sul da área, apresentam formas aguçadas, sustentadas por gnaisses do 

Complexo Rio dos Mangues.  

 

- Colinas e Morrotes de Cimeira 

 
Os topos das serras sustentadas por arenitos e siltitos de formação Pimenteiras, 

apresentam formas tabulares, mais ou menos extensas de acordo com a densidade de 

drenagem. Os topos são planos, mas os vales são abruptos e encaixados, criando, junto 

às áreas de menor extensão e na borda das escarpas, zonas bastante dissecadas. 

 

7.5 Área Diretamente Afetada e Entornos 

 

7.5.1 Aspectos Gerais 

 
Na Área Diretamente Afetada e Entornos foram mapeados dez tipos de terrenos, 

classificados de acordo com o tipo de relevo e os solos predominantes na área (Desenho 

LAJ - 08 - 015 a 017). 

 

Os tipos de terrenos identificados foram: 

 

DEPRESSÃO DO TOCANTINS 

I - Baixo Terraço e Planície de Inundação 

II - Terraços 

III - Rampas e Colinas Amplas 

IV - Colinas e Morrotes 

V - Colinas Amplas e Morrotes Residuais 

VI - Morrotes e Morros Paralelos com Cristas Assimétricas 
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VII - Morrotes e Morros 
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PLANALTO RESIDUAL 

VIII - Escarpas e Espigões Digitados 

IX - Serras e Morros Isolados 

X - Colinas e Morrotes de Cimeira 

 

Os tipos de terrenos mapeados na Área Diretamente Afetada e Entornos (ADA) são 

praticamente os mesmos da Área de Influência (AI), mas apresentam algumas diferenças 

que precisam ser explicitadas. Apesar da área mapeada como ADA estar contida na AI, 

existem diferenças entre os dois mapas, decorrentes dos diferentes graus de generalização, 

em função da escala de cada um.  

 

O relevo pouco dissecado, com formas sub-horizontais e perfil de vertentes longos, 

presente ao longo do vale do rio Tocantins, com maior expressão na margem direita entre 

Porto Nacional e Palmas, foi classificado como Rampas e Colinas Amplas, pois 

predominam as formas com perfil de vertente muito longo (Rampas). Na Área de 

Influência o mesmo relevo foi englobado na unidade Colinas Amplas e Rampas. Nesta 

área, entre as formas pouco dissecadas, predominam as Colinas com vertentes um pouco 

menos extensas, em deprimento das Rampas. 

 

Os Morrotes e Morros Paralelos com Cristas Assimétricas, encontradas na margem 

esquerda do Tocantins a Sul de Lajeadinho, representam uma feição particular presente 

nos entornos da Área Diretamente Afetada. No mapeamento da Área de Influência, com 

maior grau de generalização, estes relevos foram englobados na unidade Morros e 

Morrotes, por apresentarem relevos com amplitudes e declividades compatíveis com essa 

unidade.  

 

A unidade Morros Muitos Dissecados, mapeada na Área de Influência representando o 

reverso das serras do Lajeado e do Carmo, não foi apresentada na Área Diretamente 

Afetada e Entornos devido a localização espacial da mesma, fora da área mapeada. 
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7.5.2 Descrição dos Tipos de Terreno 

 

I- BAIXO TERRAÇO E PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO  

 

Relevo: As planícies estão elevadas de 4 a 6m acima do nível normal do rio Tocantins e 

os Baixos Terraços entre 10 a 12 m. A área é plana, apresenta canais abandonados, 

lagoas e alagadiços e áreas elevadas melhor drenadas. Abrange também as planícies e 

terraços dos afluentes.  

 

Substrato: Areia fina micácea e siltosa, intercalando-se com camadas espessas de 

cascalho fino e de argila siltosa. No leito é comum a presença de cascalho de quartzo e 

quartzito e areia grossas. 

 

Solos: Ocorrem Cambissolos distróficos e álicos, substrato sedimentos aluvionares, 

textura argilosa com drenagem interna do perfil de boa a imperfeita, nas áreas deprimidas. 

Podem ser encontradas manchas restritas de Latossolo Vermelho-Escuro 

epiálico/distrófico associados a depósitos fluviais argilosos. 

