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Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, Sistema de Informações Geográficas de Mineração - SIGMINE. Dados copilados até dezembro/2011.
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UNIDADES DE RELEVO
DESCRIÇÃO

Planícies fluviais ou flúviolacustres

UNIDADES DE ENCARTE DE PADRÕES DE RELEVO

AMPLITUDE DO
RELEVO (m)

0

INCLINAÇÃO DAS
VERTENTES (º)

0–3

Capital
Sede municipal

R1b1

Rodovias principais
Limite municipal

R1c

Curso de água perene

R2a1
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Tabuleiros

0–3

Variável,
dependendo da
extensão do depósito de encosta.

5 – 20
(rampas de
colúvio)
0–3

0 – 20

2–5

Superfícies tabulares de relevo plano e solos profundos, por vezes, sustentadas por crostas lateríticas que
apresentam baixo potencial de erosão. Ocupam áreas extensas no interflúvio dos rios Acre e Abunã, no leste do
estado.

20 – 50

R2b3

Planaltos

20 – 50

2–5

Superfície tabular de relevo inclinado do reverso da cuesta da serra do rio Branco (fragmento meridional da Serra
do Divisor). Apresenta baixo potencial de erosão em terrenos florestados do extremo oeste do Estado.

R4a1

Domínio de colinas amplas e suaves

20 – 50

3 - 10

Ocorrência esporádica de processos erosivos incipientes a moderados (sulcos e ravinas), principalmente em áreas
desmatadas. Predomínio dessas feições na porção leste do estado, entre Sena Madureira e a divisa com o Estado
de Rondônia.

5 – 20

Ocorrência frequente de processos erosivos incipientes a severos (sulcos, ravinas e voçorocas), principalmente nas
áreas desmatadas e potencializados pela presença de sedimentos da Formação Solimões e solos ricos em
argilominerais expansivos. Padrão morfológico dominante no estado, em especial, em sua porção centro-oeste,
devido à atuação de processos neotectônicos, que resultam num relevo muito movimentado.

R4e

Domínio de colinas dissecadas e
morros baixos
Domínio de morros e serras baixas
Degraus estruturais e rebordos
erosivos

30 – 80

80 – 200
50 – 200

15 – 35
10 - 25

3a

Potencial de ocorrência de grandes movimentos de massa e processos erosivos incipientes a severos (sulcos,
ravinas e voçorocas). Feições circunscritas aos relevos serranos dos hogbacks dos fragmentos da Serra do Divisor
(serras do Jaquirana, Moa e Juruá-Mirim). Constituem terrenos preservados em áreas de floresta primária do
extremo oeste do Estado
Potencial de ocorrência de processos erosivos moderados a severos (ravinas, deslizamentos). Unidade restrita à
frente declivosa de cuesta da serra do rio Branco (fragmento meridional da Serra do Divisor). Feição situada em
terrenos florestados do extremo oeste do estado.
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- Predomínio de sedimentos arenosos, de boa resistência ao intemperismo
físico-químico, alterando-se para solos excessivamente arenosos, erosivos e
permeáveis;
- Solos residuais de baixa fertilidade natural, de baixa capacidade hídrica,
perdendo água rapidamente após cessadas as chuvas. baixa capacidade de
reter e fixar nutrientes;
- Sedimentos e solos com baixa capacidade de reter, fixar e eliminar
poluentes;
- Possibilidade de desenvolver voçorocas, por ação erosiva das águas
pluviais.

Ambiente de Terraços
Aluvionares

- Relevo aplainado, situado em posição topográfica mais elevada, com baixo
risco de cheias sazonais e de nível freático mais rebaixado;
- Terras mecanizáveis favoráveis para culturas de ciclo curto e médio,
geralmente com solos mais profundos. apto para culturas adaptadas às
condições de textura arenosa;
- Solos melhor drenados e menor potencial de alagamento;
- Potencial para depósitos de areia e argila para uso na construção civil,
presença de camadas argilosas de uso potencial na indústria cerâmica;
- Possibilidade da existência de turfeiras de pequeno porte, de baixo poder
calorífico, de uso potencial no setor agrícola.

- Presença de matéria orgânica ou teor elevado de ferro nos sedimentos
e/ou solos capazes de alterar qualidade da água subterrânea;
- Sedimentos pouco consolidados e friáveis, favorecendo surgimento de
sulcos e ravinas em taludes de corte instáveis;
- Terrenos impróprios para culturas de raízes profundas e difíceis para o
plantio mecanizado em períodos chuvosos.

- Camadas horizontalizadas de sedimentos de natureza distintas,
possuidores de características geomecânicas e hidráulicas contrastantes na
vertical, podendo mudar bruscamente ou não de uma camada para outra;
- Solos com pedogênese pouco desenvolvida podem conter argilo-minerais
expansivos, tornando-se erosivos pela remoção da cobertura vegetal e
submetido a sazonalidade das estações (úmida e seca);
- Vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas variável,
dependendo dos sedimentos aflorantes. muito baixa em sedimentos sílticoargilosos a muito alta em sedimentos arenosos;
- Terrenos sujeitos a rastejamentos quando dissecados e saturados pelas
chuvas sazonais, podendo provocar danos materiais consideráveis,
notadamente em coluviões assentados sobre sedimentos síltico-argilosos;
- Desenvolvimento de ravinas e voçorocas em sedimentos arenosos, sendo
passível de ocorrer também em sedimentos síltico-argilosos pela existência
de argilo-minerais expansivos.

