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Resumo 

O decreto 6640/2008 estabelece que as cavidades naturais subterrâneas sejam classificadas de acordo com 

seu grau de relevância a partir do nível de importância dos atributos de biológicos, físicos e socioeconômicos 

das cavidades avaliadas sob o enfoque regional e local, descrito pela primeira vez neste instrumento. Uma 

definição mais clara desses enfoques, entretanto, surge com a publicação da Instrução Normativa 02/2009 do 

MMA, em 21/08/2009, que regulamenta o referido decreto. Segundo a IN-02/09, a análise sob enfoque local 

considera a “unidade geomorfológica”, expressamente compreendida como aquela que apresente 

continuidade espacial e que contemple, no mínimo, a área de influência da cavidade (§2 art. 14); já a análise 

sob enfoque regional leva em consideração o cenário da “unidade espeleológica”, formalmente definida 

como “área com homogeneidade fisiográfica (...) que pode congregar diversas formas de relevo cárstico e 

pseudocárstico (...), delimitada por um conjunto de fatores ambientais específicos para a sua formação” (§3 

art. 14). A Vale, adequando-se aos termos do decreto para as áreas onde opera em formação ferrífera - que 

não constituem carste clássico – estabeleceu para a região do sudeste do Pará a unidade espeleológica 

Carajás, onde dez unidades sob o enfoque local foram definidas e denominadas de: 1- Serra Norte; 2- Serra 

Sul; 3- Serra da Bocaina; 4- Serra do Rabo – Estrela; 5- Serra Leste; 6- Serra do Cinzento; 7- Serra Aquiri; 8- 

Serra de São Felix e 9- Serra Arqueada.  

Palavras-Chave: Unidade espeleológica; unidade geomorfológica; enfoque regional; enfoque local e 

Carajás. 

Resumen 

El Decreto 6640/2008 establece que las cavidades subterráneas naturales se clasifican según su grado de 

pertinencia con respecto al nivel de importancia de los atributos biológicos, físicos y socioeconómicos 

evaluados en el enfoque regional y local, describió por primera vez aquí . Una definición más clara de estos 

enfoques viene con la publicación de la Instrucción 02/2009 de la MMA en 08/21/2009, que regula el 

decreto. De acuerdo con la IN-02/09 el análisis bajo el enfoque local considera que la "unidad 

geomorfológica", como expresamente entendido que para proporcionar un espacio de continuidad y, como 

mínimo el área de influencia de la cavidad (§ 2 art. 14), ya enfoque regional en el análisis tiene en cuenta la 

etapa de la "unidad espeleológico", define formalmente como "(...) homogénea zona fisiográfica que puede 

traer juntos formas diferentes del karst (...), pseudokarstic, delimitada por un conjunto de factores 

ambientales específicos para su formación "(§ 3 arte. 14). La Vale SA, adaptándose a los términos del 

decreto para operar en las áreas de formación donde el hierro - que no son clásicos karst - creado para la 

región sudeste de Pará la Unidad Espeleológica del Carajás, donde diez unidades locales desde el enfoque 

se definieron y nombre : 1 - Sierra Norte 2 - Sierra Sur, 3 - Bocaina da Serra 4 - Serra do Rabo - Estrella, 5 

- Sierra Oriental, 6 - Sierra gris, 7 - Aquiri Sierra; 8 - Sierra de San Félix y 9 - curvada sierra. 

Palabras-clave: Unidad de espeleología; unidad geomorfológica; el enfoque regional; el enfoque local y 

Carajás. 

1. INTRODUÇÃO 

O referido artigo tem por finalidade atender o 

decreto 6640/2008 art 02 “A cavidade natural 

subterrânea será classificada de acordo com seu grau 

de relevância em máximo, alto, médio ou baixo, 

determinado pela análise de atributos ecológicos, 

biológicos, geológicos, hidrológicos, 

paleontológicos, cênicos, histórico-culturais e 
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socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e 

local” e a IN nº 02/2009 art. 14, § 1º, § 2º e § 3º. 

A definição da unidade espeleológica e de 

suas unidades geomorfológicas subsidiam os estudos 

espeleológicos, nos quais são identificados os 

atributos para a classificação da relevância de 

cavidades naturais subterrâneas presentes nas áreas 

de empreendimento mineral da Vale, tendo em vista 

que os conceitos definidos na referida instrução 

normativa não são facilmente aplicáveis às áreas 

com ocorrência de cavernas em formações ferríferas. 

No decorrer do artigo será apresentada uma 

proposta de unidade espeleológica, com uma sucinta 

descrição fisiográfica, onde serão abordadas 

questões de geologia, geomorfologia, climatologia, 

recursos-hídricos, vegetação, onde foram utilizados: 

mapas geológicos, geomorfológicos, hídricos, 

pedológicos, topográficos, hipsométricos, 

aerofotografias e imagens de satélites (Ikonos, 

SPOT, LandSAT e Google Earth). 

O período de elaboração deste estudo foi de 

junho a novembro de 2009, e envolveu extensas 

reuniões com muitos profissionais de diversas áreas 

ligadas à espeleologia os quais não poderia deixar 

mencioná-los, em ordem alfabética: Augusto Auler – 

Geólogo Instituto do Carste; Carlos Alberto Teles – 

Geólogo Vale; Daniel Jose Lima De Sousa – 

Geólogo Vale; Daniele Freitas Gonçalves – Geóloga 

Vale; Daniela Gonçalves Rodrigues da Silva – 

Bióloga Vale; Divino Fernando Rodrigues Fleury – 

Geólogo Vale; Douglas Zardo – Geólogo Vale; 

Gustavo Queiroz Rios – Geólogo Vale; Hugo Marx 

Gonzaga- Eng. Geólogo Vale; João Paulo R. Olivito 

– Geólogo Vale; José Andrade do Nascimento – 

Analista de Meio Ambiente Vale; Luiz Carlos 

Domingues Junior- Geólogo Vale; Otavio Sergio Da 

Conceição Rosendo– Geólogo Vale e Raul Fontes 

Valentim – Geólogo Vale. 