 

Dinâmica Superficial: Sujeitos a inundação periódicas, sendo que o Baixo Terraço é 

atingido apenas nas cheias excepcionais com recorrências superiores a 50 anos. As 

planícies de inundação, áreas alagadiças e canais abandonados são sujeitos a inundações 

freqüentes. Ocorrem ainda solapamentos de margens e erosão fluvial dos canais.  

 

Potencialidades e restrições de uso: Áreas impróprias a uso urbano e implantação de 

obras civis. Favoráveis do ponto de vista agrícola a culturas anuais de subsistência e à 

pecuária devido à umidade residual no solo . Há limitações devido à baixa fertilidade 

natural e à descontinuidade das áreas aproveitáveis para a agricultura em decorrência da 

presença de alagadiços. 
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II-TERRAÇOS.  

 

Relevo: Áreas planas levemente onduladas e inclinadas em direção ao rio com a presença 

eventual de lagoas.  

 

Substrato: Areia grossa e fina com grânulos de quartzo, quartzito e laterita, e seixos de 

quartzo. Presença freqüente de níveis de cascalho constituído por seixos de quartzo e 

quarzito com diâmetros variando de 1,5 a 15 cm, Ocorre, ainda a presença de níveis de 

cascalhos ferruginizados e bancadas lateríticas extensas.  

 

Solos: Podzólico Vermelho-Amarelo latossólico distrófico textura média e Latossolo 

Vermelho-Escuro epiálico/distrófico textura argilosa. Presença, principalmente no sul da 

área, de extensas e espessas couraças de laterita.  

 

Dinâmica superficial: Áreas com baixíssima incidência de processos erosivos e 

deposicionais. Representam antigos terraços do rio Tocantins, não inundáveis nas épocas 

atuais. 

 

Potencialidades e restrições de uso: Favorável à implantação de obras civis e ao uso 

urbano e propícias à utilização agrícola com pastagens naturais ou melhoradas, apta a 

culturas anuais ou perenes com utilização de insumos (corretivos e adubos). Riscos de 

contaminação de aqüíferos devido à alta permeabilidade dos solos. Impróprias para uso 

agrícola nos afloramentos de couraças laterítica. 

 

III-RAMPAS E COLINAS AMPLAS. 

 

Relevo: Formas com topos sub-horizontais a convexos, perfil de vertente longos, 

retilíneos, podendo apresentar rupturas que formam ressaltos. Vales abertos e pouco 

encaixados no relevo. Baixa densidade de drenagem.  
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Substrato: São sustentados pela formação Pimenteiras, Coberturas Terceárias 

Quaternárias e rochas cristalina. 

 

Solos: Dominância de Latossolo Vermelho-Amarelo textura argilosa ou média e Latossolo 

Vermelho-Escuro textura argilosa, ambos distróficos ou álicos, relevo plano ou suavemente 

ondulado. As áreas de ressaltos topográficos apresentam ocorrência generalizada de 

Plintossolos Pétricos.  

 

Dinâmica Superficial: Área naturalmente com baixa incidência de processos erosivos e 

deposicionais, podendo apresentar erosão em  sulcos e ravinas quando da concentração 

de águas pluviais e de escoamento superficial.  

 

Potencialidade e Restrições: Terrenos favoráveis à implantação de obras civis e ao uso 

urbano, sendo necessário cuidados com o sistema de escoamento e drenagem superficial.  

 

Favoráveis à utilização agrícola com pastagens naturais ou melhoradas, aptos a culturas 

anuais ou perenes desde que utilizada a aplicação intensiva de insumos (corretivos e 

adubos).  

 

IV-COLINAS E MORROTES. 

 

Relevo: Associam-se colinas de diferentes tamanhos, morrotes tabulares, e  morrotes 

convexos. Topos tabulares e topos convexos estreitos. Perfil de vertentes descontínuo, 

com rupturas de declive formando segmentos íngremes e pequenas escarpas, que podem 

apresentar campos de matacões e afloramentos rochosos. Associam-se vales encaixados e 

vales abertos, a densidade de drenagem é baixa a média.  