Colúvio e Tálus - Materiais
Inconsolidados, de Granulometria
e Composição Diversa
-

-

-

-

a - Vertentes recobertas por depósitos de
encostas (rampas de colúvio e de tálus)

5

Horizonte Laterítico in situ
DCDLi
a - Baixos platôs

6

Predomínio de Sedimentos ArenoArgilosos e/ou Síltico-Argilosos de
Deposição Continental Lacustrina
Deltaica, Ocasionalmente com a
Presença de Linhito
DCMld

- Solos residuais derivados dos sedimentos síltico-argilosos são porosos
armazenando água e mantendo boa disponibilidade hídrica para uso
agrícola na estação seca; boa capacidade de reter e fixar nutrientes e
assimilar matéria orgânica, respondendo bem à adubação;
- Abundância de fósseis nos sedimentos síltico-argilosos, de grande
importância para estudos paleontológicos e paleoambientais.

- Alto potencial para existência de sedimentos síltico-argilosos maciços ou
não, portadores de cerosidade e plásticos, capazes de dificultar a escavação
e perfuração com sondas rotativas prendendo o equipamento; quando
úmidos são bastante aderentes e escorregadios;
- Presença de sedimentos síltico-argilosos finamente laminados e de argilominerais expansivos que podem se fendilhar, desagregar e desestabilizar
em taludes de corte: materiais sujeitos ao fenômeno de colapsividade, por
expansão e contração de argilo-minerais expansivos;
- Solos argilosos derivados das camadas síltico-argilosas contém, em geral,
excesso de alumínio (ácidos), de baixa fertilidade natural. submetidos a
mecanização ou intenso pisoteio de gado, podem se compactar,
impermeabilizar e serem atingidos por erosão hídrica laminar (erosão em
sulco).

- Sedimentos arenosos a base de quartzo, resistentes ao intemperismo
químico; manto de alteração bom para ser usado como saibro e anti-pó;
- Potencialidade hidrogeológica moderada a boa;

- Camadas de areia apresentam baixo grau de consolidação,
desestabilizando em taludes de corte e se alterando para solos arenosos e
erosivos. solos ácidos de baixa fertilidade natural, bastante permeáveis;
- Baixa capacidade hídrica, perdendo água rapidamente após cessadas as
chuvas;
- Baixa capacidade de reter, fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica.
respondem mal à adubação.

a - Vertentes recobertas por depósitos de
encostas (rampas de colúvio e de tálus)
b - Baixos platôs
c - Colinas amplas e suaves
d - Colinas dissecadas e morros baixos
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Predomínio
de
Sedimentos
Arenosos,
de
Deposição
Continental, Lacustre, Fluvial ou
Eólica - Arenitos
DCMa
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Coberturas Sedimentares e
Vulcanossedimentares Mesozoicas e
Paleozoicas, Pouco a Moderadamente
Consolidadas, Associadas a Grandes e
Profundas Bacias Sedimentares do Tipo
Sinéclise (Ambientes Deposicionais:
Continental, Marinho, Desértico, Glacial e
Vulcânico)

- Predomínio de sedimentos de moderada a baixa resistência ao corte e a
penetração, podendo ser escavados com relativa facilidade com ferramentas
e maquinários de corte;
- Alta potencialidade hidrogeológica, de aquíferos excelentes, do tipo poroso
confinados ou semi-confinados, de grande extensão. poços tubulares
capazes de proporcionar vazões significativas de águas subterrâneas de
boa qualidade;
- Boa capacidade armazenadora e transmissora de água, bem como de
recarga anual com as chuvas sazonais, notadamente em litologias
arenosas, bastante permeáveis;
- Intensa ação tectônica, fraturando os sedimentos, favorecendo a
percolação de fluidos;
- Presença de sedimentos e solos residuais argilo-siltosos, de baixa
permeabilidade e alta capacidade de reter e eliminar poluentes, com baixo
risco de contaminação das águas subterrâneas;
- Vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas varia bastante de
região para região e de local para local nas áreas de relevo movimentado:
alta a baixa em decorrência do tipo de sedimento aflorante;
- Presença de sítios, fossíliferos de interesse paleontológico e
paleoambiental;
- Ambiência geológica favorável à prospecção de hidrocarbonetos, areia e
cascalho;
- Forte atrativo geoturístico, condicionado a um relevo escarpado e
movimentado, propiciando a formação de cachoeiras, cavernas e mirantes
de belas paisagens;
- Sedimentos arenosos possuem manto de alteração favorável ao uso como
saibro e como cascalho. alta resistência ao intemperismo químico.

