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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento contempla o resultado das atividades referentes ao Estudo 

de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Terminal Portuário 

Paratudal (TPP), e integra o rol de documentos a serem compartilhados com a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). 

O objeto deste estudo é a implantação de um Terminal de Uso Privado (TUP), 

denominado Terminal Portuário Paratudal a ser implantado em área de 100 ha arrendada 

na Fazenda Atoledal. O TPP estará localizado no município de Cáceres (MT), na margem 

esquerda do Rio Paraguai, KM 2.059,5 e tem como objetivo a movimentação de cargas 

originadas e/ou destinadas ao estado de Mato Grosso por meio do Rio Paraguai desde o 

município de Cáceres (MT) até Corumbá (MS), percorrendo 670 km pela Hidrovia do Rio 

Paraguai. As categorias de carga movimentadas pelo Terminal serão grãos, carga geral a 

granel ou unitizadas, contêineres e fertilizantes. 

A estrutura geral do trabalho mantém alinhamento com o Plano de Trabalho 

elencado no Termo de Referência, o qual se divide em cinco produtos a serem 

compartilhados, a saber: 

Volume 1 – Descrição do empreendimento 

 Identificação do Empreendedor; 

 Dados do Empreendimento; 

 Área de Estudo e áreas de influência; 

 Inserção Regional e legislação Ambiental. 

 

Volume 2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico 

 Diagnóstico Ambiental do Meio Físico. 

 

Volume 3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico 

 Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico. 

 

Volume 4 – Diagnóstico Ambiental do Meio Socioecônomico 

 Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico; 

 Passivos Ambientais; 

 Síntese da Situação Ambiental da região. 

 



                                                 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

18 

Volume 5 – Avaliação de Impactos Ambientais 

 Análise dos Impactos Ambientais; 

 Áreas de Influência do Empreendimento; 

 Análise dos Impactos Cumulativos e Sinérgicos; 

 Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais; 

 Alternativas Tecnológicas; 

 Prognóstico Ambiental; 

 Análise de Risco; 

 Resultados. 
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5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  DO MEIO FÍSICO 

 

5.1 MEIO FÍSICO 

 

O Diagnóstico Ambiental do Meio Físico foi realizado a partir de dados secundários 

e de trabalho em campo, nas áreas de influência definidas preliminarmente. As áreas de 

influência são aquelas que, de alguma forma, sofrerão influência direta ou indireta devido a 

implantação ou operação do empreendimento portuário. 

A área de influência pode ser categorizada em três níveis: 

 Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde às áreas com intervenção do 

empreendimento, englobando as áreas destinadas à instalação da infraestrutura 

necessária para implantação e operação do empreendimento e pontos apoio às 

obras civis, como: canteiros de obras, locais de empréstimos, jazidas e bota-fora e 

vias de acessos; 

 Área de Influência Direta (AID): área cuja abrangência dos impactos incida ou venha 

a incidir de forma direta sobre: os recursos naturais e aspectos ambientais, 

modificando a sua qualidade, o seu potencial de conservação ou o seu 

aproveitamento e; sobre as relações sociais, econômicas e culturais; 

 Área de Influência Indireta (AII): corresponde ao território onde a implantação e 

operação do projeto possa a vir impactar de forma indireta os meios físico, biótico e 

socioeconômico. 

 

Os processos de dinâmica superficial foram os critérios básicos para a estimativa 

da Área de Influência Indireta do meio físico, como recomendado na Resolução nº 01/1986 

(CONAMA, 1986). Desse modo, definiu-se como Área de Influência Indireta do meio físico 

as seguintes sub-bacias hidrográficas do Alto Paraguai (Figura 5.1), com uma área 

estimada em 120.538 km². 
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FIGURA 5.1 – ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) ESTIMADA PARA O MEIO FÍSICO. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.1.1 Metodologia aplicada 

 

Os procedimentos para a análise e caracterização do meio físico envolveram a 

manipulação de dados secundários de diferentes bancos de dados e a realização de 

trabalho de campo. A manipulação de dados secundários teve como base levantamentos 

bibliográficos e de informações cartográficas através de geoprocessamento. Os dados 

gerados e utilizados estão apresentados em forma de mapas, figuras, tabelas e gráficos.  

 

5.1.1.1 Metodologia aplicada a caracterização do clima 

 

A caracterização e análise do clima foram baseadas nos dados de quatro estações 

meteorológicas disponíveis na Área de Influência Indireta (AII), localizadas nos municípios 

de Cáceres (MT), Cuiabá (MT), Diamantino (MT) e Padre Ricardo Remetter (MT). Os dados 

climáticos foram obtidos através do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Considerando toda a 

série histórica disponível no banco de dados, optou-se por utilizar os dados de 01/01/1985 

a 31/12/2017, os quais foram segregados de maneira a obter séries mensais de cada 

elemento inspecionado. Para melhor acurácia dos dados, foram subtraídas as 

inconsistências do banco de dados, por exemplo, temperaturas mínimas iguais a zero, e 

ignoradas as ausências de dados. 

A classificação climática foi gerada utilizando os conceitos de Köppen (1931), 

baseado nas características térmicas e na distribuição sazonal da precipitação. Para a 

análise da temperatura foram obtidos os valores médios mensais das temperaturas 

mínimas, máximas e compensadas médias de cada estação meteorológica. A análise da 

evaporação foi baseada nos valores médios de Evaporação de Piche ao longo do ano em 

cada estação. Desse modo, a insolação foi avaliada através dos dados ao longo do ano, 

em horas por mês para as estações estudadas. 

A determinação da direção predominante e a velocidade média do vento, baseou-

se na série de dados entre o mês de janeiro de 1985 e dezembro de 2017, utilizando a 

média aritmética para todo o período de registro, com as velocidades médias e máximas 

dos ventos para cada mês do ano. As análises foram realizadas com o propósito de buscar 

alguma correlação entre as principais incidências de vento na região. A direção do vento 

foi definida através do ângulo que a direção Norte (N) forma com a direção da qual o vento 

é proveniente, conforme INMET (1992).  
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A análise pluviométrica baseou-se nas médias mensais de precipitação disponíveis 

no banco de dados do INMET, entre os anos de 1985 e 2017, onde foi gerado o gráfico 

termopluviométrico das médias mensais para as quatro estações avaliadas. 

 

5.1.1.2 Metodologia aplicada a caracterização da geomorfologia e planialtimetria 

 

A caracterização geomorfológica da Área de Influência Indireta (AII) foi realizada 

através da confecção do mapa geomorfológico na escala 1:2.250.000, gerado a partir de 

dados secundários obtidos no banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2018). A descrição detalhada dos domínios morfoestruturais e suas 

respectivas unidades geomorfológicas observadas na AII, teve como base diversos 

trabalhos, tendo como principais: RADAMBRASIL (1982), Assine et al. (2005), Guerra et al. 

(2013), IBGE (2003, 2018). A descrição geomorfológica contemplou as principais formas 

do relevo e os principais processos atuantes, a declividade das vertentes, presença ou a 

propensão à ocorrência de processos erosivos ou de assoreamento e inundações sazonais. 

A caracterização planialtimétrica foi realizada através da confecção e análise dos mapas 

de elevação e de declividade na escala 1:2.250.000, utilizando os dados da missão Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM). Os dados de declividade foram calculados em 

percentual pelo software ArcGIS 10.3 com a ferramenta slope, classificados conforme 

EMBRAPA (1979). 

 

5.1.1.3 Metodologia aplicada a geologia e geotecnia 

 

A caracterização geológica da Área de Influência Indireta (AII) foi realizada através 

da confecção do mapa geológico na escala 1:2.250.000, gerado a partir dos dados 

secundários do banco de dados da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais (CPRM, 

2015). A descrição do contexto geotectônico no qual a área de estudo está inserida e das 

unidades litoestratigráficas que afloram no local, teve como base o trabalho da CPRM 

(2004). A análise geológica contemplou a descrição das principais feições estruturais 

regionais, a caracterização dos tipos de rochas que ocorrem na AII, assim como seus graus 

de alteração e grau de deformação. 

A caracterização geotécnica foi realizada a fim de observar os riscos geológico-

geotécnico da Área de Influência Direta. Foi realizada uma análise com base no diagnóstico 
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do meio físico, considerando os dados de clima, hidrologia, geomorfologia, geologia, solos 

e espeologia.  

Foi também verificado o grau de susceptibilidade à erosão na Área de Influência 

Direta (AID). Esta caracterização foi baseada no Processo Analítico Hierárquico (AHP), que 

consiste em uma análise multicriterial considerando a ponderação de quatro fatores 

condicionantes aos processos erosivos (pedologia, erosividade da chuva, declividade, uso 

e ocupação do solo), na qual os fatores avaliados foram colocados numa escala de 

importância que varia de 1 a 9, com os valores pares (2, 4, 6 e 8) sendo intermediários entre 

as importâncias definidas (SAATY; VARGAS, 2012). A ponderação dos fatores de 

susceptibilidade foi realizada a partir dos conceitos de Silva et al. (2004), onde para cada 

fator foram atribuídos pesos estatísticos e reclassificados de acordo com seu grau de 

influência no evento. 

Os dados de erosividade da chuva foram calculados com base no Índice de 

Fournier Modificado (IFM) desenvolvido por Neto e Moldenhauer (1992), onde foram 

utilizados os dados de cinco estações pluviométricas localizadas nos municípios de 

Cáceres, Cuiabá, Diamantino, Pedro Ricardo Remetter e Corumbá. Os dados de 

declividade para AID foram calculados em percentual pelo software ArcGIS 10.3 com a 

ferramenta slope, utilizando os dados da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

reamostrados por interpolação bicúbica para a resolução espacial de 30 m, com a finalidade 

de atingir um melhor detalhamento da área de estudo. 

A caracterização pedológica da Área de Influência Direta (AID) foi baseada 

inicialmente em dados secundários obtidos por meio dos relatórios técnicos desenvolvidos 

pela RADAMBRASIL (1982), EMBRAPA (1982) e Secretaria de Estado e Planejamento de 

Mato Grosso (SEPLAN-MT, 2000), além do levantamento de dados primários.  

A confecção do mapa de uso e ocupação de solo foi desenvolvido em duas fases: 

a primeira com imagens do sensor Landsat 8-ETM e a segunda através de uma vistoria in 

loco para obtenção de imagens aéreas. Na primeira etapa, foi utilizado uma composição de 

bandas fusionadas do sensor Landsat 8-ETM, atingindo resolução espacial de 15 m, sendo 

que as imagens utilizadas foram capturadas em 07/05/2018. As classes foram obtidas por 

seleção de imagens pelo método de classificação supervisionada e as amostras de 

treinamento foram definidas dentro da AID do empreendimento. 
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5.1.1.4 Metodologia aplicada a caracterização pedológica 

 

A classificação de solos da Área de Influência Indireta (AII) foi realizada com base 

nos dados secundários desenvolvidos no projeto RADAMBRASIL (1982), por meio da 

elaboração de mapas pedológicos para cada sub-bacia na escala 1:3.000.000. O projeto 

RADAMBRASIL (1982) delimitou as unidades pedológicas através da definição dos perfis 

de solos em barrancos, em cortes de estradas, bem como aspectos de uso, vegetação 

original e impactos observados. O projeto adotou critérios como: os atributos diagnósticos, 

os horizontes diagnósticos, as fases de unidades de mapeamento entre outros aspectos e 

as nomenclaturas baseadas no atual sistema de classificação da Empresa Brasileira de 

Pesquisa e Agropecuária (EMBRAPA, 1996). O grau de erodibilidade foi determinado 

conforme teoria de Del’ Arco et al. (1992), cuja classificação foi dividida em cinco níveis: 

muito fraco, fraco, moderado, forte e muito forte. 

Para a categorização de solos da Área de Influência Direta (AID), foi gerado o mapa 

pedológico na escala 1:150.000, a partir dos dados secundários do projeto RADAMBRASIL 

(1982). A descrição das classes de solos foi baseada nos relatórios técnicos desenvolvidos 

pelo RADAMBRASIL (1982), EMBRAPA (1996) e SEPLAN-MT (2000) e também nas 

análises dos solos feitas em campo. Para maior detalhamento e complementariedade das 

informações, foram realizados levantamentos primários no trabalho de campo na AID, no 

período de 18 de agosto e 2 de setembro de 2018, onde foi realizada a descrição e 

identificação dos solos que afloram no local. 

 

5.1.1.5 Metodologia aplicada a caracterização espeleológica 

 

A análise e caracterização espeleológica da Área de Influência Indireta (AII) e da 

Área de Influência Direta (AID) foi realizada conforme os Decretos nº 4.340/2002, nº 

6.640/2008 e nº 9.956/1990, Instruções Normativas MMA nº 02/2017 e nº 100/2006, Lei 

3.924/1961, Portaria MMA nº 358/2009, IBAMA nº 887/1990 e Resolução CONAMA nº 

347/2004. A identificação das cavidades naturais nas áreas de interesse foi feita através 

dos dados secundários obtidos no banco de dados do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas (CEVAC), do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE, 

2017). 
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5.1.1.6 Metodologia aplicada a caracterização dos recursos hídricos 

 

A caracterização hidrográfica da área de estudo do empreendimento foi realizada 

utilizando como base material cartográfico e dados secundários de vazões diárias obtidas 

na base do Sistema Nacional Integrado de Recursos Hídricos (SNIRH) (ANA, 2017). Foram 

analisadas 10 estações fluviométricas, elencadas como capazes de caracterizar 

adequadamente o regime hidrológico da AII. O critério para escolha das estações foi a 

duração e a representatividade das séries, de maneira a evitar redundâncias e a 

investigação hidrológica de cursos insignificantes ao estudo. A caracterização hidrológica 

e das séries temporais foi realizada através da geração e análise de diagramas 

hipsométricos e de box-plots das vazões médias diárias de cada estação, respectivamente. 

Foram analisados períodos de estiagem e cheia, frequência de picos e valores extremos, 

bem como a análise da existência de tendência na série de vazão, ocorrência de eventos 

extremos e pontuação de aspectos relativos à hidrologia, clima e uso do solo das áreas 

drenantes das estações. 

O levantamento das obras hidráulicas da bacia, existentes e previstas, foi baseado 

nos dados secundários da base de dados do Sistema de Informações Geográficas do Setor 

Elétrico da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2017). A análise das demandas 

hídricas quantitativas foi realizada através da quantificação e descrição dos usos 

consuntivos (abastecimento rural e urbano, indústria, mineração e dessedentação animal) 

e não consuntivos (geração de energia elétrica, navegação, aquicultura, pesca, turismo), 

respectivamente, utilizando dados secundários do Plano de Recursos Hídricos da Região 

Hidrográfica do Paraguai (PRH Paraguai) apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente e 

pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2018). 

A análise da operacionalização do empreendimento, nos cenários de curto, médio 

e longo prazo, foi realizada através do estudo dos consumos médios de água pelo 

empreendimento nas três fases de operação do Terminal Portuário Paratudal. 

O estudo sobre a qualidade da água buscou abordar a temática através da 

correlação entre a existência de fontes e padrões de qualidade atual na bacia. Ao fim, 

analisa-se a interferência do TUP na qualidade da água do rio Paraguai durante a 

implantação e construção. Como eixo de orientação da pesquisa, as análises dividem-se 

em: (i) Análise integrada dos usos do solo e fontes poluidoras, (ii) Análises físico-químicas 

reportadas de qualidade da água, (iii) Análises físico-químicas realizadas na área de 
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estudo, (iv) Análise das condições atuais e futuras da qualidade da água na região e (v) 

Conclusões Finais. 

Ao fim do estudo, são apresentadas as conclusões finais, analisando de maneira 

simultânea os processos que ocasionaram mudanças nos regimes hidrológicos e balanços 

químico e de sedimento, a influência sobre os diversos usuários dos recursos hídricos da 

bacia e na implementação e operação do TUP. 

 

5.1.2 Clima 

 

Para a caracterização climática e meteorológica foram consideradas as estações 

meteorológicas convencionais disponíveis na AII, que compreende uma área de cerca de 

120.000 km². Os dados climáticos foram obtidos por meio do sistema1 Banco de Dados 

Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET). A Tabela 5.1 apresenta os códigos e a localização de cada estação, os quais 

também encontram-se apresentados na Figura 5.2. 

 

TABELA 5.1 – ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS NA ÁREA DE ESTUDO PARA O MEIO FÍSICO. 

Código da 
estação 

Município (MT) Operador 

Coordenadas (graus 
decimais) Altitude 

(m) 
Início de 
operação 

Latitude Longitude 

OMM 83405 Cáceres (MT) INMET -16,05 -57,68 124 01/01/1912 

OMM 83361 Cuiabá (MT) INMET -15,61 -56,10 145 01/01/1911 

OMM 83309 Diamantino (MT) INMET -14,40 -56,45 286 01/01/1932 

OMM 83364 Padre Ricardo Remetter INMET -15,78 56,06 140 01/01/1986 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

Considerando toda a série histórica disponível no banco de dados, optou-se por 

utilizar os dados de 01/01/1985 a 31/12/2017, os quais foram segregados de maneira a 

obter séries mensais de cada elemento inspecionado. Destaca-se que foram subtraídas as 

inconsistências do banco de dados, por exemplo, temperaturas mínimas iguais a zero, e 

ignoradas as ausências de dados. 

                                            
1 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 
Pesquisa. Disponível em: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep. Acesso em: 10 jul. 
2018. 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep
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Ainda, a Figura 5.2 também apresenta as estações convencionais do INMET que 

foram utilizadas somente como condição de contorno para definição das isolinhas de 

temperatura (estações meteorológicas fora da AII). 

  



                                                 
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

28 

 

 



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

29 

FIGURA 5.2 – ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS CONVENCIONAIS DO INMET UTILIZADAS NO DIAGNÓSTICO DO CLIMA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.1.2.1 Caracterização climática e meteorológica 

 

Conhecer o clima e as condições meteorológicas na área de influência de um 

empreendimento é essencial para compreender as alterações que uma obra ou intervenção 

pode gerar no meio ambiente, bem como sob quais condições está sujeita. Os elementos 

meteorológicos, por exemplo, estão ligados diretamente à posição geográfica, ao tipo de 

vegetação, à disponibilidade hídrica, ao risco geotécnico e ao aproveitamento do solo na 

região de interesse. 

O clima pode ser definido como a sequência das condições atmosféricas de um 

local. Dessa maneira, observam-se, primeiramente, as condições da atmosfera em um local 

durante vários anos, para depois estimar a sequência mais provável da sucessão. Para a 

configuração de um tipo de clima em escala regional, um dos principais fatores refere-se à 

interação da circulação atmosférica com a superfície de uma localidade. 

Dessa forma, as classificações climáticas de Köppen (1931) e Thornthwaite (1948) 

são consolidadas e amplamente utilizadas, sendo a primeira baseada nas características 

térmicas e na distribuição sazonal da precipitação, e a segunda, nos índices climáticos 

umidade e eficiência térmica. 

O estado de Mato Grosso destaca-se pela grande extensão territorial e inserção na 

área de ocorrência dos cerrados brasileiros, da floresta tropical úmida e da planície do 

Pantanal, que propiciam uma grande diversidade de situações ecológicas. 

Souza et al. (2013), em estudo com 12 estações meteorológicas convencionais do 

estado de Mato Grosso, observou a tendência de temperaturas mais elevadas entre 

setembro e abril (período chuvoso) e menores no inverno, com amplitude térmica anual 

(com base nas médias mensais medidas pela Estação Padre Ricardo Remetter) de até 7,11 

°C. 

Conforme o Serviço Geológico do Brasil, Geologia e Recursos Minerais do Estado 

de Mato Grosso (CPRM) (2018), nas isoietas médias anuais (1977 a 2006) para o estado 

de Mato Grosso, considerando-se estações inseridas na Área de Influência Indireta (como 

apresentado na FIGURA 5.2), são esperados totais anuais de precipitação menores que 

1.000 mm para a Estação Cáceres, precipitação entre 1.600 e 1.700 mm para a Estação 

Cuiabá, precipitação entre 1.600 e 1.700 mm para a Estação Diamantino e precipitação 

entre 1.500 e 1.600 mm para a Estação Padre Ricardo Remetter. 

Conforme a classificação climática elaborada por Sette; Tarifa (2000) e Souza et al. 

(2013), os sistemas atmosféricos que atuam no Mato Grosso são: Zona de Convergência 
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Intertropical (ZCIT), Sistema Equatorial, Sistema Tropical Continental (STC), Sistema 

Tropical Atlântico (STA), Sistema Polar Atlântico (SPA) e a Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS). 

Souza et al. (2013), ainda cita que as médias anuais da precipitação diminuem nas 

direções Leste, Oeste e Sul do estado, resultando numa distribuição espacial e temporal 

irregular, durante todo o ano, com máximas no verão e mínimas no inverno. Do total de 

chuvas, 70% concentram-se entre novembro e março (verão), sendo que o intervalo de 

janeiro a março (trimestre mais chuvoso) chega a atingir de 45% a 55% do total anual das 

chuvas. O inverno é seco, com chuvas raras e distribuídas entre quatro e cinco dias nos 

meses de junho, julho e agosto, concentrando totais entre 20 e 80 mm, decorrentes quase 

que exclusivamente das formações frontais. Assim, considerando os padrões de 

precipitação, temperatura do ar e tipo de vegetação regional, a AII apresenta classificação 

climática de Köppen como tropical de savana (Aw - climas megatérmicos, com temperatura 

média do mês mais frio superior a 18 °C; estação invernosa ausente) com chuvas de verão 

(Figura 5.3). 

Para Moreno et al. (2005) a classificação climática de Köppen no estado de Mato 

Grosso pode apresentar até cinco tipos climáticos: Af, Aw e três variações em Cwa. 

Conforme apresentado por Mato Grosso (2000), o estado de Mato Grosso situa-se 

entre as latitudes 8º e 19º LS (latitude sul) e entre 51º e 62º LW (longitude oeste). Isso o 

coloca em uma área de transição entre os Climas Tropicais Continentais, revestidos com 

Cerrado e os Climas Equatoriais Continentais, recobertos com Floresta Amazônica. Ainda, 

a posição continental, distante entre 1.400 e 2.000 km do oceano Atlântico, lhe confere 

padrões climáticos sazonais com alternância numa estação úmida (de novembro a abril) e 

uma estação seca (maio a setembro). 
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FIGURA 5.3 – CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE KÖPPEN-GEIGER. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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No que se refere aos fatores dinâmicos, o mecanismo atmosférico determina uma 

marcha estacional pluviométrica similar em toda região centro-oeste e, desse modo, age 

no sentido de amenizar de certo modo a diversidade climática. Durante o ano todos os 

ventos de NE a E provenientes do anticiclone subtropical semifixo do Atlântico Sul adentram 

o setor oriental da região e geralmente mantém o tempo estável (ensolarado) determinado 

pela subsidência superior desses ventos com consequente inversão de temperatura, ou 

ventos variáveis também estáveis das pequenas dorsais ou altas móveis (NIMER, 1989, p. 

393). 

Essas inversões, segundo Nimer (1989), por vezes são também reportadas como 

relacionadas à massa equatorial continental. A referida estabilidade é afetada com 

frequência por bruscas mudanças de diferentes sistemas de circulação ou correntes 

perturbadas, destacando-se três sistemas (Figura 5.4): 

1. correntes perturbadas de oeste - de linhas de instabilidade tropicais (IT); 

2. correntes perturbadas de norte - da convergência intertropical (CIT); 

3. correntes perturbadas de sul - do anticiclone polar e frente polar (FP). 
 

Segundo Nimer (1989, p. 394): 
 

Correntes perturbadas de oeste (W): o Sistema de correntes perturbadas de W, 
ocorre entre o final da primavera e o início do outono, quando a Região Centro-
Oeste é constantemente invadida por ventos de W a MW trazidos por linhas de 
instabilidade tropicais (IT). Trata-se de alongadas depressões barométricas, 
induzidas em pequenas dorsais ou altas, quando o ar em convergência acarreta, 
geralmente, chuvas e trovoadas. O fenômeno comum no interior do Brasil, 
especialmente no verão é relacionado ao "movimento ondulatório que se verifica da 
frente polar atlântica (FPA) ao contado com o ar quente da zona tropical. A partir 
dessas ondulações formam-se ao norte da FPA uma ou mais IT sobre o continente. 
Após formadas, elas se propagam com extrema mobilidade. À medida que a FPA 
caminha para o Equador as IT se deslocam para E, ou mais comumente para SE, 

com nuvens e geralmente chuvas tropicais do tipo monçônico2", evidenciam a 

provável chegada da FPA com antecedência de 24 horas e que eventualmente pode 
não chegar. 
Correntes perturbadas de Norte (N): o Sistema das correntes perturbadas de N 

acarreta as chuvas de doldrum3 da convergência intertropical (CIT). Estas correntes 

perturbadas da Frente Intertropical (FIT), chegam no verão, no outono e no inverno 
ao norte de Goiás e de Mato Grosso, com máximo de penetração no outono. Frente 
que conforme Mendonça e Danni-Oliveira (2007, p. 203) “FIT é na verdade uma 
zona, chamada de Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), não entra na 
classificação de frentes, pois nas proximidades da linha do Equador, não se observa 
expressiva variação térmica entre as massas de ar que se encontram”. Na 

                                            
2 As chuvas acompanham um sistema de circulação que somente adquire importância no verão (do final da 

primavera ao início do outono), porém não se trata de um regime típico de monção, que caracteriza por uma 
inversão dos componentes dinâmicos de massas de ar conforme se trate de verão ou de inverno, como 
acontece no sul da Ásia. 
 

3 A Massa Equatorial Atlântica (MEA), em conjunto com a Massa Equatorial Norte (MEN), é responsável pela 

Formação da Frente Intertropical (FIT), sendo esta produtora da “zona de calmas”, chamada doldrum, zona 
que também é responsável pelo regime de precipitação no Nordeste.  
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primavera, estando a CIT situada bem ao norte do Equador Geográfico, 
praticamente não ocorrem chuvas de doldrum na Região Centro-Oeste. 
Correntes perturbadas de Sul (S): quando as correntes perturbadas são 
provenientes de Sul o sistema é caracterizado pela invasão de anticiclone polar. O 
comportamento deste anticiclone na Região Centro-Oeste diferenciado nos 
solstícios. Durante o verão, o aprofundamento e expansão do centro de baixa do 
interior do continente (nesta época situado mais frequentemente sobre a região do 
Chaco), dificulta ou impede a invasão do anticiclone polar (provocador de chuvas 
frontais e pós-frontais) ao norte da Região Centro-Oeste. Nesta época a FP, após 
transpor a Cordilheira dos Andes, em sua extremidade meridional, avança para NE, 
alcançando a Região Centro-Oeste pelo sul e sudeste de Mato Grosso. No contato 
com a baixa do Chaco, a FPA entra em frontólise (dissipa-se) ou recua como WF 
(frente quente), mantendo-se, porém, em frontogênese, isto é, em avanço, ao longo 
do litoral. Como raramente a FPA consegue vencer a barreira imposta pela baixa 
do Chaco, no verão, as chuvas frontais ficam praticamente ausentes, do centro ao 
norte da Região Centro-Oeste. No inverno, o anticiclone polar é mais poderoso e 
invade mais frequentemente a Região Centro-Oeste, uma vez que, nesta estação 
segue a costa pelo Oceano Pacífico consegue transpor a Cordilheira dos Andes nas 
latitudes médias.  Tais condições deslocam para o Acre e Bolívia a baixa do interior 
da região do Chaco e a FP atinge o Estado de Mato Grosso, com orientação NW-
SE rumo a NE ou E, provoca na passagem, chuvas frontais e pós-frontais em toda 
a região, durante 1 a 3 dias. Após sua passagem a região fica sob a ação do 
anticiclone polar, sem nebulosidade, pouca umidade específica e forte declínio de 
temperatura com a radiação noturna, durante, geralmente, 2 dias após retomam os 
ventos estáveis e relativamente quentes do anticiclone subtropical. 
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FIGURA 5.4 – SISTEMAS DE CORRENTES PERTURBADAS DE OESTE (IT); DE NORTE (CIT) E DE SUL 
(FP) QUE ATUAM NA REGIÃO CENTRO-OESTE. 

 
* - A maior densidade das setas significa maior frequência. 

Fonte: Adaptado de Nimer (1989). 

 

 

5.1.2.1.1 Temperatura 

 

A temperatura média anual varia, segundo Nimer (1989), entre 22 °C e 24 °C, com 

a média mínima ocorrendo em junho-julho e variando de 18 °C ao sul, nas terras elevadas 

das chapadas, a 22 °C ao norte. Na estação mais quente, os meses de setembro e outubro 

são os que apresentam as maiores temperaturas, em geral para a região, acima de 36 °C 

e no Pantanal acima de 42 °C. 

A partir do BDMEP, foram obtidos os valores médios mensais das temperaturas 

mínimas, máximas e compensadas médias de cada estação meteorológica. As 

temperaturas obtidas refletem a média das temperaturas de cada mês. Dessa forma, a 

temperatura máxima mensal é a média das máximas diárias, a temperatura mínima mensal 

é a média das mínimas diárias e a temperatura compensada média (mensal) é a média das 

temperaturas compensadas diárias. 
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5.1.2.1.2 Temperatura mínima 

 

Os dados de temperatura mínima apresentados na Tabela 5.2 representam o 

menor registro de temperatura média para um mês específico da série histórica e também 

o valor médio das temperaturas mínimas. 

 

TABELA 5.2 – TEMPERATURAS MÍNIMAS, EM GRAUS CELSIUS. 

Mês 
do 

Ano 

Mínimas das Temperaturas Mínimas Média das Temperaturas Mínimas 

Cáceres Cuiabá Diamantino 
Padre 

Ricardo 
Remetter 

Cáceres Cuiabá Diamantino 
Padre Ricardo 

Remetter 

Jan 20,4 21,5 19,1 21,5 23,0 23,6 21,9 23,5 

Fev 21,2 22,0 19,1 22,1 22,8 23,4 21,8 23,4 

Mar 20,8 21,3 19,2 21,9 22,8 23,4 21,7 23,3 

Abr 19,0 21,1 17,2 21,2 21,8 22,9 21,1 22,5 

Mai 15,9 18,2 14,6 16,7 18,9 20,2 19,0 19,6 

Jun 14,1 15,8 15,5 16,0 17,3 18,3 17,6 17,5 

Jul 12,8 14,8 14,6 13,1 15,7 17,1 16,3 15,8 

Ago 12,9 16,1 16,1 14,5 17,2 18,7 18,1 17,5 

Set 16,0 19,6 19,2 18,9 19,7 21,6 20,6 20,6 

Out 17,8 21,3 20,1 21,7 22,1 23,4 21,9 22,9 

Nov 18,0 21,9 19,1 20,6 22,3 23,7 22,1 23,2 

Dez 19,1 21,8 19,6 21,8 22,8 23,6 22,1 23,4 

Média 
anual 

- - - - 20,6 21,6 20,3 21,2 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

De forma geral, as temperaturas mínimas mensais foram registradas no mês de 

julho nas quatro estações meteorológicas, coincidindo com o período de inverno, sendo 

registrado 12,8 ºC em Cáceres (MT), 14,8 ºC em Cuiabá (MT), 14,6 ºC em Diamantino (MT) 

e 13,1 ºC em Padre Ricardo Remetter (MT). Já no período do verão as temperaturas 

mínimas foram de 21,2 ºC em Cáceres (MT), 22,0 ºC em Cuiabá (MT) e 22,1 ºC em Padre 

Ricardo Remetter (MT). Desse padrão destaca-se a Estação Diamantino, a qual registrou 

a mínima mais amena no mês de outubro (20,1 ºC). 

Quanto às temperaturas mínimas médias, o padrão foi similar. As menores médias 

coincidem com o período inverno nas quatro estações meteorológicas, 15,7 ºC em Cáceres 

(MT), 17,1 ºC em Cuiabá (MT), 16,3 ºC em Diamantino (MT) e 15,8 ºC em Padre Ricardo 

Remetter (MT). 
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As médias mais amenas foram registradas no mês de janeiro em Cáceres (MT) 

(23,0 ºC) e em Padre Ricardo Remetter (MT) (23,5 ºC), no mês de novembro em Cuiabá 

(MT) (23,7 ºC) e nos meses de novembro e dezembro em Diamantino (MT) (22,1 ºC). 

Em relação à média anual para cada estação, observa-se que as temperaturas 

mínimas flutuam mais durante o período frio do ano do que no período quente. Esse fato 

pode ser exemplificado pela média anual da Estação Padre Ricardo Remetter (21,2 ºC), a 

qual destoa em apenas 2,3 ºC para o período do verão (23,5 ºC) e 5,4 ºC para o período 

do inverno (15,8 ºC). 

As distribuições anuais das temperaturas mínimas apresentadas na TABELA 5.2 

são mostradas graficamente na FIGURA 5.5 (Estação Cáceres), FIGURA 5.6 (Estação 

Cuiabá), Figura 5.7 (Estação Diamantino) e na FIGURA 5.8 (Estação Padre Ricardo 

Remetter). 

De forma mais específica, a temperatura mínima mensal registrada para a Estação 

de Cáceres oscila anualmente entre 12,8 ºC nos meses de julho e 21,2 ºC no mês de 

fevereiro. Nota-se também que o trimestre mais frio compreende os meses de junho, julho 

e agosto e; o trimestre mais ameno compreende os meses de janeiro, fevereiro e março. 

 

FIGURA 5.5 – VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MÍNIMA NA ESTAÇÃO CÁCERES. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

A temperatura mínima mensal registrada para a Estação de Cuiabá (Tabela 5.2 e 

Figura 5.6) oscila anualmente entre 14,8 ºC, em julho e 22,0 ºC, em fevereiro. O trimestre 
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mais frio compreende os meses de junho, julho e agosto e; o trimestre mais ameno 

compreende os meses de dezembro, janeiro e fevereiro.  

 

FIGURA 5.6 – VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MÍNIMA NA ESTAÇÃO CUIABÁ. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

A temperatura mínima mensal registrada para a Estação de Diamantino (Tabela 5.2 

e Figura 5.7) oscila anualmente entre 14,6 ºC nos meses de maio e julho e 20,1 ºC no mês 

de outubro. O trimestre mais frio compreende os meses de maio, junho e julho e, o trimestre 

mais ameno compreende os meses de outubro, novembro e dezembro. 

Em relação as demais estações, identificou-se um comportamento diferenciado no 

mês de maio na Estação Diamantino, no qual a temperatura mínima (14,6ºC) é inferior à do 

mês de junho (15,5ºC), tipicamente mais frio. Contudo, esse comportamento não é 

expresso na variação média da temperatura mínima (linha pontilhada da Figura 5.7). 
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FIGURA 5.7 – VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MÍNIMA NA ESTAÇÃO DIAMANTINO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

A temperatura mínima mensal registrada para a Estação Padre Ricardo Remetter 

(Tabela 5.2 e Figura 5.8) oscila anualmente entre 13,1 ºC no mês de julho e 22,1 ºC no mês 

de fevereiro. O trimestre mais frio compreende os meses de junho, julho e agosto e, o 

trimestre mais ameno compreende os meses de janeiro, fevereiro e março. 

 

FIGURA 5.8– VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MÍNIMA NA ESTAÇÃO PADRE RICARDO REMETTER. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.1.2.1.3 Temperatura máxima 

 

Os dados de temperatura máxima apresentados na Tabela 5.3 representam o maior 

registro de temperatura média para um mês específico da série histórica e também o valor 

médio das temperaturas máximas. 

 
 

TABELA 5.3 – TEMPERATURAS MÁXIMAS, EM GRAUS CELSIUS. 

Mês 
do 

Ano 

Máximas das Temperaturas Máximas 
Médias 

Média das Temperaturas Máximas Médias 

Cáceres Cuiabá Diamantino 
Padre 

Ricardo 
Remetter 

Cáceres Cuiabá Diamantino 
Padre Ricardo 

Remetter 

Jan 34,3 34,6 33,6 34,3 32,6 32,9 32,1 32,8 

Fev 33,5 34,2 34,0 34,2 32,3 32,7 32,1 32,5 

Mar 33,8 34,5 33,7 34,2 32,6 33,0 32,4 32,9 

Abr 34,4 34,3 34,5 34,5 32,4 33,1 32,7 32,8 

Mai 32,5 33,0 33,3 33,4 30,8 31,4 31,6 31,1 

Jun 32,9 33,5 33,8 33,9 30,9 31,6 32,0 31,3 

Jul 34,1 34,7 35,0 34,3 31,1 32,2 32,2 31,5 

Ago 35,3 36,8 37,3 36,9 33,4 34,6 34,6 34,5 

Set 36,6 38,0 38,0 37,7 33,8 35,3 34,9 34,9 

Out 36,3 36,8 36,3 36,9 34,6 35,0 34,3 35,1 

Nov 35,7 35,3 35,0 35,4 34,1 34,0 33,2 33,8 

Dez 35,5 34,9 34,5 35,1 33,1 33,2 32,3 33,0 

Média 
anual 

- - - - 32,7 33,3 32,9 33,0 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

De forma geral, as temperaturas máximas mensais foram registradas no mês de 

setembro nas quatro estações meteorológicas, coincidindo com o período de transição 

entre as estações de inverno e primavera, atingindo 36,6 ºC em Cáceres (MT), 38,0 ºC em 

Cuiabá (MT), 38,0 ºC em Diamantino (MT) e 37,7 ºC em Padre Ricardo Remetter (MT) 

(TABELA 5.3). As temperaturas máximas mais amenas foram registradas no período de 

transição do outono para o inverno, com valores de 32,5 ºC em Cáceres (MT), 33,0 ºC em 

Cuiabá (MT), 33,3 ºC em Diamantino (MT) e 33,4 ºC em Padre Ricardo Remetter (MT). 

Quanto às temperaturas máximas médias, as maiores médias coincidem com o 

período de transição do inverno para a primavera nas quatro estações meteorológicas, 34,6 

ºC em Cáceres (MT), 35,3 ºC em Cuiabá (MT), 34,9 ºC em Diamantino (MT) e 35,1 ºC em 

Padre Ricardo Remetter (MT) (Tabela 5.3). As médias mais amenas foram registradas no 
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mês de maio nas quatro estações meteorológicas, sendo 30,8 ºC em Cáceres (MT) 

(outubro), 35,3 ºC em Cuiabá (MT) (setembro), 34,9 ºC em Diamantino (MT) (setembro) e 

35,1 ºC em Padre Ricardo Remetter (outubro). 

Em relação à média anual para cada estação, observa-se que as temperaturas 

máximas flutuam de forma simétrica entre o período frio e o período quente do ano. Esse 

fato pode ser exemplificado pela média anual da Estação Cuiabá (33,3 ºC), a qual destoa 

em 2,0 ºC para o período quente (35,3 ºC) e 1,9 ºC para o período frio (30,8 ºC). 

As distribuições anuais das temperaturas máximas apresentadas na Tabela 5.3 são 

mostradas graficamente na Figura 5.9 (Estação Cáceres), Figura 5.10 (Estação Cuiabá), 

Figura 5.11 (Estação Diamantino) e Figura 5.12 (Estação Padre Ricardo Remetter). 

De forma mais específica, a temperatura máxima mensal registrada para a Estação 

de Cáceres (Tabela 5.3 e Figura 5.9) oscila anualmente entre 32,5 ºC no mês de maio e 

36,6 ºC no mês de setembro. Nota-se também que o trimestre mais quente compreende os 

meses de setembro, outubro e novembro e o trimestre mais ameno compreende os meses 

de maio, junho e julho. 

 

FIGURA 5.9 – VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA NA ESTAÇÃO CÁCERES. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

A temperatura máxima mensal registrada para a Estação de Cuiabá (Tabela 5.3 e 

Figura 5.10) oscila anualmente entre 33,0 ºC no mês de maio e 38,0 ºC no mês de 

setembro. O trimestre mais quente compreende os meses de agosto, setembro e outubro 

e o trimestre mais ameno compreende os meses de abril, maio e junho. 
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FIGURA 5.10 – VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA NA ESTAÇÃO CUIABÁ. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

A temperatura máxima mensal registrada para a Estação de Diamantino (Tabela 

5.3 e Figura 5.11) oscila anualmente entre 33,4 ºC em maio e 38,0 ºC em setembro. O 

trimestre mais quente compreende os meses de agosto, setembro e outubro e o trimestre 

mais ameno compreende os meses de janeiro, fevereiro e março. 

 

FIGURA 5.11 – VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA NA ESTAÇÃO DIAMANTINO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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A temperatura máxima mensal registrada para a Estação de Padre Ricardo 

Remetter (Tabela 5.3 e Figura 5.12) também oscila anualmente entre 33,4 ºC em maio e 

37,7 ºC setembro. O trimestre mais quente compreende os meses de agosto, setembro e 

outubro e o trimestre mais ameno compreende os meses de maio, junho e julho. 

 

FIGURA 5.12 – VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MÁXIMA NA ESTAÇÃO PADRE RICARDO REMETTER. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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3h, o que não costuma ocorrer. Sendo assim, a temperatura média é calculada através de 

uma média englobando as três leituras e mais uma leitura de máxima e uma de mínima. 

A temperatura compensada média, mostrada na Tabela 5.4 é outro dado 

disponibilizado pelo INMET e que pondera a ocorrência dos valores de temperatura e não 

representa a média aritmética entre as temperaturas máximas e mínimas. 
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TABELA 5.4 – TEMPERATURA COMPENSADA MÉDIA, EM GRAUS CELSIUS. 

Mês do ano Cáceres Cuiabá Diamantino 
Padre Ricardo 

Remetter 
Média mensal 

Jan 27,1 27,1 25,9 27,0 26,8 

Fev 26,9 26,9 25,8 26,8 26,6 

Mar 26,9 27,0 25,9 26,9 26,7 

Abr 26,3 26,8 25,7 26,4 26,3 

Mai 24,1 24,9 23,9 24,0 24,2 

Jun 23,3 23,9 23,0 23,0 23,3 

Jul 22,4 23,6 22,6 22,5 22,7 

Ago 24,5 25,7 24,9 24,9 25,0 

Set 25,9 27,6 26,5 27,1 26,8 

Out 27,5 28,2 26,9 27,9 27,7 

Nov 27,5 27,8 26,5 27,5 27,3 

Dez 27,3 27,4 26,2 27,3 27,0 

Média anual 25,8 26,4 25,3 26,0 - 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

A temperatura compensada média oscila entre 22,4 ºC em julho e 27,5 ºC nos 

meses de outubro e novembro para Cáceres (MT), entre 23,6 ºC em julho e 28,2 ºC em 

outubro para Cuiabá (MT), entre 22,6 ºC em julho e 26,9 ºC em outubro para Diamantino 

(MT) e entre 22,5 ºC em julho e 27,9 ºC em outubro para Padre Ricardo Remetter (MT). 

A Figura 5.13 e a Figura 5.14 ilustram que a temperatura compensada média nas 

quatro estações meteorológicas avaliadas segue a mesma tendência de variação de 

temperatura ao longo do ano, denotando que a temperatura local é homogênea e 

compatível com estações do ano bem definidas. A altitude similar das estações (exceto 

para a Estação Padre Ricardo Remetter) também é outro fator que corrobora com a 

homogeneidade da temperatura. 
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FIGURA 5.13 – VARIAÇÃO DA TEMPERATURA MÉDIA COMPENSADA AO LONGO DO ANO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.14 – ISOLINHAS DE TEMPERATURA COMPENSADA MÉDIA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

  



                                                                                                                                                               
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

50 

 

  



                                                                                                                  
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

51 

5.1.2.1.5 Evaporação 

 

Evaporação é o processo natural pelo qual a água de uma superfície livre (líquida) 

ou de uma superfície úmida passa para a atmosfera na forma de vapor a uma temperatura 

inferior à de ebulição. 

O processo físico da evaporação é função principalmente da temperatura e 

umidade do ar, sendo influenciado ainda pela pressão atmosférica, pela velocidade média 

do vento, pelos sólidos solúveis e pela umidade e natureza do solo. Assim, regiões de clima 

seco e quente favorecem a evaporação, ao contrário de regiões de clima frio e úmido. 

Em postos meteorológicos padrão, o equipamento oficial para a realização das 

medições da evaporação é o Evaporímetro de Piche, o qual permanece à sombra, dentro 

do abrigo meteorológico. A Tabela 5.5 apresenta os dados de Evaporação de Piche média 

ao longo do ano para as estações inseridas na Área de Influência Indireta do 

empreendimento. 

 

TABELA 5.5 – EVAPORAÇÃO DE PICHE MÉDIA (MM). 

Mês do ano Cáceres Cuiabá Diamantino Padre R.R. 

Jan 77,0 97,3 74,7 87,3 

Fev 67,3 98,8 65,9 76,5 

Mar 74,2 91,6 70,7 82,5 

Abr 75,0 95,7 85,9 96,5 

Mai 86,7 107,9 102,3 107,5 

Jun 89,9 136,1 126,9 117,0 

Jul 119,7 147,6 163,4 160,8 

Ago 146,0 184,0 202,1 188,1 

Set 133,1 187,7 170,6 196,6 

Out 120,6 156,1 126,2 161,5 

Nov 114,1 124,3 99,1 118,8 

Dez 91,0 113,5 79,6 101,5 

Total Geral 99,9 128,2 113,8 120,3 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

A evaporação oscilou entre 67,3 mm e 146,0 mm para Cáceres (MT); entre 91,6 

mm e 187,7 mm para Cuiabá (MT); entre 65,9 mm e 202,1 mm para Diamantino (MT); e 

entre 76,5 mm e 196,6 mm para Padre Ricardo Remetter (MT). As quatro estações 

meteorológicas apresentaram médias mínimas e máximas de evaporação nas mesmas 

épocas do ano, sendo que os valores inferiores estão relacionados com o bimestre 

fevereiro-março e os valores superiores com o bimestre agosto-setembro. Nota-se ainda 
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que a região onde se localiza a Estação Diamantino apresentou maior oscilação na 

evaporação, aonde o valor superior é cerca de 3 vezes o valor inferior. Por outro lado, a 

Estação Cuiabá apresentou a menor razão (2 vezes). 

Na Figura 5.15 é apresentada graficamente a evolução anual dos valores de 

Evaporação de Piche em comparação com os valores de temperatura compensada média 

mensal apresentada na Tabela 5.4. 

Conforme descrito anteriormente, a evaporação possui registros de máximas no 

bimestre agosto-setembro, o qual não representa os picos de temperatura da região. Assim, 

nota-se que a evaporação é mais dependente da insolação, cujas máximas de exposição 

do disco solar ocorrem no bimestre julho-agosto. 

 

FIGURA 5.15 – EVAPORAÇÃO DE PICHE MENSAL EM COMPARAÇÃO COM TEMPERATURA 
COMPENSADA MÉDIA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Essa variável climática é importante, na medida em que interfere na dinâmica dos 

seres vivos. O racional aproveitamento do fotoperíodo pode trazer sensível economia de 

energia elétrica, ajustando-se o início e o término da jornada de trabalho de modo a 

aproveitá-lo melhor. Em atividades agrícolas, por seu turno, a insolação pode ser decisiva, 

já que interfere na fisiologia de muitas espécies de vegetais. 

A Tabela 5.6 apresenta os dados de insolação média ao longo do ano, em horas 

por mês para as estações Cáceres, Cuiabá, Diamantino e Padre Ricardo Remetter. 

 

TABELA 5.6 – INSOLAÇÃO MENSAL, EM HORAS. 

Mês do ano Cáceres Cuiabá Diamantino Padre R. R. Média 

Jan 130,4 154,1 - 169,4 151,3 

Fev 110,4 141,0 151,4 163,1 141,5 

Mar 131,9 177,6 168,9 190,9 167,3 

Abr 169,9 203,7 223,7 215,2 203,1 

Mai 176,8 204,4 224,2 222,9 207,1 

Jun 188,2 200,8 191,4 229,2 202,4 

Jul 222,3 236,0 266,0 251,1 243,9 

Ago 195,2 236,5 108,0 260,8 200,1 

Set 110,0 173,7 84,5 209,4 144,4 

Out 146,3 185,6 92,4 195,1 154,9 

Nov 160,3 181,3 - 197,5 179,7 

Dez 135,2 146,3 - 186,2 155,9 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

A insolação oscilou entre 110,0 h e 222,3 h para Cáceres (MT), entre 141,0 h e 

236,5 h para Cuiabá (MT), entre 84,5 h e 266,0 h para Diamantino (MT) e entre 163,1 h e 

260,8 h para Padre Ricardo Remetter (MT). Destaca-se que a série disponível para a 

Estação Diamantino apresentou dados poucos consistentes e com muitas lacunas, 

conforme pode ser evidenciado pela ausência de valores de insolação nos meses de 

janeiro, novembro e dezembro. 

As quatro estações meteorológicas apresentaram médias máximas de insolação 

nas mesmas épocas do ano, entre os meses de julho e agosto. Embora essa época 

caracterize-se pelo inverno e esteja temporalmente próxima do solstício de inverno (dia com 

menor tempo de incidência de luz solar), as médias mensais de insolação foram as mais 

elevadas. Esse comportamento permite concluir que entre os meses de julho e agosto há 

a menor incidência de nuvens, ou seja, a maior exposição do disco solar. 
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Na Figura 5.16 é apresenta graficamente a evolução anual dos valores de insolação 

média mensal, apresentada na Tabela 5.6. 

 

FIGURA 5.16 – INSOLAÇÃO MENSAL, EM HORAS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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consolidando a média aritmética para todo o período de registro, com as velocidades 
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TABELA 5.7 – MÉDIA MENSAL E MÁXIMA DE VELOCIDADE DOS VENTOS AO LONGO DO ANO, EM M/S. 

Mês  
do ano 

Velocidade média (m/s) Velocidade máxima (m/s) 

Cáceres Cuiabá Diamantino Padre R.R. Cáceres Cuiabá Diamantino Padre R.R. 