 

Substrato: São relevos sustentados indistintamente por rochas do embasamento: Suite 

Matança, Complexo Porto Nacional e do Grupo Natividade, e da Bacia Sedimentar: 

formação Longa, formação Pimenteiras e formação Serra Grande.  
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Solos: Dominância de Plintossolo Pétrico, nas áreas mais planas e contínuas, presença de 

Latossolos Vermelho-Amarelo epiálico/distrófico textura argilosa ou média, Latossolo 

Vermelho-Escuro epiálico/distrófico, textura argilosa e, no sopé da Serra do Lajeado, 

presença de Cambissolos textura argilosa, substrato rochas granitóides.  

 

Dinâmica superficial: Apresenta baixa incidência de processos erosivos, podendo 

localizadamente ocorrer escorregamentos e queda de blocos nas vertentes íngremes e nas 

pequenas escarpas.  

 

Potencialidades e Restrições: Áreas passíveis à implantação de obras de engenharia 

civil e uso urbano, com restrições nas áreas com vertentes de declividade superior a 30%  

e ocupadas por afloramento rochosos e campos de matacões. Apto a utilização agrícola 

com culturas anuais e perenes nas áreas de ocorrência de Latossolos sem concreções 

petroplínticas,desde que utilizada a aplicação intensiva de insumos.As áreas com 

dominanância de Plintossolos,que ocupam maiores extensões, podem ser utilizadas com 

pastagens naturais ou melhoradas. 

 

V-COLINAS AMPLAS E MORROTES RESIDUAIS.  

 

Relevo: Associam-se colinas de topos amplos sub-horizontais e convexos, de perfil 

contínuo, e longo; com morrotes convexos e tabulares que se destacam sobre o nível das 

colinas. Baixa densidade de drenagem. De modo geral os vales são amplos e abertos, 

porém ocorrem áreas onde os vales estão profundamente encaixados, formando “canyons” 

localizados. É comum a presença de escarpas voltadas para o Sudeste, controladas pelo 

contato  de rochas do embasamento com os sedimentos da bacia.  

 

Substrato: São relevos sustentados por siltitos e arenitos da formação Pimenteiras e com 

coberturas areno-argilosas laterizadas.  
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Solos:  Latossolo Vermelho-Amarelo textura argilosa ou média e Latossolo Vermelho-

Escuro textura argilosa, ambos distróficos ou álicos, as vezes com concreções 

petroplínticas, e Plintossolo Pétrico nos morrotes. 

 

Dinâmica Superficial: Baixa incidência de processos erosivos associados aos 

escoamento de águas pluviais, ocorrendo no entanto erosão fluvial intensa e localizada.  

 

Potencialidades e restrições: São áreas favoráveis à implantação de obras civis, 

urbanização. São passiveis de utilização agrícola desde que haja aplicação de insumos, nas 

incisões dos vales e nos morrotes surge o caráter pétrico inviabilizando a utilização para 

lavouras.  

 

VI-MORROTES E MORROS PARALELOS COM CRISTAS ASSIMÉTRICAS  

 

Relevo: Associam-se morrotes de topos convexos e “hogbacks”. O perfil das vertentes 

são retilíneos e assimétricos. Densidade de drenagem é média, os vales abertos.  

 

Substrato: Arenitos e siltitos das formações Pimenteiras e Serra Grande.  

 

Solo: Areias Quartzosas e Plintossolo Pétrico.  

 

Dinâmica Superficial: Áreas naturalmente com baixa intensidade de processos erosivos 

e deposicionais, porém com alto risco de erosão devido a erodibilidade das Areias 

Quartzosas.  

 

Potencialidade e restrições: Áreas com restrições à implantação de obras de engenharia 

e ao uso agrícola, uso eventual como pastagem natural.  
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VII- MORROS E MORROTES  

 

Relevo: Associam-se morros e morrotes tabuliformes, quando capeados por rochas 

sedimentares, ou convexos, quando sustentados apenas por rochas granitóides. São 

desenvolvidos no contato de superfície topográficas desniveladas. Tem topos sub-

horizontais e vertentes íngremes e escalonadas. Os vales são estreitos, profundamente 

encaixados. A densidade de drenagem é média. 