- Empilhamento de camadas de sedimentos afetados por movimentos
tectônicos,
gerando
características
geomecânicas
e
hidráulicas
diferenciadas na horizontal e na vertical, mudando bruscamente ou não de
uma camada para outra;
- Mudanças bruscas de litologias constituem descontinuidades
geomecânicas que facilitam desestabilizações e processos erosivos em
taludes de corte;
- Configuração morfológica associada a um relevo de morros e serras baixas
de encostas pronunciadas e vales estreitos e frequentemente profundos;
- Sedimentos bastante fraturados e percolativos, soltando blocos e placas
em taludes de corte;
- Existência de sedimentos síltico-argilosos, que podem ser finamente
laminados ou maciços, capazes de conter argilas expansivas. solos
argilosos são aderentes e escorregadios quando úmidos;
- Sedimentos arenosos constituídos à base de quatzo, que se alteram para
solos excessivamente arenosos, erosivos, friáveis e permeáveis, sendo
ainda abrasivos;
- Variação litológica significativa nas áreas de relevo movimentado e
fraturado, refletindo-se nas texturas dos solos residuais, de arenosa a
argilosa, com respostas agrícolas bastante diferenciadas;
- Solos residuais derivados de sedimentos arenosos são ácidos, de baixa
fertilidade natural, de baixa capacidade hídrica e de reter e fixar nutrientes e
de assimilar matéria orgânica, respondem mal à adubação e perdem água
rapidamente quando cessadas as chuvas;
- Sedimentos arenosos apresentam baixa capacidade de reter e eliminar
poluentes;
- Sedimentos muito fraturados e sub-verticalizados favorecem a percolação
de eventuais contaminantes, tornando vulneráveis as águas subterrâneas;
- Áreas inadequadas para ocupação, dado a erosividade dos sedimentos
arenosos e ao relevo acidentado.
- Terrenos inseridos em unidades de proteção ambiental - parque nacional
da serra do divisor, restringindo usos para fins ecoturísticos e ambientais;
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Predomínio de Sedimentos SílticoArgilosos
com
Intercalações
Arenosas
DSVMPsaa

a - Colinas amplas e suaves
b - Colinas dissecadas e morros baixos

9

Predomínio
de
Arenitos
Intercalações de Pelitos

- Unidade geológica de menor incidência de processos tectônicos, sem
evidenciar dobramentos ou falhamentos expressivos;
- Comportamento estrutural das litologias com menor angulo de mergulho
quando comparada com as demais formações da bacia do Acre;
- Relevo dominado por colinas sem exibir um padrão morfológico acentuado
observado nas outras unidades geológicas constituintes da serra do divisor;
- Presença de lentes de calcário, referidas por diversos pesquisadores,
configurando uma importância geoeconômica em potencial;
- Predomínio de litologias que se alteram para solos argilosos, de baixa
erosividade, porosos e de boa capacidade hídrica.

DSVMPap

-

10

Intercalações
Irregulares
de
Sedimentos Arenosos, SílticoArgilosos e Calcários
DSVMPasac

DSVMP
11

Predomínio de Arenitos e
Conglomerados

- Relevo colinoso e de morros baixos, capazes de desenvolver vales mais
abertos e menos profundos: relevo menos expressivo do que as outras
formações da serra do divisor;
- Predomínio de litologias que se alteram para solos argilosos, pouco
permeáveis, de boa capacidade de reter e fixar nutrientes, menos erosivos,
porosos;
- Boa capacidade hídrica, mantendo disponibilidade de água para as plantas
nos períodos secos;
- Existência de camadas de calcário, principalmente na base da unidade
geológica, cuja alteração libera cálcio e magnésio, capazes de conferir boa
fertilidade natural aos solos residuais;
- Ambiente favorável a prospecção de calcários.
Sedimentos conglomeráticos apresentam uma maior resistência aos
processos intempéricos.

DSVMPacg

-70°

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS MINERAIS
SUBSTÂNCIA

Areia, argila para
cerâmica,
cascalho, saibro,
etc.

IMPACTOS AMBIENTAIS
Desmatamentos, cavas abandonadas, degradação de
paisagem, poluição das águas (material fino em
suspensão), poluição sonora, emissão de particulados,
acidentes rodoviários e fluviais, assoreamento de
drenagens, conflitos em outras formas de uso.

-69°

-68°

-67°

-66°30'
-7°00'

-74°00'
-7°00'

SUSCETIBILIDADE A PROCESSOS CONDICIONANTES DE RISCOS GEOLÓGICOS
E PONTOS CADASTRADOS

USOS E APLICAÇÕES

Terrenos formados por metassedimentos. Possui alta resistência ao corte e
penetração. Soltam placas e desestabilizam-se com facilidades em taludes de cortes

Capital
Sede municipal

Construção civil, cerâmica, pavimentação de
rodovias, revestimento de estradas, etc.

Gipsita

Calcário,
concreções
calcárias

Lavra a céu aberto, com desmatamento, degradação da
paisagem pelo decapeamento, poluição do ar (gases e
emissão de particulados), poluição sonora, desmonte de
taludes fluviais e poluição das águas, impactos sobretudo
em cavas e barragens de rejeitos; eventual presença de
fósseis pode ser prejudicada pela lavra.