Jan 1,2 1,5 1,1 1,2 8,3 9,0 9,7 6,8 

Fev 1,1 1,4 1,0 1,1 5,8 10,0 5,6 6,7 

Mar 1,1 1,4 1,0 1,0 8,1 7,5 6,2 9,9 

Abr 1,2 1,2 1,0 0,9 8,3 8,4 7,2 8,5 

Mai 1,3 1,3 1,2 0,8 7,5 8,0 6,3 4,8 

Jun 1,3 1,3 1,3 0,8 8,3 6,2 8,3 5,0 

Jul 1,5 1,4 1,4 1,0 8,3 9,0 6,3 6,7 

Ago 1,5 1,4 1,3 1,0 8,3 8,7 6,6 5,8 

Set 1,6 1,5 1,4 1,2 10,6 8,2 10,0 6,2 

Out 1,4 1,6 1,2 1,2 8,3 8,7 8,5 7,7 

Nov 1,4 1,7 1,2 1,3 8,3 11,8 6,0 8,0 

Dez 1,2 1,6 1,1 1,3 8,1 10,8 5,8 8,3 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).
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Com base na Tabela 5.7 e na Figura 5.17 verifica-se que os valores medidos nas 

quatro estações meteorológicas são, em geral, classificados como “aragem” de acordo com 

a Escala Beaufort (Grau 1), com pequena variação ao longo do ano. Apenas o trimestre 

julho-agosto na Estação Cáceres e o período entre setembro-janeiro na Estação Cuiabá 

apresentaram ventos médios classificados como “brisa leve” (Grau 2). 

Pela base de dados, a velocidade média anual é de 1,3 m/s para a Estação 

Cáceres, 1,4 m/s para a Estação Cuiabá, 1,2 m/s para a Estação Diamantino e 1,1 m/s para 

a Estação Padre Ricardo Remetter. 

A média das velocidades máximas registradas no banco de dados da Estação 

Cáceres mostra que o mês de setembro registra o maior pico de ventos (10,6 m/s - brisa 

forte) e o mês de fevereiro registra o menor pico de ventos (5,8 m/s - brisa moderada). 

Em Cuiabá (MT), a média das velocidades máximas registradas no banco de dados 

mostra que o mês de novembro registra o maior pico de ventos (11,8 m/s – vento fresco) e 

o mês de junho registra o menor pico de ventos (6,2 m/s - brisa moderada). 

Em Diamantino (MT), o mês de setembro registra os maiores picos de ventos (10,0 

m/s - brisa forte) e o mês de fevereiro registra os menores picos de ventos (5,6 m/s - brisa 

moderada). 

Na Estação Padre Ricardo Remetter, a média das velocidades máximas registradas 

no banco de dados mostra que o mês de março registra o maior pico de ventos (9,9 m/s - 

brisa forte) e o mês de maio registra o menor pico de ventos (4,8 m/s - brisa fraca). 
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FIGURA 5.17 – VALORES MÉDIOS E MÁXIMOS MÉDIOS DE VELOCIDADE DO VENTO POR 
MÊS NAS ESTAÇÕES CÁCERES, CUIABÁ, DIAMANTINO E PARE R. R. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

Alves e Silva (2011) observaram que na região de transição da Floresta Amazônica 

e para o Cerrado no norte do estado de Mato Grosso, as direções predominantes do vento 

são sul-sudeste e sul-sudoeste, e que a velocidade do vento tende a aumentar no decorrer 

do dia e diminuir no período noturno. A direção dos ventos apresenta uma variação sazonal 

entre as estações seca e úmida.  

Os ventos de sul-sudeste e sul-sudoeste são oriundos do sistema de correntes 

perturbadas de sul, representados pela invasão de anticiclone polar, que apresenta um 

comportamento bem distinto conforme se trata do verão ou inverno. No verão, o 

aprofundamento e expansão do centro de baixa do interior do continente dificulta a invasão 

do anticiclone polar ao norte da região Centro-Oeste. Nesse período, a frente polar, após 

transpor a Cordilheira dos Andes, avança para NE, alcançando a região Centro-Oeste pelo 

sul e sudeste de Mato Grosso (NIMER, 1989). 

Nimer (1989) ainda cita que a maior velocidade do vento observada foi de 4,6 km/h 

na estação seca-úmido e úmido-seca, às 20 h e 14 h, respectivamente. As velocidades 

mínimas foram observadas às 8 h (período da manhã). A média da velocidade do vento 

mostra que em todas as estações o horário das 14 h apresentou o maior valor, sendo que 

no período da manhã e da noite os valores médios ficaram próximos. 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

V
e
lo

c
id

a
d
e
 (

m
/s

)

Velocidade Média - Cáceres Velocidade Média - Cuiabá

Velocidade Média - Diamantino Velocidade Média - Padre R.R.

Velocidade Máxima - Cáceres Velocidade Máxima - Cuiabá

Velocidade Máxima - Diamantino Velocidade Máxima - Padre R.R.



                                                                                                                
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

58 

Em consequência, as características da superfície da região do pantanal mato-

grossense alteram-se no decorrer do ano, apresentando contrastes muito variados entre 

períodos de inundações e estiagens, influenciando assim nos processos físicos da 

atmosfera da região pantaneira.  

Para melhor compreensão da análise realizada em relação ao comportamento dos 

ventos na região, faz-se necessário um breve esclarecimento quanto à metodologia do 

INMET no que diz respeito à direção dos mesmos. 

A direção do vento é definida através do ângulo que a direção Norte (N) forma com 

a direção da qual o vento é proveniente. Ou seja, se um vento possui sua direção definida 

como Sudeste (SE), isto significa que ele é proveniente do Sudeste. A Figura 5.18 

apresenta o diagrama que ilustra um vento de direção Nordeste (NE). Dessa forma, é 

possível esclarecer que, para os ventos, direção significa proveniência, e não destino. 

 

FIGURA 5.18 – DIAGRAMA ILUSTRANDO A DEFINIÇÃO DO ÂNGULO QUE DETERMINA A DIREÇÃO DE 
UM VENTO DE INTENSIDADES IO E DIREÇÃO Ө0 (NORDESTE). 

 

Fonte: Adaptado de Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (1992). 

 

Na Tabela 5.8 são apresentadas as velocidades médias e velocidades máximas e 

a distribuição do vento predominante observadas no período de registro, por estação de 

medição e segregadas de acordo com a direção do vento. 
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TABELA 5.8 – MÉDIA MENSAL, MÁXIMA DE VELOCIDADE DOS VENTOS E DISTRIBUIÇÃO DO VENTO PREDOMINANTE CONFORME DIREÇÃO. 

Direção 
Velocidade média (m/s) Velocidade máxima (m/s) Distribuição do vento predominante 

Cáceres Cuiabá Diamantino Padre R.R. Cáceres Cuiabá Diamantino Padre R.R. Cáceres Cuiabá Diamantino Padre R.R. 

Calmo 0,8* 1,4* 0,7* 0,8* 10,0* 7,1* 9,7* 9,9* 74% 39% 50% 57% 

NE 1,8 1,6 1,3 0,8 8,3 4,1 6,0 4,5 10% 2% 3% 1% 

ENE - - - 1,7 - - - 4,3 - - - 0% 

E 1,4 1,4 1,4 - 5,0 5,8 5,6 - 0%** 6% 1% - 

ESE 1,5 - - - 7,0 - - - 0%** - - - 

SE 1,8 1,1 - 0,8 10,6 6,6 - 6,2 1% 1% - 6% 

S 1,5 1,4 1,3 1,5 8,3 8,7 8,5 5,8 4% 18% 1% 6% 

SW 2,0 0,9 1,8 1,3 8,3 2,8 10,0 4,5 1% 1% 5% 1% 

W - 1,5 1,7 - - 8,6 8,0 - - 4% 1% - 

NW - 1,2 1,6 1,4 - 10,8 6,1 8,3 - 9% 1% 23% 

N 1,6 1,7 1,5 1,5 7,8 11,8 8,3 6,7 8% 22% 37% 5% 

(*) Valores médios constantes na base de dados, podendo divergir com a classificação de Beaufort; 
(**) Valor arredondado, podendo oscilar entre 0,1% e 0,5%; 
(-) ausência de ventos na direção proposta. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).
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Salienta-se que a escala de Beaufort classifica os ventos com velocidade de até 

0,3 m/s como “vento calmo”, no qual o efeito na superfície da terra pode ser exemplificado 

pela fumaça subindo na vertical. Já a base de dados do INMET consultada, apresenta 

valores de direção do vento, velocidade do vento e velocidade do vento máximo médios 

para cada mês. Assim, um mês que é representado por “ventos calmos” pode apresentar 

velocidade média superior a 0,3 m/s e velocidades máximas ainda mais expressivas, como 

é o caso do mês de junho de 2009, o qual é tabulado como “vento calmo”, mas apresenta 

velocidade média do vento de 1,2 m/s e velocidade do vento máximo médio de 6,6 m/s. 

Conforme exposto na Figura 5.19, o vento predominante em todas as estações 

analisadas é classificado como “calmo”, sendo que as estações Cáceres (MT), Cuiabá 

(MT), Diamantino (MT) e Padre Ricardo Remetter (MT) apresentaram respectivamente 

74%, 39%, 50% e 57% dos ventos nessa condição. 

Os ventos predominantes na Estação Cáceres pra predominantes das direções 

norte (10%) e nordeste (8%). Apenas 6% dos ventos incidentes distribuem-se nas demais 

direções (0%: leste e leste-nordeste; 1%: sudeste; 1%: sudoeste; e 4%: sul), existindo uma 

maior propensão de ventos sul. 

Na Estação Cuiabá os ventos predominantes são provindos de sul (18%) e 

noroeste (9%) e norte (22%). As demais direções representam 14% das origens do vento 

(nordeste: 2%; leste: 6%; sudeste: 1%; sudoeste: 1% e oeste: 4%). 

Na Estação Diamantino os ventos predominantes são provindos majoritariamente 

de norte (37%). 

A Estação Padre Ricardo Remetter apresentou a maior porcentagem de ventos 

“calmos” (57%). A direção predominante dos ventos é a noroeste (23%), seguida dos ventos 

de sudeste e sul (6% cada). 

Ainda em relação à TABELA 5.8, pode-se verificar que as velocidades máximas 

estão associadas à direção sudeste em Cáceres (MT) (10,6 m/s), a direção norte em Cuiabá 

(MT) (11,8 m/s), a direção sudoeste em Diamantino (MT) (10,0 m/s) e noroeste em Padre 

Ricardo Remetter (MT) (8,3%). 

A Figura 5.19 apresenta o mapa da Área de Influência Indireta com posicionamento 

aproximado dos gráficos de frequência e direção dos ventos predominantes nas estações 

meteorológicas analisadas. 
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FIGURA 5.19 – DIREÇÃO E FREQUÊNCIA DOS VENTOS PREDOMINANTES. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.1.2.1.8 Pluviometria 

 

A precipitação da região da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai apresenta três 

características marcantes: sazonalidade, variabilidade de longo prazo e variabilidade 

espacial da precipitação anual. A sazonalidade é mais definida na região norte da Bacia 

Hidrográfica, onde incidem 74% da precipitação anual no período de novembro a março. 

Entre os meses de maio a setembro a precipitação é baixa (UFPR/ITTI, 2005). 

O clima do município de Cáceres (MT) é tropical estacional, com duas estações 

definidas, uma chuvosa, de novembro a abril, e uma seca, de maio a setembro. As médias 

anuais de temperatura são 32 °C para máxima e 21 °C para mínima. No entanto, as 

máximas diárias na primavera podem ultrapassar 41 ºC (NEVES et al., 2011). 

A média pluviométrica observada por Dallacort et al. (2014) durante os 30 anos 

(1979 a 2009), foi de 1265,2 mm, com desvio padrão de 148,1 mm e nesse período registra 

uma grande variabilidade nos níveis de precipitação da região durante o período de estudo, 

com mínima de 972,9 mm (ano de 1985) e máxima de 1624,1 mm (ano de 1998). Esses 

resultados foram similares aos encontrados por Casarin et al. (2005), em estudo na Bacia 

Hidrográfica Paraguai/Jauquara, localizada no estado de Mato Grosso, os quais 

encontraram média anual de 1280 mm de precipitação para a região de Cáceres (MT), na 

análise dos dados referente ao período de 1971 a 2003. 

Moreira et al. (2009), em estudo realizado na cidade de Diamantino (MT), região na 

qual está localizada uma das nascentes do rio Paraguai, constataram que no ano de 1985 

houve o maior volume de precipitação, com um total de 2329,10 mm. Comportamento 

diferente do verificado para a região de Cáceres (MT) onde foram encontrados 972,9 mm, 

sendo a menor precipitação dos últimos 30 anos.  

Os valores obtidos relativos à média anual de 1265,2 mm de precipitação para o 

município de Cáceres (MT) são similares aos encontrados por Casarin et al. (2005), ao 

estudar a Bacia Hidrográfica Paraguai/Jauquara, localizada no estado de Mato Grosso, os 

quais encontraram média anual de 1280 mm de precipitação para a região de Cáceres 

(MT), na análise dos dados referente ao período de 1971 a 2003. O comportamento anual 

das chuvas da região mostra que 38,7% dos anos (11 anos) ocorreram precipitação 

superior à média e que 61,3% dos anos (19 anos) obtiveram precipitação inferior à média. 

Foi observado que 93,5% dos anos (29 anos) apresentaram precipitações entre 1000 e 

1500 m e apenas 6,5% dos anos, 1985 e 2002, assumiram precipitações inferiores a 

1000 mm. 
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Em análise do regime pluviométrico do Alto Paraguai é constatada a evidência de 

que o período de vazões baixas no rio principal e em seus afluentes corresponde a um 

período de precipitações abaixo da média (UFPR/ITTI, 2005). Clarke et al. (2003) em uma 

análise das vazões no rio Paraguai, em termos de precipitação diária, consideram que uma 

mudança de regime pluviométrico anual pode ser causada pela ocorrência, combinada ou 

não, do menor número de dias de chuva ao longo do ano, e menos precipitação em cada 

um dos dias de chuva do ano. 

Na Tabela 5.9 são apresentadas as médias mensais de precipitação disponíveis no 

banco de dados do INMET, entre os anos de 1985 e 2017, para as estações Cáceres, 

Cuiabá, Diamantino e Padre Ricardo Remetter. 

 

Tabela 5.9 – Precipitação mensal (mm). 

Mês do ano Cáceres Cuiabá Diamantino Padre R. R. 

Jan 230,9 232,7 268,6 195,3 

Fev 206,8 241,6 322,8 176,8 

Mar 177,7 231,9 274,6 173,5 

Abr 86,4 102,6 129,9 88,2 

Mai 35,7 47,7 52,2 31,8 

Jun 14,6 17,5 15,4 15,6 

Jul 16,0 14,6 10,2 11,7 

Ago 17,1 20,6 24,5 17,3 

Set 45,3 38,4 61,1 33,8 

Out 86,7 110,5 163,1 85,4 

Nov 118,8 173,6 217,8 141,9 

Dez 200,3 201,0 230,9 199,4 

Total anual 1.236,3 1.432,8 1.771,0 1.170,7 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

As estações Cáceres, Cuiabá, Diamantino e Padre Ricardo Remetter apresentaram 

respectivamente 1.236,3 mm, 1.432,8 mm, 1.771,0 mm e 1.170,7 mm de precipitação 

anual. 

Assim como citado por Neves et al. (2011), o período seco abrange os meses de 

maio a setembro, sendo evidenciado 14,0 mm a 45,0 mm de precipitação média na Estação 

Cáceres, 14,6 mm a 47,7 mm na Estação Cuiabá, 10,2 mm a 61,1 mm na Estação 

Diamantino e 11,7 mm a 33,8 mm na Estação Padre Ricardo Remetter. 

O período de chuvas, marcado pelos meses de outubro a abril, apresentou 86,4 mm 

a 230,9 mm de precipitação média na Estação Cáceres, 102,6 mm a 241,6 mm na Estação 
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Cuiabá, 129,9 mm a 322,8 mm na Estação Diamantino e 85,4 mm a 199,4 mm na Estação 

Padre Ricardo Remetter. 

De forma geral, o comportamento pluviométrico registrado nas quatro estações 

demonstra que os cinco meses mais secos do ano representam cerca de 10% do volume 

anual precipitado, enquanto os outros sete representam cerca de 90% do volume anual 

precipitado. 

Na Figura 5.20 apresenta-se o gráfico termopluviométrico das médias mensais para 

as quatro estações avaliadas, no qual é possível verificar que as temperaturas 

compensadas médias mais baixas coincidem com o período de estiagem. Por outro lado, 

os maiores registros pluviométricos coincidem com as médias de temperatura mais 

elevadas. Esse comportamento reafirma a classificação climática de Köppen: clima 

megatérmico úmido e subúmido, com inverno seco (Aw). 

 

FIGURA 5.20 – GRÁFICO TERMOPLUVIOMÉTRICO ENTRE A PRECIPITAÇÃO MENSAL (MM) E A 
TEMPERATURA COMPENSADA MÉDIA (ºC). 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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5.1.3 Geomorfologia 

 

Esta seção visa realizar a caracterização geomorfológica da Área de Influência 

Indireta, estimada para o meio físico, com base em pesquisas bibliográficas e em dados 

secundários. 

A geomorfologia serve de base para a compreensão das estruturas espaciais, tanto 

em relação à natureza física quanto na socioeconômica. O mapeamento geomofológico 

precede os projetos de planejamento e ocupação, prevendo e evitando possíveis 

problemas. A caracterização dos domínios morfoestruturais está relacionada com a 

questão geradora e causal dos fatos geomorfológicos derivados dos grandes aspectos 

geotectônicos, dos grandes arranjos estruturais e da predominância de uma litologia bem 

definida. Tais fatores associados geram arranjos regionais de relevos que guardam 

relações causais entre si (GUERRA; CUNHA, 2013). 

Ab'Sáber (1969), ao propor um terceiro nível de abordagem do relevo na 

sistematização da pesquisa geomorfológica quanto a fisiologia da paisagem, teve por 

objetivo “entender os processos morfoclimáticos e pedogênicos atuais”. Refere-se, 

portanto, ao estudo da situação do relevo atual, fruto das relações morfodinâmicas 

resultantes da consonância entre os fatores intrínsecos, ou seja, inerentes ao próprio 

relevo, e os fatores extrínsecos, dando ênfase ao uso e ocupação do modelado enquanto 

interface das forças antagônicas. Partindo do princípio de que praticamente toda superfície 

tenha sido apropriada de alguma forma pelo homem, o referido nível necessariamente 

incorpora as transformações produzidas e consequentes intervenções nos mecanismos 

morfodinâmicos, como a alteração na intensidade do fluxo por terra, refletindo diretamente 

no comportamento do relevo.  

Nesse contexto, as condicionantes morfológicas endógenas, ou seja, referentes ao 

próprio relevo, ou exógenas, consequentes dos processos de uso e ocupação das regiões, 

foram analisadas com base na AII. Assim, é importante definir o termo sobre "fisiologia da 

paisagem" como sendo entendimento dos processos morfoclimáticos e pedogênicos atuais, 

portanto, incluindo a atividade antrópica (Ab'Sáber,1969).  

O relevo é decorrente da estrutura geológica, dos processos exógenos e do tempo, 

desse modo, a superfície é recorrente do arranjo interno, a altitude da intensidade do 

surgimento, e ambas também dependem dos ataques externos e suas velocidades (IBGE, 

2009). Portanto, para a caracterização das diferentes feições geomorfológicas, consideram-
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se parâmetros de fatores causais, como: natureza estrutural, litológica, pedológica, 

climática e morfodinâmica.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009), as 

feições geomorfológicas são identificadas de acordo com uma ordem decrescente de 

grandeza, onde as categorias maiores abrangem uma ou mais parcela das categorias 

menores, a saber: domínios morfoestruturais, regiões geomorfológicas, unidades 

geomorfológicas, modelados e formas de relevo simbolizadas, como descrito a seguir. 

 

 Domínios morfoestruturais 

 

A classificação morfoestrutural é a que possui maior ordem superior do relevo da 

terra e está condicionada pelas forças tectônicas e pelas interações com os outros fatores 

de formação do relevo (MEŠČERJAKOV, 1968). Embora as feições de cada domínio 

apresentem formas diversas, elas guardam relações entre si por consequência da estrutura 

geológica a partir da qual se formaram. 

 

 Regiões geomorfológicas 

 

As regiões geomorfológicas são caracterizadas por serem o segundo nível 

hierárquico da classificação do relevo e representam os compartimentos inseridos nos 

Domínios morfoestruturais. Tais compartimentos, sob a ação dos fatores climáticos 

pretéritos e atuais, são responsáveis por conferir as características genéticas comuns, 

possibilitando agrupá-los em feições semelhantes, associadas às formações superficiais e 

às fitofisionomias. 

 

 Unidades geomorfológicas 

 

O terceiro nível taxonômico refere-se às unidades geomorfológicas, sendo essas 

definidas como um arranjo de formas altimétricas e fisionomicamente semelhantes em seus 

diversos tipos de modelados.  

A geomorfogênese e a similitude de formas podem ser explicadas por fatores 

paleoclimáticos e por condicionantes litológicas e estruturais devido à ação tectônica. Cada 

unidade geomorfológica representa os seus processos originários, formações superficiais 

e tipos de modelados. A partir da geomorfogênese, juntamente com a característica 
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climática de uma região, é possível definir o comportamento da drenagem, devido aos 

padrões que compõem o relevo, como: planícies, depressões, tabuleiros, chapadas, 

patamares, planaltos e serras.  

 

 Modelados 

 

O quarto nível taxonômico refere-se a ordem de grandeza dos modelados. Os 

modelados caracterizam-se por possuir um padrão de formas de relevo que apresentam 

geometricamente similares devido ao fato de terem sido formados pela mesma gênese e 

processos morfogenéticos, apresentando semelhança nos materiais encontrados nas 

camadas mais superficiais. 

De acordo com o Manual Técnico de Geomorfologia confeccionado pelo IBGE 

(2009) é possível classificar os modelados em quatro tipos: acumulação, aplanamento, 

dissolução e dissecação (ocorrem de forma mais generalizada na paisagem brasileira).  

Os modelados também podem ser subdivididos de acordo com a sua gênese em 

fluviais, lacustres, marinhos, lagunares, eólicos e de gêneses mistas (resultantes da 

conjugação ou atuação simultânea de processos diversos). Já os de aplanamento podem 

ser classificados de acordo com a definição de sua formação e a sua funcionalidade, 

combinadas ao seu estado atual de conservação ou degradação impostas por episódios 

erosivos posteriores à sua elaboração.  

Os modelados de dissolução podem ser classificados de acordo com sua evolução 

e identificados de acordo com o seu aspecto em superfície ou em subsuperfície. Por último, 

os modelados de dissecação podem ser divididos em dissecados homogêneos, dissecados 

estruturais e dissecados em ravinas, sendo que, as feições de topo do relevo de dissecação 

são classificadas em: convexas (c), tabulares (t) e aguçadas (a). 

 

 Formas de relevo simbolizadas 

 

De acordo com o princípio básico de organização taxonômica adotada, a quinta 

ordem de grandeza abrange feições que, por sua dimensão espacial, somente podem ser 

representadas por símbolos lineares ou pontuais. Existem formas relacionadas a diferentes 

ações, a saber: formas relacionadas às ações fluviais, lacustres e marinha; forma 

relacionada à ação eólica; à ação cárstica; à dissecação englobando feições residuais; 
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formas relacionadas a bacias e coberturas sedimentares; a dobramentos; à tectônica de 

falha; a estruturas circulares; e formas de gênese indiferenciada. 

 

5.1.3.1 Caracterização geomorfológica 

 

A Área de Estudo em questão leva em consideração a região mato-grossense da 

Bacia Hidrográfica do Paraguai, sendo essa caracterizada por parte da compartimentação 

denominada Alto Paraguai. A região do Alto Paraguai é drenada pelo rio Paraguai e tem as 

cabeceiras onde nasce o referido rio na província serrana, seguindo na direção norte-sul 

até a confluência com o Rio Apa, onde desempenha o papel de receptor de toda a 

drenagem do alto curso. Grande parte da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai nos pantanais 

mato-grossenses é constituída pelas planícies sazonalmente inundáveis na Planície da 

Depressão do Paraguai e que variam de 11.000 a 110.000 km², com média de 53.000 km².  

O rio Paraguai apresenta muitas mudanças de estilo fluvial dentro do território 

brasileiro, deste modo, pesquisas de cunho geomorfológico são fundamentais para a 

discriminação de áreas com diferentes características físicas e para a compreensão dos 

processos físicos de erosão, transporte e sedimentação associados à sua dinâmica 

sedimentar. Nesse sentido, muitos trabalhos de cunho hidrológico foram realizados em 

decorrência da implantação da Hidrovia Paraguai-Paraná, sendo disponíveis na literatura 

várias publicações, como as de Carvalho (1984), Tucci e Clarke (1998), Allasia et al. (2004) 

e Bravo et al. (2005), Ratton et al. (2011), Correia et al. (2015), Frigo et al.(2015), Guarneri 

et al. (2015b), Ratton (2015), Ratton; Guetter (2015), Ratton; Guetter (2015b), Correia 

(2016), Correia et al. (2016), Guarneri (2016). 

Na Depressão do rio Paraguai, a Bacia do Pantanal é a principal unidade 

geomorfológica, e, se tratando do nível da base da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, 

constitui uma área de subsidência, tendo acumulado nos últimos 10 milhões de anos 

aproximadamente 500 m de espessura de sedimentos pleistocênicos e holocênicos 

arenosos em um canal com direção norte–sul, associada atualmente às falhas ativas. De 

acordo com Assine (2003), essa depressão é caracterizada como uma extensa superfície 

de acumulação, de baixa inclinação, com complexa rede hidrográfica sujeita à inundações 

periódicas, e ocupa 39% da área total da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai. 

De acordo com o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 

da Hidrovia do Rio Paraguai (UFPR/ITTI, 2015), a Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai é 

constituída pelo rio Paraguai e seus vários leques aluviais, tais como leques dos rios 
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Taquari, Aquidauana, Cuiabá e São Lourenço, constituídos a partir de escarpas da borda 

de remanescentes mais ou menos rebaixadas e de superfície pediplanada. Dentre os 

leques aluviais, o mais notável é o Megaleque do Taquari. A superfície de aplanamento foi 

formada por processo de pediplanação, cortando litologias pré-cambrianas do Complexo 

Basal, Grupo Cuiabá, Grupo Alto Paraguai e terciárias dos planaltos dos Parecis e dos 

Guimarães, em forma de relevo residual de topo aplanado provavelmente testemunho de 

superfície aplanada, geralmente limitado por escarpas erosivas. 

As diferentes formações geológicas foram expostas a várias fases erosivas e 

submetidas à atuação de movimentos tectônicos desde o juro-cretáceo. Em decorrência, 

definiram-se diversos compartimentos de relevo, marcados pela presença de três vastos 

planaltos, uma região serrana, três depressões rebaixadas por erosão e duas superfícies 

de acumulação caracterizadas como pantanais. Dentre os planaltos, destacam-se os 

planaltos dos Parecis e dos Guimarães, por constituírem divisores de água, entre os rios 

que pertencem à Bacia Amazônica (Guaporé, Juruena, Teles Pires, Arinos, do Sangue) e 

os que se relacionam à Bacia Platina (Paraguai, Cuiabá e outros) (UFPR/ITTI, 2015). 

A região em estudo engloba quatro principais domínios morfoestruturais, referentes 

às unidades taxonômicas adotadas no Projeto Radambrasil (BRASIL, 1982) e publicada 

pelo IBGE (2003), são elas: domínio morfoestrutural quaternário, bacias e coberturas 

sedimentares fenorozóicas, cinturões móveis neoproleozóicos e crátons neoproterozóicos. 

O IBGE (2009) apresenta a caracterização geomorfológica do estado de Mato 

Grosso com base nas unidades geomorfológicas como apresentado na Figura 5.21, onde 

cada unidade está contida em um domínio morfoestrutural. Nas próximas seções são 

apresentadas as descrições detalhadas das unidades geomorfológicas presentes na Área 

de Influência Indireta estimada para o meio físico, sendo que, dentro das unidades, também 

são descritas algumas características que marcam o relevo e alguns modelados que se 

destacam na região. Além disso, são contempladas as formas e os processos atuantes, a 

declividade das vertentes e a presença ou à propensão à ocorrência de processos erosivos 

ou de assoreamento e inundações sazonais. A Tabela 5.10 representa essa estrutura 

organizacional.  
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TABELA 5.10 – DOMÍNIOS MORFOESTRUTURAIS E UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 

CONTEMPLADOS NA ÁREA DE ESTUDO. 

Domínios morfoestruturais Unidades geomorfológicas 

Domínio morfoestrutural quaternário 
Planícies e pantanais mato-grossenses 
(Pantanal de Poconé, Pantanal de Nhecolândia) 

Domínio morfoestrutural crátons neoproterozóicos 

Planícies e pantanais mato-grossenses 
(Pantanal do São Lourenço) 

Bacia sedimentar do Guaporé 

Superfície Dissecada de Jauru 

Serras do Roncador 

Cinturões móveis neoprolezóicos 

Depressão Interplanáltica Paranatinga 

Depressão intermontana da província serrana 

Depressão cuiabana 

Depressão do Alto Paraguai 

Serras de São Vicente 

Bacias e coberturas sedimentares fenorozóicas 

Planalto dos Parecis 

Planalto de Tapirapuã 

Chapada dos Guimarães 

Chapada dos Parecis 

Planalto dos Alcantilados 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.21 – CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA ESTIMADA PARA O MEIO FÍSICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) 
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5.1.3.1.1 Domínio morfoestrutural quaternário 

 

Esse domínio é constituído por áreas de acumulação representadas pelas planícies 

e terraços de baixa declividade e, eventualmente, depressões modeladas sobre depósitos 

de sedimentos horizontais a sub-horizontais de ambientes fluviais, marinhos, 

fluviomarinhos, lagunares e/ou eólicos, dispostos na zona costeira ou no interior do 

continente (IBGE, 2009). 

 

 Planícies e pantanais mato-grossenses 

 

Trata-se de planícies com significativa diversidade estrutural e hidrodinâmica, 

dispostas em ampla superfície aplanada com altitudes compreendidas entre 80 e 150 m 

desenvolvidas por depósitos de sedimentos transportados pelos rios que possuem 

nascentes e altos cursos nos planaltos, serras e depressões que as circundam. 

Caracterizam-se pela Formação Pantanal, abrangendo 28% da Bacia do Alto Paraguai e 

são compostos por sedimentos argilosos, argilo-arenosos e areno-conglomeráticos, e 

aluviões holocênicos. Assim sendo, as fisionomias das planícies e pantanais mato-

grossenses são diferenciadas em função das regiões e dos rios que as formam (SILVA, 

2010). 

Os pantanais mato-grossenses se assemelham a um anfiteatro de forma quase 

semicircular, como pode ser observado na Figura 5.22. Compreendem uma extensa 

superfície de acumulação, de relevo plano, com cotas altimétricas variando de 80 a 150 m, 

sujeitas às inundações sazonais pelo rio Paraguai e seus afluentes. De acordo com Silva  

(2010), o gradiente topográfico varia de 0,3 a 0,5 m/km no sentido leste-oeste, e de 0,03 a 

0,15 m/km, no sentido norte-sul. Esse fato provoca, a princípio, um barramento do 

escoamento do rio Paraguai e o consequente alagamento da área.  
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FIGURA 5.22 – PLANÍCIES INUNDÁVEIS DOS PANTANAIS MATO-GROSSENSES. 

 

Fonte: Brasil, 2014. 

 

FIGURA 5.23 – PLANÍCIES NÃO INUNDÁVEIS DOS PANTANAIS MATO-GROSSENSES. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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A paisagem do Pantanal é marcada pela presença de grandes leques fluviais 

desenvolvidos durante o Pleistoceno, pela presença de leques dominados por fluxos 

gravitacionais encontrados próximos às encostas na transição planalto – planície, e por um 

grande número de lagoas (BRASIL, 1982). 

Segundo Silva et al. (2007), um dos grandes desafios para a compreensão do 

funcionamento dos sistemas naturais e das mudanças ambientais nos pantanais mato-

grossenses é entender as causas da existência das planícies fluviais confinadas 

(entrincheiradas) nas porções superiores dos leques aluviais e de planícies não-confinadas 

nas porções distais (planície sazonalmente inundáveis do Pantanal). Essa configuração 

está diretamente relacionada com a dinâmica de construção e abandono dos lobos nos 

leques aluviais, na qual o fenômeno das avulsões tem papel significativo, como tem ocorrido 

no Megaleque do Rio Taquari (ASSINE et al., 2005) e é certamente o caso do Corixo 

Grande – Paraguai. 

Nas planícies sazonalmente inundáveis (Figura 5.22) e não inundáveis (Figura 

5.23) dos pantanais mato-grossenses, os rios apresentam características diferenciadas 

comparadas aos rios em outras regiões do Brasil, pois na região abrangida pela Bacia do 

Alto rio Paraguai ocorre uma vasta área de planície drenada por rios com diversos afluentes 

que formam sistemas de leques aluviais de variadas dimensões (ASSINE; SOARES, 2004).  

As áreas mais propensas à inundação permanecem o ano todo recobertas pela 

lâmina d’água de altura média-alta (acima de 1,0 m) e de duração longa-média. A forma de 

relevo que constituem as Áreas de acumulação inundáveis (Aai) são as áreas planas com 

cobertura arenosa, periódica ou permanentemente incorporada à rede de drenagem, mas 

que não estão subordinadas diretamente à rede principal.  

As áreas inundáveis podem ser classificadas em três categorias (Figura 5.24): 

fracamente inundada (Aai1), que são locais onde o alagamento ocorre na época das cheias 

médias ou extraordinárias; moderadamente inundada (Aai2), onde o alagamento é um 

pouco mais prolongado; e fortemente inundada (Aai3), que é caracterizada por alagamento 

praticamente o ano todo.  
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FIGURA 5.24 – IMAGEM DE SATÉLITE DA ÁREA ESTUDADA DURANTE O PERÍODO ÚMIDO 
REPRESENTANDO OS DIFERENTES NÍVEIS DE INUNDAÇÃO. 

 

Fonte: Adaptado de Silva (2010). 

 

Segundo Almeida (1959) apud Silva (2010) a origem da bacia sedimentar dos 

pantanais mato-grossenses é relacionada à orogenia andina que provocou soerguimento 

na plataforma brasileira reativando as falhas pré-existentes na faixa paraguaia. Após o 

soerguimento, a região da bacia sofreu intensos processos erosivos que continuam em 

evolução nos dias atuais. 

Os sedimentos oriundos da erosão dos planaltos que ocorrem devido aos ciclos de 

maior ou menor atividade decorrentes das condições climáticas, são conduzidos pela rede 
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de rios da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai e depositados em áreas próximas. Esses 

sedimentos, segundo Shiraiwa (1994), são individualizados sob a denominação de 

Formação Xaraiés, depósitos detríticos, Formação Pantanal, aluviões antigos e aluviões, 

os quais apresentam as seguintes características: 

 

Formação Xaraiés: trata-se de um depósito calcário, fossilífero, que corre na região de 

Corumbá (MS), cobrindo discordantemente rochas do Grupo Corumbá e Jacadigo com 

uma espessura máxima de 16 m (ALMEIDA, 1964 apud SILVA, 2010). Foi formado no 

período pleistoceno, tendo como ambiente de sedimentação o clima semiárido e flúvio-

lacustre; 

Depósitos detríticos: são relacionados aos sedimentos originados da erosão e do 

intemperismo do desmantelamento das escarpas do planalto e das encostas, 

constituindo-se de sedimentos grosseiros (lateritos ferruginosos), formado por fluxos 

gravitacionais do tipo fluxo de detrito (Debris flow), circundando as serras e escarpas do 

Pantanal. São considerados depósitos quaternários; 

Formação Pantanal: presente em quase toda a planície do Pantanal, sendo constituída 

de sedimentos conglomerados na porção basal e arenosos, sílticos-argilosos e argilosos 

na parte superior, semi-consolidados a inconsolidados, com uma espessura que varia 

de 62 m a 425 m. As relações de contato são feitas de maneira discordante com as 

rochas pré-cambrianas. Nas lagoas alcalinas são encontradas rochas compactadas 

onde os arenitos são consolidados com cimento salino ou limonítico, acumulado devido 

à forte insolação e a pouca lixiviação. Existem, também, lagoas salinas com água 

carbonatadas, cloretadas. O ambiente de sedimentação flúvio-lacustre ocorre até hoje 

(SHIRAIWA, 1994). O ambiente no qual se depositou a Formação Pantanal foi, segundo 

Almeida (1959) apud Silva (2010), “uma imensa planície aluvial, ainda em processo de 

entulhamento”, com sedimentação fluvial e lacustre. Quando da abertura da Depressão 

do rio Paraguai, predominava na região um clima semiárido, responsável pela 

elaboração do Pediplano Pleistocênico, da Formação Xaraiés e dos depósitos detríticos. 

Aluviões: esses depósitos são individualizados em Aluviões do Pleistoceno-Holoceno 

e Holoceno. Conforme o mapeamento geológico geomorfológico do Radambrasil 

(BRASIL, 1982), os Aluviões do Pleistoceno-Holoceno são compostos por sedimentos 

argilo-arenosos e constituem a Formação Pantanal. Já os Aluviões do Holoceno são 

compostos por uma acumulação de 500 m de espessura de sedimentos pleistocênicos 

e holocênicos arenosos e são registrados nos rios: Paraguai e nos afluentes Rio Jauru, 
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Rio Cuiabá e seus principais afluentes, Rio São Lourenço e Rio Piquiri, também 

conhecido como Itiquira e em subafluentes, Córrego Pindaival, Rio Peixe de Couro, no 

Rio Taquari. No Rio Negro estende-se pelos subafluentes Córrego ou Vazante Feioso, 

Vazante Conexão e Vazante Santa Clara, nos rios Miranda-Aquidauana e o subafluente 

Pirizal e no Rio Nabileque (ASSINE; SOARES, 2004). 

 

Existem planícies deprimidas inundáveis na região da Bacia do rio Paraguai que 

são preenchidas anualmente por deposições aluviais e que recebem o nome de pantanais 

mato-grossenses. Essas planícies atuam regulando a hidrologia do rio Paraguai, 

influenciando o clima, retendo sedimentos e funcionando como filtro biológico de resíduos 

orgânicos e nutrientes vindos dos afluentes (REBELLATO; CUNHA, 2005). Os pantanais 

mato-grossenses podem ser subdivididos em 11 sub-regiões, das quais quatro estão 

inseridas na Área de Estudo do empreendimento, sendo que uma delas está contida no 

domínio morfoestrutural crátons neoproterozóicos e três delas estão localizadas no 

presente domínio (domínio morfoestrutural quaternário), a saber:  

 

 Pantanal de Poconé 

 

O Pantanal de Poconé localiza-se ao norte do Pantanal, na região dos pantanais 

mato-grossenses, próximo a depressão cuiabana. Limita-se, ao norte com a própria cidade 

de Poconé, zona mais alta de savana, próximo a depressão cuiabana, e ao sul com o Rio 

São Lourenço, no limite com o pantanal de Paiaguás, a leste com o pantanal de Barão de 

Melgaço e a oeste com o rio Paraguai. É enquadrado na categoria de planície fluviolacustre 

de inundação, com natureza de acumulação de forma plana abaciada e é caracterizado por 

apresentar terrenos mais altos e de maior inclinação no sentido leste para o oeste.  

De acordo com o projeto Radambrasil, essa unidade é constituída na totalidade por 

sedimentos inconsolidados e semiconsolidados da Formação Pantanal e sedimentos 

aluviais de idade holocênica. Caracteriza-se por ser as terras inundáveis situadas ao sul da 

depressão cuiabana e da província serrana, entre os cursos dos rios Cuiabá e Paraguai, 

englobando a vasta planície de inundação do Rio Cuiabá. O período de inundação estende-

se de 3 a 5 meses por ano (BRASIL, 1982). 
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 Pantanal de Nhecolândia (Planalto do Taquari/Itiquira) 

 

O Pantanal de Nhecolândia é uma das sub-regiões que compõem os pantanais 

mato-grossenses e é totalmente constituída por sedimentos arenosos finos, depositados 

pelo Rio Taquari no Período Quaternário (CUNHA, 1980). Segundo Silva, Passos e 

Sakamoto (2013), o Pantanal de Nhecolândia possui característica de relevo dissecado em 

formas aguçadas, convexas e planas, com topo dissecado. Porém, as superfícies em maior 

parte apresentam formas mais convexas do que planas, que estabelecem um contato 

abrupto com a parte baixa, formando uma borda que, pelo recuo da água na época de 

estiagem se assemelha mais a uma margem de lago do que a uma superfície transicional.  

Esse planalto abrange os municípios de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Garças, 

Araguainha, Barra do Garças, Guiratinga, Itiquira, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, 

Tesouro, Torixoréu (SILVA; PASSOS; SAKAMOTO, 2013). De acordo com Cunha (1980), 

o Pantanal de Nhecolândia pode ser caracterizado, de maneira ampla, como planície, mas 

é possível observar em pontos localizados a presença de diversas serras. Desse modo, 

frequentemente encontrados sucessivos contrastes altimétricos de 2 a 5 m entre o topo das 

partes altas, denominados regionalmente de "cordilheiras" e também depressões, 

conhecidas como "campos limpos", se aplainadas, conhecidas como "vazantes", se 

côncavas e contínuas, ou conhecidas por "baías", se em forma de pequenas lagoas. As 

partes altas, que constituem a forma positiva do relevo, têm aspecto de cordões arenosos.  

 

  Pantanal de Cáceres (MT) (Pantanal do Corixo Grande) 

 

Na parte norte dos pantanais mato-grossenses está localizado o Pantanal de 

Cáceres (MT), que, de acordo com Assine e Soares (2004) ocupa 9,0% de toda a área dos 

pantanais mato-grossenses com cerca de 138.000 km².  Os autores afirmam que o Pantanal 

de Cáceres (MT) tem característica de planície de inundação e terreno plano abaciado, ou 

seja, corresponde a uma extensa superfície de acumulação, de topografia bastante plana 

e frequentemente sujeita a inundações, cuja rede de drenagem é comandada pelo rio 

Paraguai (Figura 5.25).  

O Pantanal de Cáceres (MT) é constituído por sedimentos arenosos inconsolidados 

e semi-inconsolidados da Formação Pantanal, além de pequenos morros que se destacam 

da planície sustentados por siltitos, quartzitos e mármores do Grupo Cuiabá. Ele 

compreende as terras inundáveis que se estendem ao sul da cidade de Cáceres (MT) até 
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a Ilha do Caracará e é caracterizado por ser uma região com um período de inundação 

moderado que oscila de três a cinco meses ao ano. Localiza-se entre a Depressão do Alto 

Paraguai e a província serrana, e, após transpostos os limites dessas serras, expande-se 

para oeste até a fronteira com a Bolívia e, a leste, até o rio Paraguai, que descreve um arco 

com concavidade voltada para ocidente até a Morraria da Ínsua, já nos limites daquele país 

(UFPR/ITTI, 2015). 

Pantanal Corixo Grande tem como principais afluentes os rios Sepotuba, Cabaçal 

e Jauru no estado de Mato Grosso, localizados na parte norte dos pantanais. Apresenta 

como limites, ao norte, uma linha imaginária que cruza a própria cidade de Cáceres; ao sul, 

as lagoas Uberaba e Gaiba e a zona do Caracará, no limite com o Pantanal de Poconé, na 

junção dos rios Cuiabá e Paraguai; a leste, o rio Paraguai; e a oeste, as florestas na fronteira 

boliviana. 

A dinâmica das águas de superfície no Pantanal de Cáceres (MT) está vinculada à 

fatores como declividade e descarga dos principais rios que atravessam a área, aliado ao 

regime climático, à natureza dos solos e ao suporte geológico. Desse modo, à medida que 

os afluentes do rio Paraguai avançam para o interior da planície, as margens tornam-se 

mais baixas, contribuindo para que toda a área da planície seja inundada (SILVA, 2010). 

O índice de pluviosidade na região influencia em menor proporção as inundações 

na área, pois essas são consequência principalmente do volume de água trazido em 

excesso pelo rio Paraguai e seus afluentes aliado à baixa declividade. 

Durante o período úmido, o processo de inundação desse pantanal ocorre de forma 

distinta. A inundação parcial, com altura de até 0,50 m, é baixa e de curta duração. 

Inundações moderadas (de 0,5 a 1,0 m) ocorrem a partir do restabelecimento das vazantes 

durante o período úmido, tendo duração médio-longa (SILVA et al., 2007).  
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FIGURA 5.25 – PANTANAL DE CÁCERES. 

 

Fonte: Lima (2017). 

 

5.1.3.1.2 Domínio morfoestrutural crátons neoproterozóicos  

 

O domínio morfoestrutural crátons neoproterozóicos é caracterizado pela presença 

de planaltos residuais, chapadas e depressões interplanálticas, tendo como embasamento 

metamórficos e granitóides associados, e incluindo como cobertura as rochas sedimentares 

e/ou vulcano-plutônicas, deformadas ou não (IBGE, 2009). Em relação à Área de Estudo, 

este domínio pode ser subdivido em quatro unidades geomorfológicas: Pantanal do São 

Lourenço, Bacia Sedimentar do Guaporé, Superfície Dissecada de Jauru e Serras do 

Roncador. 

 

 Pantanal do São Lourenço 

 

Essa unidade é formada principalmente por arenitos inconsolidados e 

semiconsolidados da Formação Pantanal e possui idade quaternária, sendo que, no 

extremo nordeste, verifica-se a presença de rochas vulcânicas de idade cambro-

ordoviciana (CPRM, 2010). 

De acordo com o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da 

Hidrovia do Rio Paraguai (UFPR/ITTI, 2015), o Pantanal do São Lourenço localiza-se na 

extremidade nordeste dos pantanais mato-grossenses e está situado entre os rios Piquiri e 

Cuiabá e caracteriza-se por ser uma área de inundação. Os rios Piquiri e Cuiabá também 
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são limítrofes aos pantanais do Taquari e Poconé a sul e a oeste, respectivamente. A 

erosão vertical na região do Alto São Lourenço se caracteriza pelo transporte de grande 

quantidade de material síltico e arenoso. São recorrentes ao longo do curso do Rio São 

Lourenço, na região do Pantanal do São Lourenço, várias passagens estreitas, elaboradas 

em blocos de escarpa de falha. 

 

 Bacia Sedimentar do Guaporé 

 

A Bacia Sedimentar do Guaporé (Figura 5.26) é caracterizada por ser uma faixa 

bastante estreita de terras planas e muito baixa e que se alonga pelas fronteiras ocidentais 

do país. Também se alastra a noroeste, no território boliviano, e possui o seu eixo marcado 

pelas águas do Rio Guaporé. A bacia é constituída pelo Planalto Residual do Guaporé e 

pela Depressão do Guaporé (CPRM, 2010).  

A Depressão do Guaporé é uma Megafeição que acompanha o vale do rio 

homônimo delimitada a nordeste pelas escarpas do Planalto dos Parecis e a sudoeste pela 

Bacia de Beni. A sua constituição é dada por sedimentos areno-argilosos, por vezes 

lateralizados com canga ferruginosa pertencente a Formação Guaporé, de idade plio-

pleitocênica. Considerando a morfologia do Complexo Alto Guaporé, pode ser 

caracterizada como uma extensa área aplainada, recortada linearmente nas direções 

Nordeste-Sudoeste e Leste-Oeste, onde se destacam formas de relevo residual definidas 

como inselbergs, sustentadas por rochas pré-cambrianas (BRASIL, 1979). 

O Projeto Radambrasil afirma que a morfolologia dessa formação trata-se de uma 

feição estrutural positiva, desenvolvida por flexura periférica à cadeia andina, com resposta 

à sobrecarga litosférica imposta ao continente por este cinturão orogênico. Tais formas de 

relevo devem ter sido esculpidas em condições de clima seco que predominaram durante 

o Pleistoceno (BRASIL, 1982). 

O Planalto Residual do Guaporé serve de divisor entre as bacias do Alto Guaporé 

com a Alto Paraguai onde nascem afluentes de alto curso dos rios Jauru e Guaporé, sendo 

que esses rios são sistemas de drenagem que propiciaram um intenso processo de 

dissecação das formas do relevo, onde prevalecem morros residuais e colinas com vales 

encaixados e vertentes muito inclinadas (UFPR/ITTI, 2015). 
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FIGURA 5.26 – BACIA DO GUAPORÉ. 

 

Fonte: Meio Ambiente - Cultura Mix (2014). 

 

 Superfície Dissecada de Jauru 

 

Caracteriza-se por uma superfície pediplanada fracamente dissecada, com 

dissecação homogênea convexa e tubular, compreendida entre as serras Olho d'Água e 

Roncador, e entre o Planalto dos Parecis e o interflúvio rebaixado Guaporé-Jauru. A 

dissecação ocorreu predominantemente sobre litologias pré-cambrianas do Complexo 

Basal (gnaisses, cataclasitos, anfibolitos, granitos gabros e outras) (BRASIL, 1982). É 

possível observar a Superfície Dissecada do Jauru por meio da Figura 5.27. 

De acordo com o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da 

Hidrovia do Rio Paraguai (UFPR/ITTI, 2015), a morfologia dessa região apresenta-se 

bastante variada, ocorrendo desde formas conservadas, até formas dissecadas do tipo 

tabular e convexas. Unidos a Serra da Bodoquena, ocorrem relevos dissecados e 

conservados de superfícies pediplanadas, sendo que esses, são encontrados em posição 

ligeiramente mais elevada que a superfície geral da depressão. Esses relevos com 

disposição espacial afunilada e caimento para sudeste assinalam uma sinclinal erodida. 

Segundo o Estudo, entre o alto curso do Rio Betione e o baixo curso do Miranda encontra-

se uma estrutura de falhas. No entanto, o grau de arrasamento da depressão no local 
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obliterou interferências maiores nas feições geomórficas, resultando em relevos dissecados 

de topo convexo e residuais.  