Substrato: Arenitos e siltitos da formação Pimenteiras, arenitos (Fm Piauí ?) e granitos 

(Suite Matança).  

 

Solos: Plintossolo Pétrico e Cambissolo substrato granítico e Cambissolo substrato 

sedimentos da formação Pimenteiras.  

 

Dinâmica superficial: São áreas de intenso entalhe fluvial, com ocorrência localizada de 

movimentos de massa.  

 

Potencialidades e restrições: Áreas com restrições à implantação de obras de 

engenharia e ao uso urbano e inaptas ao uso agrícola devido a declividades acentuadas das 

vertentes e às características do solo. Eventualmente uso como pastagem natural, ou 

melhorada com a introdução de forrageiras rústicas.  

 

VIII-ESCARPAS E ESPIGÕES DIGITADOS. 

 

Relevo: Escarpas com amplitudes de 300 a 400 m e espigões digitados resultantes do 

recuo e dissecação da escarpa. Associam-se topos estreitos convexos e tabulares. As 

vertentes são descontínuas e de elevada declividade.  

 

Substrato: Granitos da Suite Lageado, granitóides da Suite Matança, arenitos e siltitos 

das formações Serra Grande e Pimenteiras.  

 

Solos: Ocorrem Afloramentos de Rocha, Solos Litólicos e Cambissolos de textura média 

e argilosa, substrato rochas granitóides e de arenitos e siltitos.  
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Dinâmica Superfícial: Predominam movimentos de massa, rastejo, escorregamento e 

quedas de blocos, e entalhe fluvial ao longo dos talvegues.  

 

Potencialidades e restrições: Áreas impróprias à ocupação, devendo ser preservadas e 

utilizadas como abrigo para flora e fauna.  

 

IX-SERRAS E MORROS ISOLADOS. 

 

Relevo: Corresponde às formas residuais sustentadas por rochas resistentes. Os topos 

são estreitos, convexos e ingremes, quando afloram rochas do embasamento, e tabulares 

quando estão preservados restos de rochas sediementares. As vertentes são descontínuas 

e íngremes.  

 

Substrato: Granitóides da Suíte Matança, granitos da Suíte Lageado, granulitos do 

Complexo Porto Nacional, quartzitos e filitos do Grupo Natividade. Eventualmente 

apresentam uma pequena cobertura de arenitos e siltitos da formação Pimenteiras.  

 

Solos: Ocorrem Afloramentos  de Rocha, Solo Litólicos e Cambissolos de textura média 

e argilosa, derivados de diferentes substratos. Nas áreas mais planas, no topo dos 

espigões tabulares ocorrem Plintossolos e Latossolos com concreções petroplínticas.  

 

Dinâmica Superficial: Predominam movimentos de massa, rastejo, escorregamentos e 

quedas  de blocos.  

 

Potencialidades e restrições: Áreas impróprias à ocupação, devendo ser utilizada como 

abrigo para flora e fauna.  
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X-COLINAS E  MORROTES DE CIMEIRA.  

 

Relevo: São formas de topo sub-horizontal ou convexo. Tem vertentes retilíneas e 

convexas, íngremes. Vales estreitos e encaixados, o que imprime às formas  um aspecto 

tabular. Possuem média densidade de drenagem.  

 

Substrato rochoso: Siltitos e arenitos da formação Pimenteiras. 

 

Solos: Predominam Plintossolos Pétricos e Litossolos pétricos na área mapeada, 

ocorrendo Latossolo Vermelho-Amarelo e Latossolo Vermelho-Escuro ambos epiálicos 

ou distróficos textura argilosa com concreções petroplínticas, nas áreas de cimeira mais 

amplas e planas, presentes nos altos das serras do Lajeado e do Carmo, na Área de 

Influência.  

 

Dinâmica Superficial: Predominam processos de entalhe fluvial, ocorrendo rastejo e 

escorregamentos ocasionais  nas vertentes mais íngremes.  