Lavra normalmente a céu aberto, com impactos restritos as
cavas. Em ambiente fluvial produz desmonte de taludes
fluviais e poluição das águas, Desmatamento, degradação
da paisagem; presença eventual de fósseis pode ser
prejudicada pela lavra.

Água (hipotermal
na fonte, em geral)

Desmatamento, degradação da paisagem.

Terrenos formados por crostas lateríticas, que localmente apresentam problemas de
pedregosidade. Constituem rochas compactas, com moderada a alta resistência à
penetração.

Terrenos formados por rochas alcalinas com potencial para a ocorrência de
desestabilização em talude de corte, sujeitos a queda de blocos e a deslizamentos
de terras

Rodovias principais
Limite municipal
Curso de água perene

Terrenos formados por sedimentos arenosos empilhados em camadas horizontais
com boa homogeneidade geotécnica.Geologia e relevo favorecem aos processos de
deslizamentos de terras nas partes mais elevadas

Complexos Alcalinos Intrusivos e Extrusivos
Diferenciados do Terciário, Mesozoico e
Proterozoico

Terrenos formados por sedimentos arenosos pouco consolidados com intercalações
de sedimentos siltico-argiloso. Favorecem a instalação de ravinas, voçorocas e
deslizamentos de terras.
Terrenos formados por sedimentos argilosos, com presença de argilas expansivas.
Estes terrenos exigem cuidados especiais para na construção de estradas e obras
civis, estando sujeitos a processos de rastejos e deslizamentos de terras

TIPOS DE RISCOS GEOLÓGICOS OBSERVADOS

Corretivo do solo, ração animal, fertilizante.

Terrenos formados por sedimentos desagregados, altamente vulneráveis à erosão,
com muito baixa capacidade geotécnica de suporte,
facilmente erodíveis e
transportáveis, principalmente com a retirada dacobertura vegetal.

Deslizamento
Inundação
Terras caídas

Abastecimento público, através de engarrafamento e distribuição de recipientes em
volumes variáveis.

Voçoroca

50
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100

Terrenos formados por sedimentos inconsolidados, apresentando baixa capacidade
geotécnica de suporte. Áreas suscetíveis à processos de inundação, terras caídas e
cheias sazonais.

150 Km

Terrenos formados por sedimentos siltico-argilosos e calcários. Onde os sistemas de
drenagens favorecem, poderá haver a formação de enxurradas. Por conter calcário
na formação, pode ou não apresentar dolinas

-11°30'
-74°00'

-11°30'
-66°30'

- Predomínio de metassedimentos à base de quartzo, com alta resistência
ao intemperismo químico;
- Relevo movimentado constituído por morros e serras baixas, favoráveis a
presença de nascentes, de boa importância hídrica;
- Metassedimentos bastante fraturados, favoráveis a infiltração de águas:
aquíferos fissurais;
- Potencial armazenador e circulador de água associada a maior densidade
de fraturas;
- Manto de alteração bom para ser usado como saibro. presença de areia
para uso na construção civil;
- Favorabilidade como atrativo geoturístico pela presença de formosas
cachoeiras, além de corredeiras e piscinas naturais.

Intercalações irregulares de camadas de metassedimentos de composição
químico-mineral, textura e características estruturais diferentes, dobradas e
fraturadas: características geomecânicas e hidráulicas do substrato rochoso
e dos solos resuduais variam e contrastam de local para local, tanto na
lateral como na vertical;
- Implantação eventual de obras civis assume custo elevado;
- Rochas de alta resistência ao corte e à penetração, necessitando de
explosivos para desmontes eventuais;
- Predomínio de solos residuais arenosos e erosivos. baixa fertilidade
natural, ácidos e permeáveis;
- Solos residuais com baixa capacidade hídrica, perdendo água rapidamente
após cessarem as chuvas. baixa capacidade de reter e fixar nutrientes e de
assimilar matéria orgânica;
- Ambientes de relevo em desequilíbrio, em franco processo de desgaste e
capazes de provocar movimentos naturais de massa;
- Alta densidade de fraturas favorecem à infiltração de poluentes,
contaminando as águas subterrâneas. solos residuais arenosos de baixa
capacidade de reter e eliminar poluentes;
- Terrenos inseridos em unidade de proteção ambiental - parque nacional da
serra do divisor. uso restrito para atividades geoturísticas e ambientais.
- Unidade Geológica pouco conhecida contendo litologias xistosas.

DCA

Terrenos formados por sedimentos arenosos moderadamente consolidados com
intercalações de sedimentos siltico-argilos. Favorecem a instalação de processos de
ravinas, voçorocas e deslizamentos de terras.

Construção civil (cimento e manufaturados de
gesso),
agronegócio
(condicionador
e
fertilizante dos solos).