O contato com o Planalto de Maracaju-Campo Grande efetiva-se, no extremo 

nordeste, por meio de faixas estreitas de relevos pedimentados e aplanados e de relevos 

dissecados. Já no contato com o Planalto da Bodoquena, as formas de relevo, tanto as 

conservadas quanto as dissecadas, ocorrem em grandes extensões. Nos dois casos, as 

cotas altimétricas variam entre 300 e 320 m na zona limítrofe dos relevos elevados 

(UFPR/ITTI, 2015). 

O EVTEA da Hidrovia do rio Paraguai afirma que na região também se encontra a 

Depressão do Jauru, sendo que essa localiza-se no interflúvio rebaixado Guaporé-Jauru, e 

abrange os relevos situados entre as serras Olho D’Água e Roncador e o Planalto do Jauru. 

Trata-se de uma superfície pediplanada, pouco dissecada com vales pouco entalhados 

apresentando formas tabulares e convexas. A depressão é constituída por litologias de 

embasamento Pré-Cambrianas, com a presença de gnaisses, cataclasitos, anfibolitos, 

granitos, gabros e outras.  Ao longo dos principais rios: Jauru, Aguapeí, Bagres e Pitas, de 

gradiente pouco acentuado, existem estreitas faixas de aluviões e áreas de acumulação 

recente, formando planícies e terraços fluviais cursos d’água de maior envergadura ao 

longo dos vales recentes. 

 

FIGURA 5.27 – SUPERFÍCIE DISSECADA DE JAURU. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2015). 
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 Serras do Roncador 

 

As Serras do Roncador (Figura 5.28) enquadram-se na categoria de superfície 

homogênea dissecada de topo convexo e de topo angular, além de possuírem uma região 

de encosta íngreme de erosão. O Projeto Radambrasil apresenta que a unidade possui 

estrutura tectônica gerada por esforços compressivos para o sudoeste que dobraram as 

rochas do Grupo Cuiabá, situando-se a oeste da Anticlinal do Bananal, possuindo eixo 

orientado para noroeste, numa extensão superior a 40 km (BRASIL, 1982). 

As litologias do complexo basal geraram formas de dissecação convexa, com 

índices de aprofundamento variando de norte a sul, apresentando formas em colinas com 

vales bem entalhados e vertentes de mediana a muito inclinadas (BRASIL, 1982). 

 

FIGURA 5.28 – SERRAS DO RONCADOR. 

 

Fonte: SELMA Web Site (2009). 

 

5.1.3.1.3 Cinturões móveis neoprolezóicos 

 

Compreendem extensas áreas representadas por planaltos, alinhamentos serranos 

e depressões interplanálticas elaborados em terrenos dobrados e falhados, incluindo 

principalmente metamorfitos e granitóides associados (IBGE, 2009). De acordo com o 

Projeto Radambrasil (BRASIL, 1982), o domínio dos cinturões móveis neoprolezóicos 
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engloba a Depressão do Alto Paraguai, a depressão cuiabana, a província serrana, e os 

alinhamentos serranos da Bodoquena e Morrarias do Urucum-Amolar e os Planaltos 

Residuais. Para a área de análise em questão foram caracterizadas a Depressão 

Interplanáltica de Paranatinga, a província serrana e a depressão cuiabana, que estão 

descritas a seguir. 

 

 Depressão Interplanáltica Paranatinga 

 

A Depressão Interplanáltica Paranatinga localiza-se entre o Planalto dos Parecis e 

o Planalto dos Guimarães e abrange os municípios de Chapada dos Guimarães, Nova 

Brasilândia, Campo Verde, Novo São Joaquim, Paranatinga, Planalto da Serra, Primavera 

do Leste (CEFAPRO, 2012). 

De acordo com o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da 

Hidrovia do Rio Paraguai (UFPR/ITTI, 2015), essa depressão é constituída por um relevo 

com baixa densidade de drenagem, fraco entalhamento com o patamar bastante dissecado. 

Além disso, são observados alguns relevos de topo plano de pequena extensão, assim 

como relevo tabuliforme convexo. As rochas cambrianas presentes são pouco dobradas da 

Formação Diamantino (arenitos, grauvacas, arcóseos, siltitos e folhelhos), com inclinação 

suave para a direção norte e exibe diversidade de formas de dissecação, porém, sem 

perder a característica uniforme que permitiu sua individualização geomorfológica. A 

altimetria da região varia de 300 a 500 m. 

 

 Depressão Intermontana da Província Serrana 

 

A depressão intermontana da província serrana ou apenas província serrana, cuja 

serra mais conhecida é a Serra das Araras. De acordo com Silva (2010), a Província 

Serrana é uma unidade do domínio dos cinturões móveis neoproterozaicos e é 

caracterizada por uma superfície topo tabular de natureza dissecada. Constitui um conjunto 

de serras paralelas alinhadas na direção NNE-SSO, localizada nas Serras Residuais do 

Alto Paraguai e ocupa uma faixa de 35 a 40 km de largura e 400 km de extensão, com 

altitudes entre 300 e 800 m. De acordo com o Portal Mato Grosso (2008a), essa Província 

abrange os seguintes municípios no estado de Mato Grosso: Alto Paraguai, Barra do 

Bugres, Cáceres, Nossa Senhora do Livramento, Rosário Oeste e Nobres. 
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Segundo Silva (2010), as serras resultaram da dissecação de área cristalina pré-

cambriana, tectonicamente complexa, com dobramentos e falhamentos que afetaram 

rochas neoproterozóicas, e são caracterizadas pela sucessão de anticlinais e sinclinais, por 

vezes fortemente erodidas, com inversão de relevo, como pode ser observado na Figura 

5.29, Figura 5.30 e na Figura 5.31. 

Na Província Serrana, as dobras são convexas na direção dos estratos mais 

recentes, estreitas e alongadas, e em geral assimétricas, com eixos sub-horizontais 

mostrando caimento duplo ou simples. Os falhamentos do tipo inverso ou de empurrão são 

mais extensos e de direção norte-nordeste, aproximadamente paralelos aos eixos das 

dobras; os do tipo deslocamento transcorrente são encontrados nas serras da Campina e 

Simão Nunes (SILVA, 2010). 

 

FIGURA 5.29 – PROVÍNCIA SERRANA 
LOCALIZADA NA REGIÃO DE CÁCERES. 

FIGURA 5.30 – PONTA DO MORRO. 

  

Fonte: Silva (2010). Fonte: Silva (2010). 
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FIGURA 5.31 – SERRA SIMÃO NUNES. 

 
Fonte: Silva (2010). 

 

A topografia da província serrana pode ser caracterizada como um dos melhores 

exemplos de relevo do tipo Apalachiano no Brasil, ou seja, apresentam o paralelismo de 

cristas e vales originados a partir de um total aplainamento da dobra. O fato é dado devido 

à sua morfologia, origem e evolução das estruturas que a compõe. Desse modo, a 

drenagem do terreno é dada por cursos retilíneos e paralelos às linhas de cristas, seguindo 

direção geral Nordeste-Sudoeste. Contudo, diversas vezes seus cursos são interrompidos 

por bruscas variações de direção, passando a secionar as linhas de cristas (UFPR/ITTI, 

2015). Pode-se observar diversas vistas da Província Serrana por meio da Figura 5.32, 

Figura 5.33, Figura 5.34 e Figura 5.35. 

Para fins de um melhor entendimento, esse grande conjunto foi dividido por Ross 

(2014) em três seções, de acordo com suas características geomorfológicas. A primeira 

seção é a parte sul do conjunto; a segunda é a intermediária do grande arco e se encontra 

parcialmente coberta pelos sedimentos da Chapada dos Parecis; e o último setor é a 

projeção do arco para leste, divisor da bacia. 

O setor sul da província serrana apresenta estruturas muito dissecadas pela 

erosão, com a presença de boqueirões, gargantas e longas cristas paralelas na orientação 

NE-SW. O setor central mantém a mesma direção (NE-SW) da anterior, porém com mais 

imposições de estruturais originais, ou seja, menos dissecadas. Já o setor leste da 

Província Serra se diferencia dos demais devido as características fisionômicas: 

apresentam relevo com interflúvios médios e vertentes convexas de baixa declividade 

(ROSS, 2014). 
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FIGURA 5.32 – PROVÍNCIA SERRANA VISTA 
PRÓXIMA DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO (A). 

FIGURA 5.33 – PROVÍNCIA SERRANA VISTA 
PRÓXIMA DA ÁREA DO EMPREENDIMENTO (B). 

  

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

FIGURA 5.34 – PROVÍNCIA SERRANA VISTA DA 
BR-070 (A). 

FIGURA 5.35 – PROVÍNCIA SERRANA VISTA DA 
BR-070 (B). 

  

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

 Depressão Cuiabana 

 

Segundo o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Hidrovia do 

Rio Paraguai (UFPR/ITTI, 2015), a Depressão Cuiabana compreende uma área rebaixada 

localizada entre o Planalto dos Guimarães e a província serrana e é constituída por uma 

superfície de relevo pouco dissecada com pequeno caimento topográfico no sentido norte-

sul, rampeada em sua seção oeste, com altimetria variando entre 120 e 300 m chegando a 

atingir 450 m no alto vale dos rios Cuiabá e Manso. A depressão cuiabana apresenta uma 

feição aberta para a direção sul e, adentrando sentido Corumbá (MS), estreita-se de sul 
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para norte até a altura do paralelo de 15°, quando então se expande para leste, 

acompanhando o vale do Rio Manso. Limita-se a sul com os pantanais mato-grossenses, 

a oeste, noroeste e norte com a província serrana. 

A Depressão apresenta três características morfológicas: a primeira é a depressão 

dissecada, que se caracteriza por uma dissecação de média a forte com amplitude média 

e controle estrutural da faixa de dobramentos, constituída por formas dissecadas em colinas 

morrotes e morros; a segunda é a depressão pediplanada, caracterizada por conter formas 

de relevo com suave dissecação de pequena amplitude, baixa declividade, baixa densidade 

de drenagem e amplos interflúvios, sendo constituída por pedimentos em forma de rampas 

com a presença de raros inselbergs, sugerindo que a denudação da unidade deu-se em 

paleoclima árido; e a terceira é a característica de origem agradacional, representada pela 

planície de inundação do Rio Cuiabá, caracterizada por uma superfície plana, sujeita à 

inundação durante o período de cheias (CASTRO JUNIOR; SALOMÃO; BORDEST, 2006). 

Próximo à Depressão do rio Paraguai podem ser identificadas duas fisionomias 

diferentes na paisagem, em função da litologia e da organização da drenagem: terrenos 

quaternários da Formação Pantanal e rochas pré-cambrianas. As formas de acumulação 

mais recentes são representadas pelas planícies e terraços fluviais, encontrados nos 

afluentes de maior porte. Nos rios Paraguai, Sepotuba e Cabaçal, onde as declividades são 

menores e os canais cortam os sedimentos mais antigos da Formação Pantanal, as 

planícies fluviais e os terraços são mais bem desenvolvidos (UFPR/ITTI, 2015). 

O Projeto Radambrasil apresenta que, de maneira geral, essa área é composta por 

uma cobertura pedregosa dominantemente quartzosa, compondo um pavimento detrítico, 

com seixos de diâmetros variados (menos de um a vários centímetros) e nos trechos mais 

aplainados são encontrados os solos concrecionários  (BRASIL, 1982). Esses relevos foram 

modelados em litologias do Grupo Cuiabá, representadas por metagrauvacas, 

metarcóseos, filitos, filitos ardosianos, quartzitos, conglomerados e tilitos, que se 

apresentam encobertas por material argilo-arenoso com ocorrência de horizonte 

concrecionário. 

Já na parte sudoeste da depressão, em terras drenadas pelos ribeirões Bento 

Gomes, das Pedras, Espinheiro e outros, o relevo é mais dissecado, abrangendo um 

extenso conjunto de formas aguçadas, de dimensões inferiores a 250 m e entalhamento 

fraco de drenagem. Essas formas demonstram forte controle estrutural com direcionamento 

Nordeste-Sudoeste. Nesse relevo desenvolve-se de modo generalizado uma cobertura 

detrítíca, constituindo-se em um pavimento com blocos angulosos de quartzo e quartzito, 
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com diâmetros de dois a dez centímetros. Interpenetrando esse conjunto de pequenas e 

baixas formas aguçadas estão as formas convexas com interflúvios de dimensionamento 

mediano e canais de drenagem fracamente entalhados. Nessa área, as rochas do Grupo 

Cuiabá estão representadas principalmente por tilitos e tilitos quartzíticos, que são 

determinantes no direcionamento da drenagem e do relevo da área (BRASIL, 1982).  

Ao norte da depressão, acompanhando paralelamente as escarpas meridionais da 

Serra Azul, ocorre um conjunto de relevo com formas convexas. Essa morfologia, na 

imagem de radar, mostra-se com uma textura muito fina. Entre elas ocorrem 

interpenetrações de formas planas um pouco mais baixas. Esses relevos foram esculpidos 

em margas, calcários e dolomitos Pré-Cambrianos da Formação Araras (BRASIL, 1982). A 

Figura 5.36 ilustra algumas das formas de relevo presentes na unidade geomorfológica 

depressão cuiabana. 

 

FIGURA 5.36 – DEPRESSÃO CUIABANA. 

 

Fonte: Vieira Júnior; Schobbenhaus; Moraes (2011). 

 

 Depressão do Alto Paraguai 

 

Essa unidade corresponde a extensas áreas rebaixadas e drenadas pelos 

tributários do alto curso do rio Paraguai e apresenta a categoria homogênea-convexa de 
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natureza dissecada e topo convexo. Conforme apresentado por Brasil (1982), a depressão 

é limitada a norte pela escarpa abrupta da Serra de Tapirapuã, cujo reverso constitui-se em 

um extenso patamar de caráter estrutural, mantido pelas rochas básicas da Formação 

Tapirapuã. Este patamar, denominado de Planalto de Tapirapuã, apresenta-se com leve 

caimento estrutural para norte, assumindo aspecto de relevo cuestiforme. 

A Depressão do Alto Paraguai é constituída basicamente por sedimentos arenosos 

inconsolidados e o relevo mostra-se bastante aplanado com a drenagem (Figura 5.37), 

apresentando vales pouco entalhados com planícies aluviais que se desenvolvem nas 

margens dos rios Paraguai, Sepotuba e demais afluentes. A unidade situa-se a norte do 

Pantanal e tem limite norte definido pela escarpa do Planalto de Tapirapuã, ao leste por 

setores das depressões intermontanas e cristas da província serrana e a oeste pelo 

Planalto do Rio Branco, pela Serra do Olho D’Água, pelo Santo Inácio e pela Depressão do 

Jauru (UFPR/ITTI, 2015). 

 

FIGURA 5.37 – DEPRESSÃO DO ALTO PARAGUAI. 

 

Fonte: Geo - Conceição (2011). 

 

De acordo com o Projeto Radambrasil, as altitudes da unidade variam de 150 a 

250m, sendo as mais elevadas no setor onde o rio Paraguai nasce nas terras altas da 

província serrana. Os afluentes possuem como padrão a drenagem paralela de maior 

importância e estão em sua maioria localizados à margem direita do rio Paraguai, a saber: 
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rios Cabaçal, Sepotuba, Ichu, Onça Magra, Sangue, Branco, dos Bugres e Santana 

(RADAMBRASIL, 1982). 

A área possui fraca dissecação e nela é possível observar interflúvios amplos com 

topos planos e drenagem de primeira ordem pouco profunda, onde predominam areias 

quartzosas. Na extremidade norte, onde o processo de dissecação esculpiu formas 

tabulares em rochas da Formação Diamantino, a altimetria é praticamente a mesma do 

setor sul, onde predominam os sedimentos recentes da Formação Pantanal 

(RADAMBRASIL, 1982). 

 

 

 Serras de São Vicente 

 

As Serras de São Vicente são constituídas por rochas cambrianas denominadas de 

Vulcânicas Mimoso, referem-se a pequenas intrusões e principalmente extrusões, 

constituídas de adamelitos, granitos, riodacitos e riolitos, ocorrendo a SE de Cuiabá (MT), 

nas nascentes do Rio Cuiabá e Serra de São Vicente. Possuem categoria homogênea de 

topo aguçado e pediplano retocado inumado (IBGE, 2009). 

 

5.1.3.1.4 Bacias e coberturas sedimentares fenorozóicas 

 

Conforme descrito no Projeto Radambrasil, as bacias e coberturas sedimentares 

fenorozóicas são constituídas por planaltos, chapadas, patamares, por rampas e planaltos 

interiores, pela Serra do Maracajúe, por Depressões Interpatamares e Depressões 

Interiores do Taquari. Compreendendo a Área de Estudo, serão abordadas as unidades: 

Planalto dos Parecis, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Parecis e Planalto dos 

Alcantilados (BRASIL, 1982).  

 

 Planalto dos Parecis 

 

O Planalto dos Parecis é uma das mais expressivas regiões geomorfológicas 

brasileiras. Essa unidade Morfoestrutural foi identificada inicialmente por Planalto 

Sedimental dos Parecis e é formada por terrenos sedimentares do Mesozóico, mas devido 

a presença de litologias do período Pré-Cambriano foi intitulada de Planalto Dissecado dos 

Parecis ou somente Planalto dos Parecis (RADAMBRASIL, 1982).  
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A unidade é responsável pela divisão de águas entre as bacias do Amazonas e do 

Paraguai e abrange os municípios de Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, 

Comodoro, Sapezal, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Nobres, Nova Maringá, Nova Mutum, 

Paranatinga, Sorriso, Gaúcha do Norte, Nova Ubiratã, São José do Rio Claro, Tapurah e 

Vera (PORTAL MATO GROSSO, 2008b). Possui altitudes em torno de 800 m e é 

constituída por tabuleiros levemente dissecados, além de um extenso conjunto de relevos 

com dissecação multiforme, sendo que a parte plana mais alta toma a denominação popular 

de chapadão (UFPR/ITTI, 2015). 

O Planalto dos Parecis (Figura 5.38) é marcado pela presença de rochas areníticas 

da Formação Utiariti e Salto da Nuvem do Grupo Parecis e constitui um simples 

embasamento que proporcionou uma boa base de consolidação de rochas sedimentares 

sub-horizontais. Na transição entre o Alto Cuiabá e o Alto Juruena, ao longo da estrada 

entre Rosário d’Oeste a Diamantino (MT), observam-se após as cristas rejuvenescidas de 

caráter jurassiano, pequenos maciços, correspondentes a cristas destacadas de antigas 

“trombas” do Planalto dos Parecis.  Essas cristas tratam-se de feições de topo aplainado e 

não rejuvenescido com regiões de erosão recente, dando a impressão de pequenas mesas 

alongadas. A região é constituída por uma zona calcária com arenitos e siltitos dobrados 

do paleozóico inferior (AB’SABER, 1954). 

 

FIGURA 5.38 – PLANALTO DOS PARECIS. 

 

Fonte: MATO GROSSO (2018). 
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 Patamar da Serra de Tapirapuã (Planalto de Tapirapuã) 

 

O Planalto de Tapirapuã é uma subunidade do Planalto dos Parecis, e, de acordo 

com Brasil (1982), se posiciona como um patamar intermediário da Bacia do Parecis, abaixo 

topograficamente da Chapada dos Parecis e acima da Depressão do Alto Paraguai, na 

porção centro-sudoeste do estado de Mato Grosso. 

De acordo com Campos et al. (2015), o Patamar da Serra do Tapirapuã enquadra-

se na categoria de pediplano degradado inumado e homogêneo tubular e possui natureza 

de aplanamento dissecado. Uma das características marcantes desse planalto refere-se ao 

fato de constituir um amplo patamar estrutural que precede a Chapada dos Parecis, estando 

bem delimitado por escarpas erosivas ao norte e estruturais ao sul.  

O Planalto de Tapirapuã tem sua superfície representando o reverso da cuesta, ou 

seja, superfície baixa e de relevo suave, onde a inclinação do terreno, em geral, não passa 

de 12% de declividade, com pouca drenagem e predominância de solos arenosos com 

grande permeabilidade. A subunidade é constituída pelos basaltos da Formação Tapirapuã, 

onde ocorre a presença de arenitos do Grupo Parecis por meio de intertrapeamentos, e 

possui relevo caracterizado por formas tabulares com topo aplanado. No topo do Planalto 

Tapirapuã, observa-se um amplo domínio de colinas e morrotes isolados (CAMPOS et al., 

2015). 

 

 Chapada dos Guimarães 

 

A Chapada dos Guimarães caracteriza-se por ser uma extensa superfície planáltica 

contornada por bordas em escarpas com altitudes que variam de 600 a 800 m e é 

considerada uma unidade nos limites da Bacia do Alto Paraguai, definidos pelos interflúvios, 

estendendo-se rumo à Bacia do Araguaia. Suas bordas são escarpadas, sendo que as 

frentes são voltadas para a depressão cuiabana, ultrapassando 500 m de gradiente 

topográfico (ROSS, 2014). 

Segundo Ross (2014), a litologia da chapada favoreceu o desenvolvimento de 

modelado cuestiforme e sua morfologia se destaca por escarpas mais abruptas (Figura 

5.39) que se encontram na parte sudoeste voltada para a depressão cuiabana e se moldam 

nos sedimentos da Formação Furnas. A morfologia apresenta também cristas alongadas e 

estreitas mantidas pelos quartzitos do Grupo Cuiabá e inclui ainda nessa porção, formas 
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convexas e secundariamente formas aguçadas, como as que aparecem na Bacia do Aricá 

e que correspondem ao Granito de São Vicente. 

Essa unidade geomorfológica é contornada por depressões como a cuiabana e a 

Interplanáltica de Paranatinga a noroeste e norte e também por planaltos a noroeste e sul. 

Além disso, apresenta áreas fortemente marcadas por feixes de falhas de direção NE-SW 

com vinculações com as áreas de dobramentos do Pré-Cambriano Superior, denominado 

por Cinturão Orogenético Paraguai-Araguaia. A partir do mesocenozóico, a região passou 

a apresentar reativações tectônicas, as quais promoveram o soerguimento generalizado e 

mais localizado (ROSS, 2014). 

 

FIGURA 5.39 – ESCARPA DA CHAPADA DOS GUIMARÃES. 

 

Fonte: Ross (2014). 

 

De acordo com Ross (2014), a morfogênese da chapada possui fortes relações 

com o tectonismo de um lado e de outro com os ativos processos desnudacionais 

concomitantes, responsáveis pelo rebaixamento erosivo das depressões e da intensa 

dissecação do relevo dos planaltos do entorno. Portanto, a Chapada dos Guimarães 

corresponde a um segmento de relevo da borda noroeste da Bacia do Paraná, que se 

manteve mais preservada dos processos de falhamentos, e consequentemente das 

atividades erosivas meso-cenozóicas. O contato brusco por escarpa parcialmente 
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desmantelada devido aos processos erosivos ocorre com o Planalto do Arruda-Mutum na 

porção norte, no Vale do Rio Manso. 

O autor afirma que a chapada se caracteriza por apresentar a maior parte da sua 

formação um relevo muito aplainado com baixo volume de drenagem. A chapada possui a 

cumieira moldada em arenitos da Formação Bauru, muito friáveis, tendo na parte basal uma 

camada de conglomerados constituídos de seixos rolados de quartzo e arenitos bem 

resistentes, inumados em matriz arenosa.  

Sobre as areias da Formação Bauru encontra-se uma cobertura de material 

detrítico fino, principalmente nos interflúvios, onde localizam-se as nascentes do Rio das 

Mortes, no lado leste, e do Aricá no lado oeste. Desse modo, a drenagem, como em toda a 

Chapada dos Guimarães, é de padrão detrítico com aprofundamento fraco, configurando 

colinas de topos planos a ligeiramente convexos com vertentes pouco inclinadas 

(UFPR/ITTI, 2015). 

Após as nascentes, a densidade de canais de primeira ordem aumenta e a 

atividade erosiva forma pequenos anfiteatros de erosão, limitados por ressaltos 

topográficos sustentados por concreções ferruginosas. Ocorre também a Formação Furnas 

que engloba um sítio espeleológico importante com aproximadamente 19 cavernas, sendo 

a mais conhecida a de Aroe-Jari, nas nascentes do Córrego Monjolinho (UFPR/ITTI, 2015). 

 

 Chapada dos Parecis 

 

De acordo com o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da 

Hidrovia do Rio Paraguai (UFPR/ITTI, 2015), a Chapada dos Parecis é caracterizada por 

ser uma porção mais elevada do Grupo dos Parecis (Figura 5.40) com altitudes acima de 

700 m. Na chapada, desenvolve-se uma franja de direção leste-oeste com 

aproximadamente 200 km de extensão e largura de poucos quilômetros a leste, 

estendendo-se para algumas dezenas na porção oeste. O limite sul é dado pelo Planalto 

de Tapirapuã, em alguns pontos, possui escarpas com amplitudes que ultrapassam 100m. 

Os arenitos da Chapada dos Parecis, assim como a do Planalto dos Parecis, 

constituem-se por, nas partes mais elevadas, apresentar uma superfície aplainada bastante 

preservada (muito plana) e nos setores mais baixos leves ondulações. O relevo é 

sustentado por uma camada mantenedora composta de material concrecionário sotoposto 

a um solo argiloso correlacionável ao Terciário-Quaternário, do tipo latossolo vermelho-

escuro, enquanto que, nos trechos rebaixados, prevalecem materiais muito friáveis. Além 
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disso, os anfiteatros erosivos esculpidos pela drenagem dessa área estão voltados para o 

sul, onde se encontram com as nascentes das escarpas e acoplam as nascentes dos rios 

Cabaçal, Jauru, Juba e alguns dos afluentes do Sepotuba (UFPR/ITTI, 2015). 

 

FIGURA 5.40 – CHAPADA DOS PARECIS. 

 

Fonte: Guajará Notícias (2017). 

 

 Planalto dos Alcantilados – Alto Araguaia 

 

De acordo com Ab’Sáber (2006), esse planalto começa nas proximidades da cidade 

de Campo Verde e estende-se até a região de Itiquira, já no sul do estado de Mato Grosso, 

abrangendo uma grande área e possuindo como limites ao norte a Chapada dos 

Guimarães, a oeste e sudoeste a Depressão de Rondonópolis, a sul a Chapada do Rio 

Correntes/Itiquira, e a leste, estende-se além da Bacia do Alto Paraguai, adentrando o 

estado de Goiás.  

O planalto apresenta uma estrutura sedimentar muito erodida, com rede 

hidrográfica densa e evoluída, e altimetrias entre 300 e 700 m e apresenta presença de 

feições alcantiladas (grandes paredões abruptos esculpidos em rochas arenosas 

avermelhadas) e, entre os alcantilados, se formam cânions de onde fluem inúmeros rios. O 

Planalto dos Alcantilados é esculpido em sedimentos arenosos da Série Aquidauana 
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(arenitos com granulometria variável de fina a grosseira formados no período Carbonífero 

Superior), não apresentando terraços ou planícies fluviais, pois a drenagem ali presente, 

devido ao gradiente, são eficientes agentes de transporte (ALMEIDA, 1959 apud SILVA, 

2010). 

Como característica morfológica, o planalto apresenta formas tabulares na borda 

norte, seguindo para oeste onde aparecem superfícies que sofreram processos de 

pediplanação e, na borda leste, apresenta formas aguçadas, bem como em algumas partes 

do interior. Na maior parte da região, podem-se encontrar superfícies aplainadas de topo 

parcial ou totalmente coincidente com a estrutura geológica e os alcantilados em formas 

tabulares abruptas, com escarpas estruturais como as próximas ao Rio Juriguinho e 

escarpas erosivas como nas nascentes do Córrego Perdido transporte (ALMEIDA, 1959 

apud SILVA, 2010).  

Os pequenos patamares e escarpas adaptados às falhas na área do Planalto dos 

Alcantilados estão relacionados aos movimentos tectônicos, que provavelmente formaram 

o alinhamento de patamares estruturais na Bacia do São Lourenço. O relevo é dominante 

em morros e colinas altas com vertentes muito inclinadas. Na região do Alto São Lourenço, 

caracteriza-se pelo transporte de grande quantidade de material síltico e arenoso e são 

recorrentes ao longo do curso várias passagens estreitas, elaboradas em blocos de escarpa 

de falha (UFPR/ITTI, 2015). 

 

5.1.3.2 Caracterização planialtimétrica 

 

As formas diferenciadas do relevo são consequência da combinação entre dois 

fatores: estrutura da litosfera e ações climáticas. Portanto, o relevo está em constante 

modificação. As altitudes e declividades de uma região estabelecem o condicionamento da 

drenagem superficial e a propensão aos movimentos de massa e processos erosivos. 

Desse modo, justifica-se realizar a caracterização planialtimétrica da região em estudo. O 

levantamento planialtimétrico é caracterizado pela relação entre os dados de planimetria, 

ou seja, as coordenadas (X,Y) do terreno e os dados altimétricos (coordenada Z).  

A Área de Estudo está inserida numa região de depressões profundas com 

característica de planícies de inundação, de pequena elevação, rodeada por planaltos com 

diferentes graus de dissecação (com patamares acima de 300 m), esculpidos em bordas 

de bacias sedimentares bordejada por rampas e patamares constituídos por leques aluviais.  
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Por meio do mapa de elevação apresentado na Figura 5.41, observa-se a 

distribuição espacial das unidades geomorfológicas que integram a Área de Estudo do meio 

físico do empreendimento. Nas porções mais periféricas da área encontram-se as 

chapadas dos Parecis e dos Guimarães com altitudes variando de 600 a 800 m, ao passo 

que na porção central os efeitos de dissecação são mais acentuados, caracterizando 

altitudes menores, a exemplo das depressões cuiabana e do Alto Paraguai, com altitudes 

que variam entre 100 e 300 m.  

Observam-se também, na parte central da área, serras paralelas alinhadas na 

direção NNE-SSO, com altitudes que variam de 300 e 800 m, caracterizando a região da 

província serrana. Por fim, denota-se a predominância das unidades geomorfológicas de 

planícies e dos pantanais mato-grossenses, com altitudes variando de 80 a 150 m.  

Além da altitude, outro fator que engloba a caracterização planialtimétrica de uma 

região é a inclinação. Desse modo, por meio da altitude e da inclinação, é possível 

determinar as características do relevo. De acordo com o IBGE (2003), as planícies são 

conjuntos de formas de relevo planas ou pouco acidentadas, em geral posicionadas a baixa 

altitude, e em que processos de sedimentação superam os de erosão. Os tabuleiros e 

chapadas são conjuntos de formas de relevo de topo plano, elaboradas em rochas 

sedimentares, em geral limitadas por escarpas; os tabuleiros apresentam altitudes 

relativamente baixas, enquanto as chapadas situam-se em altitudes mais elevadas.  

As depressões são caracterizadas por relevos planos ou ondulados e, quando uma 

região tem altitude inferior as de regiões vizinhas, porém ainda assim acima do nível do 

mar, ela é considerada uma depressão relativa, e, quando ela é abaixo do nível do mar, é 

considerada depressão absoluta. Os planaltos são conjuntos de relevos planos ou 

dissecados, de altitudes elevadas, limitados, pelo menos em um lado, por superfícies mais 

baixas, onde os processos de erosão superam os de sedimentação. As serras constituem 

relevos acidentados, elaborados em rochas diversas, formando cristas e cumeadas ou as 

bordas escarpadas de planaltos (IBGE, 2003). 

Considerando as definições de formas de relevo propostas pelo IBGE (2003), e, 

observando o mapa da caracterização planialtimétrica (Figura 5.41) e o mapa da 

caracterização do relevo (Figura 5.42) observam-se regiões de grande elevação e pequena 

declividade, caracterizando as chapadas; regiões de grande elevação e com declividade 

acentuada, definindo os planaltos e regiões de baixa elevação e pequena declividade, 

indicando as planícies.  
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As planícies caracterizam a maior parte da Área de Estudo e são denominadas 

como os pantanais mato-grossenses, regiões de planícies de inundação. Também é 

possível observar ao redor, os leques aluviais que definem os cursos da água que 

alimentam os pantanais e também nas porções mais periféricas as regiões de planaltos e 

chapadas.  

A inclinação, além de ser relevante na caracterização do relevo, é um dos fatores 

impactantes para o condicionamento dos movimentos de massa e propensão aos 

processos erosivos. Considera-se uma superfície aplanada quando essa é constituída por 

relevos com inclinação inferior a 3%. Encostas suavemente onduladas variam de 4 a 8% a 

inclinação, as onduladas de 9 a 20% e as acentuadamente onduladas e montanhosas 

possuem inclinação maior que 20% (BIGARELLA, 2013). Os movimentos de massa 

apresentam maior expressividade em regiões mais onduladas e montanhosas. Portanto, a 

maior parte da Área de Estudo, devido a característica aplanada, apresenta baixa 

vulnerabilidade aos movimentos de massa.  

Com relação aos processos erosivos, os relevos abaixo de 8% de elevação e com 

boas propriedades pedológicas caracterizam-se por uma ligeira susceptibilidade e acima 

de 8% a susceptibilidade aumenta para moderadamente até 20% e, após isso, 

susceptibilidade é grande (GUERRA; CUNHA, 2013).  

Desse modo, em relação à propensão aos processos erosivos, considerando a 

variável inclinação, a Área de Estudo apresenta, na maior parte da região, pouca 

susceptibilidade, devido à pequena inclinação, apresentando maior influência nos 

processos de deposição do que nos de erosão. Os processos de dissecação possuem mais 

influência nas regiões mais periféricas, nas quais prevalecem maiores inclinações e 

altitudes. 
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FIGURA 5.41 – CARACTERIZAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA DA ÁREA DE ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA DO MEIO FÍSICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.42 – CARACTERIZAÇÃO DO RELEVO DA ÁREA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.1.4 Geologia e Geotecnia 

 

A seguir serão abordados os itens sobre geologia, contendo os levantamentos 

geológicos da Área de Estudo e, na sequência, a avaliação das condições geotécnicas, 

conforme solicitado no Termo de Referência para esse empreendimento.  

 

5.1.4.1 Geologia 

 

A geologia é uma ciência interdisciplinar que lida com a composição da Terra, 

estrutura, propriedades físicas, ambientes e exploração de recursos naturais. Para melhor 

entendimento da característica geológica do empreendimento, foi analisado a 

compartimentação geotectônica no contexto da Área de Influência Indireta do meio físico, 

assim como as principais unidades litoestratigráficas. A seguir, serão apresentadas as 

principais feições estruturais regionais, a descrição dos principais tipos de rochas que 

ocorrem na área de estudo, assim como seus graus de alteração e de deformação. 

 

5.1.4.1.1 Contexto geotectônico e litoestratigráfico 

 

A compartimentação geotectônica da Área de Influência Indireta do meio físico 

engloba as rochas do domínio estrutural Alto Jauru, localizado regionalmente no extremo 

sudeste do Cráton Amazonas. Caracterizado por uma associação de rochas plutônicas do 

tipo Tonalito-Trondhjemito-Granodiorito (TTG) e rochas metavulcanossedimentares. A 

associação plutônica é constituída por ortognaisses, migmatito e intrusões tonalíticas, 

granito e monzogranito sin a tardicinemáticos, além de granitos não deformados mais 

jovens e sills máficos que fazem parte dos complexos Alto Guaporé e Serra do Baú (1,79 - 

1,75 Ga). A associação metavulcanossedimentar é representada pelos litotipos do Grupo 

Alto Jauru estruturados segundo um trend NW-SE. 

O Domínio Santa Helena, cuja unidade tectônica pertence à Província Sunsás 

(Cráton Amazonas), compreende uma ampla faixa de rochas de composição, 

principalmente, granítica, posicionadas segundo a direção NW-SE na região sudoeste da 

Área de Estudo, englobando as seguintes unidades: Suíte intrusiva Santa Helena (1,45 a 

1,38 Ga); Suíte Intrusiva Santa Cruz (1.587 Ma); Complexo Metavulcanossedimentar Rio 

Alegre (1.503-1.517 Ma.); Complexo Granulítico Santa Bárbara (1.494 Ma); Suíte Intrusiva 

Água Clara (1.485 Ma.); Suíte Intrusiva Santa Helena (1.422-1.456 Ma); Suíte Intrusiva Rio 
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Branco (1.423-1.542 Ma). Essas rochas foram afetadas por um regime dúctil-rúptil (1.450 

Ma) e exibem uma foliação planar dada por minerais quartzo-feldspáticos alongados e 

minerais micáceos com direção NW e mergulhos preferenciais para NE, variando de 30 a 

60°. 

A AAI contém também a unidade tectônica Faixa Aguapeí, situada regionalmente 

a sudoeste do Cráton Amazonas, englobando as rochas do Grupo Aguapeí (formações 

Fortuna, Vale da Promissão e Morro Cristalino), de idade 1,28 - 0,95 Ga. As rochas dessa 

faixa encontram-se estruturadas em camadas sub-horizontais formando por vezes amplas 

dobras abertas, truncadas por falhas transcorrentes ou reversas quando assumem 

mergulhos mais acentuados até vertical. 

Uma porção da Faixa Alto Paraguai, pertencente a Província Estrutural Tocantins, 

está inserida na unidade geomorfológica Província Serrana (ALMEIDA, 1964), na porção 

centro-sul da Área de Estudo. A Faixa Alto Paraguai é uma entidade tectônica 

Neoproterozoica, exibida na forma de arco com direção NE-SW e concavidade para SE, 

subdividida em zona interna metamorfisada e dobrada e tida como mais antiga, 

correspondendo ao Grupo Cuiabá e em zona externa que engloba o Grupo Alto Paraguai 

e as formações Bauxi e Puga (ALMEIDA, 1974; ALVARENGA, 1984). Essas rochas foram 

deformadas entre 550-500 Ma e foram afetadas por magmatismo granítico pós-orogênico 

(Suíte São Vicente) de idade 504 ± 5 Ma (PINHO, 2004). 

Grande parte da AII está situada em unidades litoestratigráficas das bacias 

sedimentares fanerozóicas, como a Bacia do Paraná (Grupo Rio Ivaí, Grupo Paraná, Grupo 

São Bento, Grupo Bauru), Bacia dos Parecis (Formação Jauru, Formação Tapirapuã, 

Formação Salto das Nuves e Formação Utiariti) e Bacia do Bananal (Formação Pantanal). 

A Figura 5.43 mostra as principais unidades litoestrátigráficas que afloram na área 

de estudo, juntamente com as principais estruturas tectônicas, onde mostra o grau de 

deformação e intemperismo de cada unidade rochosa (Tabela 5.11). 
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FIGURA 5.43 – MAPA GEOLÓGICO DAÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII). 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018) 
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FIGURA 5.44 – LEGENDA DO MAPA GEOLÓGICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

  



                                                                                                       
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

114 

 TABELA 5.11 – GRAU DE DEFORMAÇÃO E INTEMPERISMO DAS UNIDADES LITOLÓGICAS QUE 

OCORREM NA ÁREA DE ESTUDO. 

Unidades 
litológicas 

Deformação 
Tectônica 

Fraturamento 
Intemperismo 

Físico 
Intemperismo 

Químico 

Grupo Alto Jauru 
Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Complexo Granito 
Gnaisse Serra do 
Baú 

Intensamente 
dobrada 

Zona de 
cisalhamento 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Complexo Alto 
Guaporé 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Suíte Intrusiva 
Santa Cruz 

Não dobrada 
Zona de 
cisalhamento 

Moderada a alta Moderada a alta 

Tonalito Cabaçal Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Suíte Intrusiva 
Figueira Branca 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Baixa Baixa 

Complexo 
metavulcanos-
sedimentar Rio 
Alegre 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Suíte Intrusiva 
Água Clara 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Suíte Intrusiva 
Santa Helena 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Moderada a alta Moderada a alta 

Suíte Intrusiva Rio 
Branco 

Não dobrada 
Zona de 
cisalhamento 

Moderada a alta Moderada a alta 

Suíte Intrusiva 
Santa Rita 

Não dobrada 
Zona de 
cisalhamento 

Moderada a alta Moderada a alta 

Suíte Intrusiva 
Alvorada 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Grupo Aguapeí 
Formação Fortuna 

Pouco a 
moderado 

Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Grupo Aguapeí 
Formação Morro 
Cristalino 

Pouco a 
moderado 

Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Grupo Aguapeí 
Formação Vale da 
Promissão 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa 
Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Formação Bauxi 
Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Suíte Intrusiva 
Guapé 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Formação Puga 
Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Grupo Cuiabá 
Subunidade 01 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Grupo Cuiabá 
Subunidade 02 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Grupo Cuiabá 
Subunidade 03 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Grupo Cuiabá 
Subunidade 04 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
vertical 

Baixa a alta na 
vertical 

 Grupo Cuiabá 
Subunidade 05 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Moderada a alta Moderada a alta 

Grupo Cuiabá 
Subunidade 06 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
vertical 

Baixa a alta na 
vertical 
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Unidades 
litológicas 

Deformação 
Tectônica 

Fraturamento 
Intemperismo 

Físico 
Intemperismo 

Químico 

Grupo Cuiabá 
Subunidade 07 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
vertical 

Baixa a alta na 
vertical 

Grupo Cuiabá 
Subunidade 08 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa Baixa 

Grupo Cuiabá 
Subunidade 
Indivisa 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
vertical 

Baixa a alta na 
vertical 

Grupo Alto 
Paraguai 
Formação Araras 
Membro Inferior 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Grupo Alto 
Paraguai 
Formação Araras 
Membro Superior 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa Baixa 

Grupo Alto 
Paraguai 
Formação 
Raizama 

Pouco a 
moderado 

Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Grupo Alto 
Paraguai 
Formação 
Diamantino 

Intensamente 
dobrada 

Intensamente 
fraturada 

Baixa a alta na 
vertical 

Baixa a alta na 
vertical 

Grupo Jacatigo 
Formação Urucum 

Não dobrada Não Fraturada Moderada a alta Moderada a alta 

Granito São 
Vicente 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Vulcânicas Mimoso Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Bacia do Paraná 
Grupo Rio Ivaí 

Pouco a 
moderado 

Pouco a 
moderado 

Baixa a alta na 
vertical 

Baixa a alta na 
vertical 

Bacia do Paraná 
Formação Furnas 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Baixa a alta na 
vertical 

Baixa a alta na 
vertical 

Bacia do Paraná 
Formação Ponta 
Grossa 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Baixa a alta na 
vertical 

Variável na vertical 

Bacia do Paraná 
Formação 
Botucatu 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Baixa Moderada a alta 

Bacia do Paraná 
Grupo Bauru 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Baixa a alta na 
vertical 

Baixa a alta na 
vertical 

Suíte Magmática 
Paredão Grande 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Baixa Baixa 

Bacia dos Parecis 
Formação Jauru 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Baixa Moderada a alta 

Bacia dos Parecis 
Formação 
Tapirapuã 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Baixa Baixa 

Bacia dos Parecis 
Formação Salto 
das Nuvens 

Pouco a 
moderado 

Pouco a 
moderado 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Bacia dos Parecis 
Formação Utiariti 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 

Baixa a alta na 
horizontal e vertical 
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Unidades 
litológicas 

Deformação 
Tectônica 

Fraturamento 
Intemperismo 

Físico 
Intemperismo 

Químico 

Suíte Ponta do 
Morro 

Não dobrada 
Pouco a 
moderado 

Moderada a alta Moderada a alta 

Formação 
Cachoeira 

Ausente Não fraturada Moderada a alta Moderada a alta 

Coberturas Detrito-
Lateríticas 
ferruginosas 

Ausente Não fraturada Moderada a alta Moderada a alta 

Formação 
Pantanal 
Fácies Depósitos 
Coluvionares 

Não dobrada Não fraturada Não se aplica Não se aplica 

Formação 
Pantanal 
Fácies terraços 
aluvionares 

Não dobrada Não fraturada Não se aplica Não se aplica 

Formação 
Pantanal 
Fácies depósitos 
aluvionares 

Não dobrada Não fraturada Não se aplica Não se aplica 

Depósitos 
Aluvionares 

Não dobrada Não fraturada Não se aplica Não se aplica 

Fonte: Compilação de dados do CPRM, 2004. 

 

Através de dados geológicos reunidos (CPRM, 2004) foi possível realizar a 

descrição das unidades litoestratigráficas, apresentadas a seguir. 

 

 Grupo Alto Jauru (PP4aj) 

 

As rochas pertencentes a esta unidade litostratigráfica, originalmente designadas 

de Greenstone Belt do Alto Jauru, estão expostas nas porções superiores das bacias 

hidrográficas dos rios Jauru e Cabaçal. Inclui uma associação de litotipos que se distribuem 

em faixas subparalelas (Cabaçal, Araputanga e Jauru) separadas por terrenos granito-

gnáissicos e migmatíticos, com contato transicional e/ou por falhas entre os domínios. Essa 

unidade corresponde a metabasaltos toleíticos, com níveis de rochas vulcânicas félsicas a 

intermediárias, formações ferríferas bandadas e chert, afetados por intrusões de peridotitos 

e gabros. Além de metabasito toleítico, metatufo andesítico a riodacítico, xisto pelítico, 

grafita xisto, quartzo sericita xisto, sericita-clorita-quartzo xisto, quartzo e paragnaisse 

(CPRM, 2004). 
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 Complexo Granito-Gnaisse Serra Do Baú (PP4sb) 

 

Corresponde ao embasamento Metamórfico, representados por gnaisses 

bandados com lentes ou mega xenólitos de anfibolito, biotita augen gnaisse e migmatitos, 

com idades atribuídas ao Arqueano (MATOS; RUIZ, 1991). É caracterizado como um 

conjunto de ortognaisses, bandados, de cor rosa, granulação grossa, multideformados e 

composição dominante monzogranítica.  

 

 Complexo Alto Guaporé (PP4ag) 

 

O Complexo Alto Guaporé é constituído por ortognaisses tonalíticos e 

granodioríticos, gnaisses paraderivados e leucogranitos anatéticos. As rochas desse 

complexo se estendem numa faixa alongada de direção NW-SE, bordejando o batólito 

Santa Helena e prolongando-se para norte até os arenitos da Formação Parecis (SAES et 

al., 1984). Exibem feições estruturais que evidenciam sua evolução em ambiente de ampla 

mobilidade, incluindo processos de fusão parcial acompanhados de migmatização. A 

foliação milonítica é generalizada nos litotipos da unidade, resultante de cavalgamentos 

oblíquos de amplitude regional. Apesar de variar constantemente em função de 

dobramentos, a direção média da foliação está em torno de N40W (CPRM, 2004). 

 

 Suíte Intrusiva Santa Cruz (MP1γsc) 

 

A designação de Suíte Intrusiva Santa Cruz foi proposta por Ruiz (1992) ao referir-

se a um corpo de dimensão batolítica, com direção NNW, exposto entre as localidades da 

Reserva do Cabaçal e São José dos Quatro Marcos, caracterizadas por representar 

predominantemente monzogranito grosso a médio, foliado (CPRM, 2004). As rochas orto e 

paraderivadas encontram-se gnaissificadas e polideformadas. 

 

 Tonalito Cabaçal (PP4γca) 

 

Trata-se de um corpo intrusivo em rochas metavulcanossedimentares do Grupo 

Alto Jauru e em gnaisses e migmatitos do Complexo Alto Guaporé, de forma alongada, que 

acompanha o trend regional NNW, com marcada foliação tectônica, comumente uma 

xistosidade, que em sítios de alta deformação, adquire aspecto ocelar, típico de zonas 
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miloníticas. Ruiz (1992) descreve essas rochas caracterizando-as como mesocráticas, 

cinza-escuras, granulação média a grossa, comumente equigranulares. A foliação tectônica 

confere as rochas uma trama planar intensa, que em alguns exemplares, pode produzir 

aspecto ocelar nos augen gnaisses. 

 

 Suíte Intrusiva Figueira Branca (MP1δfb) 

 

A Suíte Intrusiva Figueira Branca representa as rochas intrusivas das rochas 

metavulcanossedimentares do Grupo Alto Jauru e contêm xenólitos de metabasaltos nos 

gabros. Os gabros e noritos são dominantes, estratificados em leitos de olivina e labradorita 

e mostraram raras texturas cumuláticas, ocorrendo também anortosito, dunito e troctolito 

(CPRM, 2004).  

 

 Complexo Metavulcanossedimentar Rio Alegre (MP1ra) 

 

O Complexo Metavulcanossedimentar Rio Alegre engloba rochas vulcânicas 

máficas e ultramáficas, sedimentares químicas e intrusivas máficas a félsicas, com 

metamorfismo na fácie xisto verde a anfibolito baixo. Compreende metabasaltos finos, 

equigranulares, foliados, com diques associados a restos de metassedimentos químicos 

(cherts e formações ferríferas bandadas); xistos, metacherts e formações ferríferas 

bandadas com cores variadas, granulação fina e estrutura xistosa e/ou bandada e 

metadacitos, metarriolitos e piroclásticas associadas (MATOS et al., 2004). 

 

 Suíte Intrusiva Água Clara (MP1γac) 

 

A Suíte Intrusiva Água Clara, corresponde a uma intrusão granítica, caracterizado 

por um batólito que se estende por 160 km2, no distrito de Farinópolis, município de 

Araputanga localizado na região noroeste da Área de Estudo. As rochas que constituem 

esse batólito possuem aspecto homogêneo e foliação concordante com as encaixantes 

(MATOS et al., 1996). Trata-se de um corpo de composição granítica e granodiorítica, com 

texturas diversas (equigranular, inequigranular ou porfirítica). O caráter intrusivo é 

evidenciado pela presença de enclaves máficos – ultramáficos de dimensões muito 

variadas (centimétricas a quilométricas). Uma foliação tectônica é penetrativa no batólito e 

tem atitude persistente em torno de N40W/80SW (CPRM, 2004). 
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 Suíte Intrusiva Santa Helena (MP1γsh) 

 

A Suíte Intrusiva Santa Helena representa um batólito granítico foliado, composto 

por granitos porfiróides, com granodioritos, tonalitos, aplitos e pegmatitos subordinados. As 

rochas da suíte exibem zonas de deformação concentrada, miloníticas, com atitude de 

direção N40-60W e mergulhos moderados para NE, até verticais. Zonas de cisalhamento 

transcorrentes dextrais balizam a borda oeste do batólito Santa Helena, desenvolvendo 

faixas miloníticas e cataclásticas. O grau metamórfico da deformação é compatível com as 

fácies anfibolito (CPRM, 2004). 