 

Potencialidade e Restrições: Áreas passíveis de uso para pecuária, porém com 

restrições quanto ao acesso, o que também limita a sua utilização para implantação de 

obras de engenharia civil. Áreas aptas para lavouras, nas manchas de ocorrência de 

Latossolo Vermelho-Amarelo e Latossolo Vermelho-Escuro, presente Área de Influência. 
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7.6 Condicionamento Estrutural do Relevo 

 

A ocorrência de sismos na área de influência e a presença de falhas afetando crostas 

lateríticas e depósitos terciários, evidenciam uma atividade neotectônica na área do 

reservatório do Lajeado, a qual também controla os processos morfogenéticos, 

manifestando-se na disposição da rede de drenagem e das formas de relevo (Ver Item 5.5 

Tectônica de Sismicidade, Capítulo 5 - Geologia). 

 

A disposição da rede de drenagem, inclusive o rio Tocantins, reflete a interação entre as 

direções estruturais noroeste e nordeste, sendo a direção noroeste a que mais claramente 

se manifesta no relevo. 

 

No sul da área, o lineamento noroeste que controla o rio Manoel Alves da Natividade por 

mais de 60 km, e condiciona forte inflexão e trecho retilíneo com mais de 30 km do rio 

Tocantins, controla também a disposição da serra do Carmo a sul e o divisor d’água das 

bacias dos ribeirões Conceição e do Carmo e do Rio Matança. A atividade neotectônica 

desse lineamento é atestada pela ocorrência de pequenas falhas que deformam camada de 

cascalho do baixo terraço do rio Crixás e camadas de cascalho laterítico. 

 

O lineamento do rio Areias, também de direção noroeste, controla este rio por mais de 50 

km, e um trecho do rio Tocantins limitando pela serra da Malhada Alta a norte. No rio 

Tocantins este lineamento controla a distribuição dos terraços uma vez que, a montante 

dele, essa feição ocorre em ambas as margens, e a jusante, passa a ocorrer somente na 

margem direita.Na margem esquerda ocorre um entalhe acentuado da drenagem, 

formando vales muito encaixados que caracterizam o relevo de Colinas Amplas e 

Morrotes Residuais. Ao longo deste lineamento observa-se também falhamentos afetando 

níveis detrítico de laterita. 

 

Embora a partir deste lineamento para jusante não se reconheça estruturas bem marcadas 

como nos dois casos acima, nota-se que a direção noroeste se manifesta condicionando 

trechos do rio Água Suja, a escarpa da serra do Lajeado e algumas curvas anômalas do 
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rio Tocantins,como aquela observada em Vila Canela. A anomalia nesse ponto é 

caracterizada por uma curva brusca do rio, com segmento orientado para noroeste, por 

uma forte assimetria no vale do Ribeirão Taquaruçu Grande, onde a margem direita está 

elevada mais de 50 m acima da margem esquerda. Ocorre ainda um estreitamento brusco 

no tamanho dos terraços. 

 

A confluência do Ribeirão Santa Luzia com o rio Tocantins representa outro ponto 

marcante de mudanças morfológicas. Desse ponto para jusante ocorre um forte 

encaixamento do rio Tocantins, os terraços ficam estreitos e desaparecem, bem como o 

relevo de Rampas e Colinas Amplas. A jusante deste ponto na margem direita, no sopé da 

Escarpa, desenvolve-se relevo de Colinas e Morrotes associados a depósitos de talus, que 

apresentam-se falhados evidenciando o caráter neotectônico dessas alterações 

morfológicas e deposicionais do rio Tocantins. 

 

7.7 Processos Morfogenéticos e Dinâmica Superficial 

 

O entendimento da gênese e evolução de todas as feições geomorfológicas deve ser 

buscada na compreensão da atuação dos fenômenos ligados a dois tipos de forças, as de  

origem endógena e as de origem exógena.  

 

A origem e evolução das formas de relevo pode ser atribuida à atuação dessas duas 

forças, que agem uma em oposição a outra., pois elas mobilizam material da superfície 

terrestre, gerando irregularidades. As forças endógenas, originadas no interior da Terra, 

deslocam porções da superfície terrestre, umas em relação às outras, elevando-as ou 

rebaizando-as diferencialmente. Os processos exógenos, cuja principal força motriz é a 

gravidade, deslocam o material sólido, das partes mais altas para as mais baixas.  