Predomínio de rochas cristalinas com alto grau de coesão, conferindo alta
resistência ao corte e a penetração, necessitando o uso de explosivos para
o desmonte;
- Rochas maciças que se alteram de forma heterogênea, deixando blocos e
matacões em meio ao solo, que podem desestabilizar em taludes de corte e
em obras assentadas sobre eles, rochas que dificultam também a execução
de escavações e perfurações;
- Bordas dos corpos rochosos são portadoras de uma maior densidade de
fraturas e de uma textura foliada, potencializando a infiltração de poluentes,
facilitando ainda a ação intempérica e as desestabilizações em taludes de
corte;
- Relevo colinoso em desequilíbrio, em franco processo de desgaste por
ação erosiva, capaz de gerar áreas de movimentos naturais de massa;
- Solos rasos, principalmente em relevos mais pronunciados, favorecem a
pedregosidade e a rochosidade;
- Alteram-se para solo argilo-síltico-arenosos, sendo os solos residuais
erosivos quando pouco evoluídos e mais resistente quando bem evoluídos;
- Presença de sienitos pobres em minerais que liberam nutrientes e ricos em
minerais que liberam alumínio, solos residuais de baixa fertilidade natural,
podendo serem ácidos;
- Baixo potencial hidrogeológico. remoção da cobertura vegetal potencializa
a intermitência das drenagens, com nascentes secas no período de
estiagem;
- Potencial mineral indeterminado pela escassez de informações devido
precário acesso e por apresentar contexto geológico “suigeneras”;
- Terrenos inseridos parcialmente em área de proteção ambiental - parque
nacional da serra do divisor.

Sequências Sedimentares Proterozoicas
Dobradas e Metamorfizadas em Baixo e Alto
Grau
DSP2

-

a - Planaltos
b - Colinas dissecadas e morros baixos
c - Morros e serras baixas
d - Degraus estruturais e rebordos erosivos

a - Colinas dissecadas e morros baixos
b - Degraus estruturais e rebordos erosivos

Moderada a alta capacidade de suporte. quando frescos, possuem boa
estabilidade em taludes de corte;
- Predomínio de rochas sem maiores variações texturais, conferindo boa
homogeneidade geomecânica e hidráulica, lateral e vertical;
- Configuração morfológica de colinas e morros baixos, capazes de conter
sítios atraentes, além de cachoeiras e corredeiras e piscinas naturais;
- Rochas sienéticas à base de feldspato alcalino e contendo minerais
ferromagnesianos como acessórios, capazes de melhorar a fertilidade
natural dos solos derivados;
- Baixa vulnerabilidade à contaminação: rochas coesas, pouco permeáveis,
de baixa taxa de infiltração;
- Potencial hidrogeológico baixo: aquífero fissural. quando bastante
fraturados e quando apresentam descontinuidades estruturais, tais como
bordas e maciços, aumenta a favorabilidade para acumulação de águas
subterrâneas;
- Solos residuais, quando espessos e de pedogênese pouco avançada,
podem constituir aquíferos superficiais aproveitáveis;
- Predomínio de relevos acidentados favoráveis a existência de numerosas
nascentes, as quais devido a baixa taxa de infiltração, constumam ser
intermitentes na estação seca;
- Rochas favoráveis a utilização como brita: pedra de cantaria e pedra
ornamental.

- Baixo nível de conhecimento das suas características litológicas,
estruturais e distribuição espacial, induzindo a interpretações diferenciadas;
- Menor potencialidade hidrogeológica pelo predomínio de sedimentos e
solos sílticos-argilosos;
- Potencial geoturístico de baixa atratividade decorrente do relevo rebaixado
e monótono;
- Solos residuais derivados de sedimentos síltico-argilosos. passíveis de
conter alumínio tóxico em excesso; podem ser bastante ácidos.

e

2013

Fonte: Fundação Nacional do Índio - FUNAI e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA. Dados copilados até setembro/2012.
-11°30'
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- Potencialidade hidrogeológica alta- aquíferos porosos;
- Boa capacidade armazenadora e transmissora de água, bem como de
recarga anual com as chuvas sazonais;
- Alto potencial mineral para aproveitamento de depósitos arenosos de uso
na construção civil.

a - Morros e serras baixas

Rastejos
0

Escoamento superficial e subsuperficial podem ser deficientes, com
formação de empoçamento d’água em períodos chuvosos, notadamente nas
zonas urbanas;
- Alta favorabilidade para enchentes de longa duração com elevação dos
níveis freático e fluviométrico, implicando em obras civis mais elevadas,
onerando o custo da construção;
- Presença de solos mal drenados, com frequentes lagos, principalmente
próximos às drenagens, sendo terrenos impróprios para o plantio de
espécies de raízes profundas. não permitem seu aproveitamento no período
das chuvas;
- Solos ou sedimentos com alto conteúdo de matéria orgânica, capazes de
liberar ácidos corrosivos e gás metano inflamáveis. obras enterradas podem
se danificar rapidamente e as águas subterrâneas podem apresentar mau
cheiro e odor desagradável;
- Solapamento das margens provocando o fenômeno de “terras caídas”;
- Necessidade de preservação permanente de faixas ciliares ao longo das
drenagens;
- Presença de áreas alagáveis e/ou inundadas sazonalmente durante vários
meses do ano.