 

 Suíte Intrusiva Rio Branco (MP1δrb) 

 

A Suíte Intrusiva Rio Branco compreende basaltos toleíticos e gabros. As rochas 

efusivas exibem coloração cinza-escuro, granulação fina a afanítica, estrutura maciça, 

textura ofítica a subofítica e são constituídas essencialmente por plagioclásio e piroxênio 

e/ou anfibólio. As rochas plutônicas mostram uma cor cinza-esverdeada com tons negros, 

granulação média a fina e estrutura maciça e são da mesma composição das efusivas 

(BARROS et al., 1982). 

 

 Suíte Intrusiva Santa Rita (MP2γsr) 

 

A Suíte Santa Rita é uma associação de rochas ígneas, leucocráticas a 

mesocráticas, de cor cinza, exibindo granulação variando de equigranular média a 

porfirítica. A feição marcante dessas intrusões é a foliação tectônica, localmente milonítica.  

As intrusões agrupadas nesta suíte correspondem a corpos de dimensões reduzidas, 

alongados segundo o trend da estruturação regional NNW (CPRM, 2004).  

 

 Suíte Intrusiva Alvorada (MP2γa) 

 

A Suíte Intrusiva Alvorada engloba conjunto de plutons graníticos alongados e 

subcirculares, localizados entre as cidades de São José dos Quatro Marcos e a Reserva 

do Cabaçal (MONTEIRO et al., 1986). Ruiz (1992) descreve esses granitoides como 

geralmente equigranulares, granulação média a fina, cor cinza-clara a rósea, isotrópicos a 

levemente orientados e de composição dominante monzogranítica. Afloram ora como 
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pequenos corpos (plugs e stocks) irregulares a subelípticos, que cortam as unidades mais 

antigas, ora como corpos maiores, caracterizando plutons subarredondados a elípticos. 

 

 Suíte Intrusiva Vale do Alegre (MP2δva) 

 

São corpos magmáticos ultramáficos, englobando peridotitos, dunitos e 

serpentinitos, que apresentam intensa serpentinização, com textura granoblástica, 

granulação fina. As rochas máficas-ultramáficas dessa suíte apresentam uma assinatura 

geofísica característica evidenciada por fortes anomalias magnéticas bipolares, simétricas. 

 

 Unidade Amolar (Mpa) 

 

Na pequena porção que abrange o estado de Mato Grosso do Sul, nas margens do 

rio Paraguai, esta unidade ocorre em estreitas e irregulares faixas com direção NW-SE, 

englobando as seguintes subunidades: 

 

Subunidade 01 (Mpa1): Essa subunidade é composta por rochas metamórficas 

sedimentares como: metagrauvacas feldspáticas, metagrauvacas quartzosas e 

metarcóseos, localmente conglomeráticos. 

Subunidade 04 (Mpa4): Essa subunidade é composta por sericita xisto e quartzo-

sericita xistos, cujas feições primárias foram obliteradas pela deformação. 

Subunidade 05 (Mpa5): Compreende ortoquartzitos brancos e/ou rosados finos e bem 

selecionados, com intensa deformação. 

 

 Grupo Novos Dourados 

 

Formação Córrego Palmital (MPmp): Compreende quartzitos, metarenitos 

arcoseanos, médios a grossos (conglomerático). Os metapelitos estão sobrepostos aos 

metapsamitos, e são compostos por filitos e metargilitos e, subordinadamente, 

metassiltitos sericíticos. 
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 Grupo Aguapeí  

 

A deformação das rochas desse grupo é heterogênea, onde as coberturas 

sedimentares mostram-se horizontalizadas na porção ocidental da Serra Santa Bárbara e 

na região de Rio Branco, na porção oeste da Área de Estudo. Na porção oriental da Serra 

Ricardo Franco e central de Santa Bárbara ocorre um domínio de dobras abertas e 

simétricas. Na Serra de São Vicente, a noroeste na Área de Estudo, as dobras tornam-se 

assimétricas com vergência para NE, com desenvolvimento de foliação de plano axial e 

clivagem de crenulação.  O Grupo Aguapeí é dividido em três formações: Fortuna, Vale da 

Promissão e Morro Cristalino (SOUZA; HILDRED, 1980). As unidades que ocorrem na Área 

de Estudo são: 

 

Formação Fortuna (MP3f): essa formação é composta por metaconglomerado 

oligomítico basal com seixos de quartzo e seixos de quartzitos subordinados, em matriz 

sericítica. Os conglomerados são sobrepostos por metarenitos e metapelitos 

avermelhados subordinados. Os conglomerados representam porções distais de leques 

aluviais. Os arenitos são essencialmente ortoquartzíticos, em geral micáceos, com 

menos que 5% de feldspatos (CPRM, 2004).  

Formação Morro Cristalino (MP3vp): constitui-se principalmente por metassiltitos, 

ardósias e metargilitos, além de metarenitos subordinados. Os metapelitos estão 

arranjados em sequências granocrescentes cíclicas. As estruturas frequentemente 

encontradas são do tipo lenticular, flaser, ondulada, brechas intraformacionais, gretas 

de sinerese, ondulações truncadas e estruturas diapíricas (SAES et al., 1987). 

Formação Vale da Promissão (MP3mc): compreende predominantemente quartzo-

arenitos, frequentemente seixosos, apresentando estratificações cruzadas tabulares. 

Quartzo-arenitos finos são subordinados, com estratificações cruzadas festonadas de 

grande porte eólicas. 

 

 Formação Bauxi (NPbx)  

 

A Formação Bauxi é representada por uma sequência de metassiltitos, metargilitos 

e folhelhos, metarcóseos e metagrauvacas e uma sequência de metarenitos 

ortoquartzíticos, com níveis conglomeráticos. Os litotipos ocorrem em estreitas faixas de 

direção NW-SE, com espessura média de cerca de 1.200 m, localizadas na Serra Rio 
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Branco, a noroeste de Cáceres (MT), apresentam fraco metamorfismo, mostrando dobras 

amplas e abertas e estruturas sedimentares como estratificação plano-paralela, cruzada e 

marcas de onda, considerada uma variação lateral de fácies do metaconglomerado Puga 

(RIBEIRO FILHO et al., 1975; ALVARENGA, 1992). Possui contato por falha com as rochas 

da Formação Diamantino, na Serra das Araras (FIGUEIREDO et al., 1974) e contato por 

falhas e discordâncias com os Grupos Cuiabá e Alto Paraguai (VIEIRA, 1965). 

 

  Suíte Intrusiva Guapé (NP1γg) 

 

As rochas dessa suíte estão orientadas na direção NNW e ressaltam-se na 

topografia como serranias alinhadas, parcialmente recobertas pelas rochas sedimentares 

da Bacia do Parecis. Os contatos são tipicamente intrusivos com gnaisses de Complexo 

Alto Guaporé, marcados pela ocorrência de pegmatitos e apófises graníticas, e pelos 

frequentes xenólitos angulosos de gnaisses nas porções marginais da intrusão (RUIZ, 

2003). Menezes (1993) identificou duas fácies petrográficas nesse pluton: uma de 

composição sieno a monzogranítica e outra, subordinada, de composição quartzo 

monzonítica. 

 

 Formação Puga (NPpu) 

 

A Formação Puga é considerada como unidade basal do Grupo Alto Paraguai 

(FIGUEIREDO et al., 1974). Constitui-se de camadas de diamictitos associadas a 

paraconglomerados, arenitos, siltitos e folhelhos, rochas intensamente dobradas e 

fraturadas (RIBEIRO FILHO et al., 1975). Na BR-070, próximo a Cáceres (MT), é 

constituída por metadiamictitos com matriz síltica a arenosa fina, contendo clastos desde a 

fração areia grossa até blocos de rochas ígneas e metamórficas. Na BR-070, próximo a 

Cáceres (MT), a formação é constituída por metadiamictitos com matriz síltica a arenosa 

fina, contendo clastos desde a fração areia grossa até blocos de rochas ígneas e 

metamórficas (CPRM, 2004). As relações de contato com o Grupo Cuiabá e as formações 

Bauxi e Diamantino, acham-se tanto por falhas como em discordâncias angular e erosiva 

(BARROS et al., 1974; RIBEIRO FILHO et al., 1975). 
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 Grupo Cuiabá  

 

O Grupo Cuiabá constitui uma sequência de rochas sedimentares metamorfizadas 

intensamente dobradas que integra a unidade tectônica Faixa Paraguai. Na região de 

Cuiabá-Província Serrana foi identificada três deformações, duas com direção NW-SE e 

uma com direção SE-NW (LUZ et al., 1980). O contato com os Grupos Alto Paraguai e 

Corumbá é tectônico através de falhas inversas e discordância angular e erosiva com as 

formações Aquidauana, Bauxi, Puga, Botucatu, Furnas, Ponta Grossa e sedimentos 

quaternários das formações Araguaia e Pantanal (RIBEIRO FILHO et al., 1975; PINHO, 

1990). 

Na porção central da Faixa Paraguai ocorre as subunidades litoestratigráficas que 

engloba as seguintes litologias: 

 

Subunidade 1 (NPcu1): filitos sericíticos, com intercalações de filitos e metarenitos; 

Subunidade 2 (NPcu2): metarenitos arcoseanos, metarcóseos e filitos, com 

intercalações de metarenitos e lentes de mármores calcíferos; 

Subunidade 3 (Ncu3): filitos, filitos conglomeráticos, metaconglomerados, 

metarcóseos, metarenitos, quartzitos, com lentes de filitos e mármores calcíferos; 

Subunidade 4 (Ncu4): metaparaconglomerados (metadiamictitos) petromíticos, com 

clastos de quartzo, feldspato, quartzito, rochas graníticas e máficas e raras intercalações 

de filitos e metarenitos; 

Subunidade 5 (NPcu5): filitos e filitos sericíticos, com intercalações e lentes de 

metaconglomerados, metarenitos finos a conglomeráticos e metarcóseos;  

Subunidade 6 (NPcu6): filitos conglomeráticos, metaparaconglomerados 

(metadiamictitos), filitos e quartzitos e intercalações subordinadas de metarenitos; 

Subunidade 7 (NPcu7): metaparaconglomerados (metadiamictitos) petromíticos, 

matriz areno-argilosa, com clastos de quartzo, quartzito, calcário, rochas máficas e 

graníticas e raras intercalações de filitos;  

Subunidade 8 (NPcu8): mármores calcíticos e dolomíticos, margas e filitos sericíticos;  

Subunidade Indivisa (NPcui): quartzitos, metarenitos, filitos e filitos conglomeráticos.  
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 Grupo Alto Paraguai  

 

As rochas do Grupo Alto Paraguai, estão localizadas na porção centro-sul da Área 

de Estudo conformando a unidade geomorfológica província serrana. Estão situadas na 

zona externa da Faixa Paraguai, configurando uma faixa em forma de arco de 

aproximadamente 350 km por 30 km, de direção NE-SW. Encontram-se estruturadas por 

uma sucessão de falhas de empurrão e amplas dobras anticlinais e sinclinais, 

predominantemente assimétricas, com eixos na direção NE-SW a ENE-WSW com 

caimento principal para NE e SW de forma subordinada, com planos axiais sub-verticais 

mergulhando para SE (CPRM, 2004). Na Área de Estudo ocorrem as seguintes unidades 

litoestratigráficas que englobam as seguintes formações rochosas: 

 

Formação Araras (NP3ari): É constituída por calcários e dolomitos intensamente 

dobrados e fraturados. São registrados contatos tectônicos através de falhas de 

empurrão com as formações Puga e Bauxi (LUZ et al., 1980) e contato gradacional 

inferior e superior com as formações Puga e Raizama, respectivamente. A Formação 

Araras é subdividida em dois Membros Superior e Inferior (FIGUEIREDO et al., 1974): 

Membro Inferior (NP3ari): margas com seixos e/ou conglomerados com matriz 

margosa, passando a calcários margosos com intercalações de siltitos, argilitos 

calcíferos e calcários calcíticos e dolomíticos.  

Membro Superior (NP3ars): dolomitos com intercalações subordinadas de arenitos, 

siltitos e argilitos calcíferos com níveis de sílex e concreções silicosas. 

Formação Raizama (NP3ra): Correspondem a arenitos ortoquartzíticos brancos, 

médios a grossos, com níveis conglomeráticos, passando a arenitos feldspáticos e 

arcoseanos, granulometria média, submaturos, com estratificações plano-paralela e 

cruzada, marcas de onda e finas intercalações de folhelhos e siltitos (FIGUEIREDO et 

al., 1974; RIBEIRO FILHO et al., 1975). Os litotipos dessa formação foram afetados por 

esforços compressivos na direção SE-NW, condicionando o desenvolvimento de 

extensos braquianticlinais e braquissinclinais de direção NE-SW e dobras com 

vergência para NW. Os contatos inferior e superior com as formações Araras e 

Diamantino, respectivamente, são gradacionais. Contatos por falha são registrados nas 

serras do Tombador, Azul e Dourada, com as formações Puga e Bauxi e o Grupo 

Cuiabá, que também está recoberta pelos sedimentos da Formação Pantanal (RIBEIRO 

FILHO et al., 1975). 
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Formação Diamantino (NP3di): Correspondem a arcóseos finos, siltitos e folhelhos, 

vermelhos e marrons, finamente interestratificados e com estratificações cruzadas 

centimétricas. No entorno da cidade de Diamantino (MT), é constituída por uma 

sequência de arenitos arcoseanos avermelhados. As camadas de arenito mostram 

formatos sigmoidais e estruturas primárias de marcas de onda no topo, com cristas 

orientadas segundo a direção N65E, paleocorrente 20/235, com variações locais para 

N80W e estratificações cruzadas de pequeno porte tangenciais de baixo ângulo. O 

contato inferior com a Formação Raizama é gradacional. Encontra-se encoberta em 

discordância angular e erosiva pelos sedimentos do Grupo Paraná, Formação Pantanal, 

Cobertura Detrítica-Laterítica e Depósitos Aluvionares. Contatos térmicos são 

registrados com as rochas basálticas da Formação Tapirapuã (Arenápolis) e 

kimberlíticas do Cretáceo. São frequentes contatos por falhas com o Grupo Cuiabá e 

com as formações Puga, Araras e Raizama (RIBEIRO FILHO et al., 1975). 

 

 Grupo Corumbá 

 

Formação Bocaína (NP3bo): Ocorre na porção que abrange uma área do Mato Grosso 

do Sul, compreendem uma sequência de calcários, dolomitos e, subordinadamente, 

mármores. Ocorre também presença de rochas fosfáticas representadas por 

microfosforitos maciços e estromatólitos e esteiras algais fosfatizadas. 

 

 Grupo Jacadigo  

 

Formação Urucum (NPu): Na Área de Estudo ocorre de forma pontual constituindo 

pequenos morros, isolados na paisagem do Pantanal, localizados na extremidade 

sudoeste. É a unidade basal do Grupo Jacadigo, corresponde a um pacote de 

sedimentos clásticos com espessura variável até 400 m com intercalações restritas de 

lentes de calcário. As litologias dominantes são arcóseos grosseiros, conglomerados, 

arenitos arcoseanos e mais restritamente arenitos e siltitos. Os conglomerados são 

petromíticos, progradam para arcóseos constituídos por quartzo e feldspatos, mal 

selecionados, finos a grossos, por vezes com cimento calcífero. Paraconglomerados 

são frequentes na base da unidade e ocorrem também de modo reduzido ao longo de 

toda a formação (CPRM, 2004).  
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Formação Santa Cruz: Membro Córrego das Pedras (NPczcp): seus litotipos 

compreendem metaconglomerados e metarenitos feldspáticos, róseos, finos, bem 

selecionados, que gradacionam para metassiltitos vermelho-arroxeados e intercalações 

de lâminas de óxido de manganês. Para o topo transicionam a horizonte composto de 

intercalações milimétricas a métricas de metacalcários dolomíticos e metamargas, com 

impregnações manganesíferas.  

 

 Suíte São Vicente - Granito São Vicente (ȼ3γm) 

 

O Granito São Vicente ocorre na porção sudeste da Área de Estudo, caracteriza-

se por reunir uma série de batólitos graníticos alcalinos de coloração rósea que ocorrem na 

Faixa Paraguai, intrusivo em rochas do Grupo Cuiabá. Almeida (1968) refere-se a esse 

granito como uma intrusão batolítica de caráter tardicinemático. Almeida et al. (1972) 

relaciona essa unidade a reativação magmática que origina rochas extrusivas (riolíticas e 

riodacíticas) através de falhas cônicas na câmara e abóboda do corpo. 

 

 Vulcânicas Mimoso (ȼ3ám) 

 

Engloba rochas vulcânicas de composição dacítica, riodacítica e riolítica. Del’Arco 

et al. (1982) considera essa unidade e Suíte São Vicente co-magmáticos. São ocorrências 

restritas, próximo de 15 km2 de área, na forma de três pequenas elevações em destaque 

na planície pantaneira. Situam-se de 10 a 15 km a sudeste da Serra de Mimoso. São rochas 

isótropas, sem deformação, porém, de textura heterogênea em geral, porfiríticas com matriz 

muito fina ou simplesmente afaníticas. Apresentam fraturamento regular característico das 

vulcânicas ácidas, no caso, assumindo as direções NE e NW com mergulhos verticalizados.  

 

 Bacia do Paraná 

 

A Bacia do Paraná é uma bacia paleozoica intracontinental da Plataforma Sul-

Americana (MANTOVANI; ZALÁN, 1997). Na porção nordeste e leste da Área de Estudo 

ocorrem unidades litológicas correspondentes a Bacia do Paraná, compreendem as rochas 

do Grupo Rio Ivaí, das formações Furnas e Ponta Grossa do Grupo Paraná, Formação 

Botucatu do Grupo São Bento e rochas do Grupo Bauru. 
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Grupo Rio Ivaí (O3S1rv): As rochas do Grupo Rio Ivaí são compostas por 

conglomerados e arenitos quartzosos, finos a médios, por vezes grossos e 

conglomeráticos com grânulos e seixos de quartzo, maciços ou com estratificação 

cruzada tangencial, intercalando camadas pouco espessas de pelitos (ASSINE, 1996). 

Grupo Paraná - Formações Furnas (D1f): na Área de Estudo ocorre na borda noroeste 

da Bacia do Paraná. É a unidade basal do Grupo Paraná, corresponde a arenitos 

grossos e muito grossos com estratificação cruzada planar, de forma predominante e, 

estratificações cruzada acanalada e cruzada hummocky, de forma secundária. Ocorrem 

também arenitos finos com laminação cruzada cavalgante (ASSINE,1996). Na região 

da borda noroeste da bacia, desde as cercanias da Chapada dos Guimarães até o limite 

sudeste da área, afloram camadas de arenitos médios a grossos, com estratificação 

cruzada, arenitos finos com laminação cruzada cavalgante e arenitos finos com 

estratificação cruzada hummocky. 

Formação Ponta Grossa (Dpg): é caracterizada por uma sequência de folhelhos e 

siltitos na base e apresentando para o topo intercalações de arenitos finos a muito finos. 

São frequentes bioturbações e níveis finos de conglomerado na base. Em geral são 

rochas com boa fissilidade, com níveis fossilíferos nos folhelhos.  

Grupo São Bento: Formação Botucatu (J3K1bt): compreendem arenitos vermelho-

tijolo, friáveis, pouco argilosos, caulínicos, feldspáticos, geralmente médios a finos, 

grãos bem arredondados a subarredondados, com estratificações cruzadas eólicas, 

finamente estratificados plano-paralelamente. Os arenitos dessa unidade constituem-se 

em excelentes aquíferos explotados em diversos estados brasileiros, fazendo parte do 

denominado Aquífero Guarani. 

Grupo Bauru (K2b): As rochas sedimentares do Grupo Bauru, correspondem a arenito 

muito fino a fina com intercalações de siltito, argilito, arenito conglomerático e 

conglomerado e rochas cabornáticas calcarenito, calcirudito e calcilutito (FERNANDES, 

1992). 

 

 Suíte Magmática Paredão Grande (K1λpg) 

 

Representa rochas basálticas alcalinas e rochas piroclásticas. Depósitos 

identificados como de natureza piroclástica foram descritos como brechas vulcânicas e 

tufos, podendo ocorrer interação com a sedimentação siliciclástica de ambiente desértico 
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sob a forma de pavimentos contendo bombas vulcânicas ou sedimentos nas frações areia 

e silte englobados nos derrames (CPRM, 2004). 

 

 Bacia dos Parecis  

 

Na Área de Estudo, no extremo noroeste, ocorre uma porção da Bacia do Parecis, 

considerada uma bacia intracratônica profunda, alongada na direção leste-oeste (1.250 km 

por 400 km). Teve sua evolução bastante influenciada pelo desenvolvimento polifásico da 

região Andina, provavelmente desde o Paleozóico (CPRM, 2004). As litologias da Bacia do 

Parecis que ocorrem na porção norte e oeste da Área de Estudo correspondem as 

formações Jauru, Tapirapuã, Salto das Nuvens, e Utiariti. 

 

Formação Jauru (C1ja): A Formação Jauru constitui-se de um pacote sedimentar sub-

horizontalizado composto de paraconglomerados petromíticos, siltitos arenosos, 

folhelhos e tilitos. Os folhelhos e siltitos ocorrem interestratificados, passando para o 

topo a diamictitos. Os paraconglomerados mostram-se parcialmente lateritizados, 

apresentando 70% de matriz com clastos de quartzitos, arenitos arcosianos, gnaisses e 

granitos caoticamente distribuídos. Os folhelhos apresentam laminação plano-paralela 

e presença esporádica de minerais micáceos nos planos de estratificação. As análises 

palinológicas indicaram a presença de palinomorfos Cristatisporites sp., característicos 

do Eocarbonífero (CPRM, 2004). 

Formação Tapirapuã (J1βat): A Formação Tapirapuã equivale a derrames básicos, 

representando as últimas manifestações magmáticas fissural mesozoicas que ocorreu 

na Bacia do Paraná, onde conformam a Formação Serra Geral (BARROS et al., 1982). 

É constituída por basaltos isotrópicos, cinza-chumbo nas bordas e no centro constituído 

por diabásios finos a médios, de composição toleítica. Os basaltos mostram estruturas 

amigdaloidais, disjunções colunares e são afetados por falhamentos gravitacionais 

pouco pronunciados e por um intenso diaclasamento.  

Formação Salto das Nuvens (K2sn): A Formação Salto das Nuvens é representada 

por conglomerados polimíticos de matriz argilo-arenosa intercalados por lentes de 

arenitos vermelhos de granulometria variável desde muito fina a conglomerática. 

Ocorrem arenitos imaturos com estratificação cruzada de médio porte, contendo seixos 

e calhaus de diversos litotipos. É frequente a presença de camadas de arenito bimodal, 

maciço de espessura variável, com leitos de argila vermelha intercalados, sendo 
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comuns também arenitos bimodais laminados com estratificação cruzada de grande 

porte. Correspondendo também margas, argilitos calcíferos e siltitos (SILVA et al., 

2003). 

Formação Utiariti (K2ut): A Formação Utiariti, Barros et al. (1982) as rochas dessa 

unidade constituem as partes mais elevadas do Planalto dos Parecis, sobrepondo-se às 

rochas da Formação Salto das Nuvens em contato gradacional e concordante. 

Corresponde a arenitos finos a médios, podendo ser localmente grossa, com 

estratificação cruzada de pequeno porte. A composição é essencialmente por grãos de 

quartzo e feldspato. Possuem pouco cimento e matriz sendo facilmente desagregados. 

Localmente podem se apresentar com intensa silicificação devido à diagênese ou 

proximidade de falhas. 

 

 Suíte Ponta do Morro (K2γ4pm) 

 

Representam rochas graníticas e sieníticas, levemente supersaturadas, que 

afloram descontinuamente. São constituídas por uma típica associação de granitóides 

alcalinos anorogênicos, intraplaca, do tipo A, exibindo uma intensa variação textural e 

mineralógica de caráter bimodal. Os sienitos mais primitivos estão representados por 

melasienito, microsienito, sienito médio, sienito fluidal, de composição metaluminosa. Os 

mais evoluídos, de composição peralcalina, são representados por arfvedsonita sienito, 

riebeckita sienito, sienito rosso e fayalita sienito, enquanto que os granitos, litotipos mais 

abundantes, variam desde peraluminosos (biotita granito) a peralcalinos (aegirina riebeckita 

granito) passando por termos metaluminosos (ferrobarroisita granito) (SOUSA, 1997). 

 

Formação Cachoerinha (ENch): Correspondem a rochas areníticas variando sua 

granulometria de médio a grosso, por vezes argilosos e apresentando níveis de 

conglomerados, além de ocorrer argilitos cinza-esverdeado com grãos de areia 

esparsos e estratificação incipiente. Braun (1971) admite uma idade Neogeno para esta 

formação, onde os depósitos aluvionares estão geneticamente associados ao ciclo Sul-

Americano. 
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 Coberturas Detrito-Lateríticas Ferruginosas (NQdl) 

 

Os sedimentos detrito-lateríticos ocorrem preferencialmente em áreas aplainadas, 

com interflúvios tabulares e associados a pequenas elevações dominadas pelo horizonte 

concrecionário do perfil laterítico. As superfícies aplainadas são constituídas 

dominantemente por solos argilo-arenosos de tonalidade avermelhada, ricos em 

concreções ferruginosas, além de níveis de argilas coloridas e areias inconsolidadas. Os 

lateritos imaturos, quando em perfis completos e preservados, modelam grande parte do 

relevo atual (CPRM, 2004).  

 

 Bacia do Pantanal 

 

A Bacia do Pantanal está inserida na Área de Estudo, é uma das maiores bacias 

intracratônicas cenozoicas do Brasil, possui cerca de 600 m de espessura de sedimentos. 

Considerada uma vasta planície aluvial constituída por depósitos de leques aluviais de 

talude e lateritos ferruginosos, formados por sedimentos de natureza arenosa e síltico-

argilosa com pouco cascalho (ALMEIDA, 1964). Caracterizada por inúmeros canais 

abandonados e pequenas lagoas (RABELO; SOARES, 1999) que definiram a Formação 

Pantanal. 

 

Formação Pantanal: A Formação Pantanal na Área de Estudo é caracterizada por três 

fácies: Fácies Depósitos Coluvionares (Q1pc); Fácies Terraços Aluvionares (Q1p1); 

Fácies Depósitos Aluvionares (Q1p2), intimamente relacionadas a uma fase de 

retrabalhamento dos sedimentos fanerozóicos da Bacia do Paraná, com 

desenvolvimento de leques aluviais e superfície de aplainamento formando terraços 

argilo-arenosos com níveis arenosos e de cascalho, parcialmente lateritizados, 

desenvolvendo perfis lateríticos e imaturos (CPMR, 2004). 

 

Fácies Depósitos Coluvionares (Q1pc): representam a porção basal, constituída por 

sedimentos detríticos, parcialmente laterizados, cascalhos, areias, siltes e argilas. 

Fácies Terraços Aluvionares (Q1p1): representam a porção intermediária, 

compreendendo fácies terraços aluvionares elevados, caracterizado como planície 

aluvial antiga, englobando sedimentos areno-argilosos, parcialmente inconsolidados e 

laterizados. 
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Fácies Depósitos Aluvionares (Q1p2): compreendem a porção do topo, nominada de 

fácies depósitos aluvionares, constituída por sedimentos sub-recentes argilo-síltico-

arenosos. 

 

 Depósitos Aluvionares (Q2a) 

 

Constituem depósitos caracterizados por sedimentos inconsolidados, 

dominantemente arenosos, representados por areias com níveis de cascalhos e lentes de 

material silto-argiloso, de idade provavelmente Pleistocência (CPMR, 2004). Ocorre 

associados às calhas dos rios Paraguai, Jauru, Corixo Grande, Piraim, Cuiabá, inseridos 

na Área de Estudo, compreendendo basicamente sedimentos aluviais. O padrão de 

sedimentação fluvial holocênico dessas drenagens em geral é caracterizado por depósitos 

de acresção lateral de margem de canal e de carga de fundo, que incluem barras em pontal, 

barras de meio de canal e depósitos de carga de fundo. Esses sedimentos distribuem-se 

também nas planícies de inundação dos rios onde ocorre o ambiente lacustre, representado 

por lagos residuais, formados pela migração das cristas de acresção lateral das barras, 

além de lagos represados. Associadas a esses sedimentos são encontradas na região 

importantes concentrações de ouro e diamante. 

 

 

5.1.4.2 Geotecnia 

 

As avaliações das condições geotécnicas da Área de Influência Direta identificam 

as áreas de potencial risco geotécnico. A análise se dá no âmbito geológico-geotécnico, 

devido aos processos endógenos e exógenos de formação do relevo, e no âmbito 

hidrológico, devido a característica climática da região.  

Em relação a área de estudo, foi analisado os fatores que envolvem os processos 

exógenos geomorfológicos, como os movimentos de massa, processos erosivos e 

subsidências, bem como a relação desses processos com os fatores hidrológicos, por meio 

das inundações. Tais análises serão apresentadas na sequência.  
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5.1.4.2.1 Movimentos de massa 

 

Os movimentos de massa envolvem processos de desestabilização de encostas e 

maciços e também são conhecidos como movimentos de massa gravitacionais. Assim são 

denominados, pois ocorrem principalmente sob o efeito da ação de forças gravitacionais, 

geralmente potencializado pela ação da água. Como exemplos de movimentos de massa, 

pode-se destacar os escorregamentos, os desmoronamentos, os tombamentos/rolamentos 

de bloco, os rastejos e as corridas (VARNES, 1978; AUGUSTO FILHO, 1992; BIGARELLA, 

2013). 

Dentre os mecanismos condicionantes de movimentos de massa, destacam-se as 

características morfológicas, como altitude e inclinação da vertente, em conjunto com 

demais condicionantes: as características geológicas, por meio da litologia e pedologia, as 

características climáticas, por meio da precipitação, e as características de uso e ocupação 

do solo, como a cobertura vegetal.  

Devido as condiçõies planialtimétricas da região, disposta no item 5.1.3.1.5, a Área 

de Influencia Direta não apresenta risco geotécnico relacionado aos movimentos de massa 

gravitacionais. Pois, a região é caracterizada por ser uma grande planície, ou seja, não 

apresenta gradiente elevado de inclinação e elevada variação altimétrica.  

 

5.1.4.2.2 Processos erosivos 

 

A erosão é um processo natural de remoção do solo, que pode ser acelerado devido 

a ação antrópica (BIGARELLA, 2013). Em relação a área de estudo, identifica-se a a 

existência dos processos erosivos pluviais, que consistem na remoção do solo pela ação 

das águas de escoamento superficial, depositando-o em áreas mais baixas do relevo, e dos 

processos erosivos fluviais, que consiste na remoção dos solos das margens de um rio em 

consequência das forças de arraste do fluxo de água.  

A AID está localizada em uma grande planície deposicional, cujos sedimentos são 

lixiviados, transportados e sedimentados, de forma natural, pelo escoamento superficial e 

pelo rio Paraguai e seus afluentes. A região é caracterizada pela presença dos leques 

aluviais que terminam no rio Paraguai, em que perde-se o poder erosivo das regiões do 

Alto Paraguai e adquire-se características de deposição e assoreamento, formando 

grandes depósitos areno-siltosos (UFPR/ITTI, 2015).  
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As inundações nas planícies estão relacionadas ao assoreamento natural dos 

canais. O regime de precipitação da região e os aspectos litológicos afetam diretamente 

intensidade da perda de solo por erosão. Desse modo, os processos de transporte de 

sedimentos interferem no assoreamento nos corpos de água e, consequentemente, no 

aumento das inundações (UFPR/ITTI, 2015).  

A avaliação da característica da AID, em relação aos processos erosivos, foi 

realizada através de uma Análise Multicritério, englobando os principais parâmetros de 

suceptibilidade a erosão, conforme apresentado a seguir. A análise permitiu averiguar a 

característica deposicional da área de estudo. 

 

 Metodologia  

 

A erosão inicia-se com a supressão da vegetação, tornando áreas suscetíveis a 

partir do aumento do escoamento superficial. Em áreas de declividade elevada, ocorrem as 

grandes perdas de solo, originando extensas voçorocas (CARVALHO, 1991).  

Dentre os fatores que influenciam nos processos erosivos, autores, como Bigarella 

(2013) e Guerra e Cunha (2013), apontam quatro como sendo os principais: a declividade 

das encostas, a pedologia, por meio da erodibilidade do solo, a erosividade da chuva e a 

cobertura vegetal. Desse modo, a magnitude e abrabgência da erosão depende do 

potencial dos fatores internos e externos que condicionam os processos erosivos. 

A metodologia para a realização desse estudo está baseada no Processo Analítico 

Hierárquico (AHP). A metodologia AHP consiste em uma análise multicriterial baseada em 

ponderação, na qual os fatores a serem avaliados são colocados numa escala de 

importâncias que varia de 1 a 9, com os valores pares (2, 4, 6 e 8) sendo intermediários 

entre as importâncias definidas, como apresentado na Tabela 5.12. Desse modo, a 

metodologia é fundamentada na decomposição e na síntese das relações entre os critérios, 

a fim de se estabelecer uma priorização dos seus indicadores, aproximando-se de uma 

melhor resposta de medição única de desempenho (SAATY; VARGAS, 2012). 
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TABELA 5.12 – GRAUS DE IMPORTÂNCIA DO MÉTODO AHP. 

Importância Relativa Definição Explicação 

1 Mesma importância 
Duas atividades contribuem para 
concretizar o objetivo 

3 
Importância pequena de uma 
sobre a outra 

Importância e julgamento favorecem 
levemente um critério sobre o outro 

5 Importância grande ou essencial 
Importância e julgamento favorecem 
fortemente um critério sobre o outro 

7 
Importância muito 
grande ou demonstrada 

Um critério se sobressai ao outro 
fortemente, com dominação demonstrada 
na prática 

9 Importância absoluta 
Um critério se sobressai ao outro, com alto 
grau de certeza 

Fonte: Adaptado de Saaty e Vargas (2012). 

 

Portanto, o AHP auxilia na tomada de decisão de problemas, por meio da 

quantificação das variáveis envolvidas, com base em uma hierarquia de critérios 

ponderados por pesos. No caso da análise de susceptibilidade aos processos erosivos, os 

pesos a serem considerados estão relacionados aos seguintes elementos: dados de 

declividade, erosividade da chuva, cobertura vegetal e pedologia.  

A seguir é detalhada a obtenção e a caracterização dos respectivos critérios, bem 

como o geoprocessamento e a ponderação dos parâmetros utilizados na análise. 

 

 Erodibilidade do solo  

 

A erodibilidade do solo é determinada de acordo com a sua classificação 

pedológica. A pedologia consiste na caracterização do solo de acordo com a quantidade de 

argila, areia, matéria orgânica, estrutura, agregação entre as partículas e com a presença 

de argilo-minerais nos solos, e, a partir das principais características, é dada a classificação 

dos solos (CUNHA; GUERRA, 1998). Desse modo, a pedologia é uma característica 

intrínseca à capacidade de arraste da partícula de solo e da capacidade de infiltração 

(BIGARELLA, 2013).  

A caracterização pedológica da Área de Influência Direta foi baseada inicialmente 

em dados secundários. Os dados foram obtidos por meio dos relatórios técnicos 

desenvolvidos pela Secretaria de Estado e Planejamento (SEPLAN), Mato Grosso (2000), 
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Radambrasil (1982) e EMBRAPA (1982). Além disso, também foi levantado dados 

primários.  

O detalhamento da caracterização pedológica está apresentado na seção 5.1.5.1., 

por meio da Tabela 5.16 e do mapa da Figura 5.56, sendo que esses apresentam o 

esquema geral de hierarquização dos solos do estado de Mato Grosso, de acordo com a 

sua erodibilidade. 

A região da AID em que o empreendimento do Terminal Portuário Paratudal está 

inserido é caracterizada pela presença predominante dos planossolos háplicos e também 

dos gleissolos háplicos e argissolos vermelho-amarelos. O planossolo observado em 

campo é bem compactado e possui maior proporção de argila, desse modo, é um solo 

plástico e com grande aderência. O gleissolo está presente nas regiões marginais ao rio 

Paraguai, sendo um solo mal drenado e desenvolvido a partir de sedimentos recentes 

fluviais ainda não consolidados. Já o argissolo está localizado em porções mais elevadas 

e é caracterizado por ser areno-argiloso bem estruturado, profundo e de cor acinzentado.  

 

 Erosividade da chuva 

 

A pluviometria possui relação direta com os processos erosivos, sendo que a 

duração, a frequência e a intensidade da chuva são os parâmetros que devem ser 

considerados, bem como a energia cinética e o momento da gota de chuva (BIGARELLA, 

2013).  

O momento é o produto entre a massa e a velocidade da gota da chuva. A energia 

cinética é a energia do número total de gotas de um evento chuvoso, que é função da 

saturação, da massa, do tamanho da gota e da velocidade (GUERRA; CUNHA, 2013).  

Segundo Pittelkow (2013), a chuva pode erodir o solo em dois modos: runoff, devido 

ao escoamento superficial, ou por splash, devido ao impacto das gotas de chuva. No 

instante em que as gotas de chuva atingem o solo, inicia-se o splash e consequentemente 

o desencadeamento dos processos erosivos, uma vez que as partículas se soltam e ficam 

expostas ao escoamento superficial. Tal exposição ocorre tanto pela ruptura dos 

agregados, como pela própria ação transportadora do efeito splash e é controlada em 

função da cimentação e da resistência ao cisalhamento do solo.  

A erosividade da chuva pode ser medida por meio de índices, como por exemplo, 

o índice de erosividade padrão EI30. Esse índice é largamente utilizado e relatado por 



                                                                                                       
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

136 

diversos pesquisadores como uma medida satisfatória, devido à boa relação que apresenta 

com as perdas de solo (MELLO et al., 2007). 

Para simplificar a obtenção da erosividade, é possível correlacionar o índice EI30 

com um coeficiente de chuva conhecido como índice de Fournier modificado (IFM) 

(RENARD; FREIMUND, 1994). Esse índice é facilmente obtido a partir de séries históricas 

diárias de precipitação. 

O IFM, desenvolvido por Neto e Moldenhauer (1992), foi obtido a partir de 22 anos 

de registros de precipitação de Campinas (de 1954 a 1975) e é muito utilizado em diversos 

estudos brasileiros. Os autores encontraram alta correlação entre a média mensal do índice 

de erosão e a média mensal do coeficiente de chuva, conforme a Equação (1) (GALDINO; 

GREGO; SILVA, 2014). Desse modo, os dados de erosividade da chuva foram calculados 

com base no IFM desenvolvido por Neto e Moldenhauer (1992) e dos dados, obtidos por 

meio das cinco estações pluviométricas na Área de Estudo do empreendimento (Tabela 

5.13). 
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TABELA 5.13  – ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DA EROSIVIDADE DA 
CHUVA. 

Código da 
estação 

Município Operador 

Coordenadas (graus 
decimais) Altitude 

(m) 
Início de 
operação Latitude Longitude 

OMM 83405 Cáceres/MT INMET -16,05 -57,68 124 01/01/19124 

OMM 83361 Cuiabá/MT INMET -15,61 -56,1 145 01/01/19111 

OMM 83309 Diamantino/MT INMET -14,4 -56,45 286 01/01/19321 

OMM 83364 Padre Ricardo Remetter/MT INMET -15,78 56,06 140 01/01/19861 

OMM 83552 Corumbá/MS INMET -19,01 130,00 130 01/01/19641 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

𝐸𝐼 = 68,730(
𝑝2

𝑃
)0,841 

 

(1) 

em que: 

EI = média mensal do índice de erosão em MJ mm ha-1 h-1; 

p = precipitação média mensal em mm; 

P = precipitação média anual em mm.  

 

A erosividade média anual das chuvas para cada estação foi estimada pelo 

somatório dos seus índices mensais de erosão (EI) e interpolada nas cinco estações 

pluviométricas identificadas nos estudos de pluviometria da caracterização climática, item 

5.1.2.1.8, encontrando assim as variações de erosividade de 6690 e 6650 MJ mm ha-1 ano-

1. 

Para fins comparativos dos resultados de erosividade anual, foram utilizados os 

limites de valores para classes de erosividade anual da chuva (MJ mm ha-1 ano-1) no 

estado de Mato Grosso (Tabela 5.14) de acordo com Salton et al (2013). Com base nos 

valores limites propostos por Salton et al. (2013), toda a AID foi classificada com erosividade 

da chuva fraca. Os valores e interpretação são condizentes, pois, por mais que existam 

períodos de chuva muito intensas na região, fato que a torna sazonalmente inundável, no 

espaço temporal anual o período chuvoso perde a representatividade, permitindo que a 

região seja enquadrada na classe de erosividade fraca. 

 

                                            
4 O tamanho da série histórica está de acordo com o que preconiza a World Meteorological 

Organization (WMO), em sua Nota Técnica número 82, Thon (1966, segundo Catalunha et al., 2002), em que 
o número mínimo de anos de dados climáticos deve ser igual a 30 anos. 
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TABELA 5.14 – LIMITES DE VALORES PARA CLASSES DE EROSIVIDADE ANUAL DA CHUVA NO 

ESTADO DE MATO GROSSO. 

Classes de erosividade da chuva Limites de valores (MJ mm ha-1 ano-1) 

Muito Forte >16.000 

Forte 12.000 a 16.000 

Moderada 8.000 a 12.000 

Fraca 4.000 a 8.000 

Muito fraca <4.000 

 

 

 Declividade 

 

A inclinação da encosta, relacionada à condicional geomorfológica, é o fator que 

apresenta maior relevância na análise da susceptibilidade erosiva, uma vez que os registros 

de movimentos de massa no Brasil indicam estreita correlação entre esta condicionante e 

a distribuição espacial dos processos (PINTO, 2015).  

Como visto anteriormente, a erosão total do solo é consequência do arraste da 

partícula pelo escoamento superficial, da inclinação da encosta e/ou do talude, aumentando 

a velocidade do escoamento, e consequentemente aumentando a força de arraste das 

partículas. As encostas possuem sua inclinação e elevação determinadas pelos processos 

geológicos e climáticos de formação do solo. Portanto, justifica-se a importância de analisar 

a influência da inclinação.  

A declividade da Área de Estudo foi calculada em percentual pelo software ArcGIS 

10.3 com a ferramenta slope, utilizando dados da missão Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) reamostrados por interpolação bicúbica para a resolução espacial de 45 

m, com a finalidade de atingir um melhor detalhamento da Área de Estudo. A Figura 5.45 

apresenta o mapa de declividade utilizado.  
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FIGURA 5.45 – MAPA DE DECLIVIDADE NA AID. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Uso e ocupação do solo  

 

De acordo com Bigarella (2013), a vegetação impacta os processos erosivos em 

diversas formas, como: confinamento do solo, diminuição da velocidade do escoamento 

superficial hortoniano e aumento da taxa de infiltração do solo. A além disso, a cobertura 

vegetal proporciona proteção ao solo em relação ao efeito splash. 

À medida que a cobertura vegetal se torna mais densa (mais de 30%), a erosão 

diminui, pois, a vegetação atua na interceptação e infiltração da água da chuva. Além disso, 

a maior parte dos estudos aponta que a falta de vegetação aumenta o escoamento 

superficial, devido a cimentação do solo, ocasionado pelo impacto das gotas de chuva 

(BIGARELLA, 2013). 

A pesquisa para a obtenção do mapa de uso e ocupação do solo (Figura 5.46) foi 

desenvolvida através de imagens do sistema Landsat 8. Foi utilizado uma composição de 

bandas fusionadas do sistema Landsat 8, atingindo resolução espacial de 15 m, as imagens 

utilizadas foram tomadas em 07/05/2018. As classes foram obtidas por classificação de 

imagens pelo método de classificação supervisionada, as amostras de treinamento foram 

definidas dentro da Área de Influência Direta do empreendimento. 
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FIGURA 5.46 – MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA AID. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Processamento de dados 

 

Os dados foram processados em um ambiente de geoprocessamento, sendo que 

esse tem por finalidade o fornecimento de ferramentas computacionais para que os 

diferentes analistas avaliem a evolução espacial e temporal, bem como fornecer as inter-

relações entre os diferentes fenômenos geográficos. Dentre as ferramentas estão os 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG), que permitem realizar análises complexas, ao 

integrar dados de diversas fontes e criar banco de dados referenciados geograficamente 

(CÂMARA; MEDEIROS, 1998).  

Além disso, o geoprocessamento permite estudar áreas de grandes proporções de 

forma rápida e objetiva, por meio do diálogo entre diferentes tipos de dados. Para o referido 

estudo, o geoprocessamento foi realizado através do software ArcGIS 10.3. 

 

 Ponderação dos fatores de susceptibilidade 

 

Os critérios para determinar a influência da erosividade e da erodibilidade no 

cruzamento dos dados foram baseados em Silva et al (2016). A definição das importâncias 

relativas aos atributos no processo de susceptibilidade aos processos erosivos foi dada por 

meio de uma matriz de cruzamento dos critérios apresentada na Tabela 5.15. Essa matriz 

determina o quanto o critério da coluna esquerda é mais importante em relação a cada 

critério correspondente na linha superior e, quando confrontado com ele mesmo, a única 

possibilidade de valor será 1. Os valores estabelecidos pelos autores são coerentes com 

outros autores na literatura, como por exemplo, Sena (2008), Kayastha, Dhital e Smedt 

(2013), Magri (2013) e Pinto (2015). 

 

TABELA 5.15 – MATRIZ DE COMPARAÇÃO A PARTIR DO MÉTODO AHP. 

Fatores Erosividade Pedologia 
Uso do 

Solo 
Declividade 

Erosividade 1 1/3 1/5 1/7 

Pedologia 3 1 1/3 1/5 

Uso do solo 5 3 1 1/3 

Declividade 7 5 3 1 

Fonte: Adaptado de Silva et al.(2016). 
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Após o preenchimento da matriz, calculou-se o vetor de pesos, como proposto por 

Saaty e Vargas, 2012. Desse modo, realizou-se o somatório da coluna, dividiu-se cada 

elemento da matriz pelo somatório da sua respectiva coluna e, posteriormente, o resultado 

é dado pelo somatório dos elementos de cada linha. 

Portanto, para cada variável citada anteriormente (erosividade da chuva, pedologia, 

declividade e uso e ocupação do solo), foram atribuídos pesos relativos e reclassificados 

de acordo com a importância pareada do fenômeno em relação ao outro. A fórmula inserida 

no geoprocessamento é apresentada pela Equação 2.  

 

Susceptibilidade = Eros* 0,06 + Pedol* 0,12 + Uso * 0,26 + Decliv * 0,56 
 

(2) 

em que:  

Eros = Erosividade da chuva; 

Pedol = Pedologia; 

Uso = Uso e Ocupação do Solo; 

Decliv = Declividade. 

 

 Resultados 

 

Com base na análise multicriterial, considerando a ponderação dos quatro fatores 

condicionantes aos processos erosivos (características geológicas, morfológicas, 

climáticas e de uso e ocupação do solo), foi obtido o mapa apresentado na Figura 5.47. 

Através do mapa, é possível observar quatro faixas principais de cores: verde escuro, verde 

claro, amarelo e laranja, variando o grau de susceptibilidade nessa ordem cromática para 

susceptibilidade muito baixa até muito alta. 

Apesar da região do empreendimento ter predominância do planossolo háplico, que 

é caracterizado com um grau de erodibilidade alto, e também da presença do gleissolo 

háplico e argissolo vermelho-amarerelo, sendo que esses têm grau de erodibilidade forte e 

moderado, respectivamente, a classe de susceptibilidade à erosão se mostrou 

praticamente baixa em toda a região, devido à menor influência do parâmetro de 

erodibilidade do solo, comparado ao parâmetro de declividade. Além disso, a influência da 

erosividade da chuva na região foi classificada como de relevância fraca. 

O fator uso e ocupação do solo nas proximidades da poligonal do Terminal 

Portuário Paratudal demonstrou mínima interferência na susceptibilidade à erosão. O baixo 



                                                                                                       
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

144 

grau de ocupação da região, com predomínio de cobertura florestal e pequenas 

propriedades agrícolas contribuem no sentido da manutenção da estabilidade dos terrenos.  

Desse modo, a maior parte da região da AID ficou caracterizada pela cor verde 

clara (Figura 5.47), ou seja, susceptibilidade baixa, porém, há uma região laranjada que 

caracteriza uma maior susceptibilidade devido à maior influência da declividade 

(condicionante morfológica). Portanto, a área de estudo é caracterizada por ser uma região 

de deposição dos sedimentos lixiviados de regiões mais altas, as quais apresentam 

processos de dissecação mais intensos.  
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FIGURA 5.47 – MAPA DE SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID). 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.1.4.2.3 Inundações 

 

Com base no relatório de Estudo Hidrológico de Máximas para o Terminal Portuário 

Paratudal, elaborado pela UFPR/ITTI em 2017, foi diagnosticado que a cota máxima de 

inundação na área de estudo corresponde à altitude ortométrica de 105,15 m. 

Os estudos tiveram como base os dados de Referências de Nível RRNN B01, de 

altitude geométrica de 113,59 m; e RRNN B02, de altitude geométrica de 114,494 m, 

considerando o tempo de recorrência de 50 anos. Os dados referentes às altitudes das 

estações de Cáceres e Descalvados foram interpolados.  

O período de cheia do TPP é compatível com a estação chuvosa, de novembro a 

abril, conforme apresentado no item 5.1.2.1.8 da caracterização climática e meteorológica. 