 

Em relação aos processos exógenos, assume fundamental importância as características 

climáticas da região, pois a água é um dos principais veículos de transporte dos materiais, 

seja em solução, através de fluxos subterrâneo ou superficiais, ou por arraste através das 

correntes, principalmente, superficiais. Desta forma a abundância e distribuição das chuvas 
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e as variações da temperatura determinam uma série de características vinculadas aos 

processos morfogenéticos.  

 

O território brasileiro pode ser subdividido em seis grandes domínios morfoclimáticos, 

conjuntos regionais de paisagens caracterizados por uma dinâmica própria e uma certa 

homogeneidade em termos de cobertura vegetal e processos morfológicos e pedológicos 

imprimidos nos terrrenos devido à atuação de fatores climáticos característicos. As áreas 

“core” desses domínios estão relacionadas a regiões climato-botânicas, áreas 

geopedológicas, províncias fitogeográficas e regiões hidrológicas particularmente bem 

definidas (Ab’Saber - 1967). 

 

Ab’Saber (1967, 1970 e 1973) define os grandes domínios morfoclimáticos brasileiros 

reconhecendo “existir uma superposição muito expressiva entre os grandes domínios 

morfoclimáticos e as províncias fisiográficas brasileiras” e que “tais domínios ou conjuntos 

regionais de paisagens morfoclimáticas, ora do tipo zonal, ora do tipo sazonal, não 

dependem somente da zonação climática atual mas, também, dos efeitos acumulados de 

uma série de flutuações climáticas pretéritas, ainda mal conhecidas, que atuaram no 

território brasileiro, sobretudo a partir dos fins do Terciário”. 

 

Na Ilustração 7.7.1 pode-se reconhecer que a Área de Influência da UHE Lajeado, 

encontra-se situada no Domínio do Cerrado, caracterizada por Chapadões Tropicais 

Interiores com Cerrados e Florestas-Galerias. 

 

O Domínio dos Chapadões Recobertos por Cerrados e Penetrados por Florestas-Galerias 

tem, a grosso modo, uma distribuição zonal, constituindo o “core”do sistema 

morfogenético que se desenvolve nas vastas superfícies aplainadas das Chapadas do 

Centro-Oeste brasileiro, às quais estão associados planaltos de estrutura complexa e 

planaltos sedimentares compartimentados. 

 

Este domínio se caracteriza pela presença de cerradões e cerrados nos interflúvios e 

florestas-galerias contínuas, ora mais longas ora mais estreitas; cabeceiras em “dales” ou 

seja, ligeiros anfiteatros pantanosos; solos em geral de fraca fertilidade natural; drenagens 
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perenes para os cursos d’àgua principais e secundários, com desaparecimento dos 

caminhos d’água das vertentes e dos interflúvios, na época das secas; interflúvios muito 

largos e vales bastante espaçados entre si, com pouca ramificação geral da drenagem na 

área “core” dos cerrados; enclaves de matas em manchas de solos ricos, ou áreas de 

nascentes ou olhos d’água perenes; ausência de mamelonizações, calhas aluviais de tipo 

particularizado, em geral não meândricos nos planaltos; níveis de pediplanação nos 

compartimentos de planaltos, sedimentos escalonados e terraços com cascalhos; sinais de 

flutuações climáticas e paisagísticas vinculadas às depressões intermontanas centrais ou 

periféricas da grande área dos cerrados... “(Ab’Saber,1973) 

 

Apresentam precipitações globais variando entre 1.300 a 1.800 mm caídas em cerca de 

80% na estação úmida e temperaturas médias entre 19º e 26º C que influenciam os 

processos morfogenéticos mecânicos, químicos e bioquímicos, de características e 

intensidades variadas relacionadas ao aspecto fisionômico da vegetação (Moreira, 1975). 

 

A presença marcante de um período seco e uma estação úmida desempenha papel 

preponderante na dinâmica superficial deste domínio.  