a - Colinas dissecadas e morros baixos

Rio Xipamaru

Xapuri

3a

re

- Solos geralmente ricos em matéria orgânica, porosos, de boa fertilidade
natural, periodicamente renovada. possui boa capacidade de reter e fixar
nutrientes. em geral, respondem bem a adubação e a correção;
- Depósitos recentes de sedimentos nas drenagens propiciam alta fertilidade
pelo conteúdo de matéria orgânica, favorável a culturas de ciclo curto;
- Presença de áreas pantanosas, destacando-se a planície aluvionar do rio
Moa, com desenvolvimento de vegetação de floresta aluvial;
- Presença de aquíferos, destacando-se o aquífero Rio Branco, importante
para o abastecimento da cidade homônima;
- Em períodos chuvosos podem ser inundáveis, desempenhando, então,
ambiente favorável à reprodução de peixes e habitat de animais e aves
aquáticas e terrestres;
- Aproveitamento geoturístico regional, associados às praias fluviais
sazonais, planícies inundáveis e lagos, com grande diversidade animal
(peixes e aves) e vegetal.
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Acrelândia

Sedimentos Cenozoicos e/ou Mesozoicos
Pouco a Moderadamente Consolidados,
Associados a Profundas e Extensas Bacias
Continentais

s palha

Curso de água perene

Minerais industriais
não-metálicos

Sequência de camadas horizontalizadas não deformadas, com boa
homogeneidade geotécnica e hidráulica lateral;
- Predomínio de sedimentos pouco consistentes, de baixa resistência ao
corte e a penetração, podendo ser escavados com facilidade apenas com
ferramentas e maquinário;
- Relevos suavizados favoráveis a mecanização e corretamente manejados
podem constituir boa alternativa para uso agrícola;
- Configuração morfoestrutural favorável a um relevo em amplos tabuleiros,
com predomínio do pedogênese nos topos aplainados e da morfogênese
nas encostas;
- Potencial hidrogeológico variável e irregular: baixo em sedimentos sílticoargilosos menos permeáveis e moderado em sedimentos arenosos, de
melhor permeabilidade, capazes de acumular água em boa quantidade;
- Proteção das águas subterrâneas pelos solos e sedimentos sílticoargilosos, possuidores de baixa permeabilidade e de alta capacidade de
reter e fixar contaminantes;
- Unidade geológica favorável a depósitos de areia e argila vermelha, sendo
prospectáveis também para outros tipos de argila, de aplicabilidade
diferenciadas;
- Ambiência geológica favorável a existência de turfa.
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Nas rampas de colúvio: potencial de ocorrência de processos erosivos incipientes a severos (sulcos, ravinas e
voçorocas). Entretanto, essas feições estão em terrenos florestados do extremo oeste do Estado, situados no front
dos hogbacks e cuestas dos fragmentos da Serra do Divisor (serras do Jaquirana, Moa e Juruá-Mirim).
Superfícies tabulares de relevo plano e solos profundos, por vezes, sustentadas por crostas lateríticas que
apresentam baixo potencial de erosão. Localmente ressaltam-se vertentes acentuadas (10-25°) nos rebordos
erosivos dos tabuleiros em zonas de incisão da rede de canais. Ocupam áreas restritas nos interflúvios dos rios
Acre e Abunã, no extremo leste do estado.
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- Coberturas lateríticas apresentam espessura, grau de consolidação e
dureza, variáveis de local para local;
- Ocorrência bastante irregular, seja como lajeados ou como blocos e
matacões irregularmente distribuídos;
- Horizontes colunares possuem alta resistência ao corte e a penetração por
serem compactos e coesos;
- Capacidade de formar cavernas e cavidades, prejudicando a implantação
de obras de engenharia;
- Desenvolvimento de crosta laterítica favorece a pedregosidade ou
rochosidade dos terrenos, dificultando ainda a mecanização agrícola;
- Solos lateríticos apresentam baixa fertilidade natural. com altos teores de
alumínio e ferro, bastante ácidos, difíceis de serem corrigidos;
- Presença presente de plintossolos pétricos, que dificultam a prática
agrícola;
- Materiais vulneráveis a contaminação devido a média e a alta
permeabilidade, possuindo baixa capacidade de reter, fixar e eliminar
poluentes. coberturas mais consolidadas são menos vulneráveis;
- Aquíferos superficiais livres, vulneráveis à contaminação, devendo-se
tomar cuidado no uso de produtos tóxicos. podem sabor impróprio para
consumo devido a presença de ferro.

PROJEÇÃO POLICÔNICA

-72°

Terrenos sujeitos a eventos de cheias excepcionais com esparsa deposição fluvial. Presença de processos
erosivos decorrentes de ação fluvial (desbarrancamentos – terras caídas), ocorrendo em segmentos exíguos de
flancos dos fundos de vales dos rios Moa, Juruá, Tarauacá, Envira, Purus, Iaco, Espalha e Acre.