Todavia, por ser uma área sazonalmente inundável, predomina na região as características 

de área de várzea. Ou seja, ao longo da área sazonalmente inundável, há pequenas 

depressões que acumulam água, mesmo no período de seca. Conforme apresentado na 

caracterização morfológica dos pantanais mato-grossenses, no item 5.1.3.1.1, estão 

incluídos no domínio morfoestrutural quaternário.  

Os processos deposicionais naturais contribuem para o assoreamento da região, 

sendo que esses estão correlacionados com as inundações. Desse modo, as alternativas 

adotadas a fim de controlar a erosão pluvial, por meio de proteção superficial, ou a erosão 

fluvial, por meio de contenção de margens, influenciam também para conter o aumento das 

inundações. 

 

5.1.4.2.4 Subsidências 

 

De acordo com o item 5.1.6, que discorre sobre as condições espeológicas da área 

de estudo, a ADA do empreendimento não apresenta risco de subsidência, devido à 

ausência de cavidades e devido ao baixo grau de potencialidade de desenvolvimento de 

cavernas.  

Em relação a Área de Influência Direta do meio físico, a região de escarpas da 

Província Serrana, caracterizada por Província Espeleológica do Alto Paraguai da 

Formação Araras, é destacada por apresentar um relevo cárstico bem desenvolvido em 

grande parte de sua extensão, em consequência da existência de rochas carbonáticas.  

Desse modo, encontra-se na AID do empreendimento regiões caracterizadas com 

alta potencialidade de desenvolvimento de cavernas, como pode ser obervado no mapa da 
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Figura 5.73. E, embora o TPP não afete diretamente a área citada, foi indicada a 

possibilidade de utilização da região como jazida de material (Volume 1, item 2.3.5 

Terraplenagem e Pavimentação). Assim, é necessário atentar-se aos processos de 

subsidência ocasionados pela interferência em regiões cársticas.  

 

 

5.1.5 Solos 

 

A classificação de solos da Área de Estudo, estimada para o meio físico, foi 

baseada nos dados da Secretaria de Estado e Planejamento (MATO GROSSO. SEPLAN, 

2000) e no projeto desenvolvido pelo Radambrasil (RADAMBRASIL,1982), bem como nos 

aspectos de uso, vegetação original e impactos observados. A metodologia utilizada pela 

Secretaria de Estado e Planejamento (MATO GROSSO. SEPLAN, 2000) para a elaboração 

do mapa pedológico foi empregado critérios como os atributos diagnósticos, horizontes 

diagnósticos, fases de unidades de mapeamento entre outros aspectos, com nomenclatura 

baseado em EMBRAPA (1996). 

A erodibilidade refere-se à maior ou menor resistência dos solos à ação dos 

agentes de erosão, diferenças estas atribuídas às características intrínsecas das classes 

de solos e seus graus de resistência, qualificadas como graus de erodibilidade. A Tabela 

5.16 apresenta o grau de erodibilidade dos solos do estado de Mato Grosso conforme 

horizonte subsuperficial, o qual foi base para a confecção do grau de erodibilidade, em 

escala cartográfica, da região do empreendimento.  
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TABELA 5.16 – ESQUEMA GERAL DE HIERARQUIZAÇÃO DOS SOLOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
DE ACORDO COM A SUA ERODIBILIDADE. 

Classe de 
erodibilidade 

Outras Características Exemplo no estado 

Muito Fraca Profundos, com homogeneidade vertical, 
textura argilosa, muito argilosa e algumas 
textura média 
Baixa erodibilidade 

Latossolos roxos 
Latossolo vermelho-escuros 
Latossolo vermelho-amarelos 
Vertissolo Hidromórfico 

Fraca Profundos, relativamente homogêneos 
verticalmente, textura média (leve) ou 
arenos/média ou arenosa (caso de areia) 
Baixa erodibilidade 

Latossolo textura média leve 
Argissolo textura arenosa/média ou média 
Argissolo hidromórfico 
Areia quartzosa e areia quartzosa 
Hidromórfica 

Moderada 

B textural de textura argilosa ou muito 
argilosa sem mudança textural abruptíca 
Horizonte plíntico de textura média e sem 
mudança textural abrúptica 
Solos profundos 
Média erodibilidade 

Argissolo textura argilosa ou média/argilosa 
Nitossolo vermelho 
Plintossolos e solos com caráter plíntico de 
textura média 

Forte Alta relação textural nos solos com B 
textural, B nátrico e horizonte plíntico 
Textura argilosa no horizonte plíntico 
Solos profundos ou de mediana 
profundidade 
Solos de argila de atividade alta 
Alta erodibilidade 

Argissolo abrúptico 
Planossolo nátricos 
Planossolo háplico 
Cambissolo 
Gleissolo háplico 

Muito forte 

São solos rasos ou tem mudança textural 
abrupítica e argila de atividade alta 
Ambas as situações 
Alguns outros impedimentos físicos à 
percolação d’água 
Pequena profundidade 
Muito Alta erodibilidade 

Neossolo litólico 
Cambissolo e argissolos rados 
Argissolo abrúpticos e com atividade alta 

Fonte: DEL’ ARCO et al. (1992), adaptado por (MATO GROSSO. Secretaria de Estado e Planejamento 
(2000)). 

 

Na Área de Estudo, ocorre grande diversificação de ordem pedológica. Para um 

melhor entendimento, as descrições das classes dos solos e grau de erodibilidade foram 

realizadas a partir de sua ocorrência nas sub-bacias, a saber: Jauru, Paraguai Pantanal, 

Cuiabá 01, Cuiabá 02, Cuiabá 03, Paraguai 01, Sepotuba e Santa Rita-Paraguai. 

 

 Sub-bacia Jauru 

 

As classes de solos e o grau de erodibilidade identificados na sub-bacia do rio Jauru 

podem ser identificados na Figura 5.48, os quais estão descritos a seguir: 

 

Latossolo Vermelho: são solos minerais, não hidromórficos, caracterizados por 

apresentarem horizonte B latossólico de cor avermelhada nos matizes 10R a 3,5YR, 
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com teores de Fe2O3 entre 8 e 18% e atração magnética fraca ou nula. São solos muito 

intemperizados, friáveis, normalmente muito profundos, de elevada permeabilidade e 

em geral bem drenados. Os latossolos apresentam sequência de horizontes do tipo 

A,Bw,C, com reduzido incremento de argila em profundidade. Esses tipos de solos se 

encontram em áreas de relevo suave ondulado, encontrando-se recobertos por 

vegetação Cerrado e e Cerradão Tropicais Subcaducifólios e estão frequentemente 

associados aos Cambissolos.  

Latossolo Vermelho-Amarelo: nesta classe estão compreendidos solos minerais, não 

hidromórficos, caracterizados por possuirem horizonte B latossólico, cor associada a 

teores de Fe2O3 relativamente baixos. São solos em geral muito profundos, de elevada 

permeabilidade, bem drenados, apresentando sequência de horizontes A,Bw, C. 

Nitossolo Vermelho: são solos que ocorrem na porção norte da sub-bacia do rio Jauru, 

compreendendo solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textural de 

coloração avermelhada, no matiz 2,5YR ou mais vermelho. Esses solos apresentam 

sequência de horizontes A,Bt, C, com pequena variação de cor e textura ao longo do 

perfil. Na área se apresentam como solos profundos, de textura argilosa, que ocorrem 

em relevo plano e suave ondulado e estão sob vegetação original de Floresta Tropical 

Subcaducifólia e estão associados às rochas básicas.  

Argissolo Vermelho e Vermelho-Amarelo: são solos minerais, não hidromórficos, que 

se caracterizam pela presença de horizonte B textural de cores vermelho-amareladas 

sob um horizonte A moderado ou chernozêmico. São solos profundos a pouco 

profundos, com argila de atividade baixa, bem drenados com distinta diferenciação entre 

os horizontes no tocante a cor, estrutura e textura. As classes texturais mais comuns 

são média/argilosa e arenosa/média, possuindo cascalhos e concreções.  

Planossolo Háplico: são solos que ocorrem ao longo da planície do rio Jauru, 

compreendendo solos minerais com B textural, que apresentam mudança textural 

abrupta do horizonte A ou E, para o Bt. São solos imperfeitamente drenados que 

ocorrem em relevo plano, estão recobertos originalmente por Floresta ou Cerrado 

Subcaducifólios e estão geralmente associados a Plintossolos. 

Cambissolo Háplico: são solos minerais, não hidromórficos, álicos ou eutróficos que 

se caracterizam pela presença de um horizonte B câmbico, subjacente a um horizonte 

A. São solos de textura média, pouco desenvolvidos, de profundidade variada, bem 

drenados e constituída por argila de atividade baixa. 
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Plintossolo Argilúvico: são solos que ocorrem principalmente na região jusante do rio 

Jauru, bordeando a margem direita do rio Paraguai e estão associados aos Planossolos. 

Compreendem solos minerais, hidromórficos, com horizonte plíntico imediatamente 

abaixo do horizonte A. Na área abrangida, estes solos desenvolvem-se a partir dos 

sedimentos areno-argilosos da Formação Pantanal, apresentando textura 

média/argilosa.  

Neossolo Litólico: compreendem solos pouco desenvolvidos, constituídos por um 

horizonte A diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C pouco espesso. Por 

serem solos jovens, cujas características são extremamente dependentes da rocha da 

qual são originados e, considerando a grande variedade de rochas ocorrentes na 

Província Serrana, como quartzito, calcário, filitos, arenitos e argilitos, as condições 

principalmente de fertilidade e textura são extremamente variáveis. São solos que 

ocorrem sob vegetação natural de Floresta, Cerrado e Campo Cerrado e em áreas com 

relevo variando de ondulado a escarpado.  

Neossolo Quartzarênico: são solos minerais, não hidromórficos, pouco desenvolvidos, 

excessivamente drenados, muito profundos, essencialmente quartzosos, com textura 

arenosa. São solos distróficos e álicos, com horizonte A moderado, seguido de um 

horizonte C com pequena variação de suas características morfológicas e sem qualquer 

desenvolvimento estrutural. 

Neossolo Flúvico: são solos com maior ocorrência na planície fluvial do rio Paraguai e 

em seus afluentes como os rios Cabeçal, Vermelho, Padre Inácio e Córrego Caramujo. 

São solos pouco evoluídos, distróficos, desenvolvidos a partir de depósitos aluviais 

recentes e constituídos por horizonte A. Os neossolos apresentam textura desde 

arenosa a argilosa, com baixa atividade argila (Tb). Na planície inundável do rio 

Paraguai parte dos solos exibem caráter gleico, em função da drenagem imperfeita.  

Vertissolo Hidromórfico: são solos que ocorrem de forma pontual na sub-bacia Jauru. 

São solos hidromórficos, argilosos, com presença de argilas de alta atividade 

(expansivas), tornando-os solos plásticos e muito pegasosos, além de terem lenta 

permeabilidade. 

Gleissolo Háplico: são solos associados aos canais principais da su-bacia Jauru, são 

hifromórficos e mal drenados, ocorrem nas planícies fluviais, sendo sujeitos a inundação 

nos períodos da cheia. 

Organossolo Háplico: são solos não representantivos na sub-bacia do rio Jauru. Os 

organossolos compreendem solos hidromórficos, pouco evoluídos, mal drenados, 
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essencialmente orgânicos, constituídos por resíduos vegetais diversos, apresentando 

coloração preta a cinza muito escura e com elevados teores de carbono orgânico.  
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FIGURA 5.48 – CLASSES DE SOLOS E GRAU DE ERODIBILIDADE DA SUB-BACIA DO RIO JAURU. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Sub-bacia Paraguai Pantanal  

 

As classes de solos e o grau de erodibilidade identificados na sub-bacia do rio 

Paraguai Pantanal podem ser identificados na FIGURA 5.49,  os quais estão descritos a 

seguir: 

 

Latossolo Vermelho: são solos muito intemperizados, não hidromórficos, friáveis, 

normalmente muito profundos. Na sub-bacia Paraguai Pantanal o latossolo vermelho 

ocupa parte dos vãos dos alinhamentos serranos da Província Serrana, podendo estar 

associado aos Cambissolos e estão recobertos por vegetação Cerrado e Cerradão 

Tropicais. 

Latossolo Vermelho-Amarelo: são solos minerais, não hidromórficos, profundos, 

intemperizados, com boa drenagem e com textura arenosa e argilosa. Desenvolvem-se 

a partir dos sedimentos areno-argilosos da Formação Pantanal, ocupando relevo plano 

e suave ondulado. 

Argissolo Vermelho e Vermelho-Amarelo: são solos minerais, não hidromórficos, 

com textura arenosa/média e média/argilosa, possuindo horizonte B textural de cores 

vermelho-amareladas e amareladas. Na área ocupam regiões ligeiramente mais 

elevadas da planície do Pantanal, desenvolvendo-se a partir dos sedimentos 

quaternários e mais restritamente a partir das rochas da Formação Araras. 

Planossolo Háplico: são solos que ocorrem de forma predominante na região da sub-

bacia, nas planícies fluviais dos rios. São solos minerais, hidromórficos, profundos, com 

um horizonte B do tipo textural subjacente a horizonte A do tipo moderado. Via de regra, 

apresentam horizontes mosqueados vermelhos, abundantes. Os planossolos ocorrem 

na área sob vegetação de Floresta Subcaducifólia e Caducifólia e Campo Higrófilo de 

Várzea. 

Planossolo Nátricos: são solos que ocorrem ao longo da planície fluvial do rio Santana. 

Esta classe é constituída por solos minerais, profundos, caracterizados pela presença 

de um horizonte interno do tipo nátrico, sendo a sequência de horizontes do tipo A, Btn 

e C. Em via de regra, possuem estrutura do tipo colunar prismática no horizonte Btn e 

apresentam neste horizonte consistência extremamente dura quando seco. Originam-

se de sedimentos areno-argilosos da Formação Pantanal e de acumulações 

sedimentares recentes em planícies de córregos. O planossolos ocorrem em condições 
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de relevo plano, geralmente em áreas ligeiramente abaciadas com o lençol freático 

elevado.  

Cambissolos Háplico: são solos com desenvolvimento incipiente de seu perfil, com 

sequência de horizontes A, Bi e C, sendo o horizonte B do tipo câmbico. Na sub-bacia 

Paraguai Pantanal têm ocorrência na região da Província Serrana à nordeste, onde 

ocupam os vãos entre as serras. O cambissolos se originam principalmente das 

litologias da Formação Diamantino, resultando num solo cascalhentos e pedregosos e 

ocorrem sob vegetação de Cerrado Tropical Subcaducifólio.  

Plintossolo: na região da sub-bacia Jauru ocorrem os tipos plintossolos háplicos, 

argilúvicos e concrecionários, provenientes dos sedimentos da Formação Pantanal, 

localizados na planície pantaneira. No geral são solos minerais, hidromórficos, 

imperfeitamente drenados, de baixa permeabilidade, que se caracterizam pela presença 

de um horizonte plíntico, quando subsequente a horizonte E ou abaixo de horizonte com 

muitos mosqueados.  

Gleissolo Háplico: são solos minerais, poucos húmicos, hidromórficos, que 

apresentam horizonte glei subjacente a um horizonte A moderado ou mesmo fraco. 

Neossolo Flúvico: são solos minerais, bem drenados, constituídos de uma sequência 

de camadas distintas, sem relação pedogenética entre si. Tratam-se de solos de 

natureza aluvionar, relativamente recentes, onde ainda não houve tempo para o 

desenvolvimento total do perfil do solo. Os neossolos ocorrem principalmente na 

planície fluvial dos rios Paraguai e Bento Gomes e estão associados aos Vertissolos. 

Neossolo Litólico: compreendem solos pouco desenvolvidos, rasos, comumente 

associados aos Cambissolos e a Afloramentos de Rochas, que ocorrem principalmente 

na Província Serrana, próximo a cidade de Cáceres. São solos que ocorrem sob 

vegetação natural de Floresta, Cerrado e Campo Cerrado e em áreas com relevo 

variando de ondulado a escarpado.  

Neossolo Quartzarênico: são solos provenientes de sedimentos quaternários, que 

estão sujeitos a alagamentos constantes ou periódicos, o que condiciona a presença de 

hidromorfismo ao longo do perfil.  

Gleissolo Háplico: são solos hidromórficos com má drenagem, que apresentam 

desenvolvimento incipiente do perfil e ocorrem em locais planos e baciados sujeitos a 

alagamentos constantes. 

Vertissolo Hidromórfico: são solos que ocorrem de forma abrangente na sub-bacia 

Paraguai Pantanal, são solos hidromórficos e argilosos, que possuem argilas do tipo 2:1 
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(esmectitas), cuja expansão e contração afetam toda a massa do solo, quando se 

alternam os períodos chuvosos e secos. 
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FIGURA 5.49 – CLASSES DE SOLOS E GRAU DE ERODIBILIDADE DA SUB-BACIA PARAGUAI PANTANAL. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Sub-bacia Cuiabá 01 

 

As classes de solos e o grau de erodibilidade identificados na sub-bacia do rio 

Cuiabá 01 podem ser identificados na Figura 5.50, os quais estão descritos a seguir: 

 

Latossolo Vermelho: são solos que se originam a partir dos sedimentos areno-

argilosos relacionados às Superfícies Peneplanizadas Terciárias nas áreas de 

Chapadas, e também a partir de materiais que estão sobre as litologias do Grupo 

Cuiabá. Os latossolos são minerais, profundos, intemperizados, boa drenagem interna, 

elevada porosidade e permeabilidade. 

Latossolo Vermelho-Amarelo: são solos com textura argilosa a média, com boa 

drenagem interna. São solos que ocorrem num relevo suave ondulado ou plano, sob a 

vegetação de Cerrado Tropical Subcaducifólio, e por vezes estão relacionados aos 

sedimentos da Formação Pantanal. 

Cambissolo Háplico: são os solos predominantes na sub-bacia rio Cuiabá 01, 

possuem horizonte B câmbico, com teores de silte elevados, condicionando uma relação 

silte/argila maior que 1% em todos os casos. A sequência de horizontes é do tipo A, Bi 

e C e a ocorrência de plintita, foi verificada no horizonte C ou parte inferior do B de 

alguns solos. São solos cuja a presença de concreções ou cascalhos, pedregosidade 

ou rochosidade é comum e ocorrem associados a solos mais jovens e até mesmo a 

Latossolos. Os cambissolos têm como material original principalmente siltitos e filitos, 

ocorrem em relevo desde plano a fortemente ondulado, com vegetação desde Campo 

Cerrado a Cerrado Tropical Subcaducifólio ou até mesmo Floresta Tropical 

Subcaducifólia.  

Plintossolo Argilúvico: são solos que ocorrem de forma pontual a norte da sub-bacia 

do rio Cuiabá 01, são solos minerais, hidromórficos, imperfeitamente drenados e de 

baixa permeabilidade. 

Neossolo Quartzarênico: são solos que ocorrem de forma predominante na porção sul 

da sub-bacia do rio Cuiabá 01. Os neossolos são minerais, não hidromórficos, pouco 

desenvolvidos, excessivamente drenados, profundos e essencialmente quartzosos. 

Neossolo Litólico: são solos de pequena profundidade dominantes na Província 

Serrana, constituindo serras e bordos de platôs e/ou planaltos e estão relacionados a 

calcários, arenitos, quartzitos, siltitos e filitos. 
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Gleissolo Háplico: são solos que ocorrem de forma pontual na região oeste da sub-

bacia do rio Cuiabá 01. São solos minerais, pouco húmicos, hidromórficos, mal 

drenados, caracterizados pela ocorrência de cores de redução (cinzentas ou azuladas) 

em todo perfil, com horizonte glei abaixo do horizonte superficial. 
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FIGURA 5.50 – CLASSES DE SOLOS E GRAU DE ERODIBILIDADE DA SUB-BACIA CUIABÁ 01. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Sub-bacia Cuiabá 02 

 

As classes de solos e o grau de erodibilidade identificados na sub-bacia do rio 

Cuiabá 02 podem ser identificados na Figura 5.51, os quais estão descritos a seguir: 

 

Latossolo Vermelho:  são solos que apresentam boa drenagem interna, com elevada 

porosidade e homogeneidade de características ao longo do perfil e, em razão disto, 

possui elevada permeabilidade, possuindo razoável resistência à erosão de superfície 

(laminar e sulcos). 

Latossolo Vermelho-Amarelo: são solos que ocorrem de forma abrangente em toda 

sub-bacia do rio Cuiabá 02, possuindo textura argilosa/média. São solos profundos, 

bastante intemperizados, o que se reflete na baixa capacidade de troca de cátions e 

saturação de bases, boa drenagem interna, boa aeração e ausência de impedimentos 

físicos à mecanização e penetração de raízes. 

Argissolo Vermelho-Amarelo: são solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B 

textural, de cores vermelho-amareladas e distinta diferenciação entre os horizontes no 

tocante a cor, estrutura e textura, principalmente. São solos profundos, com argila de 

atividade baixa, com horizonte A do tipo moderado e chernozêmico e textura 

média/argilosa em sua maioria. 

Planossolo Háplico: são solos que ocorrem de forma dispersa na região a jusante da 

sub-bacia do rio Cuiabá 02. São solos eutróficos, minerais, hidromórficos, profundos, 

com um horizonte B do tipo textural subjacente a horizonte A dos tipos moderado e fraco 

na área de estudo.  

Cambissolo Háplico: são solos que ocorrem de forma abrangente na sub-bacia do rio 

Cuiabá 02, estão relacionados aos filitos do Grupo Cuiabá e aos siltitos da Formação 

Diamantino. O cambissolos quando relacionados aos filitos, muitas vezes são 

cascalhentos e pedregosos e ocorrem em relevo acidentado e estão sob vegetação de 

Cerrado Tropical Subcaducifólio. Entretanto, quando relacionados às litologias da 

Formação Diamantino são muitas vezes livres de cascalhos e/ou pedras e ocorrem em 

relevo mais suave na região da Província Serrana. 

Plintossolo: são solos minerais, hidromórficos, imperfeitamente drenados, de baixa 

permeabilidade, que se caracterizam pela presença de um horizonte plíntico dentro de 

40 cm da superfície, ou a maiores profundidades, quando subsequente a horizonte E ou 
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abaixo de horizonte com muitos mosqueados, de cores de redução, ou, de horizontes 

petroplínticos.  

Neossolo Quartzarênico: são solos minerais, profundos, bem drenados, com pequeno 

desenvolvimento do perfil. Os neossolos possuem cores vermelhas, amarelas e 

vermelho-amareladas, com baixa capacidade de retenção de água e de nutrientes, 

excessiva drenagem e grande propensão ao desenvolvimento de erosão profunda 

(voçorocas e ravinas). 

Neossolo Flúvico: são solos que ocorrem ao longo da planície fluvial do rio Cuiabá, 

são solos minerais, não pedregosos e não rochosos, bem drenados, de natureza 

aluvionar, relativamente recentes, por vezes apresentam caráter solódico e vértico.  

Neossolo Litólico: são solos que ocorrem preferencialmente em relevo acidentado, 

sob vegetação de Floresta, Cerrado ou Campo Cerrado, constituindo serras e bordos 

de platôs e/ou planaltos, dominantes na Província Serrana. São solos jovens, de 

pequena profundidade, minerais, bem drenados e com sequência de horizontes do tipo 

A, C, R ou AR. 

Gleissolo Háplico: são solos pouco húmicos, minerais, hidromórficos, mal drenados 

que ocorrem como dominantes na planície do Rio Cuiabá em sua porção norte. 

Vertissolo Ebânico: são solos hidromórficos, de textura média/argilosa, mal drenados, 

com horizonte A moderado, podendo ocorrer fendas verticais em períodos secos e sua 

expansão em períodos chuvosos ou de cheia. 
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FIGURA 5.51 – CLASSES DE SOLOS E GRAU DE ERODIBILIDADE DA SUB-BACIA CUIABÁ 02. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Sub-bacia Cuiabá 03 

 

As classes de solos e o grau de erodibilidade identificados na sub-bacia do rio 

Cuiabá 03 podem ser identificados na Figura 5.52, os quais estão descritos a seguir: 

 

Latossolo Vermelho: são solos que ocorrem na região montante da sub-bacia do rio 

Cuiabá 03. Os latossolos são minerais, não hidromórficos, profundos, intemperizados, 

com textura médica, bem drenados, friáveis, que ocorrem sob relevo plano e suave 

ondulado.  

Latossolo Vermelho-Amarelo: são solos que ocorrem de forma dispersa a montante 

da sub-bacia do rio Cuiabá 03. São solos distróficos, não hidromórficos, profundos, bem 

drenados, permeáveis, com textura média, argilosa e muito argilosa e ocorrem sob 

relevo plano e suave ondulado. 

Argissolo Vermelho-Amarelo: são solos que ocorrem associados a solos litólicos e 

afloramentos de rochas, sob relevo ondulado e forte ondulado. 

Planossolo Háplico: são solos que ocorrem de forma predominante na sub-bacia do 

rio Cuiabá 03. São solos minerais, hidromórficos, profundos, com um horizonte B do tipo 

textural subjacente a horizonte A dos tipos moderado e fraco na área de estudo.  

Cambissolo Háplico: são solos que ocorrem de forma restrita e pontual a leste da sub-

bacia do rio Cuiabá 03. São solos álicos, de pouca expressividade, associados aos 

podzólicos vermelho-amarelo e solos litólicos. 

Plintossolo: são solos que ocorrem de forma abrangente em toda sub-bacia do rio 

Cuiabá 03, ocorrendo os subgrupos concrecionários e argilúvicos. São solos minerais, 

hidromórficos, imperfeitamente drenados, de baixa permeabilidade. Geralmente 

ocorrem em locais planos e baixos, onde há oscilação do lençol freático durante o ano. 

São de baixa fertilidade natural, possuindo horizonte A do tipo moderado, com textura 

arenosa/média e média/argilosa e argila de atividade baixa. Originam-se de sedimentos 

da Formação Pantanal e mais recentes. 

Neossolo Quartzarênico: são solos minerais, não hidromórficos, pouco desenvolvidos, 

excessivamente drenados, muito profundos a profundos, essencialmente quartzosos, 

com textura arenosa ao longo do perfil. Os neossolos são originados dos arenitos das 

Formações Furnas, Marília e dos sedimentos arenosos da Formação Pantanal, 

possuem horizonte A moderado e ocorrem em relevo plano e suave ondulado, sob 

vegetação de Cerrado Tropical Subcaducifólio. 
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Neossolo Flúvico: são solos que ocorrem ao longo da planície fluvial do rio Cuiabá 03. 

São solos minerais, não pedregosos, bem drenados, de natureza aluvionar, 

relativamente recentes, por vezes apresentam caráter solódico e vértico estão 

associados a Floresta Tropical Hidrofilia de Várzea. 

Neossolo Litólico: são solos álicos, minerais, bem drenados, rasos em profundidade, 

pouco desenvolvidos, apresentam baixa fertilidade natural, textura variável, o caráter 

cascalhento e pedregosos podem estar em alguns solos. 

Gleissolo Háplico: são solos pouco húmicos, minerais e hidromórficos, mal drenados, 

caracterizados pela ocorrência de cores de redução (cinzentas ou azuladas) em todo 

perfil, com horizonte glei abaixo do horizonte superficial. O gleissolo ocorre geralmente 

em áreas baixas, alagadas, o que condiciona a redução dos compostos de ferro 

presentes no solo, por deficiência de oxigênio.  

Vertissolo: são solos localizados ao longo do vale do canal principal da sub-bacia, que 

estão constantemente saturados em água. 
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FIGURA 5.52 – CLASSES DE SOLOS E GRAU DE ERODIBILIDADE DA SUB-BACIA CUIABÁ 03. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Sub-bacia Paraguai 01 

 

As classes de solos e o grau de erodibilidade identificados na sub-bacia do 

Paraguai 01 podem ser identificados na Figura 5.53, os quais estão descritos a seguir: 

 

Latossolo Vermelho: são solos distróficos que ocorrem dispersos na sub-bacia 

Paraguai 01, com alto grau de intemperização, areno-argilosos, com boa drenagem 

interna, com elevada porosidade e permeabilidade. 

Latossolo Vermelho-Amarelo: são os solos dominantes na sub-bacia Paraguai 01, 

são caracterizados por se desenvolverem a partir dos sedimentos areno-argilosos da 

Formação Pantanal, apresentando textura média. A vegetação original é Cerrado, 

Cerradão ou a Floresta Tropical Subcaducifólios. Esses tipos de solos ocorrem em áreas 

de relevo plano e suave ondulado, ocorre por vezes associado aos plintossolos, entre a 

Província Serrana e o rio Paraguai, 

Nitossolo Vermelho: são solos derivados de rochas básicas que apresentam forte 

estruturação ao longo do perfil, geralmente em blocos angulares e subangulares. Os 

nitossolos são bem drenados e se caracterizam pela presença de um horizonte B 

textural subjacente a horizonte A dos tipos moderado e chernozêmico. São solos 

profundos que ocorrem em relevo forte ondulado e ondulado sob Floresta Tropical 

Subcaducifólia.  

Argissolo Vermelho-Amarelo: são solos provenientes dos calcários da Formação 

Araras, são solos minerais, hidromórficos, de textura arenosa com horizonte A 

moderado, com horizonte B textural e ocorrem em relevo suave ondulado. 

Cambissolo Háplico: são solos que estão relacionados à litologia da Formação 

Diamantino e do Grupo Cuiabá, ocorrem na Província Serrana, associados a solos 

concrecionários e litólicos. São solos livres de cascalhos e/ou pedras, com 

desenvolvimento incipiente tendo horizonte B do tipo câmbico e ocorrem em relevo mais 

suave. 

Plintossolo Argilúvico: são solos que ocorrem de forma pontual na porção central da 

sub-bacia Paraguai 01. São solos hidromórficos, álicos, com horizonte plíntico logo 

abaixo do horizonte A. Na sub-bacia, estes solos desenvolvem-se a partir dos 

sedimentos areno-argilosos da Formação Pantanal, apresentando textura 

arenosa/média, com argila de baixa atividade (Tb). 
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Neossolo Litólico: são solos que ocorrem na Província Serrana, são solos pouco 

desenvolvidos, jovens, bem drenados e ocorrem em relevos acidentados. Suas 

características estão associadas a grande variedade de rochas que ocorrem na 

Província Serrana, como quartzito, calcário, filitos, arenitos e argilitos.   

Neossolo Quartzarênico: esses solos ocorrem de forma expressiva, abrangendo 

extensa área na porção sudoeste da sub-bacia Paraguai 01, tendo como material 

originário os sedimentos arenosos da Formação Pantanal. São solos que ocorrem em 

torno de nascentes e ao longo de pequenos cursos d’água. Os neossolos são arenosos, 

não hidromórficos, muito profundos, excessivamente drenados e com ausência de 

minerais primários. 

Neossolo Flúvico: na sub-bacia esses solos têm maior expressão na planície fluvial do 

rio Paraguai e seus maiores afluentes. São solos que apresentam textura desde arenosa 

a argilosa e têm a Floresta Higrófila de Várzea como vegetação original. Na planície 

inundável do rio Paraguai parte dos solos aluviais exibem caráter gleico, em função da 

drenagem imperfeita. 
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FIGURA 5.53 – CLASSES DE SOLOS E GRAU DE ERODIBILIDADE DA SUB-BACIA PARAGUAI 01. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Sub-bacia Sepotuba 

 

As classes de solos e o grau de erodibilidade identificados na sub-bacia do 

Sepotuba podem ser identificados na Figura 5.54, os quais estão descritos a seguir: 

 

Latossolo Vermelho: são solos minerais, não hidromóficos. Os latossolos são friáveis, 

muito profundos, bem drenados, com alta permeabilidade, ocorrem no Planalto de 

Tapirapuã e estão associados aos Latossolo Vermelho-Amarelo de textura média e o 

Latossolo Roxo de textura argilosa. 

Latossolo Vermelho-Amarelo: são solos em geral muito profundos, de elevada 

permeabilidade, acentuadamente drenados, apresentando sequência de horizontes A, 

Bw, C, com reduzido incremento de argila em profundidade. 

Cambissolo Háplico: esses solos não são representativos na sub-bacia Paraguai 01. 

São solos minerais não hidromórficos de pequena profundidade pedregosos e 

cascalhentos e ocorrem em relevos fortemente ondulados.  

Argissolo Vermelho: são solos predominantes na sub-bacia, possuem textura 

arenosa/média e estão associados às Areias Quartzosas. Esses solos ocorrem em 

locais de relevo suave ondulado, plano e ondulado e por vezes estão associados aos 

latossolos vermelho-amarelos de textura média.  

Neossolo Quartzarênico: são solos arenosos, não hidromórficos, muito profundos, 

excessivamente drenados. O neossolos ocorrem na parte mais rebaixada do planalto 

de Tapirapuã e ocupam ampla superfície, por vezes estão associados ao Podzólico 

Vermelho-Amarelo de textura arenosa/média. 

Neossolo Flúvico: são solos que ocorrem na região jusante na planície fluvial da sub-

bacia, sendo estes solos pouco evoluídos, desenvolvidos a partir de depósitos aluviais, 

álicos ou distróficos, de textura argilosa e arenosa. 

Neossolo Litólico: solos que ocorrem preferencialmente nas escarpas dos planaltos, 

sendo que, na transição dos planaltos dos Parecis e Tapirapuã ocorrem Solos Litólicos 

distróficos, de textura média, tendo arenitos e argilitos como substrato. 

Nitossolo Vermelho: são solos que ocorrem de forma pontual na sub-bacia, sendo 

estes, solos minerais, não hidromórficos, eutróficos, normalmente profundos e estão 

relacionados a rochas básicas. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

170 

FIGURA 5.54 – CLASSES DE SOLOS E GRAU DE ERODIBILIDADE DA SUB-BACIA SEPOTUBA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Sub-bacia Santa Rita – Paraguai 

 

As classes de solos e o grau de erodibilidade identificados na sub-bacia da Santa 

Rita-Paraguai podem ser identificados na Figura 5.55, os quais estão descritos a seguir: 

 

Latossolo Vermelho: são solos com pouca expressividade na sub-bacia Santa Rita-

Paraguai. São solos minerais, não hidromórficos, distróficos, com horizonte B textural 

de cores vermelho-escuras. São solos de média a alta fertilidade natural, bem drenados, 

com argila de atividade baixa, com horizonte A moderado e textura nas classes 

média/argilosa e argilosa. 

Latossolo Vermelho-Amarelo: são solos profundos, bem drenados e intemperizados, 

de boa permeabilidade e com grande homogeneidade de características ao longo do 

perfil. 

Argissolo Vermelho e Vermelho-Amarelo: são solos minerais, não hidromórficos, 

com horizonte B textural de cores vermelho-escuras. São solos de média a alta 

fertilidade natural, bem drenados, com argila de atividade baixa. Os argissolos são 

originados das rochas do Complexo Xingu, possuem horizonte A moderado, textura nas 

classes média/argilosa e argilosa e ocorrem em relevo plano e suave ondulado sob 

vegetação primitiva de Floresta Tropical Subcaducifólia. 

Planossolo Háplico: são solos minerais, hidromórficos, com mudança textural abrupta 

entre o horizonte superficial e o horizonte B textural. Geralmente, são solos que ocorrem 

em locais planos, baixos, onde há oscilação do lençol freático durante o ano. São solos 

imperfeitamente drenados, pouco permeáveis, profundos a pouco profundos, com argila 

de atividade baixa, horizonte A do tipo moderado e textura arenosa/argilosa e 

arenosa/média. 

Plintossolo Argilúvicos: são solos minerais, hidromórficos com horizonte plíntico 

imediatamente abaixo do horizonte A. Estão relacionados aos sedimentos da Formação 

Pantanal e, em ambos os casos, de baixa fertilidade. Além desta, constitui importante 

limitação destes solos a deficiência de oxigênio, imposta pelo excesso de água na maior 

parte do ano. É comum nas áreas de sua ocorrência a presença de murundus, 

constituindo um microrrelevo singular.  

Neossolo Quartzarênico: São solos minerais, não hidromórficos, pouco 

desenvolvidos, excessivamente drenados, muito profundos, essencialmente quartzosos 

e ocorrem de forma pontual no sub-bacia Santa Rita-Paraguai. 
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Neossolo Litólico: compreendem solos pouco desenvolvidos, rasos, distróficos, 

constituídos por um horizonte A está diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte 

C pouco espesso. 

Chernossolo Háplico: são solos que não possuem representatividade na sub-bacia 

Santa Rita-Paraguai, provenientes de rochas ricas em cálcio e magnésio, com presença 

de minerais esmectíticos. São caracterizados por serem solos minerais, com argila de 

alta atividade e alta saturação de bases, com enriquecimento de matéria orgânica. 
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FIGURA 5.55 – CLASSES DE SOLOS E GRAU DE ERODIBILIDADE DA SUB-BACIA SANTA RITA-PARAGUAI. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.1.5.1  Caracterização pedológica da Área de Influência Direta (AID) 

 

Essa seção refere-se à caracterização da pedologia da Área de Influência Direta 

do empreendimento. A caracterização contempla as análises e descrições dos atributos 

físicos do solo, como: textura, estrutura, plasticidade, permeabilidade, profundidade dos 

horizontes, dentre outros parâmetros relevantes por meio de dados primários e 

secundários. 

A caracterização pedológica da AID foi baseada inicialmente nos relatórios técnicos 

desenvolvidos pela SEPLAN (MATO GROSSO. Secretaria de Estado e Planejamento, 

2000), Radambrasil (RADAMBRASIL, 1982) e EMBRAPA (1982), onde são apresentadas 

as classes de solos que ocorrem na área de interesse. 

Posteriormente, para maior detalhamento e complementariedade das informações, 

foram realizados levantamentos primários, para a identificação e caracterização dos tipos 

de solos no perímetro da área. 

Na AID ocorrem os seguintes tipos de solos:  planossolo háplico, argissolo 

vermelho-amarelo, neossolo litólico, gleissolo háplico, plintossolo argilúvico e vertissolo 

hidromórfico, conforme apresentado na Figura 5.56. 
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FIGURA 5.56 – CLASSE DE SOLOS EXISTENTES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID). 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Na área mapeada ocorre o planossolo háplico sobre a Formação Pantanal 

(Quaternário), tendo seu material original os sedimentos areno-argilosos. Os planossolos 

ocorrem sob vegetação primária Campo Tropical Hidrófilo de Várzea e ocorrem num relevo 

plano com 0-1% de declive (Figura 5.57). 

 

FIGURA 5.57 – RELEVO ONDE OCORRE PLANOSSOLO HÁPLICO NA AID DO EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

São solos hidromórficos que ocorrem na planície pantaneira, próximo ao vale fluvial 

do rio Paraguai, ocorrendo nos terraços fluviais. A amostragem feita pela SEPLAN (MATO 

GROSSO. Secretaria de Estado e Planejamento, 2000) dentro da AID, mostra um 

planossolo com horizonte A possuindo 0-20 cm de profundidade de cor bruno-escuro (10YR 

3/3) e horizonte Btf argiloso com 40-70 cm de profundidade, mosqueado e com cor bruno-

avermelhado (2.5YR 5/5). Neste perfil de solo ocorre mudança abrupta do horizonte A para 

o horizonte Bt, mostrando feições associadas com umidade (mosqueado e/ou cores de 

redução), com drenagem imperfeita decorrente da situação topográfica baixa que ocupam 

os solos.  

Os planossolos estão desenvolvidos em áreas saturadas, em condições de 

excesso de umidade, onde possui uma forte influência de corpos hídricos que ocorrem no 
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local, podendo ser inundado pelo rio Paraguai no período de cheia. Na área de interesse 

ocorrem invariavelmente áreas de brejo e porções alagadas (Figura 5.59).  

O horizonte B dos planossolos pode apresentar forte resistência à escavação 

devido ao ressecamento que sofre nos períodos mais secos, pelo rebaixamento natural do 

lençol freático, e pode ter a sua fração argila constituída por argila expansiva. Por ocorrem 

em relevos planos, onde a declividade é quase nula, possuem baixo risco de erosão. 

 

FIGURA 5.58 – PLANOSSOLO HÁPLICO NA AID DO EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.59 – PORÇÃO ALAGADA (ÁREA DE BREJO) ONDE OCORRE O PLANOSSOLO NA AID DO 
EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

As características físicas e químicas mais detalhadas do planossolo encontram-se 

apresentadas na Tabela 5.17, na Tabela 5.18 e na Tabela 5.19. 
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TABELA 5.17 – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO PLANOSSOLO HÁPLICO. 

Horizonte Prof. (cm) 
TFSA 

<2 mm (%) 
Areia Grossa 2 
2-0,2 mm (%) 

Areia fina 3 0,2-
0,05 mm (%) 

Silte 1 
0,05-0,002 

mm (%) 

Argila 
<0,002 mm 

(%) 

Grau de 
floculação (%) 

Argila dispersa 
em água (%) 

A 0-20 100 16 23 47 14 7 13 

Btf 40-70 100 16 25 19 40 3 39 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) adaptado de MATO GROSSO. Secretaria de Estado e Planejamento (2000). 

 
TABELA 5.18 – CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO PLANOSSOLO HÁPLICO. 

Horizonte 

Densidade (g/cm3) Bases trocáveis Acidez Trocável Valor S Valor T 
V% 

Saturação de 
bases 

Al% 
(100.Al+++) 

Al++++S 
H2O KCL Ca++ Mg++ K+ Na+ Al+++ 

H+, 
Al+++ 

Soma 
de 

Bases 

Cap. de 
troca 

catiônica 

A 5,50 4,10 3,80 0,70 0,12 0,08 0,00 3,60 4,70 8,30 57,00 0,00 

Btf 5,50 3,60 2,10 0,50 0,10 0,25 5,50 7,40 3,00 10,40 29,00 65,00 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) adaptado de MATO GROSSO. Secretaria de Estado e Planejamento (2000). 

 

TABELA 5.19 – CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO PLANOSSOLO HÁPLICO. 

Horizonte 
Equivalente de 

Umidade 

Ataque Sulfúrico (%) Relações Moleculares C. 
orgânico 

(%) 
N(%) C/N 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 
SiO2/ 

Al2O3 (Ki) 
SiO2/ 

R2O3 (Kr) 
Al2O3/Fe2O3 

A 22,20 3,80 0,70 1,10 3,72 3,13 5,26 1,37 0,17 8,00 

Btf 22,10 2,10 0,50 3,00 2,77 2,37 5,89 0,50 0,08 6,00 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) adaptado de MATO GROSSO. Secretaria de Estado e Planejamento (2000). 
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Para melhor caracterização dos planossolos, durante o trabalho de campo foram 

realizadas algumas sondagens em diferentes pontos da AID. No ponto 4 (Latitude 

8159413,36S e Longitude 416507,58E) (ver Figura 5.56) foi realizado um perfil de 50 cm 

de profundidade, onde o solos se encontram em relevo plano, onde ocorre uma área de 

várzea, localizado a cerca de 20 metros de uma lagoa (Figura 5.60). O solo possui cor 

marrom acinzentado, com textura areno-argilosa, possuindo raízes ao longo do perfil. O 

planossolo possui supersaturação em água, onde o nível d’água emergiu 15cm em 5 

minutos de observação, posterior a perfuração do solo (Figura 5.61). 

 

FIGURA 5.60 – LAGOA PRÓXIMA AO PLANOSSOLO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.61 – PLANOSSOLO SATURADO EM ÁGUA. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

No ponto 5 (Latitude 8158844,18S e Longitude 416626,38E) (ver Figura 5.56), 

apesar do planossolo não apresentar saturação em água, se apresenta como um solo muito 

úmido. O perfil de 40cm de profundidade mostra um solo areno-argiloso, compacto de difícil 

penetração, plástico, de cor marrom acinzentado, com pequenas raízes a 3cm da superfície 

do solo e grandes raízes ao longo do perfil (Figura 5.62).  
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FIGURA 5.62 – PLANOSSOLO NÃO SATURADO EM ÁGUA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

No ponto 6 (Latitude 8157548,82S e Longitude 417002,03E) (ver Figura 5.56), o 

planossolo está saturado em água, onde em 10 minutos de observação a lâmina d’água 

emergiu 2 centímetros de altura (Figura 5.63). O solo observado é bem compactado e 

possui maior proporção de argila com grânulos amarelos, é um solo plástico e com grande 

aderência. Já no ponto 7 (Latitude 8157135,45S e Longitude 417072,63E), o solo não está 

saturado em água, porém é bastante úmido, de textura areno-argilosa e de cor marrom 

acinzentado (Figura 5.64).  
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FIGURA 5.63 – PLANOSSOLO SATURADO EM ÁGUA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

FIGURA 5.64 – PLANOSSOLO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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No ponto 8 (Latitude 8154688.37S e Longitude 418673.78E) ( ver Figura 5.56), foi 

identificada a presença de gleissolo háplico na planície do Rio Paraguai, onde a declividade 

do terreno é nula, sendo uma região altamente passível de frequentes inundações do rio 

Paraguai, podendo ocorrer a elevação de 1 metro da coluna d’água fluvial em períodos de 

cheia, que condiciona a redução dos compostos de ferro presentes no solo devido a 

deficiência de oxigênio. São solos úmidos em períodos de seca do rio Paraguai e de 

estiagem, possui cor cinza amarronzado, textura argilosa e com desenvolvimento incipiente 

no perfil, conforme apresentado na Figura 5.65 e na Figura 5.66. O Gleissolo háplico são 

solos minerais, hidromórficos, mal drenados, desenvolvidos a partir de sedimentos recentes 

fluviais ainda não consolidados. 

 

FIGURA 5.65 – GLEISSOLO NA ÁREA DA PLANÍCIE DO RIO PARAGUAI. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.66 – GLEISSOLO HÁPLICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

Na porção sul da AID, local de relevos planos e baixos, onde há oscilação do lençol 

freático e influência do rio Paraguai em período da cheia, ocorre a presença de plintossolo 

argilúvico. São solos que se desenvolvem a partir dos sedimentos areno-argilosos da 

Formação Pantanal e ocorrem em relevo planos onde a declividade é nula. Devido à 

dificuldade de acesso à região onde ocorrem os plintossolos, não foi possível realizar perfis 

de sondagens. Em estudos realizados pelo RADAMBRASIL (1982), em regiões próximas a 

área de interesse, os plintossolos possuem textura média/argilosa, são imperfeitamente 

drenados, tendo horizonte plíntico abaixo do horizonte A. Esse tipo de solo é submetido a 

ciclos de umedecimento e secagem e, após o rebaixamento drástico e prolongado do lençol 

freático, desidrata-se irreversivelmente, tornando-se extremamente duro quando seco 

(EMBRAPA,1996).  

No ponto 2 (Latitude 8161632.22S e Longitude 416008.58E) (ver Figura 5.56), foi 

identificado o argissolo vermelho-amarelo, que são solos minerais, não hidromórficos, 

associados às rochas da Formação Araras e ocupam áreas mais elevadas da planície do 

Pantanal, em áreas não alagáveis em nenhuma época do ano. O argissolo está localizado 

num relevo ondulado com declividade variando entre 15º e 35º. No perfil de 50cm de 

profundidade (Figura 5.67), observou-se argissolo com horizonte A moderado, de textura 
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areno-argilosa e cor acinzentado. É um solo profundo, bem estruturado, sem cerosidade, 

com cascalho e concreções, que possui estrutura moderada em blocos subangulares 

(Figura 5.68).  

 

FIGURA 5.67 – PERFIL VERTICAL DO ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.68 – BLOCOS ANGULARES E SUBANGULARES NO ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

O detalhamento das características físicas e químicas do argissolo encontra-se 

apresentado nas Tabela 5.20, Tabela 5.21 e Tabela 5.22. 

.
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TABELA 5.20 – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO. 

Horizonte Prof. (cm) 
TFSA 

<2 mm (%) 
Areia Grossa 2 
2-0,2 mm (%) 

Areia fina 3 0,2-
0,05 mm (%) 

Silte 1 
0,05-0,002 

mm (%) 

Argila 
<0,002 mm 

(%) 

Grau de 
floculação (%) 

Argila dispersa em 
água (%) 

A 0-25 100 53,00 27,00 12,00 8,00 38,00 5,00 

AB 25-45 100 52,00 26,00 12,00 10,00 40,00 6,00 

BA 45-80 100 50,00 12,00 20,00 18,00 61,00 7,00 

Bt 80-140 100 45,00 36,00 13,00 6,00 0,000 5,00 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) adaptado de MATO GROSSO. Secretaria de Estado e Planejamento (2000). 

 

TABELA 5.21 – CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO. 

Horizonte 

Densidade (g/cm3) Bases trocáveis Acidez Trocável Valor S Valor T 
V% 

Saturação 
de bases 

Al% 
(100.Al+++) 

Al++++S 
H2O KCL Ca++ Mg++ K+ Na+ Al+++ 

H+, 
Al+++ 

Soma de 
Bases 

Cap. de 
troca 

catiônica 

A 5,90 5,10 4,30 0,70 0,19 0,03 0,00 1,60 5,20 6,80 76,00 0,00 

AB 5,90 4,80 1,80 0,40 0,07 0,03 0,00 1,10 2,30 3,40 68,00 0,00 

BA 6,30 5,90 1,80 0,50 0,05 0,02 0,00 0,90 2,40 3,30 73,00 0,00 

Bt 6,20 4,90 2,00 0,50 0,05 0,03 0,00 0,70 2,60 3,30 1,00 0,00 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) adaptado de MATO GROSSO. Secretaria de Estado e Planejamento (2000). 

 

TABELA 5.22 – CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018) adaptado de MATO GROSSO. Secretaria de Estado e Planejamento (2000). 