 

Durante a estação seca, quando o solo encontra-se mais exposto e ressequido, os 

processos bioquímicos da formação do húmus são dificultados, bem como o 

desenvolvimento de diversos tipos de microorganismos, resultando numa baixa intensidade 

dos processos de decomposição química e num aumento da importancia dos processos de 

degradação mecânica que são mais intensos nas rochas cristalinas e menores nas rochas 

sedimentares. A ausência de umidade favorece a dissecação dos solos, a desidratação dos 

óxidos de ferro e o cozimento das argilas que perdem suas propriedades elásticas, e assim 

diminuem a resistência dos solos e com ela a porosidade e a permeabilidade, aumentando 

o escoamento superficial nas encostas mais íngremes. Nos declives menores, a 

competência do escoamento decresce favorecendo a colmatação dos pequenos sucos e 

vales onde se concentram as águas (Moreira, 1975).  

 

Durante a estação chuvosa ocorre a elaboração de hidróxidos, através da interferência dos 

seres vivos, vegetais e bactérias. Estes hidróxidos, nos solos saturados, migram em 
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profundidade acumulando-se no perfil, como uma primeira etapa da formação de crostas, 

que durante a estação seca transformam-se em compostos instáveis que facultam a 

precipitação do ferro (Moreira, 1975).  

 

As variações anuais do escoamento, em função do aspecto fisionômico da cobertura 

vegetal, do caráter mais ou menos poroso dos solos, do tipo de rochas e da própria 

topografia, assumem papel variado, que vai desde aquele de maior torrencialidade, capaz 

de provocar ravinamentos generalizados, até a predominância de escoamento subterrâneo 

que favorece a maior conservação superficial do modelado.  

 

No Domínio dos Cerrados, segundo (Moreira, 1975), o grau de dissecação da paisagem 

constitui importante fator na conservação do modelado e no desenvolvimento 

pedogenético, podendo ocorrer duas situações distintas:  

 

- Nas superfícies elevadas, regulares, desenvolvidas sobre arenitos com solos mais 

porosos e permeáveis e relevos de colinas de topos regulares e vertentes muito suaves e 

com vales colmatados e poucos marcados nos relevos (veredas), tem-se uma dissecação 

incipiente, pois as condições das drenagens dos horizontes sub-artificiais do solo são 

excelentes, inibindo o escoamento superficial. Nesse caso as formas de erosão são 

pouco visíveis e de baixa intensidade, favorecendo a manutenção dos aplanamentos 

típicos das regiões tropicais com alternância de um período seco e um período chuvoso.  

 

- Nos níveis  intermediários, gerados pelo dissecamento das superfícies elevadas, onde 

ocorrem  formações mais argilosas de menor porosidade e com relevos de colinas de 

declividades mais fortes, tem-se uma maior intensidade na ação do escoamento 

superficial e sub-superficial, que favorecem a instalação de processos erosivos e uma 

maior instabilidade do relevo.  

 

Se por um lado, as grandes áreas aplainadas e a abundância de couraças lateríticas 

possam ser relacionados a atuação dos processos morfogenéticos típicos de Cerrado, por 

outro lado, níveis escalonados de superfícies tabulares, sustentados por arenitos e siltitos 

da formação Pimenteiras, e as serras isoladas, sustentadas por rochas cristalinas pré-
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cambianas, devem estar ligados a processos tectônicos. Evidências de  uma tectônia 

ressurgente foram apresentadas no ítem 7.6.  

 

Nesta forma, os desnivelamentos tectônicos geram irregularidades no terreno, permitindo a 

atuação dos processos erosivos, através dos movimentos de massa nas encostas íngrimes 

e possante entalhe fluvial nos blocos elevados, esculpindo os relevos de morros e 

morrotes.  

 

Os depositos fluviais também refletem a atuação das forças endógenas, se 

compartimentando de acordo com a estruturação apresentada no item 7.6. 

 

Nesta forma, além dos processos morfogenéticos de cerrado, tem marcante influência nas 

formas de  relevo observadas na área em estudos, a estruturação geológica, herdada de 

processos tectônicos antigos e, também, de processos neotectônicos, decorrentes do 

deslocamento para WNW, da placa Sul-Americana gerando elevações na crosta e menos 

expressivamente subsidências.  
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