Baixos platôs

R4b

200 Km

Vertentes recobertas por depósitos
de encostas (rampas de colúvio
e de tálus)

2 – 20

ov

MAGNITUDE DOS EVENTOS SÍSMICOS

-73°

Terrenos sujeitos a eventos de cheias sazonais com franca deposição de sedimentos fluviais. Presença de
processos erosivos decorrentes de ação fluvial (desbarrancamentos – terras caídas), ocorrendo ao longo dos
fundos de vales dos rios Moa, Juruá, Liberdade, Tarauacá, Envira, Purus, Iaco, Macauã, Espalha, Acre, Abunã e
Xapuri, dentre os principais.
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ÁREAS DE SUSCETIBILIDADE AO RISCO GEOLÓGICO
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CPRM - Serviço Geológico do Brasil
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CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Mapa Geodiversidade do Brasil - escala 1:2.500.000: Sistema de
informações Geográficas. Brasília: CPRM; SGM; MME, 2006.1D-ROM.
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Projeção Cartográfica Policônica, Meridiano Central -70º.

ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE MINERAL

Requerimento de licenciamento

Rio Purus / Pauini

R1a - Planícies fluviais ou fluviolacustres
R1b1 - Terraços fluviais
R1c - Vertentes recobertas por depósitos de encosta
R2a1 - Tabuleiros
R2b1 - Baixos platôs
R2b3 - Planaltos
R4a1 - Colinas amplas e suaves
R4a2 - Colinas dissecadas e morros baixos
R4b - Morros e serras baixas
R4e - Degraus estruturais e rebordos erosivos
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Utilização do Modelo Numérico de Terreno: Shutlle Radar Topography Mission (SRTM) com relevo
sombreado (iluminação artificial com 35º e elevação de 45º).
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Disponibilidade

Fluviométrica

Rio Juruá / Liberdade

Rio Purus / Rio Branco

Lat 07° 0 0' a 1 1° 30 ' S / L ong 6 6° 3 0' a 7 4° 00 ' WG r

Autorização de pesquisa
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Rio Juruá / Ipixuna
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Base geológico-ambiental obtida a partir da reclassificação e generalização da Carta Geológica do Estado do Acre ao
Milionésimo (CPRM, 2004), onde foram efetuadas alterações oriundas dos trabalhos de campo do projeto, posteriormente
apresentados em escala 1:1.000.000.
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ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS
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Rio Purus
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Rio Abunã
Rio Acre
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Base cartográfica digital, escala 1: 750.000 obtida a partir da Base Cartográfica Integrada Digital do Brasil ao Milionésimo
do IBGE (2006), posteriormente modificada pela base cartográfica do IBGE (2010), onde foram feitas simplificações,
adaptações e modificações na hidrografia e sistema viário pela CPRM.
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- Coberturas inconsolidadas formadas por uma mistura de solos com seixos,
blocos e matacões de várias formas e constituídos por diversos tipos de
rochas: materiais de comportamento geomecânico e hidráulico bastante
heterogêneos;
- Naturalmente instáveis: potencializam movimentos naturais de massa e
desestabilizam obras sobre eles apoiados ou enterrados, podendo ser
bastante erosivos;
- Blocos e matacões de rochas duras e abrasivas podem estar presentes,
dificultando escavações e perfurações de sondas rotativas;
- Solos transportados e pouco retrabalhados: costumam apresentar textura
heterogênea, desde a fração argila até a de blocos e matacões; geralmente
são pedregosos. fertilidade natural variável segundo o material de origem;
- Depósitos coluvionares costumam ser bastante permeáveis, favorecendo a
circulação de poluentes;
- Obras implantadas ou enterradas sobre estes depósitos podem ser
desestabilizados facilmente;
- Colúvios derivados de sedimentos sílticos-argilosos são suscetíveis ao
fenômeno de rastejamento, deformando obras civis.

- Baixa a moderada resistência ao corte e a penetração em horizontes
mosqueados, quando podem ser moles e friáveis;
- Configuração morfológica variável, destacando-se colinas tabulares
sustentadas por crostas ferruginosas, resistentes à erosão;
- Solos de baixa erosividade natural e boa estabilidade em taludes de corte;
constituem-se em argilas de baixa atividade (caulinita);
- Terras mecanizáveis em relevos aplainados. necessidade de correção e
adubação do solo para uso agrícola mais intensivo;
- Baixo a moderado desenvolvimento de sulcos e ravinas;
- Potencialidade hidrogeológica baixa a média - aquíferos superficiais livres
e porosos, com recarga e descarga rápidas; as águas subterrâneas circulam
por pequenas cavidades de lixiviação, mais abundantes superficialmente;
- Potencial de explotação é local e irregular, mais favorável no período
chuvoso, podendo ser usado em locais onde inexistem outras alternativas;
- Alta favorabilidade para uso como pedra de cantaria e de desenvolvimento;
- Aplicabilidade para uso na construção civil (brita) e no revestimento da
rede viária (horizontes ferruginizados). horizontes mosqueados argilosos
favoráveis para uso na cerâmica vermelha.
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Fonte: CPRM / IBGE 2010 / FUNAI
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Curso de água perene