 

Horizonte 
Equivalente de 
Umidade (%) 

Ataque Sulfúrico (%) Relações Moleculares 
C. orgânico 

(%) 
MO (%) N(%) C/N 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 
SiO2/ 

Al2O3 (Ki) 
SiO2/ 

R2O3 (Kr) 
Al2O3/Fe2O3 

A 11,00 3,50 2,50 1,00 2,38 1,89 3,89 0,94 1,60 0,09 10,0 

AB 10,00 4,70 3,50 0,90 2,28 1,96 6,13 0,31 0,53 0,06 5,00 

BA 7,00 8,40 6,50 1,40 2,20 1,93 7,24 0,19 0,33 0,05 4,00 

Bt 13,00 11,00 8,70 1,50 2,15 1,94 9,07 0,15 0,26 0,04 4,00 
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Em uma pequena porção a leste da AID ocorre o vertissolo hidromórfico, associado 

a um corpo hídrico local (ver Figura 5.56), e originado de sedimentos da Formação 

Pantanal, localizado em relevo da planície fluvial do rio Paraguai. Devido à dificuldade de 

acesso à região onde ocorrem os vertissolos, não foi possível realizar perfis de sondagens. 

Em regiões próximas a área de interesse, os vertissolos são solos minerais hidromórficos, 

argilosos, predominando argilas do tipo 2:1 (esmectitas), resultando em solos plásticos e 

muito pegajosos quando molhados e de consistência extremamente dura em períodos de 

estiagem pronunciada. São solos que apresentam fendas e rachaduras, além de terem 

lenta permeabilidade, drenagem imperfeita, slickensides e estruturas em blocos 

subangulares grandes e fortemente desenvolvidos.  

Os neossolos litólicos são solos minerais, não hidromórficos e estão associados às 

litologias do Grupo Alto Paraguai, produtos de alteração de quartzitos, arenitos e calcário. 

Solos com essas características foram encontrados em uma faixa de direção NE-SW na 

área de interesse (ver Figura 5.56). Nos levantamentos de campo no ponto 1 (Latitude 

8164191,80S e Longitude 417090,55 E) e no ponto 3 (Latitude 8160952,8S e Longitude 

415212,59E) (ver Figura 5.56), foram observados neossolos desenvolvidos em áreas não 

alagáveis em qualquer época do ano, de alta profundidade, bem drenados e estão em 

contato com a rocha intemperizada (Figura 5.69). A susceptibilidade a erosão do neossolo 

é consideravelmente alta, devido ao desenvolvimento desse tipo de solo em relevos 

ondulados e acidentados, com 15-35º de declividade, associados a Província Serrana 

(Figura 5.70).  
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FIGURA 5.69 – RELEVO ONDULADO ONDE OCORRE O NEOSSOLO LITÓLICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

FIGURA 5.70 – NEOSSOLO LITÓLICO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.1.6 Espeleologia 

 

Segundo o Decreto nº 6.640/2008, cavidade natural subterrânea é todo e qualquer 

espaço subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, 

popularmente conhecido como: caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco. Inclui-

se também o seu ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e 

o corpo rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por 

processos naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante 

(RADAMBRASIL, 2008). 

As cavidades naturais tendem a ocorrer, principalmente em terrenos cársticos, 

áreas com litologia predominantemente carbonática (calcários e dolomitos) ou com outras 

rochas solúveis, tendo a dissolução das rochas como o principal processo de formação de 

caverna. As áreas cársticas podem ser consideradas, a priori, como de elevado grau de 

fragilidade geotécnica e ambiental, tendo em vista que a evolução natural dos processos 

geomorfológicos e hidrológicos nessas áreas. Tais regiões apresentam como uma de suas 

características marcantes, o desenvolvimento de cavidades de diversas geometrias e 

extensões, a depender dos aspectos litológicos/estruturais locais. Os processos físicos 

(pseudo-cársticos), podem formar cavernas, por exemplo, em terrenos com associações 

litoestratigráficas rítmicas, onde ocorrem rochas sedimentares de características 

essencialmente detríticas, com composições mineralógicas, texturais distintas e graus 

diferentes de resistência mecânica.  

A Portaria IBAMA nº 887/1990 estabeleceu as principais normas para a gestão das 

cavernas brasileiras. Em seguida, o Decreto Federal nº 99.556/1990 reafirma o 

estabelecido na Portaria nº 887 e enfoca objetivamente a proteção e o manejo das 

cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional (IBAMA, 1990).  

As cavidades naturais subterrâneas são consideradas, pela Constituição Federal 

(Decreto n° 99.556/1990), patrimônio da União e, por lei, bens culturais protegidos. Além 

disso, de acordo com o Decreto, todos os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de 

qualquer natureza existentes que neles se encontram, ficam sob guarda e proteção do 

Poder Público (Lei nº 3.924/1961) (RADAMBRASIL, 1961). O Decreto n° 4.340/2002 prevê 

criação de Unidades de Conservação para áreas naturais passíveis de proteção por suas 

características especiais. A Portaria do Ministério do Meio Ambiente (MMA) n° 358/2009 

instituiu o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico. Conforme a 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 347/2004, todo ato 
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potencialmente degradador do patrimônio espeleológico - que inclui sua área de influência 

e todas as condições necessárias à sua manutenção - deve ser norteado por Estudos de 

Impacto Ambientais (EIA), para efeito de licenciamento ambiental (CONAMA, 2004).  

A Resolução CONAMA nº 347/2004, que dispõe sobre a proteção do patrimônio 

espeleológico, foi trazido ao arcabouço jurídico o conceito de área de influência sobre o 

patrimônio espeleológico, sendo a área que compreende os elementos bióticos e abióticos, 

superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção do equilíbrio ecológico e da 

integridade física do ambiente cavernícola. Definindo a área de influência sobre o 

patrimônio espeleológico ao entorno de 250 m da cavidade natural subterrânea. O Decreto 

nº 99.556/1990, com alterações dadas pelo Decreto nº 6.640/2008, também se utiliza desse 

conceito, em especial no artigo 3º, ao tratar da proteção das cavidades naturais 

subterrâneas com grau de relevância máximo (CONAMA, 2004). 

A publicação do Decreto nº 6.640/2008, modifica artigos do Decreto n° 

99.556/1990, que prevê a classificação das cavernas segundo quatro graus de relevância: 

máximo, alto, médio e baixo, onde a metodologia para tal classificação é descrita na norma 

MMA nº 02/2017. A norma estabelece que os impactos negativos irreversíveis às cavernas 

somente se darão com a apresentação de estudos que demonstrem o grau de relevância 

das cavidades, a serem definidos a partir de estudos multidisciplinares específicos para o 

ambiente cavernícola. O dano só será admitido em cavernas classificadas entre baixa e 

alta relevância, onde somente cavidades de relevância máxima não podem sofrer impactos 

negativos irreversíveis (RADAMBRASIL, 2008).  

Empreendimentos que trazem mudanças significativas nos processos naturais de 

drenagem/infiltração de água em terrenos cársticos, assim como a instalação de estruturas 

(moradias, vias de transporte, instalações industriais) que elevem o fator de carga sobre as 

galerias subterrâneas podem ativar eventos geológicos como subsidências. Tais eventos 

ocorrem com o influxo de solos e outros elementos para o interior das galerias 

subterrâneas, que são processos naturais e relativamente comuns em áreas cársticas.  

Na Área de Estudo, Área de Influência Indireta, ocorre a Província Espeleológica 

do Alto Paraguai (KARMANN; SÁNCHEZ, 1979), apresentando um relevo cárstico bem 

desenvolvido em grande parte de sua extensão, onde as rochas carbonáticas da Formação 

Araras estão inseridas no contexto da Faixa Dobrada Paraguai. As rochas carbonáticas 

com metamorfismo de baixo grau (fácies xisto verde), neoproterozóicas da Formação 

Araras, ocorrem em faixas alongadas na direção NE-SW gerando planícies bordejadas 

pelas cristas de camadas areníticas, onde ocorre a maior concentração de cavernas do 
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estado do Mato Grosso (DURÃO; MELO, 1995). Segundo Durão (1999), essas superfícies 

carbonáticas possuem alta incidência de dolinas, desenvolvidas principalmente sobre o 

espesso manto de material residual intempérico das rochas carbonáticas, além de 

sumidouros associados a vales cegos com recarga alogênica proveniente das cristas 

areníticas e pelíticas.   

De acordo com Durão e Melo (1995), a constituição de cavidades do município de 

Cáceres (MT) possui um grande potencial espeleológico, com cerca de 17 ocorrências entre 

cavernas, grutas, dolinas, abismos e sítios arqueológicos. As cavernas da região de 

Cáceres (MT) constituem outra feição cárstica comum nas áreas carbonáticas da Província 

Serrana, muito embora poucas sejam acessíveis à exploração. Apesar da escassez da 

água superficial nos terrenos cársticos da área de interesse, a presença de drenagem 

subterrânea pode ser atestada através de inúmeros sumidouros e ressurgências que 

ocorrem ao longo dos leitos fluviais basicamente, a maioria das características das 

superfícies cársticas devem a sua origem à drenagem interna, a subsidência e o colapso 

são acionados pelo desenvolvimento de cavernas subterrâneas.  

Durão (1999) localizou 27 cavernas na área do município de Cáceres (MT), dos 

quais 14 foram mapeadas, e consistiram no mapeamento geoespeleológico que 

representou de forma bidimensional a estrutura da rocha hospedeira e os condutos e salões 

que compõem as cavernas. O endocarste desta região pode ser caracterizado por dois 

grupos de cavernas distintos: um grupo condicionado à estrutural das rochas encaixantes, 

cujo o desenvolvimento é condicionado por um sistema de fraturas subverticais, resultando 

em cavernas predominantemente horizontais, e mais raramente cavernas verticais 

(abismos), e o segundo grupo representado por salões de abatimento que geralmente são 

de pequenas dimensões.  

De acordo com Durão e Melo (1995), e também com o levantamento espeleológico 

do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CEVAC) e com o Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), são exemplos de cavernas 

existentes no município de Cáceres (MT): Grutas Pita Canudo I, II, III,I V, Dolina Água 

Milagrosa, Dolina Rachocano, Gruta do Facão, Abismo da Figueira, Dolina do Monte Alto, 

Gruta Barreiro Preto, Caverna dos Piratas, Cavidade da Enxurrada, Caverna do Cadeado, 

Caverna Grande, Furna das Palmeiras, Gruta Rola Pedra, Gruta das Araras, Gruta do 

Barreiro Preto, Gruta Sobradinho, Toca da Onça, Dolina Sítio Pedacinho do Céu, Caverna 

do Assentamento Laranjeira II, Gruta Igrejinha I, II, entre outras inúmeras cavidades.  
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Na área de estudo, a Área de Influência Indireta, estimada para o meio físico, 

contabilizou-se a existência de 291 cavidades naturais subterrâneas de acordo com 

Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (CANIE, 2017) (Figura 5.71). Apesar de 

existir uma alta ocorrência de cavidades subterrâneas na Área de Estudo, não há registros 

de cavidades naturais na Área de Influência Direta – Buffer 5 km (Figura 5.71). 

A Resolução CONAMA nº 347/2004 define a Área de Influência sobre o patrimônio 

espeleológico com sendo o entorno de 250 m de uma cavidade natural subterrânea. Tendo 

esta Resolução como base, a Área de Influência sobre o patrimônio espeleológico para o 

empreendimento não contabiliza nenhuma cavidade natural subterrânea, sendo que a 

menor distância entre o empreendimento e uma cavidade foi estimada em 33 km. A Figura 

5.71 mostra exemplos das cavernas mais próximas à Área de Influência sobre o patrimônio 

espeleológico e suas respectivas distâncias (CONAMA, 2004). 

A Área de Influência Direta possui baixa e improvável potencialidade de 

desenvolvimento de cavidades subterrâneas (Figura 5.73), tendo somente alta 

potencialidade no extremo noroeste da AID, onde ocorre uma faixa de região cárstica 

associado as rochas da Formação Araras, mesmo não havendo registro de cavernas. A 

ADA está sobre uma área onde a potencialidade de desenvolvimento de caverna é baixa e 

improvável (Figura 5.73). 

Há risco nulo do empreendimento em questão de influenciar o patrimônio 

espeleológico, pois a área de influência sobre o patrimônio espeleológico da área de 

implementação do empreendimento e da via de acesso não possui cavidades subterrâneas. 

Além disso, a área é caracterizada por possuir baixa e improvável potencialidade de 

desenvolvimento de cavernas, sendo que as cavernas mapeadas mais próximas estão 

numa distância que variam entre 33 km e 100 km. Com isso, concluiu-se não haver 

necessidade da classificação de relevância de cavidades naturais na região do 

empreendimento. A Tabela 5.23 mostra as cavidades naturais que ocorrem na Área de 

Estudo – Área de Influência Indireta. 
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FIGURA 5.71 – CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS QUE OCORREM NA ÁREA DE ESTUDO - 
ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII). 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.72 – EXEMPLOS DE CAVIDADES SUBTERRÂNEAS MAIS PRÓXIMAS DA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA DIRETA (AID) DO EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.73 – MAPA DO GRAU DE POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAVERNAS NA ÁREA 
DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID-5KM), LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A ÁREA DE INFLUÊNCIA SOBRE 

O PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO (BUFFER DE 250 M) DA VIA DE ACESSO E DO PERÍMETRO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO TPP. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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TABELA 5.23 – RELAÇÃO DAS CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS QUE OCORREM NA ÁREA DE 
ESTUDO - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII). 

Nome Caverna Latitude (m) Longitude (m) 

Abismo da Araputanga 8320394,34 521222,582 

Abismo da Onça 8388164,621 521222,582 

Abismo do Angico 8320339,474 520733,274 

Abismo do Morrinho da Onça 1 8389052,207 631597,748 

Abismo do Morrinho da Onça 2 8389002,594 631669,348 

Abismo Morro Preto II 8376262,854 641698,949 

Abrigo Barreirão 8325115,621 316176,866 

Abrigo da Cabeceira do Sapesal 8289874,867 509622,115 

Abrigo da Camarinha 8302697,45 502754,823 

Abrigo da Fazenda Encantada 8364405,248 542727,349 

Abrigo da Fazenda Nossa Senhora do Pantanal 8312830,983 535619,219 

Abrigo da Pedra do Equilíbrio 8272790,144 660167,434 

Abrigo das Araputangas 8292649,545 512916,862 

Abrigo das Tufas 8314531,165 532333,446 

Abrigo do Bicho Morto 8234921,337 439848,576 

Abrigo do Córrego Seco I 8320422,11 521091,35 

Abrigo do Córrego Seco II 8320426,083 520091,889 

Abrigo do Fecho do Morro da Lagoinha 8302631,024 651448,886 

Abrigo do Paredão da Furna das Palmeiras 8273884,001 469170,539 

Abrigo do Pau-d´alho 8320182,923 520655,586 

Abrigo do Topo 8392285,946 595264,191 

Abrigo dos Caçadores 8314641,774 532333,599 

Abrigo dos Malucos 8287670,135 624185,952 

Abrigo Luzia 8275653,025 470432,524 

Abrigo Santa Elina 8293365,64 521627,111 

Arco do Triunfo 8291763,088 625957,686 

Buraco da Onça 8390559,283 629028,86 

Buraco do Juarez 8395261,594 611073,703 

Buraco do Timbó 8229105,72 524912,043 

Casa de Pedra (1) 8376386,653 574195,06 

Casa de Pedra (1) 8398623,549 598220,278 

Caverna 02 de Maio 8396865,733 608423,194 

Caverna 2 Lote 181 (Gruta 2 Boca) 8279461,485 392912,247 

Caverna 3 Lote 182 8279599,481 393158,682 

Caverna Buraco do Cassiano ou Serrinha 8279569,977 397276,353 

Caverna Chão de Pérolas 8398400,773 638755,766 

Caverna com Medo da Onça 8390525,26 629061,546 

Caverna da Boquinha 8313959,463 526794,613 

Caverna da Cabeceira do Sapezal ll 8289914,254 509597,674 

Caverna da Campina 8362988,333 560710,746 
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Nome Caverna Latitude (m) Longitude (m) 

Caverna da Casa de Pedra do Morro 8308336,531 506312,499 

Caverna da Clarabóia 8289812,79 509681,088 

Caverna da Dona Lauriana 8292671,903 512487,741 

Caverna da Estátua da Onça 8390525,778 628962,849 

Caverna da Fazenda Coqueiro 8253396,439 483697,255 

Caverna da Fazenda Vale da Promissão 8325281,694 522211,838 

Caverna da Figueira 8279166,994 393814,418 

Caverna da Jararaca 8201043,257 677477,348 

Caverna da Lesma 8317650,388 523218,579 

Caverna da Luzia II 8275530,665 470499,685 

Caverna da Luzia III 8275486,365 470456,861 

Caverna da Mata Fresca 8306657,183 527487,111 

Caverna da Morada da Onça 8314608,562 532355,03 

Caverna da Onça 8292638,52 512852,486 

Caverna da Onça I 8396397,904 661595,528 

Caverna da Onça II 8396398,35 661595,1 

Caverna da Onça III 8396398,347 661595,531 

Caverna da Peroba (Marimbondo) 8245185,64 375739,362 

Caverna da Santa (Gruta da Santa) 8374047,574 637032,574 

Caverna das Aroeras 8321246,796 515560,21 

Caverna das Raízes 8399158,807 641637,437 

Caverna das Tufas 8314564,333 532344,23 

Caverna do Amos 8240215,134 473189,553 

Caverna do Ar Condicionado 8395331,421 611116,585 

Caverna do Assentamento Laranjeira ll 8186486,575 446537,275 

Caverna do Bananal 8324326,897 521420,149 

Caverna do Banco da Onça 8390531,722 629010,721 

Caverna do Buraco Fidido 8296448,665 401761,933 

Caverna do Ciputa 8296448,665 611106,232 

Caverna do Córrego Coivara l 8314034,033 531892,488 

Caverna do Córrego Coivara lll 8314111,43 531914,07 

Caverna do Dácio 8393913,738 629240,982 

Caverna do Gás Venenoso 8251824,356 491117,451 

Caverna do Jacaré 8373333,366 639247,575 

Caverna do Labirinto 8280875,29 390106,52 

Caverna do Lobo (Gruta Boca do Lôbo) 8279144,969 393835,968 

Caverna do Paraíba 8294639,829 514076,732 

Caverna do Poço dos Dourados 8303459,565 501088,248 

Caverna do Portãozinho l 8294374,136 514452,089 

Caverna do Portãozinho lI 8294396,251 514462,832 

Caverna do Portãozinho lII 8294418,433 514366,284 

Caverna do Portãozinho lV 8294495,959 514205,394 
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Nome Caverna Latitude (m) Longitude (m) 

Caverna do Pote dos Diamantes 8398382,4 638737,662 

Caverna do Sítio Tarumã 8234877,291 439923,606 

Caverna dos Morcegos 8275674,476 470426,6 

Caverna dos Ovos do Urubu 8314575,394 532344,245 

Caverna Esquina da Onça 8390547,318 628947,985 

Caverna Ferrugem 8265755,108 384564,894 

Caverna Grande 8184860,486 446564,673 

Caverna Itaipu I 8323713,448 516975,68 

Caverna Leite da Lua 8395338,83 611117,157 

Caverna Mata Cachorro 8248842,418 484197,498 

Caverna Santa Maria 8393271,311 614057,219 

Caverna São José (Gruta São José) 8386303,219 611527,549 

Caverna São Vicente (Gruta do Arquimedes) 8250059,646 670424,652 

Caverna Três Buracos 8278338,157 394000,559 

Coluna do Morrinho da Onça 8389114,18 631490,336 

Corixa do Destacamento 8187864,34 359538,479 

Dolina Água Milagrosa 8226121,491 443492,666 

Dolina da Lagoa Encantada 8387632,135 557674,889 

Dolina do Sítio Pedacinho do Céu 8211945,409 432224,466 

Dolina II 8297745,512 402368,16 

Dolina III 8299084,109 402383,984 

Dolina IV 8300054,346 401617,843 

Dolina l 8297162,149 401910,975 

Dolina Pai João 8394015,463 602406,212 

Dolina Sr Yolando 8269627,666 390392,372 

Espeleotema Quebrado pela Onça 8390562,82 628924,038 

Furna das Palmeiras I 8273872,911 469149,114 

Furnas das Palmeiras 8273895,019 469138,365 

Gruta 3 Bocas 8048575,135 417974,839 

Gruta A01 8390942,025 628800,498 

Gruta A02 8390904,987 628901,913 

Gruta A03 8390861 628936,163 

Gruta A04 8390859,203 628941,326 

Gruta A05 8390769,092 628868,982 

Gruta A06 8390640,692 628883,286 

Gruta A07 8390688,721 628879,875 

Gruta A08 8390753,879 628858,774 

Gruta A09 8390736,036 628865,038 

Gruta A10 8390727,269 628870,272 

Gruta A11 8390368,323 629138,3 

Gruta A12 8390376,247 629145,992 

Gruta A13 8389939,267 630632,877 
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Nome Caverna Latitude (m) Longitude (m) 

Gruta A14 8389895,965 630683,504 

Gruta A15 8389819,909 630548,415 

Gruta A16 8389819,877 630554,448 

Gruta A17 8388273,003 632288,715 

Gruta A18 8388264,955 632057,89 

Gruta Amolador 8415306,499 446031,183 

Gruta Areia Branca 8243780,515 679742,23 

Gruta Aroe Jari 8273193,724 660900,084 

Gruta B01 8390960 628853,498 

Gruta B02 8390915,382 628923,626 

Gruta B03 8390915,382 628915,032 

Gruta B04 8390789,62 628983,522 

Gruta B05 8390539,756 628934,369 

Gruta B06 8390606,79 628893,129 

Gruta B07 8390385,034 629157,891 

Gruta B08 8389868,133 630716,327 

Gruta B09 8388269,607 632056,73 

Gruta Boi Xarayes 8250029,027 489390,277 

Gruta Borá 8241667,03 462602,978 

Gruta Buraco da Onça 8268027,203 465406,107 

Gruta C01 8389926,877 630653,715 

Gruta C02 8389899,779 630548,839 

Gruta C03 (Gruta do Arco Grande) 8389810,903 630515,396 

Gruta C04 8389804,581 630539,39 

Gruta C05 (Gruta do Arquinho) 8389810,76 630542,332 

Gruta C06 8389807,614 630551,366 

Gruta Cabeceira do Triste 8388557,389 632663,579 

Gruta Caiçara 8240417,59 371342,69 

Gruta Casa de Pedra 8293837,688 625056,741 

Gruta da Água Fria 8320219,731 520682,471 

Gruta da Araputanga I 8292671,655 512938,331 

Gruta da Araputanga II 8292627,436 512895,393 

Gruta da Bocaina 8295540,488 499948,605 

Gruta da Cabeceira do Ribeirão 8270298,645 496473,834 

Gruta da Camarinha (MT00073) 8299566,189 499881,954 

Gruta da Capela de N.S. Aparecida 8240864,76 372361,4 

Gruta da Casa de Pedra do Córrego Achado 8320115,36 520634,581 

Gruta da Entrada Maior 8395198,414 611224,504 

Gruta da Fazenda Borba 8395280,343 611159,568 

Gruta da Fazenda Nossa Senhora do Pantanal 8312824,955 535582,809 

Gruta da Fenda 8320465,174 521049,605 

Gruta da Fenda do Pau-d’alho 8320314,938 520712,307 
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Nome Caverna Latitude (m) Longitude (m) 

Gruta da Furna do Jabuti 8271551,469 390547,992 

Gruta da Garça Branca 8374426,02 639889,924 

Gruta da Igrejinha I 8269447,431 481490,652 

Gruta da Igrejinha II 8269386,46 481460,585 

Gruta da Lagoa Azul 8386941,347 611242,39 

Gruta da Lajinha de Cima 8273831,078 505377,647 

Gruta da Novateiro 8317646,237 526798,617 

Gruta da Paca 8387061,22 611833,825 

Gruta da Ponte de Pedra 8272697,518 660232,3 

Gruta da Salobinha 8284416,678 481864,932 

Gruta da Salobinha I 8284405,6 481843,492 

Gruta da Salobinha II 8284341,634 481801,288 

Gruta da Salobinha III 8284335,546 481795,288 

Gruta da Salobinha IV 8284317,07 481789,94 

Gruta da Salobinha V 8284272,834 481800,699 

Gruta da Serra dos Parecis 8368739,354 338484,899 

Gruta da Serra Linda 8241698,389 372823,567 

Gruta da Turbina 8252383,688 491310,535 

Gruta da Vista Alegre ll 8292329,119 512294,449 

Gruta da Vista Alegre llI 8292417,686 512144,302 

Gruta das Araras 8231016,949 499948,644 

Gruta das Pacas 8386982,718 611777,233 

Gruta das Pérolas 8319494,43 523220,619 

Gruta das Pinturas 8329557,71 523048,628 

Gruta de Nobres 8369196,341 562734,623 

Gruta do Abismo dos Jabutis 8279007,776 395273,569 

Gruta do Abrigo 8279606,449 393158,22 

Gruta do Barreirão 8322245,937 311045,987 

Gruta do Cangamba 8373353,094 639819,031 

Gruta do Corgão 8344201,507 361763,009 

Gruta do Córrego do Marcelino I 8297370,039 516814,673 

Gruta do Córrego Seco I 8320394,429 521124,193 

Gruta do Córrego Seco II 8320468,369 521124,193 

Gruta do Currupira 8321122,131 524200,457 

Gruta do Duto 8320133,729 520625,682 

Gruta do Gengibre 8395740,683 611562,537 

Gruta do Jabuti 8278869,005 393965,93 

Gruta do Maneco Vivo 8276539,47 660780,481 

Gruta do Marcelino II 8297912,169 516611,182 

Gruta do Mijo da Onça 8320161,386 520619,692 

Gruta do Morro Branco 8324765,566 677408,444 

Gruta do Morro da Salina 8231035,975 499920,933 
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Nome Caverna Latitude (m) Longitude (m) 

Gruta do Morro Preto 8374856,39 641530,518 

Gruta do Morro Preto III 8374154,68 637186,409 

Gruta do Morro Preto IV (Gruta do Cogumelo) 8374447,451 638232,584 

Gruta do Pau-d´alho 8320207,478 520654,963 

Gruta do Poço do Córrego Seco 8320416,152 520951,172 

Gruta do Rio Sararé 8320416,152 338362,684 

Gruta do Saranhão (MT00498) 8325256,807 522560,974 

Gruta do Tesouro 8212532,269 544495,266 

Gruta do Zé Marques 8244631,259 371598,393 

Gruta dos Mandacarus 8320446,933 520915,324 

Gruta Dr. Aécio 8405674,413 652670,496 

Gruta Entre Morros 8323184,443 519642,636 

Gruta Facão 8209397,743 431152,695 

Gruta Furnas 8317657,433 514268,618 

Gruta Garça Branca 8373331,946 639841,414 

Gruta Kiogo Brado 8272751,647 660402,424 

Gruta Lagoa Azul 8273019,857 660717,102 

Gruta Lírio Vermelho 8233272,002 459049,935 

Gruta Luzia 8275596,976 470456,718 

Gruta Machado (MT00076) 8300339,428 522447,538 

Gruta Machado (MT00497) 8332367,36 544726,626 

Gruta Mata Grande 8325020,415 526806,599 

Gruta Minascal 8377734,439 729049,6 

Gruta Monte Cristo 8329042,682 357680,96 

Gruta Morcego Branco 8387696,426 473020,609 

Gruta Ninho do Urubu 8279739,448 393211,22 

Gruta Passagem do Urubu 8277130,859 393684,471 

Gruta Paulista 8270536,775 389514,654 

Gruta Pedregulho 8387594,02 589763,534 

Gruta Pindorama 8251242,429 467524,619 

Gruta Pobe Jari 8272829,102 660307,749 

Gruta Pousada 8321342,39 517851,553 

Gruta Rola Pedra 8240942,038 452820,898 

Gruta Salão da Fiqueira Branca 8231552,023 459230,927 

Gruta São Jerônimo 8304136,445 669921,483 

Gruta Serra do Caeté 8244630,891 371534,146 

Gruta Sítio do Pau Furado 8273771,397 470083,894 

Gruta Sobradiniho 8216290,846 438193,103 

Gruta Trena I 8319495,581 521429,817 

Gruta Trena II 8319495,47 521429,602 

Gruta Vista Alegre 8292329,159 512219,352 

Gruta Xavier 8289620,421 634046,509 
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Nome Caverna Latitude (m) Longitude (m) 

Lagoa da Onça 8389006,799 631462,824 

Loca da Onça Pintada 8280895,115 503538,524 

Loca da Revoada 8233892,41 439787,147 

Loca da Saloba da Campina 8215808,64 454773,296 

Loca do Jojó 8370726,808 535948,265 

Loca do Morrinho da Onça 8388987,314 631651,273 

Mineração Império 8322662,469 536590,332 

Morrinho da Onça 1 8389092,206 631586,003 

Morrinho da Onça 2 8389082,913 631585,953 

Morro Grande 8321133,656 538113,263 

Morrote da Onça 8390543,828 629043,757 

Onenihikawaneako 8387658,606 385658,256 

Paredão da Onça 8388883,496 631537,046 

Pedra da Onça Solteira 8389024,294 631645,545 

Pita Canuto I 8224502,619 441675,607 

Pita Canuto II 8224679,863 441771,41 

Poço Sr. Terêncio 8396810,538 608372,084 

Ponto 12 8276190,403 392122,63 

Ponto 13 8276469,41 392123,672 

Ponto 14 8276492,405 392190,686 

Quebó da Mata I 8395260,718 611267,675 

SN1 - Pai João 8394216,583 602188,195 

SN13- Quebó da Mata 8394471,848 610936,518 

SN14 - Quebó da Mata 8394593,34 610978,122 

SN15 - Quebó da Mata 8394655,645 610972,045 

SN16 - Quebó da Mata 8395158,193 611141,344 

SN17 - Quebó da Mata 8395187,145 611147,94 

SN18 - Quebó da Mata 8395210,284 611143,411 

SN19 - Quebó da Mata 8395228,652 611142,308 

SN2- Pai João 8394201,318 602161,515 

SN20 - Quebó da Mata 8395251,975 611121,615 

SN21 - Quebó da Mata 8395263,876 611107,228 

SN22- Quebó da Mata 8395239,708 611070,048 

SN23 - Quebó da Mata 8395226,759 611046,928 

SN24 - Quebó da Mata 8395223,324 611023,744 

SN25 - Quebó da Mata 8395224,049 610985,598 

SN34 - Quebó da Mata 8395158,635 611141,454 

SN35 - Quebó da Mata 8393281,961 614074,618 

Suindara Suindara 8302892,16 532148,046 

Sumidouro do Quebó 8403783,519 644511,07 

Toca da Onça 8211791,032 443863,934 

Toca Dolina Água Milagrosa 8226079,016 443580,92 
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Nome Caverna Latitude (m) Longitude (m) 

Topo do Morro 8370533,455 535810,416 

Torre da Onça 8388886,835 631492,134 

Fonte: Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (2017). 

 

5.1.7 Recursos Hídricos 

 

Segundo o Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do rio Paraguai 

(PRH-RHP) (MMA; ANA, 2018), a área de estudo compreende duas regiões 

morfologicamente e hidrologicamente distintas: (i) o Planalto, com terras acima de 200 m 

de altitude, podendo ultrapassar 1.100 m, compreendendo depressões, chapadas e 

planaltos; e (ii) a Planície, com terras baixas e úmidas e altitudes inferiores a 200 m, onde 

está inserido o Pantanal Mato-Grossense, receptor das águas e sedimentos oriundos do 

Planalto. A região de planície possui baixa capacidade de propagação de vazões, 

impactando em inundações periódicas e no amortecimento das cheias. A extravasão dos 

cursos d’água forma a planície de inundação característica do Pantanal. No auge das 

cheias anuais, até 80% do território da planície é alagado. 

De acordo com o PRH-RHP, no planalto a hidrologia é caracterizada por 

escoamento contínuo e alta correlação precipitação-vazão. A vazão específica média na 

bacia é de 7,8 l/s/km², valor correspondente a aproximadamente 1/3 da média nacional. O 

regime hidrológico da região é marcado pela sazonalidade, sendo a estação de cheias entre 

os meses de agosto e fevereiro, variando espacialmente em função da distribuição das 

chuvas, do lento escoamento dos rios da região e de outros fenômenos climáticos cíclicos 

que têm influência em menor intensidade. 

A propagação das águas possui relação simbiótica com os balanços hídricos e 

químicos, influenciando no desenvolvimendo da fauna e da flora da região. Esta dinâmica 

do ciclo hidrológico é fundamental para a manutenção do Pantanal e das interações do 

sistema aquático com a biota, regulando a disponibilidade de alimento em todos os níveis 

das cadeias tróficas. A bacia é marcada pela multiplicidade de usos, com grande 

participação da agricultura e da dessedentação de animais. Muitos empreendimentos 

hidroelétricos são previstos na região de planalto. Ao mesmo tempo, a pesca e o turismo 

são atividades importantes exercidas na região e que dependem da qualidade física, 

química e estética da água. 
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5.1.7.1 Águas superficiais 

5.1.7.1.1 Mapeamento hidrográfico da área de estudo do empreendimento 

 

O Rio Paraguai na seção do empreendimento drena uma área de aproximadamente 

46.200 km², após percorrer 524 km desde sua nascente. Os principais afluentes do rio 

Paraguai na área de estudo são os rios Sepotuba, Jauru, Cabaçal, Aguapeí e Cuiabá 

(Figura 5.74).  

Os cursos d’água podem ser classificados, de acordo com sua existência sazonal, 

em: (i) perenes, que mantêm seu curso com fluxos de base durante o ano todo; ou (ii) 

intermitentes, que apresentam escoamento somente em períodos de chuvas, 

majoritariamente associados à sazonalidade das chuvas e fluxos superficiais. Na área de 

estudo há poucos cursos d’água intermitentes, sendo a maioria destes composta por 

regiões de charco durante a temporada de cheias do Paraguai. 

A delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APPs) é regulamentada pelo 

Código Florestal em vigência, conforme a Lei nº 12.651/2012 (RADAMBRASIL, 2012). As 

APPs existentes na Área de Influência Indireta do empreendimento são caracterizadas por: 

(i) faixas marginais de rios perenes, intermitentes e efêmeros; (ii) áreas em um raio mínimo 

de 50 m de nascentes e olhos d’água; (iii) encostas com declividades acima de 45º; e (iv) 

topos de morros com altura superior a 100 m e declividades acima de 25%, sendo estas 

áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois terços da base da região 

elevada. A Figura 5.75 mostra a localização das nascentes e áreas de proteção permanente 

dentro da AID. 
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FIGURA 5.74 – HIDROGRAFIA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA.  

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.75 – NASCENTES E ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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5.1.7.1.2 Estações fluviométricas 

 

Em consulta à base de dados do Sistema Nacional Integrado de Recursos Hídricos 

(SNIRH) (ANA, 2018), foram selecionadas 10 estações fluviométricas para caracterizar o 

regime hidrológico na AII do empreendimento. As estações estão localizadas no rio 

Paraguai e afluentes. O critério para seleção das estações foi a duração das séries e sua 

representatividade, de maneira a evitar redundâncias e a investigação de cursos não-

relevantes ao estudo. Todas as vazões foram obtidas do SNIRH, independentemente da 

situação de consistência (i.e.: dados brutos ou consistidos). 

A Figura 5.76 mostra a localização das estações fluviométricas na AII e os 

hidrogramas de vazões médias mensais de longo termo de algumas estações da região. 

Em seguida, é apresentado o detalhamento das 10 estações selecionadas para este 

estudo. Para cada estação são apresentados um diagrama hipsométrico das vazões 

médias diárias, um hidrograma das vazões médias mensais de longo termo e um 

hidrograma das vazões médias diárias ao longo do histórico de dados disponível.  

É interessante observar que, ao contrário do que normalmente ocorre em rios 

encaixados (com uma única calha principal), a vazão média anual na estação de Porto 

Conceição, situada a jusante da estação de Descalvados, é menor que a vazão em 

Descalvados. Isso demonstra o padrão de drenagem anastomosado da região, formando 

um conjunto complexo de canais divergentes (distributários) e convergentes, separados por 

ilhas ou elevações. Ou seja, a partir de Descalvados, parte da vazão do rio Paraguai é 

transferida para canais secundários e lagoas nas planícies de inundação, resultando em 

menores vazões médias anuais em Porto Conceição. Mais a jusante, essas águas retornam 

à calha principal do rio. É essa complexidade do Pantanal, onde diversos canais (principais 

e secundários) interagem com as planícies de inundação, que torna difícil a previsão de 

vazões ao longo da bacia. 
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FIGURA 5.76 – MAPA DE ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS DA AII. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Estação Barra do Bugres (66010000) 

 

A estação Barra do Bugres (código ANA: 66010000) localiza-se nas coordenadas 

15º04’34” S e 57º10’55” O (X = 480.446 m, Y = 8.333.247 m, 21 S), dentro do município de 

Barra do Bugres, na região de cabeceira do Rio Paraguai, dentro da sub-bacia Paraguai 

01. A estação tem área de drenagem de 9.250 km², é operada pela CPRM e possui registros 

de cota, convertidos para vazões através de curva-chave, durante o período de 1966 a 

2017. A estação possui poucas falhas, apresentando período de cheias bem definido entre 

janeiro e abril, enquanto a estiagem normalmente ocorre entre julho e outubro.  

As vazões diárias médias, máximas e mínimas no período 1974-2017 são de 174 

m³/s, 1164 m³/s e 14 m³/s, respectivamente. A Figura 5.77 mostra o diagrama hipsométrico 

dos registros diários de vazões na estação. A Figura 5.78 apresenta as vazões médias 

mensais de longo termo (1974-2017). A Figura 5.79 mostra as vazões médias diárias de 

todo o período (em azul os dados consistidos e em vermelho os dados brutos obtidos do 

SNIRH).  

 

FIGURA 5.77 – DIAGRAMA HIPSOMÉTRICO DE VAZÕES DA ESTAÇÃO 66010000 – BARRA DO 
BUGRES. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.78 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DE LONGO TERMO (1974-2017) EM BARRA DO BUGRES. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

FIGURA 5.79 – VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS – ESTAÇÃO BARRA DO BUGRES.  

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Estação São José do Sepotuba (6605500) 

 

A Estação São José do Sepotuba (código ANA: 6605500) localiza-se nas 

coordenadas 15º05’32” S e 57º40’49” O (X = 426.894, Y = 8.331.360, 21 S), na divisa entre 

os municípios de Salto do Céu e Barra dos Bugres. A estação encontra-se na região de 

cabeceira do rio Sepotuba, pertencente à sub-bacia Sepotuba, e tem área de drenagem de 

8.090 km². A estação é operada pela CPRM e contém registros e cota, convertidos para 

vazões através de curva-chave, durante o período de 1969 a 2018. A série possui poucas 

falhas, apresentando período de cheias entre janeiro e abril, enquanto a estiagem 

normalmente ocorre entre julho e outubro.  

As vazões diárias médias, máximas e mínimas ao longo do período 1974-2018 são 

de 234 m³/s, 1180 m³/s e 104 m³/s, respectivamente. A Figura 5.80 mostra o diagrama 

hipsométrico dos registros diários de vazões na estação. A Figura 5.81 apresenta as vazões 

médias mensais de longo termo (1974-2018). A Figura 5.82 mostra os valores de médias 

diárias da estação São José do Sepotuba (em azul os dados consistidos e em vermelho os 

dados brutos obtidos do SNIRH).  

 

FIGURA 5.80 – DIAGRAMA HIPSOMÉTRICO DE VAZÕES DA ESTAÇÃO 66055000 – SÃO 

JOSÉ DO SEPOTUBA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018).  
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FIGURA 5.81 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DE LONGO TERMO (1974-2018) EM SÃO JOSÉ DO 
SEPOTUBA. 

 
 

FIGURA 5.82 – VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS - ESTAÇÃO SÃO JOSÉ DO SEPOTUBA. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Estação Estrada MT-125 (66065000) 

 

A Estação Estrada MT-125 (código ANA: 66065000) localiza-se nas coordenadas 

15º28’07” S e 57º53’37” O (X = 404.139 m, Y = 8.289.643 m, 21 S), entre os municípios de 

Mirassol d’Oeste, Curvelândia e Lambari d’Oeste, estando no curso do rio Cabaçal e 

pertencente à sub-bacia do rio Jauru. A estação tem área de drenagem de 3.620 km², é 

operada pela CPRM e contém registros de cotas, convertidos para vazões através de curva-

chave, durante o período de 1969 a 2017. A estação possui poucas falhas, apresentando 

período de cheias entre janeiro e abril, enquanto a estiagem normalmente ocorre entre julho 

e outubro.  

As vazões diárias médias, máximas e mínimas no período 1974-2017 são de 

79m³/s, 421 e 14 m³/s, respectivamente. A Figura 5.83 mostra o diagrama hipsométrico dos 

registros diários de vazões na estação. A Figura 5.84 apresenta as vazões médias mensais 

de longo termo (1974-2018). A Figura 5.85 mostra os valores de médias diárias de todo o 

período (em azul os dados consistidos e em vermelho os dados brutos obtidos do SNIRH).  

 

FIGURA 5.83 – DIAGRAMA HIPSOMÉTRICO DE VAZÕES DA ESTAÇÃO 66065000 – ESTRADA MT-125. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.84 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DE LONGO TERMO (1974-2018) NA ESTAÇÃO ESTRADA 
MT-125. 

 

 

FIGURA 5.85 – VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS - ESTAÇÃO ESTRADA MT-125. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Estação Cáceres (DNPVN) (66070004) 

 

A Estação Cáceres (DNPVN) (código ANA: 66070004) localiza-se nas coordenadas 

16º04’34” S e 57º42’08” O (X = 424.895 m, Y = 8.222.518 m, 21 S), no município de 

Cáceres, no curso do Rio Paraguai, pertencendo à sub-bacia Jauru. A estação tem área de 

drenagem de 32.400 km², é operada pela CPRM e contém registros de cotas, convertidos 

para vazões através de curva-chave, durante o período de 1965 a 2018. A estação possui 

muitas falhas, principalmente entre 1978 e 1996. O período de cheias ocorre entre fevereiro 

e abril, enquanto a estiagem normalmente é observada entre agosto e outubro.  

As vazões diárias média, máxima e mínima ao longo do período 1974-2018 são de 

541 m³/s, 2173 m³/s e 175 m³/s, respectivamente. A Figura 5.86 mostra o diagrama 

hipsométrico dos registros diários de vazões na estação. A Figura 5.87 apresenta as vazões 

médias mensais de longo termo (1974-2018). A Figura 5.88 mostra as vazões médias 

diárias de todo o período (em azul os dados consistidos e em vermelho os dados brutos 

obtidos do SNIRH). 

 

FIGURA 5.86 – DIAGRAMA HIPSOMÉTRICO DE VAZÕES DA ESTAÇÃO 66070004 – CÁCERES (DPVN). 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.87 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DE LONGO TERMO (1974-2018) NA ESTAÇÃO 

CÁCERES (DNPVN). 

 
 

FIGURA 5.88 – VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS - ESTAÇÃO CÁCERES (DNPVN). 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Estação Porto Esperidião (66072000) 

 

A Estação Porto Esperidião (código ANA: 66072000) localiza-se nas coordenadas 

15º51’06” S e 58º27’46” O (X = 343.365 m, Y = 8.246.926 m, 21 S), entre os municípios de 

Porto Esperidião e Glória d’Oeste, no curso do rio Jauru, pertencendo à sub-bacia Jauru. A 

estação tem área de drenagem de 5.660 km ², é operada pela CPRM e possui registros de 

cota, convertidos para vazões através de curva-chave, durante o período de 1965 a 2017, 

com algumas falhas. O período de cheias ocorre entre fevereiro e abril, enquanto a 

estiagem é normalmente observada entre julho e outubro. 

As vazões diárias média, máxima e mínima ao longo do período 1974-2017 são de 

115 m³/s, 551 m³/s e 57 m³/s, respectivamente. A Figura 5.89 mostra o diagrama 

hipsométrico dos registros diários de vazões na estação. A Figura 5.90 apresenta as vazões 

médias mensais de longo termo (1974-2017). A Figura 5.91 mostra as vazões médias 

diárias de todo o período (em azul os dados consistidos e em vermelho os dados brutos 

obtidos do SNIRH). 

 

FIGURA 5.89 – DIAGRAMA HIPSOMÉTRICO DE VAZÕES DA ESTAÇÃO 66072000 – PORTO 
ESPERIDIÃO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Figura 5.90 – Vazões médias mensais de longo termo (1974-2017) em Porto Esperidião. 

 
 

FIGURA 5.91 – VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS - ESTAÇÃO PORTO ESPERIDIÃO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Estação Descalvados (66090000) 

 

A Estação Descalvados (código ANA: 66090000) localiza-se nas coordenadas 

16º43’58” S e 57º44’56” O (X = 420.171, e Y = 8.149.855 m, 21 S), dentro do município de 

Cáceres, no curso do rio Paraguai, pertencendo à sub-bacia Paraguai Pantanal 1. A 

estação tem área de drenagem de 47.100 km², é operada pela CPRM e contém registros 

de cotas, convertidos para vazões através de curva-chave, durante o período de 1967 a 

2017, com falhas em alguns anos recentes. A estação localiza-se após a confluência com 

o Rio Jauru. O regime de cheias ocorre entre fevereiro e abril, enquanto a estiagem é 

observada entre agosto e outubro.  

As vazões diárias média, máxima e mínima de longo termo são de 641 m³/s, 1314 

m³/s e 267 m³/s, respectivamente. A Figura 5.92 mostra o diagrama hipsométrico dos 

registros diários de vazões na estação. A Figura 5.93 apresenta as vazões médias mensais 

de longo termo (1974-2017). A Figura 5.94 mostra as vazões médias diárias de todo o 

período (em azul os dados consistidos e em vermelho os dados brutos obtidos do SNIRH). 

 

FIGURA 5.92 – DIAGRAMA HIPSOMÉTRICO DE VAZÕES DA ESTAÇÃO 66090000 – DESCALVADOS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.93 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DE LONGO TERMO (1974-2017) EM DESCALVADOS. 

 
 

FIGURA 5.94 – VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS - ESTAÇÃO DESCALVADOS. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

 

  

641

0

200

400

600

800

1000

1200

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

V
a
z
ã
o
 (

m
³/

s
)

66090000 (I;B) 66090000 (I;C)

201520112007200319991995199119871983197919751971

V
a
z
ã
o
 (

m
³/

s
)

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200



                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

223 

 Estação Porto Conceição (66120000) 

 

A Estação Porto Conceição (código ANA: 66120000) localiza-se nas coordenadas 

17º08’36” S e 57º21’34” O (X = 461.768 m, Y = 8.104.556 m, 21 S), no limite entre as 

cidades de Cáceres e Poconé, no curso do rio Paraguai, pertencendo à sub-bacia Paraguai 

Pantanal 1. A estação tem área de drenagem de 64.000 km², é operada pela CPRM e 

possui registros de cota, convertidos para vazões através de curva-chave, durante o 

período de 1967 a 2018. Ela possui uma fração significativa de falhas e apresenta regime 

com período de cheias entre março e maio, enquanto as estiagens ocorrem entre setembro 

e novembro.  

As vazões diárias média, máxima e mínima ao longo do período 1974-2018 são de 

444 m³/s, 873 m³/s e 162 m³/s, respectivamente. A Figura 5.95 mostra o diagrama 

hipsométrico dos registros diários de vazões na estação. A Figura 5.96 apresenta as vazões 

médias mensais de longo termo (1974-2018). A Figura 5.97 mostra as vazões médias 

diárias de todo o período (em azul os dados consistidos e em vermelho os dados brutos 

obtidos do SNIRH). 

 

FIGURA 5.95 –DIAGRAMA HIPSOMÉTRICO DE VAZÕES DA ESTAÇÃO 66120000 – PORTO 

CONCEIÇÃO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.96 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DE LONGO TERMO (1974-2018) EM PORTO CONCEIÇÃO. 

 
 

FIGURA 5.97 – VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS - ESTAÇÃO PORTO CONCEIÇÃO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Estação Marzagão (66140000) 

 

A Estação Marzagão (código ANA: 66140000) localiza-se nas coordenadas 

14º32’30” S e 55º50’56” O (X = 624.020 m, Y = 8.392.053 m, 21 S), no limite entre Nobre e 

Rosário do Oeste, no curso do rio Cuiabá, pertencendo à sub-bacia Cuiabá 1. A estação 

tem área de drenagem de 2.320 km², é operada pela CPRM e contém registros de cotas, 

convertidos para vazões através de curva-chave, durante o período de 1979 a 2017. A série 

possui uma fração significativa de falhas e mostra regime com período de cheias entre 

dezembro e março, enquanto a estiagem normalmente ocorre entre junho e outubro.  

As vazões diárias média, máxima e mínima ao longo do período 1974-2018 são de 

62 m³/s, 672 m³/s e 4 m³/s, respectivamente. A Figura 5.98 mostra o diagrama hipsométrico 

dos registros diários de vazões na estação. A Figura 5.99 apresenta as vazões médias 

mensais de longo termo (1974-2018). A Figura 5.100 mostra as vazões médias diárias de 

todo o período (em azul os dados consistidos e em vermelho os dados brutos obtidos do 

SNIRH). 

 

FIGURA 5.98 – DIAGRAMA HIPSOMÉTRICO DE VAZÕES DA ESTAÇÃO 66140000 – MARZAGÃO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

226 

FIGURA 5.99 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DE LONGO TERMO (1974-2018) EM MARZAGÃO. 

 
 

FIGURA 5.100 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS - ESTAÇÃO MARZAGÃO 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Estação Cuiabá (66260001) 

 

A Estação Cuiabá (código ANA: 66260001) localiza-se nas coordenadas 15º36’56” 

S e 56º06’31” O (X = 595.554 m, Y = 8.273.388 m, 21 S), no limite entre Cuiabá e Várzea 

Grande, no curso do Rio Cuiabá e pertencendo à sub-bacia Paraguai Cuiabá 2. A estação 

tem área de drenagem de 23.500 km², é operada pela FURNAS Centrais Elétricas e contém 

registros de cotas, convertidos para vazões através de curva-chave, durante o período de 

1933 a 2016. A estação possui poucas falhas, apresentando regime com período de cheias 

entre janeiro e março, enquanto a estiagem normalmente ocorre entre junho e outubro. 

As vazões diárias média, máxima e mínima no período 1974-2016 são de 424 m³/s, 

3.479 m³/s e 83 m³/s, respectivamente. A Figura 5.101 mostra o diagrama hipsométrico dos 

registros diários de vazões na estação. A Figura 5.102 apresenta as vazões médias 

mensais de longo termo (1974-2016). A Figura 5.103 mostra as vazões médias diárias de 

todo o período (em azul os dados consistidos obtidos do SNIRH). 

 

FIGURA 5.101 – DIAGRAMA HIPSOMÉTRICOS DE VAZÕES DA ESTAÇÃO 66260001 – CUIABÁ. 

  

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.102 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DE LONGO TERMO (1974-2016) EM CUIABÁ. 

 
 

FIGURA 5.103 – VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS - ESTAÇÃO CUIABÁ. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Estação Porto do Alegre (66750000) 

 

A Estação Porto do Alegre (código ANA: 66750000) localiza-se nas coordenadas 

17º37’24” S e 56º57’54” O (X = 503.751 m, Y = 8.273.588 m, 21 S), no limite entre Poconé 

e Corumbá, no curso do Rio Cuiabá e pertencendo à sub-bacia Paraguai Cuiabá 3. A 

estação tem área de drenagem de 130.000 km², é operada pela CPRM e contém registros 

de cotas, convertidos para vazões através de curva-chave, durante o período de 1967 a 

2018. A série possui algumas falhas. O período de cheias ocorre entre janeiro e junho, 

enquanto a estiagem é normalmente observada entre os meses de  

As vazões diárias média, máxima e mínima no período 1974-2018 são de 678 m³/s, 

1149 m³/s e 330 m³/s, respectivamente. A Figura 5.104 mostra o diagrama hipsométrico 

dos registros diários de vazões na estação. A Figura 5.105 apresenta as vazões médias 

mensais de longo termo (1974-2018). A Figura 5.106 mostra as vazões médias diárias de 

todo o período (em azul os dados consistidos e em vermelho os dados brutos obtidos do 

SNIRH). 

 

FIGURA 5.104 – DIAGRAMA HIPSOMÉTRICO DE VAZÕES DA ESTAÇÃO 66750000 – PORTO DO 
ALEGRE. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.105 – VAZÕES MÉDIAS MENSAIS DE LONGO TERMO (1974-2018) EM PORTO DO ALEGRE. 

 
 

FIGURA 5.106 – VAZÕES MÉDIAS DIÁRIAS - ESTAÇÃO PORTO DO ALEGRE. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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 Síntese das estações 

 

Conforme os dados apresentados anteriormente, a região do rio Paraguai tem 

passado por mudanças no regime hidrológico, muitas das quais decorrentes da alteração 

do uso do solo da região. Além do surgimento de núcleos urbanos, a conversão da 

vegetação natural em pastagem ou em áreas de cultivo agrícola é um fator preponderante 

na alteração destes regimes.  

Segundo Galdino e Resende (2000), os dados de registros meteorológicos desde 

1900 demonstram que o Pantanal tem passado por ciclos longos de cheia e de seca. Entre 

1964 e 1973 ocorreu o maior ciclo de seca registrado no Pantanal, com dez anos 

consecutivos de seca. Já a partir de 1974, iniciou-se um novo ciclo de cheia, com três das 

quatro maiores cheias no Pantanal: em 1988 a maior, em 1995 a terceira maior e em 1982 

a quarta maior. A segunda maior cheia ocorreu em 1905. Com isso o atual ciclo de cheia, 

já com 46 anos, é o maior de que se tem registro.  

Clarke et al. (2003), ao analisarem os dados de cotas da régua linimétrica de 

Ladário (66825000), também constataram alterações abruptas no regime hidrológico do Rio 

Paraguai entre 1960 e 1970.  

Na maioria das estações fluviométricas aqui analisadas, é possível constatar esta 

mesma tendência de aumento na magnitude das vazões a partir de 1974, caracterizando a 

passagem de um ciclo de estiagem para um ciclo de cheias no Pantanal. Em função disso, 

as estatísticas de vazões de cada estação contemplaram apenas o período a partir de 1974, 

evitando a inserção de viés no cálculo das médias de longo termo. 

A Tabela 5.24 mostra a síntese das vazões máximas, mínimas e médias diárias de 

longo termo (a partir de 1974) das estações selecionadas para a caracterização hidrológica 

da região. 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

232 

TABELA 5.24 – SÍNTESE DAS VAZÕES MÉDIAS, MÁXIMAS E MÍNIMAS DIÁRIAS DE LONGO TERMO 
DA REGIÃO. 

Código da 
Estação 
(ANA) 

Nome da 
Estação 

Rio 
Vazão 
média 
(m³/s) 

Vazão 
máxima 
(m³/s) 

Vazão 
mínima 
(m³/s) 

Área de 
drenagem 

(km²) 

Vazão 
média 

específica 
(l/s.km²) 

66010000 Barra dos 
bugres 

Paraguai 174 1164 14 9250 19,03 

66055000 São José do 
Sepotuba 

Sepotuba 234 1180 104 8090 28,95 

66065000 Estrada MT-
125 

Cabaçal 79 421 14 3620 21,76 

66070004 Cáceres 
(DNPVN) 

Paraguai 541 2173 175 32400 16,70 

66072000 Porto 
Esperidião 

Jauru 115 551 57 5660 20,33 

66090000 Descalvados Paraguai 641 1314 267 47100 13,62 

66120000 Porto 
conceição 

Paraguai 444 873 162 64000 6,94 

66140000 Marzagão Cuiabá 62 672 4 2320 26,93 

66260001 Cuiabá Cuiabá 424 3479 83 23500 18,03 

66750000 Porto do 
Alegre 

Cuiabá 678 1149 330 103000 6,58 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

5.1.7.1.3 Estruturas hidráulicas 

 

De acordo com informações do SIGEL (Sistema de Informações Geográficas do 

Setor Elétrico) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2018), na área de estudo 

existem seis Usinas Hidrelétricas (UHEs), estando cinco em operação e uma (UHE Salto 

das Nuvens) planejada para construção. Além disso, das 62 Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs) registradas no SIGEL, 13 já estão em operação e as demais em 

processo de licenciamento ou obtenção de outorga. Dentro da área de estudo também há 

10 Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH), todas em operação. 

As UHEs da área de estudo localizam-se nas bacias do Rio Jauru (UHE Jauru), 

Sepotuba (Juba I, Juba II e Salto das Nuvens, ainda em construção) e Cuiabá (UHEs Manso 

e Casca III), totalizando potência instalada de 448 MW. A maioria das usinas é operada 

utilizando reservatórios, que geram áreas de inundação na região de cabeceira da bacia do 

Paraguai. Mais detalhes acerca do controle e recebimento da energia gerada pelas UHEs, 

PCHs e CGHs são mostrados no APÊNDICE 1, no APÊNDICE 2 e no APÊNDICE 3. 

As PCHs localizam-se nas sub-bacias Jauru, Sepotuba, Paraguai 1, Cuiabá 2 e 

Cuiabá 3. Todas as PCHs já instaladas trabalham com volumes de reserva (i.e.: não foram 
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construídas para operação a fio d’água). Segundo os dados do SIGEL, a maioria das usinas 

previstas também deve ter reservatórios, sendo a geração total prevista após a instalação 

de todas as PCHs de 736 MW. Conforme a Figura 5.107, as PCHs encontram-se 

majoritariamente nas regiões de cabeceira do Paraguai, na maioria das vezes operando em 

cascata.  

Na área de estudo estão em operação 10 CGHs, não havendo, segundo o SIGEL, 

nenhuma em fase de licenciamento ou construção. As CGHs localizam-se no curso dos rios 

Sepotuba, Juba, Cuiabá e Formoso, além dos Córregos Pedra Grande, Roncador Glória e 

Mestre e no curso dos Ribeirões Caiana e Triste. Todas as CGHs localizam-se em regiões 

de cabeceira da bacia rio Paraguai, totalizando potência instalada de 19,49 MW.  

A instalação das usinas tende a regular o regime de vazões dos rios onde estão 

inseridas. No entanto, em função da grande distância entre esses empreendimentos e a 

seção do Porto de Paratudal, pode-se dizer que não haverá influência sobre a navegação 

no rio Paraguai. O modelo do setor elétrico brasileiro já envolve políticas e ações voltadas 

à regulação, fiscalização e ao controle do uso dos recursos hídricos, em uma clara interface 

com os demais usuários da água (ANA, 2007). O equacionamento dos múltiplos usos da 

água e impactos socioeconômicos da construção dos reservatórios, além da garantia da 

demanda necessária, bem como identificação e mitigação de conflitos ainda se coloca 

como temática sensível e intimamente ligada ao aproveitamento do potencial hidrelétrico 

da área de estudo.  

Segundo o MPE – MT, dentro do processo de se estabelecer metas para o PRH – 

Paraguai, foi contratada em 2016 a Fundação Eliseu Alves da EMBRAPA com o objetivo 

de proceder à realização de estudos e pesquisas para a "Avaliação dos Efeitos da 

Implantação de Empreendimentos Hidrelétricos na Região Hidrográfica do Paraguai para 

Suporte à Elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai 

(PRH-Paraguai)". Tais estudos são coordenados pela EMBRAPA PANTANAL em parceria 

com instituições de ensino, pesquisa e extensão de todo o país, compreendendo a análise 

dos empreendimentos hidrelétricos que estão em operação e com previsão de operação na 

bacia. 

Segundo consta na Proposta Técnica, a análise dos empreendimentos em 

operação, de forma amostral, avaliará os impactos já produzidos para, com o 

estabelecimento de padrões paramétricos, buscar o entendimento do que os novos 

empreendimentos resultarão em impactos ambientais e hidrológicos, numa análise dos 

impactos conjuntos e sinérgicos e em nível de bacia hidrográfica, como determina a Lei 
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9.433/97 e a Resolução CONAMA 01/86. Os estudos estão previstos para finalizar em 

2020. 

Em consulta aos relatórios preliminares sobre os efeitos das barragens nos regimes 

hidrológicos dos rios da RH do Paraguai, foi possível confirmar algumas conclusões quanto 

às reduzidas extensões e intensidades dos impactos causados pelos aproveitamentes 

hidrelétricos sobre os cursos d’água, conforme observa-se no trecho abaixo transcrito do 

“Relatório de Andamento 3: Potenciais impactos de barragens sobre o regime hidrológico 

nos rios da RH Paraguai” (ANA, 2019). 

“Usinas hidrelétricas com reservatórios de pequeno volume 

útil não são capazes de alterar o regime hidrológico de forma 

profunda, quando as alterações são avaliadas com base em dados 

de vazões médias diárias. Não obstante, existem algumas usinas 

projetadas na região que tem potencial para alterar o regime 

hidrológico de forma perceptível, pelo menos por trechos curtos do 

rio a jusante (...). Este é o caso de algumas usinas no rio Jauru 

(afluente do rio Coxim, na bacia do rio Taquari), especialmente da 

usina Barra do Piraputanga.  

O impacto das barragens projetadas sobre o regime 

hidrológico em escala diária pode ser relevante em curtos trechos do 

rio imediatamente a jusante do barramento, mas se atenua para 

jusante, sendo praticamente imperceptível na maior parte dos pontos 

de transição entre o Planalto e o Pantanal.  

A análise também mostra que ao longo dos rios da planície 

pantaneira os impactos das barragens sobre o regime hidrológico vão 

se tornando cada vez mais fracos à medida que o ponto de análise 

se afasta da barragem, de montante para jusante.” 
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FIGURA 5.107 – DISTRIBUIÇÃO DOS APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS NA ÁREA DE ESTUDO 
DO EMPREENDIMENTO. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de ANEEL (2017). 
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5.1.7.1.4 Demandas hídricas quantitativas 

 

De acordo com o Termo de Referência, esta seção contempla a identificação dos 

usos não-consuntivos (não quantificáveis) e a descrição qualitativa dos usos consuntivos 

(quantificáveis) na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento para o meio físico e 

biótico. 

As demandas hídricas podem ser categorizadas em dois grupos: uso consuntivo e 

não-consuntivo. Entende-se como uso consuntivo a ação de consumo da água, podendo 

ser designada para abastecimento humano (urbano e rural), dessedentação de animais, 

irrigação, abastecimento industrial e atividades de mineração. Já os usos não-consuntivos 

referem-se àqueles onde não existe o consumo do recurso hídrico, como a geração de 

energia hidrelétrica, navegação, barragens e seus usos múltiplos da água, aquicultura, 

pesca e turismo (MMA; ANA, 2018). 

 

 Usos consuntivos 

 

Na AID do empreendimento não existem centros urbanos, indústrias ou áreas de 

mineração. Sendo assim, os usos consuntivos consideraram as atividades de 

abastecimento humano rural e dessedentação animal. 

O Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai (PRH-RHP) 

apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Agência Nacional de Águas (MMA ; 

ANA, 2018) quantifica as demandas quantitativas por sub-bacia, denominadas Unidades 

de Planejamento e Gerenciamento (UPG). O estado de Mato Grosso contabiliza sete 

dessas unidades, cuja demanda total de uso de água por finalidade de uso está 

apresentada no APÊNDICE 4. A AID do empreendimento está inserida na UPG-P7, onde 

é estimada uma demanda de 0,97 m³/s para dessedentação animal e de 0,03 m³/s para o 

abastecimento rural. Tais valores representam, respectivamente, 18% e 15% das 

demandas de uso de água para cada uma dessas atividades no estado de Mato Grosso 

(Tabela 5.25). 
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TABELA 5.25 – DEMANDA TOTAL DE USO DE ÁGUA POR FINALIDADE DE USO NA UPG P7 PARAGUAI-
PANTANAL. 

Uso consuntivo 
UPG P7 Paraguai-

Pantanal (m³/s) 
Total no estado de 
Mato Grosso (m³/s) 

Representação nas 
UPG’s do estado de 

Mato Grosso (%) 

Abastecimento urbano 0,060 6,866 0,9% 

Abastecimento rural 0,030 0,202 15% 

Dessedentação animal 0,974 5,398 18% 

Indústria 0,003 2,862 0,1% 

Mineração 0,002 0,037 5,4% 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de MMA; ANA (2018). 

 

Os limites territoriais da AID do empreendimento abrangem as fazendas Várzea 

Funda e Santo Antônio das Lendas. Os usos consuntivos destes latifúndios seguem as 

distribuições da UPG, com a dessedentação animal sendo o uso principal. Como a atividade 

predominante é a produção pecuária, a dessedentação animal é um determinante na 

quantificação de demanda hídrica na região e está diretamente relacionada ao perfil e à 

quantidade de gado presente na região. No entanto, este montante é tão pequeno em 

comparação com a vazão disponível no rio Paraguai, que se pode afirmar que não há 

nenhum impacto sobre o rio em função da retirada de água para dessedentação animal. 

 

 Usos não consuntivos (não quantificáveis) 

 

 Geração de energia elétrica 

 

Como apresentado na seção 5.1.7.1.3, grande parte dos empreendimentos 

geradores de eletricidade estão localizadas ao norte, nordeste e leste da bacia do Alto 

Paraguai, fora dos limites da Área de Influência Direta (AID). 

 

 Navegação 

 

De acordo com o PRH da região hidrográfica do rio Paraguai (MMA; ANA, 2018), a 

hidrovia é de suma importância econômica e social para todos os países que a compõem 

(Argentina, Bolívia, Brasil,  Paraguai e Uruguai). Dentro do Brasil, a hidrovia é utilizada para 

o transporte de mercadorias, em especial minérios (de ferro e manganês) a partir de 

Corumbá/Ladário, além da exportação de óleo e farelo de soja, açúcar, trigo, malte e 
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cevada. O empreendimento em questão deverá carrear novas cargas para o transporte 

fluvial ao lograr integrar e conectar o estado do Mato Grosso à via fluvial. 

Entre as possíveis pressões sociais e ambientais associadas ao transporte 

hidroviário, pode-se citar: problemas associados a acidentes; risco de poluição das águas; 

e pressões relacionadas às dragagens.  

Por outro lado, o menor consumo de combustível durante a operação, quando 

comparado aos modais rodoviário e ferroviário, e a menor emissão de gases poluentes são 

benefícios trazidos pelo transporte hidroviário (UFPR/ITTI, 2015). Somado a isso, o projeto 

proposto prevê a adaptação total das embarcações à via, maior proteção contra a poluição 

decorrente do uso de gás natural ao invés da total dependência de combustíveis fósseis e 

a redução da quantidade de passos críticos, com consequente diminuição dos volumes de 

dragagem. 

Em relação as dragagens, essas são realizadas ao longo do tramo norte da hidrovia 

do Paraguai, desde 1999 pela Administração Hidroviária do Paraguai (AHIPAR), perante a 

Licença de Operação 018/1998 concedida pelo IBAMA. Em média, de acordo com dados 

no banco de dados do sistema History maps da AHIPAR, são dragados cerca de 

261.200,00 m³ de areia, como pode ser observado no gráfico da Figura 5.108. Cabe 

ressaltar que a dragagem de manutenção periódica é realizada para manter a profundidade 

ou seção molhada mínima, e assim cumprir com as condições pré-estabelecidas de cota 

no leito do corpo-d’água pela Resolução CONAMA nº 454/2012.  

 

FIGURA 5.108 – VOLUME DE DRAGAGEM ANUAL PARA MANUTENÇÃO DA HIDROVIA DO PARAGUAI. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2019). Adaptado de AHIPAR (2019). 
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 Aquicultura 

 

Segundo o PRH-RHP (MMA; ANA, 2018), dentro da área da região hidrográfica do 

Paraguai a única atividade de aquicultura desenvolvida é a piscicultura, majoritariamente 

nas áreas de planalto, onde as características são favoráveis para a produção. Contudo, 

não existe influência desse tipo de prática na AID.  

 

 Pesca 

 

A pesca na região é realizada nas modalidades de (i) subsistência, (ii) profissional-

artesanal e (iii) amadora/esportiva. A quantidade de peixes disponível nos diversos trechos 

do rio depende de condições favoráveis à biota dos balanços hidrológico e químico. Estas 

condições podem ser perturbadas por ações antrópicas ou por fenômenos naturais, como 

a decoada e o regime de chuvas na bacia.  

A implantação de empreendimentos hidrelétricos na região de planalto representa 

importante fator gerador de pressão sobre a atividade pesqueira, devido à transformação 

de ambientes lóticos em lênticos, às alterações no balanço químico nas regiões de 

transição rio-reservatório e à alteração de rotas migratórias de peixes. Uma vez que a 

implantação de reservatórios pode afetar todas as modalidades de pesca. Nesse contexto, 

a Agência Nacional de Águas e o Comitê da Bacia do Rio Paraguai são responsáveis pela 

gestão integrada dos recursos hídricos, com o balanceamento dos interesses de todos os 

usuários para o compartilhamento dos recursos em consonância com a manutenção de um 

ecossistema saudável no Pantanal.  

 

 Turismo 

 

Segundo o PRH-RHP (MMA; ANA, 2018), há exploração frequentemente 

desordenada das atividades de ecoturismo e pesca na bacia, o que pode causar efeitos 

direta ou indiretamente aos corpos hídricos da região. O aumento no consumo de água 

para abastecimento da população temporária, aumento da geração de resíduos sólidos, 

risco de especulação imobiliária e riscos de contaminação dos recursos hídricos são 

pressões exercidas pelo turismo.  

Por outro lado, devido à diretriz do desenvolvimento sustentável das atividades 

turísticas e aos padrões mais altos de qualidade exigidos por turistas estrangeiros, o turismo 
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pode exercer pressões de natureza positiva sobre os recursos hídricos. Alguns exemplos 

são: o incentivo à coleta e tratamento de águas residuais; a melhoria na infraestrutura 

pública (sistema de drenagem, abastecimento de água, elaboração de plano de turismo); a 

criação de áreas protegidas para conservação da fauna, flora, biodiversidade genética, 

pontos turísticos, áreas de recarga; e a criação de políticas para a valoração de recursos 

hídricos.  

 

5.1.7.1.5 Operacionalização do empreendimento – cenários de curto, médio e longo prazo 

 

De acordo com o termo de referência, esta seção identifica os cenários de curto, 

médio e longo prazos da operacionalização do empreendimento e seus efeitos na 

manutenção do pantanal. Esta seção é estruturada em três tópicos: (i) considerações sobre 

a navegabilidade da hidrovia, contemplando a análise das atividades e intervenções 

necessárias em diferentes fases do empreendimento e seus impactos nas condições da 

hidrologia e qualidade da água do Pantanal; (ii) medidas mitigadoras e compensatórias para 

os impactos identificados; e (iii) usos consuntivos previstos para o porto. 

 

 Operacionalização do Porto – Navegabilidade e efeitos sobre o Pantanal 

 

Em cumprimento ao dever legal de assegurar a salvaguarda da vida humana, a 

segurança da navegação no mar aberto e em hidrovias interiores e a prevenção da poluição 

ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações de apoio (Art. 3º da 

LESTA), a Capitania Fluvial do Pantanal, na qualidade de agente da Autoridade Marítima, 

editou Norma de Procedimentos (NPCF-CFPN) dividindo o trecho brasileiro do rio Paraguai 

em dois segmentos: (i) Tramo Norte, de Cáceres a Corumbá (680 Km); e (ii) Tramo Sul, de 

Corumbá até a foz do rio Apa (590 Km). No caso do Tramo Norte, também estabeleceu 

dimensões máximas e configurações para comboios que venham a trafegar em cada sub 

trecho.  

O tráfego de embarcações de carga no Tramo Norte, constituído por comboios 

fluviais, é atualmente inexpressivo, de acordo com o Estudo de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Ambiental da Hidrovia do rio Paraguai (EVTEA) (UFPR/ITTI, 2015), 

encontrando-se praticamente paralisado desde 2008, ano em que atingiu um máximo de 

216 mil toneladas de grãos transportados naquele trecho. A paralisação da navegação no 

Tramo Norte decorreu da falta de viabilidade técnica para operar com maior escala de 
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transporte, dadas as restrições ao porte de comboios impostas pela via navegável nos 

primeiros 140 km do rio Paraguai. O posicionamento do TPP no km 2060,5 do rio Paraguai 

objetiva suplantar tais restrições evitando também a navegação em diversos passos críticos 

a montante, entre eles, 12 passos críticos sujeitos a dragagem conforme proposto pelo 

EVTEA. 

Segundo dados do relatório de conjuntura de recursos hídricos elaborado pela 

Agência Nacional de Águas (ANA, 2015), o transporte de sedimentos causa 

frequentemente problemas de navegação em estações de estiagem. Além disso, a hidrovia 

possui grande variabilidade de condições de navegação, sendo que a velocidade das águas 

e as condições meteorológicas são aspectos de relevância na operação das embarcações. 

No Tramo Norte, a profundidade mínima a ser garantida durante os períodos de 

estiagem é de 1,80 m (UFPR/ITTI, 2015), com navegação difícil em alguns pontos devido 

ao leito móvel do rio e ao traçado sinuoso e estreito (MARINHA DO BRASIL, 2018). De 

acordo com um levantamento batimétrico longitudinal realizado em 2014 para o EVTEA, 

aproximadamente 6% deste trecho pode ser considerado crítico, com profundidades 

inferiores a 1,80 m. Sendo assim, as dragagens são absolutamente necessárias para a 

segurança da navegação, em especial para as embarcações de turismo enquanto não é 

retomado o transporte de cargas nesse tramo da hidrovia (UFPR/ITTI, 2015). 

No estudo, ainda são apresentadas as localizações dos passos críticos 

identificados no canal de navegação. Ao total, foram estimados inicialmente 39 passos 

críticos, sendo que 21 necessitam intervenção. Isso se deve ao fato de que 7 apresentaram 

volumes de dragagem inferiores a 1.000 m³ e em 11 não há necessidade de dragagem 

devido à readequação do traçado do canal, por meio de um trajeto com profundidades 

maiores que a mínima de projeto. A FIGURA 5.109 mostra os 21 passos críticos levantados 

nos Tramos Norte e Sul que necessitam intervenção. No Tramo Norte foram identificados 

17 passos críticos que necessitam intervenção (locais com profundidades inferiores a 1,8 

m). 

O posicionamento do TPP no km 2060,5 do rio Paraguai dispensará a intervenção 

em 11 passagens críticas e limitará a eventual intervenção a 6 (seis) delas: Passo Paratudal 

Inferior; Passo Castelo de Areia; Passo Estirão da Reserva; Passo rio Bracinho; Passo 

Capitão Fernandes; e Passo Lagoa Gaiva. 

Alguns dos impactos previstos na fase de implantação são: alteração da qualidade 

da água (por ressuspensão de sedimentos causados pela dragagem e eventuais acidentes 
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com derramamentos de óleos e graxas), interferência no tráfego hidroviário, alteração de 

habitats da fauna aquática e dispersão da biota aquática. 

Na fase inicial do TPP, os serviços de dragagem têm como objetivo utilizar o 

material para aterro da área das instalações portuárias. De acordo com o EVTEA da 

Hidrovia do rio Paraguai, na região do Passo Paratudal os padrões de qualidade do 

sedimento atendem à resolução nº 454/2012 do CONAMA (CONAMA, 2012) nos pontos 

amostrados entre 2010 e 2014, não existindo risco de alteração na química da água pela 

ressuspensão de substâncias nocivas à biota depositadas no sedimento. Em um cenário 

futuro de operação do porto, os serviços de dragagem não serão mais necessários uma 

vez que a área de localização das instalações de acostagem das embarcações para amarre 

ou operações de carga ou descarga sofrem processo de auto dragagem pela própria 

correnteza do rio Paraguai.  

Já na fase de operação da hidrovia, são identificadas no EVTEA como atividades 

causadoras de impacto: (i) a dragagem, (ii) o tráfego de embarcações, (iii) a geração de 

resíduos e efluentes devido às operações no terminal e (iv) a ocorrência de acidentes nas 

atividades de carga, descarga e tráfego, com consequentes alterações nos parâmetros 

físicos e químicos da água. 
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FIGURA 5.109 – PASSOS CRÍTICOS QUE NECESSITAM DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM. 

 
Fonte: UFPR/ITTI (2015). 
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Como comentado na seção de hidrologia, não foram observadas mudanças nos 

regimes hidrológicos nem valores críticos de componentes tóxicos à biota que possam 

desbalancear os compartimentos químicos do rio. Todavia, devem ser mantidos programas 

de monitoramento da qualidade do sedimento e de águas superficiais, de maneira a se 

observar quaisquer mudanças não-previstas e que possam prejudicar outros usos do rio.  

Atividades como a atracação e desatracação de comboios, armazenagem de 

cargas, abastecimento e manutenção de equipamentos e embarcações, além do transporte 

rodoviário, são potenciais geradoras de impactos. Assim, é fundamental que sejam 

elaborados planos de contingência e de emergência para o caso de acidentes, além de se 

adotar todas as medidas possíveis para prevenir sua ocorrência e mitigar seu impacto. 

De acordo com dados do empreendedor (Companhia de Investimentos do Centro 

Oeste), as projeções de movimentação de cargas pelo TUP proposto nas fases 1 (2021-

2022), 2 (2023-2024) e 3 (2025-2026) são respectivamente: 1,5 milhões, 2,5 milhões e 5 

milhões de toneladas de grãos. Como carga de retorno, sem representar acréscimo 

viagens, está previsto o transporte de fertilizantes, em volume equivalente a 

aproximadamente 50% da carga de descida (grãos). 

Preocupado em garantir que a demanda prevista seja atendida, o Empreendedor 

contratou o IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – instituto 

independente de pesquisa e desenvolvimento mantido pelo governo do Estado de São 

Paulo, para elaboração de estudo denominado “Análise de Viabilidade Técnica de um 

Sistema de Transporte de Cargas por via fluvial entre Paratudal e Porto Esperança e Projeto 

Conceitual de Embarcações Adaptadas à Via” (ANEXO 1). 

Durante o estudo (IPT, 2017), foram realizadas duas viagens para reconhecimento 

e medição da via nos períodos de cheia e seca, além de ensaios em tanque de provas com 

modelos de comboios em escala reduzida para avaliar parâmetros de manobrabilidade e 

desempenho. Como resultados, foram obtidas as configurações de comboios totalmente 

adaptados à via, sem ser necessário nenhuma intervenção na via navegável que não as 

dragagens corriqueiramente efetuadas pela AHIPAR – Administração da Hidrovia do rio 

Paraguai. Os comboios propostos para os três subtrechos estabelecidos pelo IPT para o 

Tramo Norte do rio Paraguai e o correspondente número de viagens e frequência de 

passagem de comboios são apresentados a seguir (Figura 5.110). 
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FIGURA 5.110 – SOLUÇÃO DE DIVISÃO DA NAVEGAÇÃO NO TRAMO NORTE EM 3 TRECHOS, COM 
UTILIZAÇÃO DE 2 PORTES DE EMPURRADORES. 

 

Fonte: IPT (2017). 

 

Este estudo demonstrou que para o trecho mais crítico da via, que corresponde à 

navegação no rio Bracinho, comboios de menor comprimento dotados de dispositivos 

adequados de frenagem e manobras e com maior boca (largura) apresentavam melhor 

condição de manobra e segurança do que comboio de maior comprimento e boca (largura) 

menor. 

A quantidade de viagens por um ano operacional de 300 dias para os comboios 

proposto para navegar no Tramo Norte do rio Paraguai é apresentada na Tabela 5.26. O 

intervalo mínimo de tempo entre a passagem de dois comboios (um de descida e outro de 

subida) será de aproximadamente 2 h e 12 minutos, no horizonte 2025. 
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TABELA 5.26 – PREVISÃO DE CRUZAMENTOS DE COMBOIOS NOS TRECHOS 1 E 2 EM FUNÇÃO DA 
QUANTIDADE DE CARGA TRANSPORTADA. 

Produção 
(t/ano) 

Trecho 1 Trecho 2 

Comboios Cruzamentos Frequência Comboios Cruzamentos Frequência 

600.000 1  1,30 1  0,65 

1.200.000 2 1 2,61 2 1 1,31 

1.800.000 3 2 3,92 3 2 1,96 

2.400.000 4 3 5,23 4 3 2,61 

3.000.000 5 4 6,54 5 4 3,27 

3.600.000 6 5 7,84 6 5 3,92 

4.200.000 7 6 9,15 7 6 4,58 

5.000.000 8 7 10,89 8 7 5,45 

Fonte: IPT (2017). 

 

Por um lado, o maior tráfego de embarcações aumenta a turbulência no canal de 

navegação, dificultando a deposição de sedimentos e atenuando o assoreamento, com 

consequente redução na frequência de dragagens. Por outro lado, há maior probabilidade 

de acidentes durante o tráfego e nas operações de carga e descarga. Conjecturando-se 

cenários mais longos (10 e 25 anos), os impactos esperados com a operação da hidrovia 

somam-se aos previstos com as atividades do TPP nas três fases mencionadas, 

destacando o aumento do risco de acidentes hidroviários e de vazamento de líquidos e a 

diminuição do assoreamento do rio devido à passagem de um maior número de 

embarcações no canal de navegação. 

 

 Medidas Mitigadores e compensatórias 

 

A implantação e a operação do porto de maneira a reduzir os impactos ambientais 

perpassa pela adoção de medidas mitigadoras e compensatórias, além de ações de 

monitoramento da qualidade e do regime das águas da hidrovia através de processos 

ambientalmente sustentáveis. 

As seções Análise distribuída, Análise integrada, Identificação de Impactos, do e 

Medidas Mitigadores e Compensatórias, pertencentes ao Volume 5 deste estudo e 

contemplam de maneira mais detalhada os impactos sobre os meios físico, biótico e 

socioeconômico, assim como seus efeitos sinérgicos e cumulativos a curto, médio e longo 

prazos. 
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 Operacionalização do Porto – Usos consuntivos do porto 

 

A operação do TPP prevê o uso consuntivo da água do rio Paraguai. De acordo 

com o empreendedor do TUP Paratudal, a Companhia de Investimentos do Centro-Oeste, 

a funcionalidade do terminal e o uso da água podem ser divididos em 3 fases, como 

apresentado na Tabela 5.27 e Tabela 5.28.  

As estimativas foram dadas com base em um consumo médio por trabalhador, 

considerando o valor de 80 litros por dia para trabalhadores da manutenção (LEME, 2011). 

Foi considerado um consumo menor (50 litros por dia) para os trabalhadores que 

permaneceram por menos tempo no Terminal, que fazem rotatividade ou que exercem 

menos esforço físico, como, respectivamente, os motoristas e os trabalhadores 

administrativos. 

 

TABELA 5.27 – CONSUMO ESTIMADO DE ÁGUA PELOS TRABALHADORES DA OPERAÇÃO 
PORTUÁRIA. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

Apresenta-se, por meio da Tabela 5.28, o resumo das quantidades de demanda de 

água potável do TPP, considerando o consumo dos trabalhadores da operação portuária e 

considerando também uma parcela referente a “Uso Geral”, que contempla limpeza, 

manutenção e demais serviços. 

  

Fases 
Consumo/ 
Finalidade 

Consumo 
médio l/dia 

Nº de 
trabalhad

ores 

Consumo em 
l/dia 

Consumo em 
m³/s 

Fase 1: 
2021 – 2022 
1,85 mi t de grãos  

Adminstrativo/ 
terceirizados 

50 30 1.500 0,000017 

Manutenção 80 35 2.800 0,000032 

Motoristas 50 91 4.550 0,000053 

Fase 2: 
2023 – 2024 
2,50 mi t de grãos +  
150 mil t de CG 

Adminstrativo/ 
terceirizados 

50 32 1.600 0,000018 

Manutenção 80 40 3.200 0,000037 

Motoristas 50 242 12.100 0,000140 

Fase 3: 
2025 – 2026 
5,00 mi t de grãos 
250 mil t de CG 

Adminstrativo/ 
terceirizados 

50 39 1.950 0,000023 

Manutenção 80 83 6.640 0,000077 

Motoristas 50 378 18.900 0,000219 



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

248 

TABELA 5.28 – RESUMO DO CONSUMO DE ÁGUA AO LONGO DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA. 

Consumo/Finalidade/Fase 
Fase 1 Fase 1 Fase 1 

l/dia m³/s l/dia m³/s l/dia m³/s 

Adminstrativo 1.500 0,000017 1.600 0,000018 1.950 0,000023 

Manutenção 2.800 0,000032 3.200 0,000037 6.640 0,000077 

Motoristas 4.550 0,000053 12.600 0,00015 25.250 0,00029 

Uso Geral 1.956 0,000023 1.956 0,000023 1.956 0,000023 

Total 10.806 0,000125 19.356 0,000228 35.796 0,000413 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

A Tabela 5.29 representa a porcentagem da vazão demandada pelo 

empreendimento conforme a fase de operação e a vazão mínima mensal observada. Para 

tal comparação foram utilizados os dados de vazão do rio Paraguai na Estação 

Fluviométrica de Descalvados, localizada 6 km a jusante do empreendimento. 

 

TABELA 5.29 – PERCENTUAL DE DEMANDA DE ÁGUA PELO EMPREENDIMENTO CONFORME A FASE 
DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO ÀS VAZÕES MÍNIMAS MENSAIS DO RIO PARAGUAI. 

  Consumo total de água por fase de execução 

Vazões mínimas do rio 
(m³/s) 

Fase 1 
0,000125 m³/s 

Fase 2 
0,000228 m³/s 

Fase 3 
0,000413 m³/s 

Pocentagem do consumo do empreendimento sobre as mínimas vazões 

Janeiro 267 0,00005% 0,00009% 0,00015% 

Fevereiro 343 0,00004% 0,00007% 0,00012% 

Março 463 0,00003% 0,00005% 0,00009% 

Abril 377 0,00003% 0,00006% 0,00011% 

Maio 288 0,00004% 0,00008% 0,00014% 

Junho 219 0,00006% 0,00010% 0,00019% 

Julho 197 0,00006% 0,00012% 0,00021% 

Agosto 157 0,00008% 0,00015% 0,00026% 

Setembro 160 0,00008% 0,00014% 0,00026% 

Outubro 175 0,00007% 0,00013% 0,00024% 

Novembro 186 0,00007% 0,00012% 0,00022% 

Dezembro 185 0,00007% 0,00012% 0,00022% 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

Observa-se que a demanda pelo empreendimento é extremamente baixa em 

relação à grande vazão do rio, uma vez que ela é da ordem de um milionésimo da vazão 

observada na Estação Descalvados, a mais próxima do empreendimento. 

Espera-se também aumento nas quantidades geradas de esgoto e resíduos sólidos 

pelo terminal. O tratamento adequado de sólidos e efluentes é condição fundamental para 

a manutenção dos padrões de qualidade da água e manutenção da biota do Pantanal. A 
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Tabela 5.30 apresenta a produção de resíduos sólidos e efluentes. Utilizou-se valores de 

referência para cálculo da geração de resíduos sólidos como 1,05 kg por trabalhador por 

dia (BARBOSA, 2016) e a geração de efluentes como 80% do valor consumido de água. 

 

TABELA 5.30 – QUANTIDADES DE EFLUENTES LÍQUIDOS E RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NAS 
TRÊS FASES DE OPERAÇÃO DO PORTO. 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

5.1.7.2 Qualidade da água 

 

A investigação dos aspectos de qualidade da água está estruturada de maneira a, 

além de atender o termo de referência, diagnosticar a situação dos recursos hídricos na 

área de estudo e identificar as causas e consequências das não conformidades 

observadas. Serão elencados os possíveis efeitos de alterações na qualidade da água do 

rio Paraguai pelas atividades de implantação e operação do TPP e dentro do contexto de 

compartilhamento entre usuários e ecossistemas da bacia do Paraguai.  

Esta pesquisa foi organizada em cinco etapas: (i) Análise integrada dos usos do 

solo e fontes poluidoras; (ii) Análises físico-químicas reportadas de qualidade da água; (iii) 

Análises físico-químicas realizadas na área de estudo; (iv) Análise das condições atuais e 

futuras da qualidade da água na região; e (v) Considerações finais. 

A análise integrada dos usos do solo e fontes poluidoras teve como base o Plano 

de Recursos Hídricos da região hidrográfica do Paraguai (PRH-RHP) (MMA; ANA, 2018), 

além de dados geoespaciais de fontes públicas e do levantamento de atividades 

potencialmente poluidoras na região de Cáceres. Foram identificadas potenciais fontes 

pontuais e difusas através da análise de mapas de uso do solo e de pesquisas baseadas 

Fases 
 

Atividade 
Nº de 

trabalhadores 

Quantidade 
gerada de 

esgoto(L/dia) 

Quantidade de 
R.S. 

gerado(kg/dia) 

Fase 1: 
2021 – 2022 
1,85 mi t de grãos  

Adminstrativo/ter
ceirizados 

30 1.200 32 

Manutenção 35 2.240 37 

Motoristas 91 3.640 96 

Fase 2: 
2023 – 2024 
2,50 mi t de grãos +  
150 mil t de CG 

Adminstrativo/ter
ceirizados 

32 848 34 

Manutenção 40 2.560 42 

Motoristas 242 13.680 254 

Fase 3: 
2025 – 2026 
5,00 mi t de grãos 
250 mil t de CG 

Adminstrativo/ter
ceirizados 

39 1.560 41 

Manutenção 83 5.312 87 

Motoristas 378 15.120 397 
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em informações do PRH-RHP, planos de saneamento de cidades da área de estudo e via 

plataforma web.  

As análises físico-químicas reportadas foram obtidas do PRH-RHP, abrangendo o 

período de 2001-2014, e no âmbito da Rede Hidrometeorológica Nacional, compreendendo 

toda a bacia do Paraguai. Esta análise foi tomada como referência uma vez que compila 

um maior número de pontos, coletados em estações de cheia e estiagem na bacia do 

Paraguai.  

As análises físico-químicas realizadas na região do empreendimento foram feitas 

em pontos a montante, nas imediações, a jusante e em corpos d’água contíguos ao 

empreendimento. Foram realizadas duas coletas, uma durante a estação de chuvas 

(janeiro/2016) e uma durante a estação de seca (outubro/2018).  

Foram analisadas as condições atuais e futuras da qualidade da água na região 

através de análise integrada de diferentes cenários de uso e ocupação do solo, crescimento 

populacional, crescimento econômico e alteração do potencial energético da região. Além 

disso, foram avaliados possíveis impactos decorrentes da implantação e operação do porto 

sobre a qualidade da água da região.  

 

5.1.7.2.1 Análise integrada da evolução dos usos do solo e fontes poluidoras 

 

Segundo o PRH-RHP (MMA; ANA, 2018), a bacia do alto Paraguai possui regiões 

de cabeceira com maiores declividades, ocupadas atualmente em sua maioria por 

cobertura natural e pastagens. Observa-se desde 1970 a conversão gradativa das 

paisagens originais das regiões de cabeceira e planície em pastagens, sendo a pecuária a 

principal atividade econômica da região. Outras atividades também motivaram a 

transformação da paisagem original da área de estudo, tais como: o cultivo de soja, milho, 

cana-de-açúcar e algodão; garimpo de ouro (em Poconé/MT) e diamante (Diamantino/MT 

e Alto Paraguai/MT); extração de carvão vegetal para abastecimento da indústria 

siderúrgica; e implantação de estradas e infraestrutura de apoio logístico à atividade 

agroindustrial. Atualmente, 41,8% da superfície da bacia do rio Paraguai encontra-se 

antropizada, dos quais 99% foram convertidos para pastagem; 0,6% para agricultura e 0,4% 

para mineração.  

Ainda de acordo com o PRH-RHP, a conversão de paisagens naturais em 

pastagem ou terra agricultável é fator preponderante para produção e aporte de sólidos aos 

corpos hídricos da região, sendo notáveis os problemas conhecidos do Rio Taquari, 
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afluente do Paraguai, e de outros rios nas cabeceiras do Paraguai. A pré-disposição dos 

solos da bacia ao transporte, associada a declividades mais altas nas regiões de cabeceiras 

e consequentemente fluxos acelerados, facilita o transporte destes sedimentos. Práticas 

como manejo inadequado do solo, monocultura, aragem do solo, queima de material de 

sobra e cultura em fileiras são fatores que facilitam o transporte de solos, provocando 

assoreamento, reduzindo a oxigenação da água e desbalanceando o equilíbrio físico-

químico natural da bacia, uma vez que sólidos oriundos da agricultura frequentemente 

carregam pesticidas e fertilizantes, prejudiciais à vida aquática (NOVOTNY,2002).  

A dinâmica dos usos da água na bacia é distribuída notadamente entre os usos 

economicamente viáveis: (a) a piscicultura, (b) a pesca, (c) o turismo, (d) a criação de gado, 

(e) aves e suínos e (f) a agricultura. As fontes pontuais de poluição na região a montante 

do empreendimento são principalmente (g) estações de tratamento de esgoto, (h) 

aterros/lixões e (i) efluentes industriais. A seguir, cada uma das atividades é abordada, bem 

como os aspectos mais relevantes para a análise das fontes geradoras de poluição. 

 

a. Piscicultura 

 

A Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) (IBGE, 2016), que investiga informações 

sobre os efetivos das espécies animais criados e os produtos da pecuária, apresenta 

anualmente informações acerca da atividade da piscicultura na microrregião do Alto 

Paraguai e considera esta atividade econômica como relevante nos estudos da Região 

Hidrográfica. Em 2016 a região do Alto Paraguai produziu 923 toneladas de peixes, 

movimentando R$ 3.404.000,00, sendo 90,7% de participação microrregional. De acordo 

com o PRH-RHP, os projetos de piscicultura estão majoritariamente localizados nas regiões 

de planalto, com uso de tecnologias convencionais. 

Um dos impactos da piscicultura é o lançamento de efluentes domésticos e 

industriais, os quais contribuem com a redução das concentrações de OD e aumento das 

concentrações de macronutrientes (Nitrogênio e Fósforo), condições que podem favorecer 

a eutrofização de ambientes aquáticos, e levar à mortandade de peixes (MMA; ANA, 2018). 

A aplicação excessiva de alimento, além dos excrementos gerados pelos peixes, podem 

ser fonte significativa de nutrientes e aumento de DBO em ambientes aquáticos contíguos 

à piscicultura (NOVOTNY, 2002). A atividade na área de estudo é predominantemente 

realizada utilizando tanques artificiais escavados. Porém, ainda não se tem estudos 

publicados sobre o efeito da piscicultura na qualidade da água do rio Paraguai. 
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b. Pesca 

 

Segundo o PRH-RHP, a pesca é praticada na região do Pantanal em três 

modalidades: (i) subsistência, (ii) profissional-artesanal e (iii) amadora/esportiva. A primeira 

e a segunda se constituem nas atividades que mais geram trabalho e renda na planície 

pantaneira. A pesca tem sofrido pressão decorrente de outras atividades econômicas na 

região, as quais causam assoreamento dos rios, poluição por organoclorados, 

hidrocarbonetos e outras substâncias bioacumulativas, além do aumento da carga de 

nutrientes. Conflitos também têm ocorrido com a construção de empreendimentos 

hidrelétricos e devido a demandas por outros usuários dos recursos hídricos da bacia do 

Paraguai. 

 

c. Turismo 

 

O turismo no Pantanal e seu potencial de expansão são decorrentes da diversidade 

de peixes, flora e fauna, patrimônio cultural regional e beleza cênica da região (MMA; ANA, 

2018). Duas modalidades de turismo destacam-se: turismo de pesca esportiva e 

ecoturismo. A gradual conversão de vegetação natural em usos antropizados e a 

construção de empreendimentos hidroelétricos provocaram impactos diretos (i.e.: mudança 

nos regimes de cheias e estiagens e alteração da qualidade da água) e indiretos (i.e.: 

aumento das populações urbanas e consequente aumento do lançamento de efluentes) 

nos potenciais de navegação, pesca e turismo. 

 

d. Criação de Gado 

 

A expansão da área destinada à pastagem é de grande expressividade dentre as 

ações antrópicas no uso do solo da bacia do Paraguai. O desmatamento, majoritariamente 

para implantação de culturas ou pasto, contribui para o aumento do transporte de 

sedimentos (NOVOTNY,2002). De acordo com dados apresentados pela Pesquisa 

Pecuária Municipal (IBGE, 2016), o efetivo de rebanhos de grande porte (bovinos, bubalinos 

e equinos) foi de 81.029 no Centro-Sul Mato-grossense no ano de 2016. 

Contudo, já são observadas pressões significativas nos recursos hídricos nos 

aspectos quantitativos e qualitativos, principalmente na área do planalto, onde se concentra 

a maioria das áreas de pastagem e agricultura (MMA; ANA, 2018). Isso ocorre porque a 
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atividade pecuária não demanda dos recursos hídricos somente volumes para 

dessedentação animal, mas também gera fragmentação da vegetação nativa. Somado a 

isso, o manejo inadequado do solo pode provocar erosão, assoreamento e, 

consequententemente, inundações (NOVOTNY, 2003). 

 

e. Aves e suínos 

 

O crescimento da suinocultura e avicultura na RH-Paraguai é perceptível nos 

últimos anos. O Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária (IMEA, 2010) estimou 

um crescimento de 180% da suinocultura no Mato Grosso e 116% da avicultura até 2020. 

Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Revista 

Suinocultura, 2018), o estado é o quinto maior produtor nacional de suínos, com 214 mil 

toneladas em 2017, o Mato Grosso tem a projeção de ampliar sua produção em 67% até 

2028. 

 

f. Agricultura 

 

Segundo o PRH-RHP, a agricultura na região da Bacia do rio Paraguai é praticada 

majoritariamente no planalto e ainda é relativamente pouco diversificada, sendo 96% da 

área plantada ocupada pelo cultivo de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão.  

A atividade da agricultura, quando não planejada de maneira sustentável, pode 

aumentar a erosividade do solo, além do aporte de nutrientes presentes em fertilizantes e 

defensivos agrícolas nas águas superficiais e subterrâneas (NOVOTNY, 1999; NOVOTNY, 

2002). Há registro de concentrações de organoclorados utilizados como insumos agrícolas 

em águas do Pantanal, o que chama a atenção para possíveis cenários de qualidade da 

água na bacia (MARQUES; CYBIS, 1997). 

 

g. Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs)  

 

A qualidade dos corpos hídricos está intimamente ligada com índices de atendimento 

dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos urbanos. Grande parte dos municípios da 

RH-Paraguai possui sistemas de saneamento com baixos índices de coleta e tratamento 

de esgoto e elevada porcentagem de resíduos sólidos destinados a lixões (MMA; ANA, 

2018). No estado do Mato Grosso, cerca de 24,7% dos esgotos são coletados, dos quais 
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92,9% são tratados. Em nenhum município da área de estudo a taxa de coleta de esgoto é 

maior que 50%. 

A Figura 5.111 mostra a distribuição dos índices de coleta e tratamento do esgoto na 

Região Hidrográfica do Paraguai. Aumentos na Demanda Bioquímica de Oxigênio, 

consequência direta do lançamento de esgoto bruto em corpos hídricos superficiais pode 

causar eutrofização e perda do aspecto estético, além de inviabilizar atividades de pesca, 

aquicultura, recreação e irrigação.  

O esgotamento sanitário em Cáceres conta com a operação de três ETEs: Cohab 

Nova, Guanabara e Aeroporto, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico - 

PMSB (CÁCERES, 2015). 

 

FIGURA 5.111 – ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO, COLETA E TRATAMENTO DE 
ESGOTO NA RH-PARAGUAI. 

 

Fonte: MMA; ANA (2018). 
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h. Aterros/Lixões 

 

A gestão dos resíduos sólidos tem impacto direto sobre a qualidade da água. Na RH 

Paraguai, apesar de a maioria dos municípios possuir Planos de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, quase 80% dos municípios ainda destinam seus resíduos sólidos para 

lixões. 