Vazão no geral < 5 m³

Fonte: Modificado do Mapa de Domínios e Subdomínios Hidrogeológicos do Brasil (CPRM, 2012)
Sistema de Informação de Águas Subterrâneas - SIAGAS (Setembro 2012)
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Ambiente de Fluviolacustre

LIMITAÇÕES
ESPECÍFICAS

a - Colinas dissecadas e morros
baixos

- Depósitos de granulometria bastante heterogênea, com baixo grau de
consolidação: bastante porosos e permeáveis;
- Quando espessos e de relevo favorável à retenção de águas pluviais,
podem se constituir em bons aquíferos superficiais;
- Aproveitamento agrícola dos solos variável, dependendo do material de
origem e relevo local;
- Boa potencialidade para aproveitamento de cascalho, saibro e bloco de
rochas.
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- Materiais de comportamentos geomecânico e hidráulico bastante
contrastantes, desestabilizam-se com facilidade em taludes de corte e em
paredes escavadas;
- Em estações chuvosas, o nível freático é elevado em decorrência da
saturação do solo e dos sedimentos, podendo aflorar ou se situar em baixas
profundidades, alagando escavações;
- Sistema de drenagens de baixa energia, com maior potencial de
deposição, sendo comum o processo de assoreamento;
- Predomínio de solos de baixa capacidade de suporte e de sedimentos
pouco consolidados ou inconsolidados: edificações podem apresentar
problemas de trincamentos e abatimentos frequentes;
- Aquíferos bastante vulneráveis a contaminantes por serem porosos e
próximos a superfície, particularmente em terrenos arenosos. situação
agrava-se em áreas com uso agrícola;
- Terrenos aplainados, com drenabilidade deficiente e onde os elementos
contaminantes demoram muito a se dispersar e depurar, notadamente em
áreas com sedimentos mais argilosos;
- Aproveitamento econômico de bens minerais, produzem impacto ambiental
significativo;
- Inexistência de depósitos de cascalho associado ao sistema fluvial;
- Presença de argilas expansivas que dificultam escavações e de custos
elevados para a implantação de obras civis e viárias;
- Alta umidade dos solos na estação chuvosa, favorecendo a proliferação de
pragas agrícolas (fungos, bactérias e insetos).
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CARACTERÍSTICAS COMUNS DAS UNIDADES DO DGA

- Baixa resistência ao corte e à penetração, decorrentes da inconsolidação
do solo e dos sedimentos;
- Camadas horizontalizadas: boa homogeneidade mecânica e hidráulica
lateral;
- Relevo suavizado e estabilizado, de baixa suscetibilidade à erosão e nulo
potencial de movimentos naturais de massa;
- Terras mecanizáveis, favoráveis para cultura de ciclo curto ou adaptadas à
terrenos saturados;
- Ambientes de domínios de rios, de transição entre os ecossistemas
terrestres e aquáticos nas planícies aluvionares;
- Áreas de grande importância hídrica, com configuração favorável a recarga
e descarga de águas subterrâneas, porém pouco espessas;
- Bom potencial armazenador e circulador de água, principalmente em
terrenos arenosos;
- Aquíferos superficiais, compostos de sedimentos inconsolidados, de fácil e
barata explotação;
- Planícies aluvionares antigas e subatuais represadas, favorecem
atividades como a aquicultura;
- Área de interesse mineral, associada ao aproveitamento de argila e areia
para construção civil nas cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco;
- Potencial mineral para aproveitamento de argila diferenciada para uso na
construção civil;
- Presença de sítios fossilíferos, retrabalhados de sedimentos mesozóicos e
pleistocênicos;
- Caracterização de sítios arqueológicos, com artefatos líticos e fragmentos
de cerâmica;
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"Geodiversidade é o estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de
ambientes, composições, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas,
minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais que propiciam o
desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico,
o científico, o educativo e o turístico (CPRM, 2006)"
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- Sedimentos síltico-argilosos capazes de se fendilhar e soltar placas com
facilidade em taludes de corte;
- Solos argilosos, aderentes e escorregadios quando úmidos;
- Solos residuais derivados de sedimentos síltico-argilosos capazes de
apresentar excesso de alumínio tóxico, gerando solos ácidos;
- Sedimentos e solo síltico-argilosos possuem menor potencialidade
hidrogeológica;
- Calcários são muito vulneráveis a percolação de poluentes.

- Sedimentos conglomeráticos possuidores de maior resistência ao corte e à
penetração;
- Unidade geológica muito suscetível ao deslizamento de encostas;
- Solos residuais derivados de conglomerados, geralmente são pedregosos;
- Sedimentos conglomeráticos são compostos por grânulos e seixos de
rochas sedimentares, bastante heterogêneas em suas características
geomecânicas e hidráulicas;
- Terrenos sujeitos a arenização e formação de voçorocas, constituindo fonte
de alta carga de detritos arenoso, capazes de assorear drenagens.
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