A disposição inadequada de resíduos sólidos pode causar contaminação dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, além de contribuir na propagação de vetores 

causadores de doenças em seres humanos. A Figura 5.112, mostra a distribuição dos 

índices de coleta e métodos de disposição na região hidrográfica do Paraguai. Na área de 

estudo é notável a variação dos índices de coleta e da quantidade de municípios que ainda 

não contam com medidas de disposição de resíduos sólidos compatíveis com princípios de 

engenharia ambiental e saneamento. 

 

FIGURA 5.112 – ÍNDICE DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA RH-
PARAGUAI. 

 

Fonte: MMA; ANA (2018). 
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i. Efluentes industriais 

 

Com relação aos efluentes industriais, grande parte dos abatedouros de bovinos, 

suínos e avícolas e dos curtumes está localizada no planalto (MMA; ANA, 2018). A Tabela 

5.31 mostra as principais fontes pontuais de poluição em Cáceres, obtidas a partir de 

pesquisa via web. A Figura 5.113 ilustra a localização dessas instalações. 

 

TABELA 5.31 – PRINCIPAIS FONTES PONTUAIS POLUIDORAS EM CÁCERES. 

Instalação Nome Coordenadas UTM(Fuso 22S) 

Frigoríficos/Abatedouros 
JBS Friboi 425133 N, 8221028 E 

Frigorífico 3M 429575 N, 8221814 E 

Curtumes 
Curtume Panorama 424453 N, 8219294 E 

Proteínas MS 424841 N, 8218079 E 

Laticínios 
Lackbom Distribuidora 427124 N, 8222004 E 

Laticínio São Luiz 430311 N, 8226496 E 

Antigo Lixão Municipal - 446490 N, 8236531 E 

Aterro Sanitário - 438276 N, 8236445 E 

ETEs 

Cohab Nova 429343 N, 8225719 E 

Guanabara 428864 N , 8221092 E 

Aeroporto 431648 N, 8226743 E 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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FIGURA 5.113 – DISTRIBUIÇÃO ATUAL DAS FONTES POLUIDORAS PONTUAIS.  

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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Dentre os principais empreendimentos considerados fontes de poluição em Cáceres, 

foram identificados dois frigoríficos, dois curtumes e dois laticínios. A JBS Friboi é uma das 

maiores produtoras de proteína animal do mundo e, no município, em 2013, a diretoria da 

Friboi se manifestou dizendo que a planta operava de forma deficitária, além dos problemas 

ambientais (JORNAL OESTE, 2013). O Frigorífico 3M atua no local onde funcionou por 

mais de dez anos o Matadouro São Jorge e sua capacidade de abate se mostra em 

expansão (JORNAL OESTE, 2016).  

Ambos os curtumes estão localizados no Distrito Industrial. A Proteínas MS trabalha 

com raspagem de couro para produção de proteínas de colágeno. Com relação aos 

laticínios, encontram-se tanto próximo ao centro urbano de Cáceres quanto em local mais 

afastado, perto do Aeroporto. 

 

5.1.7.2.2 Análises físico-químicas reportadas de qualidade da água  

 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paraguai apresenta resultados de 

análises de qualidade da água considerando os seguintes parâmetros: Oxigênio Dissolvido 

(OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Coliformes, Fósforo Total, Turbidez e 

Sólidos Totais. As análises foram realizadas tomando como referência os dados disponíveis 

entre os anos de 2001 e 2014 em 176 pontos, fornecidos por IMASUL/MS, SEMA/MT e 

ANA no âmbito da Rede Hidrometeorológica Nacional de Monitoramento em operação na 

bacia do rio Paraguai, todos em ambientes lóticos.  

Os resultados são aqui apresentados pelo fato de as análises terem sido realizadas 

durante um período longo e recente e compreenderem diversas fontes, analisando 

variações sazonais e tendências. A Figura 5.114 apresenta o mapeamento das 

concentrações de OD na bacia do rio Paraguai em períodos secos e chuvosos. Observa-

se redução de OD após a passagem do rio por regiões de maior concentração populacional 

e de agricultura intensiva em períodos de recessão. Também se nota queda de OD em 

todas as regiões no período de cheias, o que pode evidenciar problemas de aportes difusos 

à bacia. Os resultados das análises enquadram o rio na Classe 2, conforme limites 

estabelecidos pela resolução nº 357/2005 do CONAMA (BRASIL, 2005).  

Vale ressaltar que no Pantanal existe um processo natural relacionado à qualidade 

de água e aos níveis de OD conhecido como “decoada” ou “dequada”. O processo 

caracteriza-se pela decomposição da matéria orgânica que se acumula nas planícies 

durante o período seco, sendo ressuspensa durante a inundação das planícies no período 



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

259 

chuvoso, estando associado aos pulsos de inundação da região pantaneira. O aumento da 

turbidez devido ao carreamento de matéria orgânica e sedimentos, a redução brusca dos 

níveis do oxigênio dissolvido e a elevada mortandade de peixes são alguns exemplos das 

alterações naturais decorrentes deste fenômeno. Este processo ocorre com maior 

intensidade em Mato Grosso do Sul, especialmente no trecho do rio Paraguai entre as 

regiões de Amolar (divisa estadual) e Porto Esperança - Corumbá/MS (MMA; ANA, 2018).  

 

FIGURA 5.114 – ANÁLISES DE ÓXIGÊNIO DISSOLVIDO NA BACIA DO RIO PARAGUAI. 

 

Fonte: MMA; ANA (2018). 
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A Figura 5.115, apresenta os resultados compilados para as análises de DBO na 

bacia do Paraguai. O parâmetro mede qual a concentração de oxigênio na água necessária 

para que toda a matéria orgânica seja degradada pelos organismos presentes na água 

(ESTEVES,2011). 

Pode-se inferir que as concentrações de DBO na bacia do Paraguai são 

majoritariamente compatíveis com usos de Classes 1 e 2 de acordo com a resolução nº 

357/2005 do CONAMA, que estabelece que para cursos d’água enquadrados na Classe 2, 

a DBO não deve ser superior a 5mg/L. 

 

FIGURA 5.115 – DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO NA BACIA DO PARAGUAI. 

 

Fonte: MMA; ANA (2018). 



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

261 

Organismos patógenos são as maiores causas de problemas de impedimento de 

usos da água. Estes são definidos como organismos causadores de doenças que crescem 

e multiplicam-se em um hospedeiro. O indicador mais utilizado para presença deste tipo de 

organismo é a análise de coliformes termolerantes, organismos encontrados no trato 

intestinal dos seres humanos e mamíferos. Entre os coliformes, os termotolerantes são 

organismos que resistem à temperatura corporal, podendo potencialmente causar doenças 

aos seres humanos.  

A resolução CONAMA 274/2000 (BRASIL,2000) considera as águas impróprias 

para balneabilidade quando o valor obtido na amostragem seja superior a 2500 coliformes 

por 100mL de água. Para todos os outros usos, a Resolução CONAMA 357/2005 preconiza 

que o valor não exceda 2 mil coliformes termotolerantes por 100 mL de água. No PRH-

RHP, foram compiladas análises de coliformes termotolerantes na região hidrográfica do 

Paraguai, sendo os resultados mostrados na Figura 5.116. A análise de coliformes mostra 

aumento nas regiões próximas aos núcleos populacionais de Cáceres, Porto Esperidião e 

entre as cidades de Nova Diamantino e Alto Paraguai. Os rios da área de estudo atendem 

majoritariamente a ambas as resoluções. 
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FIGURA 5.116 – ANÁLISES DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES NA BACIA DO PARAGUAI. 

 

Fonte: MMA; ANA (2018). 

 

Também foram realizadas análises de Fósforo Total, nutriente importante para o 

crescimento de plantas e algas aquáticas. Em conjunto com o Nitrogênio, constituem os 

dois macronutrientes mais importantes para o metabolismo das algas. O Fósforo no meio 

ambiente pode ter fontes naturais e antrópicas, podendo ser encontrado sob três formas 

químicas: dissolvido, adsorvido (aderido aos sólidos) e em suspensão. Fontes importantes 

difusas de nitrogênio no meio urbano são: (i) ruas, (ii) estradas, (iii) telhados, (iv) 

estacionamentos e (v) solo exposto (BURTON, PITT; 2002). No meio rural, a agricultura, 
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pecuária, mineração, suinocultura, abatedouros são reportadamente fontes 

quantitativamente relevantes. Os resultados da análise de Fósforo total para os pontos 

monitorados são mostrados na Figura 5.117. 

 

FIGURA 5.117 – FÓSFORO TOTAL NA BACIA DO PARAGUAI. 

 

Fonte: MMA; ANA (2018). 

 

Em toda a área a montante do empreendimento, durante períodos secos o rio tem 

qualidade compatível com as Classes 1 e 2 para concentrações de Fósforo, de acordo com 

a Resolução nº 357/05. No período de chuvas, a bacia do Rio Jauru e a seção de 

confluência do Rio Branco com o rio Paraguai mostraram concentrações compatíveis com 
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rios de Classe 2. Ressalta-se que ainda quando tratado, as concentrações de fósforo no 

esgoto são elevadas. 

Na bacia toda, aportes maiores de nitrogênio ocorrem na estação chuvosa, 

possivelmente devido a fontes difusas, ou eventual extravasamento de estações de 

tratamento de esgoto da região. Segundo o PRH-RHP, as diferenças mais significativas 

ocorrem majoritariamente nas regiões mais altas da bacia, nos rios Miranda, Aquidauana, 

Taquari, Correntes, São Lourenço e Alto Cuiabá, a jusante da área de estudo.  

A turbidez indica a presença de partículas orgânicas e inorgânicas em estado 

coloidal, em suspensão e outros organismos microscópicos (ESTEVES, 2011). As análises 

reportam diferenças significativas entre estações seca e chuvosa, as quais não decorrem 

necessariamente da antropização do meio urbano, uma vez que os valores mais críticos do 

parâmetro ocorrem em áreas onde predomina o uso do solo para agropecuária. Na área a 

montante do empreendimento, a turbidez na maioria dos rios é compatível com rios Classe 

2, podendo chegar ao não atendimento de nenhuma das categorias de qualidade da água 

preconizadas pela Resolução nº 357/05 durante períodos úmidos. A Figura 5.118, mostra 

a variação espacial da turbidez na bacia do Paraguai em períodos secos e úmidos. 
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FIGURA 5.118 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA TURBIDEZ NA BACIA DO PARAGUAI. 

 

Fonte: MMA; ANA (2018). 

 

5.1.7.2.3 Análises físico-químicas realizadas na área do empreendimento 

 

Foram realizadas duas campanhas de coleta de águas superficiais no rio Paraguai 

na região da área de implantação do porto. Ambas as coletas contemplaram pontos a 

montante, jusante e na seção do empreendimento. A coleta da campanha C2 também foi 

realizada em regiões de alagado nas proximidades do empreendimento. As campanhas 

são descritas em detalhe a seguir. 
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a. Campanha C1 

 

A Campanha C1 foi realizada pela empresa Análise Ambiental LTDA (ANAMBI, 

2016) e contratada pelo empreendedor, a Companhia de Investimentos do Centro Oeste 

S/A. As amostras foram coletadas em dois pontos pré-estabelecidos pelo contratante, 

sendo o P1 localizado em frente ao empreendimento e P2 localizado a jusante do 

empreendimento (Figura 5.119). 

 

FIGURA 5.119 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA DA CAMPANHA C1. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 

 

A escolha dos pontos foi baseada na hipótese de as seções escolhidas formarem 

um volume de controle para balanços de massa de quantidade e constituintes da água, 

sendo estas coletas realizadas em condições naturais do rio. 

A Campanha C1 foi realizada no dia 19/01/2016, e compreendeu a retirada de 

amostras e quantificação dos seguintes parâmetros: pH, condutividade elétrica, cloreto 
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total, cor, DBO (5,20), DQO, alumínio dissolvido, ferro dissolvido, fósforo total, nitrato, nitrito, 

nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido, cromo total, cobre dissolvido, manganês, zinco, 

níquel e cádmio. A Tabela 5.32 a seguir apresenta a localização dos pontos de coleta. De 

acordo com a base de dados da Hidroweb, a vazão média diária na Estação Descalvados 

no dia da coleta foi de 600 m³/s, equivalente ao nível de régua de 453 cm. Esta vazão 

corresponde a um valor aproximadamente 6% inferior à vazão média de longo termo da 

estação. 

 

TABELA 5.32 – INFORMAÇÕES PRELIMINARES DAS AMOSTRAS DA CAMPANHA C1. 

Pontos Coordenadas UTM(Fuso 22S) Data Hora Temp. amostra (ºC) 

P01 
X=418.514 
Y = 815.4348 

19/01/2016 10h19min 28 

P02 
X= 419.024, 
Y = 815.4166 

19/01/2016 10h44min 26 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). Adaptado de ANAMBI, 2016. 

 

As análises das amostras foram realizadas de acordo com normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater, 22nd
 Edition. Maiores informações acerca dos procedimentos de coleta e 

análise estão contidas no relatório da ANAMBI (2016). 

 

b. Campanha C2 

 

A Campanha C2 foi realizada no dia 31/08/2018 pela empresa Control Laboratório 

de Análises Ambientais (CONTROL, 2018) e compreendeu a retirada de amostras e 

quantificação dos seguintes parâmetros: alcalinidade total, coliformes termotolerantes, 

DBO, dureza total, fósforo total, nitrogênio amoniacal, nitrogênio Kjeldahl total, óleos e 

graxas, sólidos dissolvidos totais, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos totais e sólidos 

totais. Foram coletadas e analisadas quatro amostras da água superficial, sendo uma a 

montante do empreendimento, uma na seção do rio Paraguai imediatamente em frente ao 

TPP proposto, uma terceira a jusante do porto e por último uma localizada na Baia do 

Miguel. A Figura 5.120, apresenta a localização dos pontos de coleta da Campanha C2. 
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FIGURA 5.120 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA DA CAMPANHA C2. 

 

Fonte: UFPR/ITTI (2018). 
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A definição dos pontos foi realizada com o objetivo de formar um volume de controle 

para balanços de massa de quantidade de constituintes da água, de maneira a compor um 

programa de monitoramento de qualidade da água, sendo estas coletas referentes a 

condições naturais do rio. Optou-se por pontos diferentes da coleta C1, de maneira a melhor 

detalhar a composição química em seções do rio e em pontos contíguos durante a estação 

de inundações. De acordo com a base de dados da Hidroweb, a vazão na estação 

Descalvados no dia da coleta foi de aproximadamente 334 m³/s, equivalente ao nível de 

régua de 326 cm. Esta vazão corrobora se tratar de um período de estiagem, conforme 

depreende-se dos gráficos apresentados na seção 5.1.7.1.2. 

 

TABELA 5.33 – INFORMAÇÕES PRELIMINARES DAS AMOSTRAS DA CAMPANHA C2. 

Pontos Identificação do ponto 
Coordenadas 

UTM(Fuso 22S) 
Data 

Temp. ar 
(ºC) 

Temp. amostra 
(ºC) 

P01 Rio Paraná Montante 
X = 415.361 m 
Y = 8.153.217 m 

31/08/2018 26,3 24,5 

P02 
Rio Paraná 
Empreendimento 

X = 418.585 m 
Y = 8.154.213 m 

31/08/2018 25,4 26,6 

P03 Rio Paraná Jusante 
X = 419.602 m 
Y = 8.151.543 m 

31/08/2018 25,9 26,7 

P04 Baia do Miguel 
X = 419.982,46 m 
Y = 8.152.958 

31/08/2018 27,5 27,7 

Fonte: Adaptado de Control Laboratório (2018). 

 

c. Resultados 

 

A Resolução nº 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 2005) 

dispõe sobre a classificação dos corpos hídricos superficiais e fornece padrões mínimos de 

atendimento para diversos fins, classificando-os em cinco categorias segundo os usos 

preponderantes. O enquadramento dos corpos d’água em classes é um dos instrumentos 

de gestão adotados pela Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), Lei nº 9.433 de 

1997 (BRASIL, 1997). A PNRH outorga a órgãos estaduais as atividades de 

enquadramento, atendimento, fiscalização e implementação de providências para 

atendimento.   

O estado do Mato Grosso não possui plano de enquadramento das águas 

estaduais. Sendo assim, não há legislação específica balizando padrões de qualidade das 

águas do rio Paraguai dentro do estado. De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005 
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(BRASIL, 2005), deve-se considerar como classe de rios não enquadrados a Classe 2, 

cujas águas destinam-se: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) a proteção das comunidades aquáticas; 

c) a recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho. 

d) a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) a aquicultura e a atividade de pesca. (2005, p. 4) 

Na Tabela 5.34 são apresentados os resultados das análises físico-químicas das 

Campanhas C1 e C2 e os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05 para 

águas doces de Classe 2. 

 

TABELA 5.34 – ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DAS CAMPANHAS  C1 E C2. 

Parâmetro 
Campanha 1 Campanha 2 CONAMA 

357/2005 
CLASSE II P01 P02 P01 P02 P03 P04 

pH 6,9 6,7 8,27 7,57 7,48 7,6 ≤9 

Condutividade Elétrica 
(μS/cm) 

37,7 38,3 40 44 43 44 - 

Cloreto Total (mg/L) 6 6 - - - - ≤250 

Cor (mg/L) 72 68 - - - - ≤75 

DBO5,20°C (mg/L) <3 <3 2,03 1,76 2,4 2,6 ≤5 

DQO (mg/L) 36 30 - - - - - 

Alumínio Dissolvido (mg/L) <0,1 <0,1 - - - - ≤0,1 

Ferro Dissolvido (mg/L) 0,3 0,2 - - - - ≤0,3 

Fósforo Total (mg/L) 0,07 0,1 0,1 0,09 0,1 0,07 ≤0,1 

Nitrato (mg/L) 0,65 0,61 0,1 < 0,08 <0,08 <0,08 ≤10,0 

Nitrito (mg/L) 0,04 0,04 - - - - ≤1 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 0,15 0,12 0,022 < 0,010 < 0,010 0,012 ≤3,7 

Oxigênio Dissolvido (mg/L) 7,2 6,8 8,8 6,85 7,98 5,15 ≥5 

Cromo Total (mg/L) 0,034 0,029 - - - - ≤0,05 

Cobre Dissolvido (mg/L) <0,005 <0,005 - - - - ≤0,009 

Manganês (mg/L) 0,1 0,09 - - - - ≤0,1 

Zinco (mg/L) 0,16 0,17 - - - - ≤0,18 

Níquel (mg/L) <0,005 <0,005 - - - - ≤0,025 

Cádmio (mg/L) <0,001 <0,001 - - - - ≤0,001 

Mercúrio (mg/L) <0,0002 <0,0002 - - - - ≤0,0002 

Chumbo (mg/L) <0,005 <0,005 - - - - ≤0,01 
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Parâmetro 
Campanha 1 Campanha 2 CONAMA 

357/2005 
CLASSE II P01 P02 P01 P02 P03 P04 

Glifosato (μg/L) <60 <60 - - - - ≤65 

Trifluralina (μg/L) <0,05 <0,05 - - - - ≤0,2 

Sólidos Dissolvidos (ml/L) 170 55 58 74 72 86 ≤500 

Turbidez UNT 1,1 1 10,7 8,94 11,7 18,5 ≤100 

Alcalinidade Total 
(mg CaCO3/L) 

- - 28,5 28,5 26,6 28,5 - 

Dureza total (mg CaCO3/L) - - 50,6 36,3 44 31,9 - 

Nitrogênio Kjeldahl Total  
(mg N-NH3/L) 

- - 2,12 2,12 2,12 2,66 - 

Óleos e Graxas (mg/L) - - <11 <11 <11 <11 
Virtualme

nte 
ausentes 

Sólidos Sedimentáveis 
(ml/L.H) 

- - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 

Sólidos Suspensos Totais 
(mg/L) 

- - <16,8 <16,8 <16,8 <16,8 - 

Sólidos Totais (mg/L) - - 64 80 80 94 - 

Nitrogênio Total (mg/L) - - 2,25 2,2 2,18 2,74 - 

Fonte: Adaptado de ANAMBI (2016); Control Laboratório (2018). 

 

Na Tabela 5.35 são apresentados os resultados das análises microbiológicas e 

biológicas das Campanhas C1 e C2 e os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 

nº 357/05 para águas doces de Classe 2. 

 

TABELA 5.35 – ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E BIOLÓGICAS DAS CAMPANHAS C1 E C2. 

Parâmetro 
Campanha 1 Campanha 2 CONAMA 

357/2005 
CLASSE II P01 P02 P01 P02 P03 P04 

Coliformes Totais  
(UFC/100 mL) 

3,0x10² 3,0x10² - - - - - 

Coliformes 
Termotolerantes 
(UFC/100 mL) 

7,6x10 5,3x10 1,8x10² 6x10² 1,8x10² 1,8x10² ≤1.000 

Clorofila-a 
(μg/L) 

<0,001 <0,001 - - - - ≤30 

Fonte: Adaptado de ANAMBI (2016); Control Laboratório (2018). 

 

Conhecido o hidrograma do rio Paraguai, que apresenta ciclos anuais bem 

definidos de cheia e estiagem, faz-se possível a análise da influência dos níveis do rio nos 

parâmetros da água ao comparar os resultados da Campanha C1 (realizada em período de 

cheia) e da Campanha C2 (realizada em período de estiagem). 

Os parâmetros que apresentaram variação crescente do período de cheia (C1) para 

o período de estiagem (C2) foram: pH, condutividade elétrica, turbidez e coliformes 
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termotolerantes. Não foi observada mudança consistente nas concentrações de fósforo e 

OD e, na estiagem, houve diminuição das concentrações de nitrogênio e DBO. Vale 

ressaltar que, apesar dessas variações, todos os parâmetros encontram-se em 

conformidade com a Classe 2 da resolução CONAMA nº 357/05.  

 

5.1.7.2.4  Análise das condições atuais e futuras da qualidade da água na região 

 

A bacia do rio Paraguai é caracterizada pela multiplicidade e pelo grande número 

de usuários dos recursos hídricos, compartilhados também por toda a biota, que depende 

das dinâmicas de inundação e disponibilidade hídrica da região. A Resolução nº 357/2005 

do CONAMA enquadra o rio na Classe 2, sendo que os resultados das análises de água na 

área do TPP confirmam esse enquadramento para os parâmetros analisados. 

A instalação do TPP pode impactar na qualidade da água em duas etapas: 

construção e operação. A maioria dos problemas ambientais ocasionados pela construção 

de portos são majoritariamente devidos: (i) à drenagem de terras, que causa mudanças nas 

dinâmicas químicas de subsuperfície e dos alagadiços próximos às regiões portuárias; e (ii) 

à presença de materiais de construção, que quando transportados podem arrastar 

quantidades de químicos e sedimentos para dentro dos cursos d’água (UNESCAP, 1992; 

TUBIELEWICZ,1995).  

De acordo com relatório publicado pela União Europeia (INWAPO,2013), que 

envolve autoridades portuárias de diversos países e dá diretrizes para navegação 

continental sustentável na União Européia, os impactos mais proeminentes na etapa de 

operação de portos hidroviários são relacionados a: (i) geração de esgotos; (ii) poluição 

difusa oriunda de terminais de carga e vias de acesso; (iii) dragagem; (iv) transporte de 

águas de lastreamento das embarcações para águas diferentes das de origem; e (v) 

derramamentos de combustíveis e cargas. 

A geração de esgotos é parte inerente do processo de operacionalização do porto. 

Na região do empreendimento não há rede de coleta e tratamento de esgoto. Os esgotos 

oriundos dos usos domésticos possuem cargas elevadas de DBO, sólidos, nutrientes e 

metais, podendo causar efeitos negativos na qualidade da água de corpos hídricos. A 

Tabela 5.36 apresenta valores típicos de parâmetros de qualidade da água resultantes de 

usos domésticos (antes e após tratamento) e a comparação com água oriunda de 

escoamento superficial urbano. Entretanto, o projeto do TPP conta com estação para 
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tratamento dos esgotos gerados no porto, que poderá ser em lagoa de estabilização, antes 

de serem lançados no Rio Paraguai. 

 

TABELA 5.36 – VALORES TÍPICOS DE PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA DE ESGOTO E 
CHUVA URBANA. 

Constituinte 
Escoamento Superficial Urbano 

Esgoto urbano 

Antes do tratamento 

Esgoto urbano 

após tratamento 

secundário 

Faixa Valor típico Faixa Valor típico Valor típico 

COD (mg/L) 200-275 220 250-1,000 500 80 

SST (mg/L) 20-2,890 150 100-350 200 20 

P total (mg/L) 0.02-4.30 0.36 4-15 8 2 

N total (mg/L) 0.4-20.0 2 20-85 40 30 

Pb (mg/L) 0.01-1.20 0.18 0.02-0.94 0.1 0.05 

Cu (mg/L) 0.01-0.40 0.05 0.03-1.19 0.22 0.03 

Zn (mg/L) 0.1-2.90 0.2 0.02-7.68 0.28 0.08 

Coliformes fecais 400-50,000 10E6-10E8 - 200 

Fonte: Adaptado de BURTON; PITT (1999). 

 

Normalmente, pátios de carga, vias de acesso, instalações de armazenagem e 

edificações administrativas de empreeendimentos portuários dependem de superfícies 

devidamente impermeabilizadas para tráfego adequado tanto dos veículos de transbordo 

quanto dos equipamentos de carga. A impermeabilização de superfícies facilita o processo 

de arraste pelo escoamento superficial de quaisquer constituintes químicos que estejam 

presentes nas mesmas. Segundo Novotny (2002), de maneira mais relevante que outras 

superfícies, vias de acesso e pátios portuários são superfícies onde ocorre a deposição de 

sedimentos, metais pesados, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), óleos, 

combustíveis e outros produtos químicos oriundos dos processos de carga e descarga dos 

equipamentos utilizados. Para evitar a contaminação do corpo hídrico, dispositivos de 

drenagem serão instalados e a manutenção dos equipamentos será realizada com 

frequência e em local adequado, utilizando caixas de contenção e canaletas de proteção. 

Frequentemente, canais necessitam de obras de adequação para a navegação. 

Procedimentos de dragagem para a manutenção de profundidades mínimas envolvem a 

remoção de sedimento de fundo do canal. Esta prática pode causar a ressuspensão de 

material adsorvido nos sólidos, podendo trazer para o meio aquático substâncias tóxicas 
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tanto para o homem quanto para a biota, além da geração de material de rejeito, que requer 

disposição adequada. Na região de implantação do empreendimento, o leito do rio Paraguai 

é composto por areia que, ao contrário da argila, é menos suscetível à contaminação por 

metais pesados. Através do monitoramento periódico do material do leito pela AHIPAR para 

realização das dragagens no rio Paraguai, foi constatado que não há contaminação dos 

sedimentos por substâncias químicas ou tóxicas. 

Em função das características dos comboios de cargas em hidrovias, não são 

utilizadas águas de lastro. Além disso, o trecho a ser percorrido pelas embarcações é de 

670 km, entre Paratudal e Porto Esperança. Dessa forma, não há risco de contaminação 

do meio aquático devido à água de lastro. 

O derramamento de combustíveis e óleos pode ocorrer tanto dentro do terminal 

quanto durante a navegação. Combustíveis e óleos notadamente possuem substâncias 

tóxicas e cancerígenas, que podem afetar severamente a qualidade da água para usos 

antrópicos e consumo das espécies da região. Combustíveis e óleos dispersam-se, 

distribuindo-se por variados compartimentos ambientais (FREEZE; CHERRY, 1979), 

atingindo águas superficiais e subsuperficiais, podendo causar danos irreversíveis ao meio 

ambiente. O abastecimento de equipamentos e veículos durante a construção e operação 

do porto será realizado em compatibilidade com as diretrizes para prevenção de acidentes, 

com treinamento de mão de obra para contenção no caso de vazamentos. 

Como exposto anteriormente, os impactos ambientais provocados pela 

implantação de um porto hidroviário são conhecidos e amplamente descritos na literatura 

científica e técnica. Além disso, outros países e autoridades portuárias adotam diretrizes 

para navegação sustentável. O empreendimento requer atenção, especialmente dada a 

proximidade com o Pantanal e possíveis efeitos que a operação ou acidentes possam vir a 

ocasionar. Durante a construção, práticas sustentáveis de engenharia, além da 

racionalização de processos e materiais e a adoção de medidas mitigadoras e 

compensatórias certamente irão reduzir ou compensar os danos ambientais inerentes a 

estes processos.  

Já durante a operação, os processos de carga/descarga e navegação inseridos 

dentro de um sistema logístico fechado entre Paratudal (MT) e Porto Esperança (MS) foram 

estabelecidos seguindo premissas que buscam a redução dos impactos ambientais, a 

eficiência das operações e a segurança dos usuários e do ecossistema. Entre os principais 

aspectos que reiteram o caráter sustentável do empreendimento, pode-se citar: adoção de 

empurradores com propulsão gás-elétrica, reduzindo as emissões de gases de efeito 
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estufa; adaptação das embarcações à via, através de estudo técnico sobre a 

manobrabilidade de diversas configurações de comboios no trecho (IPT, 2017); localização 

do porto 140 km a jusante do núcleo urbano de Cáceres/MT, portanto eliminando a 

necessidade de dragagem de 11 passos críticos situados a montante, em trecho 

notadamente mais difícil à navegação. Além disso, a condução de um programa ambiental 

de monitoramento de qualidade da água e o cumprimento de procedimentos adequados 

durante as operações do porto são ações previstas e essenciais para garantir a qualidade 

de todo o processo. 

 

5.1.7.2.5 Considerações finais 

 

Este tópico aborda o cenário geral da qualidade da água na bacia do Paraguai e 

apresenta considerações sobre as atividades geradoras de poluição, as análises de água 

realizadas na região e sua atual situação qualitativa e quantitativa. Também são discutidos 

o compartilhamento dos recursos hídricos, eventuais conflitos com atividades poluidoras da 

bacia e alertas quanto ao impacto da implantação de novos empreendimentos e ao não 

monitoramento frequente da qualidade da água a longo prazo. 

A agricultura e pecuária, atividades de relevância na área de estudo, têm provocado 

a conversão de vegetação natural em pastagens e áreas de cultivo, tanto na zona 

amazônica quanto na região do cerrado. Por serem atividades em processo de expansão, 

que alteram a impermeabilização do solo, demandam captação de água e lançam seus 

efluentes no rio Paraguai, efeitos negativos no regime hidrológico e na qualidade da água 

da região podem ocorrer. O aumento da erosão em áreas de cabeceira provoca o 

carreamento de sólidos para o curso d’água, causando problemas como o assoreamento 

em determinados trechos dos rios e dificultando a navegação.  

Atividades econômicas causadoras de impacto na bacia, como a piscicultura, 

pesca, turismo e criação de gado, aves e suínos, juntas afetam áreas de planalto e planície 

e contribuem para a redução de OD e aumento da carga de nutrientes e do transporte de 

sedimentos, impactando usos consuntivos e não-consuntivos. Ressalta-se ainda o 

fenômeno da dequada, que naturalmente promove anualmente a mortandade de peixes 

nos rios da bacia. 

As fontes poluidoras pontuais, apesar de situadas fora da AID do TPP, não podem 

ser desprezadas frente à possibilidade de alteração dos parâmetros da qualidade da água 

na bacia. As ETEs, os aterros, os efluentes industriais e da mineração, os curtumes e os 
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abatedouros de bovinos, suínos e avícolas se mostram em crescimento, exercendo 

progressiva pressão sobre a qualidade dos recursos hídricos. 

Com relação às análises físico-químicas reportadas da qualidade da água na área 

de montante do empreendimento, os resultados de DBO em todos os pontos foram 

considerados satisfatórios para uso de Classe 1 e 2, de acordo com a Resolução nº 357/05 

do CONAMA. Com relação ao OD, percebe-se sua redução na Região Pantaneira devido 

à dequada e às dinâmicas de uso do solo e dos recursos hídricos. Quanto às análises de 

coliformes, as amostras mostraram padrões adequados para Classe 2, com exceção do 

Rio Pari. Já a turbidez, em alguns pontos, foi quantificada como inadequada para rios de 

Classe 2, sendo o carreamento de matéria orgânica o maior fator contribuidor para este 

aumento. Quanto à quantidade de fósforo total na bacia, na área a montante do 

empreendimento, o rio ainda se encontra dentro dos padrões da Classe 2, mesmo na 

situação de pior qualidade. No geral, as concentrações de DBO e Fósforo são bem variadas 

ao longo da bacia, sendo os locais de qualidade mais deteriorada com relação a este 

parâmetro localizados no planalto, dada a menor capacidade de diluição de cargas e por 

estarem diretamente relacionados à ocupação do solo por áreas urbanas ou áreas 

destinadas à agropecuária. 

Tanto as análises de qualidade da água realizadas como as reportadas na região 

a montante do empreendimento permitem inferir que o efeito cumulativo de todos os fatores 

que interferem na qualidade da água nestas regiões ainda não é suficiente para provocar a 

deterioração do ambiente aquático para os usos pré-definidos pela resolução nº 357/2005. 

No entanto, deve-se destacar que a região possui deficiências da coleta de esgotamento 

sanitário e de resíduos sólidos, além de atividade industrial e agropecuária intensiva, 

atividades que quando desenvolvidas de maneira não sustentável, podem causar danos 

irreversíveis ao meio ambiente.  

Embora não se tenham notado efeitos expressivamente negativos sobre a 

qualidade das águas, a situação de maneira global exige atenção. As dinâmicas futuras de 

crescimento populacional, expansão das atividades agropecuária e industrial, bem como a 

futura instalação de empreendimentos hidroelétricos podem trazer efeitos negativos sobre 

a qualidade das águas e provocar conflitos pelo uso da água. Com isso, poderão ser 

inviabilizadas certas atividades e usos mais nobres da água, causando impasses 

envolvendo os diversos personagens usuários destes recursos. 

A instalação do TPP pode provocar impactos negativos temporários na qualidade 

da água, principalmente durante a construção, em casos de procedimentos de dragagem e 
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manuseio de materiais de construção. Durante a operação do terminal, há riscos de 

contaminação do solo devido à operação das vias de acesso e pátios de carga, além do 

risco de contaminação da água por derramamento de óleos e substâncias perigosas e pelos 

efluentes gerados no terminal.  

Entretanto, a concepção do sistema logístico Paratudal-Porto Esperança com a 

adoção das melhores tecnologias e preceitos sustentáveis contribuirá para assegurar a 

viabilidade ambiental do empreendimento e evitar impactos negativos. Somado a isso, a 

implementação de medidas para prevenção e mitigação dos impactos, traduzidas em 

programas ambientais adequadamente executados e monitorados, poderão evitar ou 

atenuar fortemente sua ocorrência, de maneira a não causar danos ambientais e alterações 

dos padrões de qualidade dos recursos hídricos. 

 

5.1.7.3 Discussões e conclusões sobre recursos hídricos 

 

O Pantanal é caracterizado pela intermitência de ciclos de cheia e estiagem. Desde 

1974 o pantanal vem enfrentando sua maior época de cheia, sem períodos de estiagem 

hidrológica.  

Dentre as bacias da AID, as mais afetadas pela conversão de terra são as dos rios 

Sepotuba e Cabaçal. A bacia do Sepotuba encontra-se bastante antropizada nos 

municípios de Tangará da Serra, Nova Marilândia, Santo Afonso e Barra do Bugres. Já na 

bacia do Rio Cabaçal, verificam-se grandes porções de terra convertidas em pastagens e 

agricultura e a existência de núcleos urbanos nos municípios de Rio Branco, Lambari 

d’Oeste e Mirassol do Oeste. Contudo, nas estações a jusante do empreendimento 

(Descalvados e Porto Conceição, respectivamente de montante para jusante), observa-se 

pouca mudança no regime hidrológico. 

O resultado da interação de todas as bacias a montante não ocasionou alterações 

significativas no regime hidrológico das séries a montante e dentro da região do Pantanal. 

Partindo-se de um cenário de crescimento da agricultura, pecuária e população na região, 

as transformações aqui descritas podem interagir ou somar-se a outras transformações 

naturais ou antrópicas, causando de fato mudanças mais significativas, podendo por certos 

períodos interferir em ou inviabilizar certos usos dos recursos hídricos que dependam da 

dinâmica hidrológica e de qualidade da água, como a própria agricultura e pecuária, 

captação para consumo humano, navegação, turismo e pesca.  
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A construção das 49 PCHs previstas na AII pode contribuir com estes efeitos, ao 

exercer influência no regime hidrológico com a criação de reservatórios. Nestes 

barramentos de regime lêntico, a regra de operação é determinante para as vazões a 

jusante e consequentemente para os processos químicos e bióticos que dependem das 

mesmas. No entanto, é importante ressaltar que as usinas a fio d’água utilizam 

reservatórios menores, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária 

ou semanal, sendo uma opção mais sustentável com vantagens ambientais e sociais, 

embora diminuam a segurança energética do país.  

A irrigação, a dessedentação animal, o consumo humano, os empreendimentos 

hidrelétricos, a pesca, a piscicultura e a agricultura são atividades usuárias dos recursos 

hídricos e que ao mesmo tempo geram impactos. Como diferentes usuários necessitam de 

água em quantidade e qualidade diferentes, a distribuição deste recurso entre os usuários 

e outros seres que dependem das dinâmicas do Pantanal pode ser problemática se não 

houver uma gestão eficiente.  

A conversão das vegetações naturais da bacia em pastagens, terras agricultáveis 

ou zonas urbanas contribui para a poluição difusa e para o aumento do aporte de 

sedimentos ao curso do rio. Fontes pontuais de poluição também exercem pressão sobre 

a qualidade das águas da bacia. Na área de estudo, muitos municípios possuem 

infraestrutura insuficiente de redes coletoras e de tratamento de esgoto. De acordo com o 

PRH-RHP, nenhum município da área de estudo possui taxa de coleta de esgoto maior do 

que 50%.  

Além disso, ainda se encontram em operação lixões e as de taxas de coleta são 

razoavelmente baixas na região, apesar de Cáceres, cidade mais próxima do 

empreendimento, ter recentemente substituído o lixão por um aterro sanitário. Outras fontes 

de poluição pontual na região de Cáceres são: frigoríficos, curtumes e as indústrias de 

laticínios.  

As análises físico-químicas reportadas e realizadas na área de estudo demostraram 

que o rio Paraguai na AII enquadra-se na Classe 2 da resolução 357/05 do CONAMA, com 

exceção de poucos pontos compilados na seção de análises reportadas (seção 5.1.7.2.2), 

onde os parâmetros de Oxigênio Dissolvido, Fósforo e Turbidez ultrapassaram os limites 

desta classe. Nas campanhas conduzidas a pedido do empreendedor, em nenhum ponto 

houve parâmetros de qualidade da água em valores fora dos limites estabelecidos para 

Classe 2.  
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Dentre as atividades com maior potencial de impacto sobre os recursos hídricos na 

fase de implantação citam-se a dragagem e o manuseio de materiais de construção e solos, 

para os quais devem ser mantidos programas ambientais para prevenção e mitigação. 

Embora de acordo com o EVTEA do rio Paraguai existam 17 passos críticos no Tramo 

Norte da hidrovia, a localização do TPP 140 km a jusante de Cáceres implica na redução 

da necessidade de dragagem para um total de 6 passos. A necessidade de intervenção na 

via também é mitigada pelo fato de o sistema logístico operar durante 300 dias com 

predominância na época de águas altas, de dezembro a setembro de cada ano. Neste 

sentido, a dragagem será necessária para a manutenção das condições de navegação 

principalmente nos períodos de estiagem, quando as águas estão baixas e há o risco de 

encalhe das embarcações e de acidentes em função da menor largura do rio disponível 

para manobras. 

Durante a operação do porto, os maiores impactos são a poluição difusa oriunda 

de terminais e vias de acesso e possíveis derramamentos de óleos e combustíveis. Em 

cenários de médio e longo prazo, com a expansão do porto, aumentam as possibilidades 

de ocorrências de acidentes. Por outro lado, o aumento do número de viagens contribui 

para a redução do assoreamento do canal de navegação, com impacto positivo através de 

dragagens mais espaçadas e menores volumes de sedimentos. O aumento das operações 

do porto também deverá causar acréscimo na geração de efluentes domésticos e resíduos 

sólidos. Desta forma, é fundamental que haja um ordenamento do crescimento de maneira 

sustentável e viável, mediante o cumprimento das medidas mitigadoras e compensatórias, 

detalhadas no Volume 5, além de programas de monitoramenteo ambiental e de gestão 

eficiente e responsável dos processos do porto.  
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APÊNDICE 1 – LEVANTAMENTO DE UHE’S NA ÁREA DE ESTUDO 

 

Nome Proprietário Rio 
Potência 
Instalada 

Estágio 

Juba I 
Itamarati Norte S.A. - 
Agropecuária 

Rio Juba 42000 Operação 

Manso 
Furnas Centrais Elétricas S/A., 
Produtores Energétios de Manso 
S.A. 

Rio Manso 210000 Operação 

Casca III Apiacás Energia S/A Rio da Casca 12420 Operação 

Juba II 
Itamarati Norte S.A . - 
Agropecuária 

Rio Juba 42000 Operação 

Jauru 
Cinco Estrelas Agropecuária e 
Participações Ltda., Queiroz 
Galvão Energética S.A. 

Rio Jauru 121500 Operação 

Salto das 
Nuvens 

Votorantim Cimentos S.A. Rio Sepotuba 20000 
Construção 
não iniciada 
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APÊNDICE 2 – LEVANTAMENTO DE PCH’S NA ÁREA DE ESTUDO 

 

Nome da Usina Proprietário 
Potência 
Instalada 

Estágio 

Alto Paraguai (Pedro 
Pedrossian) 

Primavera Energia S/A 1680 Operação 

Iratambé II 
CER – Companhia de Energias Renováveis, 
Maturati Participações S.A., Meta Serviços e 
Projetos Ltda. 

20137 DRS 

Angatu II Montante 
Maturati Participações S.A., Meta Serviços e 
Projetos Ltda. 

19890 DRS 

Guapira II 
Maturati Participações S.A., Meta Serviços e 
Projetos Ltda. 

25960 DRI 

Perudá Montante 
Maturati Participações S.A., Meta Serviços e 
Projetos Ltda. 

20283 DRS 

Iratambé I 
CER – Companhia de Energias Renováveis, 
Maturati Participações S.A., Meta Serviços e 
Projetos Ltda. 

29624 DRS 

Sucuriú Não identificado 1480 Eixo Inventariado 

Angatu I 
Maturati Participações S.A., Meta Serviços e 
Projetos Ltda. 

27005 DRS 

Trairão 3 PAN Partners Administração Patrimonial Ltda. 3800 Eixo Inventariado 

Sepotuba J. Malucelli Energia S.A. 13500 DRS 

Ponte Estreita 
Salto das Nuvens Investimentos e 
Participações Ltda. 

2100 Eixo Inventariado 

Lagoa Grande não identificado 2530 Eixo Inventariado 

Medianeira Roberto Anselmo Rubert 10200 Eixo Inventariado 

Figueirópolis Companhia Hidroelétrica Figueirópolis 19410 Operação 

Saíra Hélcio Estevão Silveira 1750 Eixo Inventariado 

Tapirapuã Tapirapuã Energética Ltda. 10227 DRS 

Jubinha III Nova Juba Energética e Participações S.A. 4080 
Construção não 
iniciada 

Salto Maciel   17000 Eixo Inventariado 

Diamante (Antiga 
Camargo Corrêa) 

CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda 4230 Operação 

Usina Velha Usina Velha Energética S.A. 11000 DRS 

Corredeira Corredeira Energética Ltda. 10500 DRS 

Salto Salto Jauru Energética S.A. 19000 Operação 

Paiaguás 
J. Malucelli Energia S.A. 
 
Energia S.A. 

28000 DRS 

Biguá Hélcio Estevão Silveira 4700 PB em Elaboração 

Sábio de Mello Itamarati Norte S.A.- Agropecuária 5000 Eixo Inventariado 

Formoso II Itamarati Norte S.A. - Agropecuária 13500 DRS 

Rio do Sapo Rio do Sapo Energia S.A. 5760 Operação 

Cabaçal 4 
Frigorífico Nutribrás Ltda., Enebras Projetos 
de Usinas Hidrelétricas Ltda., Rogel A.L. 
Motta - ME., Carlos Sérgio Arantes 

6200 DRS 

Cabaçal 5 São José Energia PCHs Ltda. 6500 DRS 

Estivadinho 3 PCH Jauru S.A. 9900 
Construção não 
iniciada 
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Nome da Usina Proprietário 
Potência 
Instalada 

Estágio 

Cabaçal 2 L&S PAR Ltda. 10500 Eixo Inventariado 

Pegoraro Pegoraro Energia Ltda. 5200 DRS 

Cabaçal 6 São José Energia PCHs Ltda. 6750 DRS 

Formoso I Itamarati Norte S.A - Agropecuária 12500 DRS 

Cabaçal 3 
Frigorífico Nutribrás Ltda., Enebras Projetos 
de Usinas Hidrelétricas Ltda., Rogel A.L. 
Motta – ME, Carlos Sérgio Arantes. 

7500 DRS 

Ombreiras Ombreiras Energética S.A. 26000 Operação 

Jaçanã Alta Sérgio Luiz Pizzatto 7700 DRS 

São Tadeu II Probo Engenharia Ltda. 3400 PB Aceito 

Jubinha II Nova Juba Energética e Participações S.A. 15980 
Construção não 
iniciada 

Juba IV Nova Juba Energética e Participações S.A. 7480 
Construção não 
iniciada 

Cabaçal 1 São José Energia PCHs Ltda. 13500 DRS 

Indiavaí Indiavaí Energética S.A. 28000 Operação 

Pampeana Pampeana Energética S.A. 28000 Operação 

Graça Brennand 
(Antiga Terra Santa) 

Várzea do Juba Energética S.A. 27400 Operação 

Progresso Alupar Investimento S.A., L&S Par Ltda. 3500 Eixo Inventariado 

Antônio Brennand 
(Antiga Alto Jauru) 

Alto Jauru Energética S/A. 21960 Operação 

Salto Cacau 
Braxenergy Desenvolvimento de Projetos de 
Energia Ltda. 

3100 Eixo Inventariado 

Formoso III Itamarati Norte S.A. - Agropecuária 27000 DRS 

Casca II Apiacás Energia S.A. 3520 Operação 

Araras Prospecto Participações e Negócios Ltda. 9500 DRS 

Santana I Firenze Energética Ltda. 14758 Operação 

Mutum I Arcezzil Geração de Energia Elétrica Ltda. 4000 
Construção não 
iniciada 

Aricá-Mirim I Rodrigo Pedroso Energia Ltda. 3550 PB Aceito 

Mantovilis PCH Mantovilis S.A. 5200 
Construção não 
iniciada 

Rancho Grande Federal Energia Ltda. 9200 DRS 

Salto Vermelho I RBO Energia S.A. 13000 DRS 

Rancho Queimado I   5000 Revogado 

São Tadeu I São Tadeu Energética S.A. 18000 Operação 

Caramujo Caramujo Energética Ltda. 3520 
Construção com 
Outorga 

Senador Jonas 
Pinheiro (Caeté) 

Caeté Empreendimentos Energético Ltda. 5940 Operação 

Colibri 
Malv Empreendimentos e Participações S.A., 
Athivalog Logística Ltda. 

15000 DRI 

Santo Antônio Não identificado 15000 Eixo Inventariado 
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APÊNDICE 3 – LEVANTAMENTO DE CGH’S NA ÁREA DE ESTUDO 

 

Nome da Usina Proprietário 
Potência 
Instalada 

Estágio 

Vale do 
Roncador 

Noah's Ark Participações Ltda. - ME 3000 Operação 

Glória Glória Geradora de Energia Ltda. 1000 Operação 

Glicério Rocha Caiana Energia Ltda. 3000 Operação 

Fazenda São 
José 

Pyrâmid Agropastoril S.A. 120 Operação 

Oeiras 
Oeiras Empreendimentos e Administração Imobiliárias 
Ltda. - EPP 

3000 Operação 

Santa Cecília 
GERMAT Geradora de Energia do Estado de Mato 
Grosso Ltda. 

3500 Operação 

Velha Energia Velha Energia SPE Ltda. - ME 567 Operação 

Mestre 
GERMAT Geradora de Energia do Estado de Mato 
Grosso Ltda. 

2000 Operação 

Sudamata Sudamata Agropecuária Ltda. 300 Operação 

Portal do Vale Noah's Ark Participações Ltda. - ME 3000 Operação 

 



                                                                                                                                                     
 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL –TERMINAL PORTUÁRIO PARATUDAL 
 

299 

APÊNDICE 4 – DEMANDA TOTAL DE USO DE ÁGUA 

DEMANDA TOTAL DE USO DE ÁGUA POR FINALIDADE DE USO E UPG NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

UPG 
Abastecimento 

urbano 
Abastecimento rural 

Dessendentação 
animal 

Indústria Mineração 

Irrigação 

Média 
anual 

Período seco 

P-1 Jauru 0,169 0,026 1,040 0,195 0,001 0,121 0,246 

P-2 Alto Paraguai 
Médio 

0,600 0,031 1,037 0,574 0,006 1,687 3,761 

P-3 Alto Paraguai 
Superior 

0,201 0,013 0,239 0,385 0,000 0,376 0,882 

P-4 Alto Rio Cuiabá 4,898 0,060 0,641 1,505 0,024 0,199 0,450 

P-5 São Lourenço 0,913 0,031 1,026 0,179 0,004 2,235 5,079 

P-6 Correntes-Taquari 0,025 0,011 0,441 0,021 0,000 0,582 1,401 

P-7 Paraguai-Pantanal 0,060 0,030 0,974 0,003 0,002 0,122 0,236 

Total Mato Grosso 6,866 0,202 5,398 2,862 0,037 5,322 12,055 
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ANEXO 1 – ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SISTEMA DE 

TRANSPORTE DE CARGAS POR VIA FLUVIAL ENTRE PARATUDAL E PORTO 

ESPERANÇA E PROJETO CONCEITUAL DE EMBARCAÇÕES ADAPTADAS À 

VIA 
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