 

2. UNIDADES ESPELEOLÓGICAS 

A unidade espeleológica será utilizada como 

área de enfoque regional no que se refere à 

classificação de relevâncias de cavidades naturais 

subterrâneas. A definição de unidade espeleológica é 

dada pela IN MMA Nº 002/2009: 

§ 3o Entende-se por unidade 

espeleológica a área com homogeneidade 

fisiográfica, geralmente associada à 

ocorrência de rochas solúveis, que pode 

congregar diversas formas do relevo cárstico 

e pseudocárstico tais como dolinas, 

sumidouros, ressurgências, vale cegos, lapiás 

e cavernas, delimitada por um conjunto de 

fatores ambientais específicos para a sua 

formação. 

Baseado na definição acima, para o ambiente 

pseudocarstico de ferro, foram abordado duas 

unidades espeleológicas (UE), por esse grupo de 

estudo: uma localizada no sul do Pará, denominada 

UE Carajás, objeto deste artigo, e outra na porção 

central de Minas Gerais, conhecida como UE 

Quadrilátero Ferrífero - Conceição. Os aspectos 

fisiográficos que justificam a definição da unidade 

espeleológica Carajás, bem como suas respectivas 

unidades geomorfológicas, de enfoque local, serão 

apresentados no item 2.1. 

 

2.1. Unidade espeleológica de Carajás 

A unidade espeleológica de Carajás situa-se 

no sudeste do Pará e é compreendida pela província 

mineral de Carajás, cujo padrão de relevo é marcado 

pela presença de serras de topos aplainados, 

denominados de Planaltos Residuais do Sul da 

Amazônia. Seus limites são os terrenos 

homogeneamente arrasados: a sul a depressão de Rio 

Maria, a norte a depressão de Bacajá, a leste a 

depressão Goiana-Paraense; e a oeste pela depressão 

do Xingu. 

A Figura 1 ilustra a localização da unidade 

espeleológica de Carajás. Estudos espeleológicos na 

região de Carajás demonstraram grande similaridade 

geoespeleológica e bioespeleológica entre cavidades 

pertencentes a serras distintas (Golder Associates, 

2009), o que reforça, junto com os atributos do meio 

físico que serão detalhados nos itens seguintes, a 

consolidação da unidade espeleológica de Carajás. 

O Estudo de Similaridade, protocolado no 

IBAMA e ICMBio ambos de Brasília, avaliou 201 

cavidades na Serra de Carajás (porção sul – Serra 

Sul e porção norte – Serra Norte), Serra do 

Cristalino e Serra Leste, e atestou que, em termos 

gerais, as cavidades mostram vasta similaridade 

entre si. Ocorrem em áreas com aspectos 

fisiográficos semelhantes, incluindo mesma 

configuração geomorfológica, mesmo domínio 

climático e mesmos litotipos. 

Com relação aos aspectos litológicos, as 

cavidades ocorrem predominantemente em 

formações ferríferas, canga detrítica e rochas 

máficas, estas últimas com menor freqüência. 

Quanto às estruturas, são importantes condicionantes 

na formação de cavidades os planos de bandamento 

da formação ferrífera e as fraturas e juntas de alívio. 
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Figura 1: Mapa da localização da unidade espeleológica Carajás. Mapa hipsométrico sobre imagem de satélite 

destaca as principais serras da região. 

 

Sedimentos clásticos e químicos ocorrem de 

forma muito semelhante em todas as cavidades. 

Dentre os depósitos químicos, os mais frequentes 

são crostas ferruginosas e coralóides, comumente 

originados por processos hidrogeológicos, dos quais 

o gotejamento mostra-se como principal. Podem 

ainda ocorrer surgências perenes e temporárias, bem 

como a erosão fluvial e a oscilação de lagoas que, 

com recorrência, colaboram para o desenvolvimento 

geomorfológico das cavidades. 

A grande maioria das cavidades apresenta 

projeção horizontal inferior a 30 m e padrão 

morfológico espongiforme. 

Os levantamentos faunísticos das cavidades 

da região de Carajás também demonstraram 

similaridade em relação às cavidades de diferentes 

províncias bioespeleológicas do país (Golder 

Associates, 2009). 

Já no âmbito regional da Serra dos Carajás, a 

similaridade na composição faunística se acentua, 

incluindo gêneros ou mesmo espécies ocorrendo em 

diferentes áreas. Verificou-se ainda semelhança 

faunística entre cavidades de serras distintas, 

incluindo táxons troglomórficos. 

2.1.1. Geologia da região de Carajás 

Em âmbito regional, a unidade espeleológica 

de Carajás situa-se no Cráton Amazônico, mais 

especificadamente no domínio tectônico de Carajás 

da província homônima, como pode ser visto na 

Figura 2. Destacaremos aqui este domínio, com 

ênfase ao Supergrupo Itacaiunas, Grupo Grão-Pará, 

que abriga a grande maioria das cavidades em 

formações ferríferas e rochas máficas desta unidade. 

As rochas no Domínio Carajás são 

predominantemente de idade Arqueana, e 

subordinadamente Proterozóica, cobertas por 

formações lateríticas aluminosas terciárias e 

sedimentos aluviais quaternários (Figura 3). Há uma 

forte estruturação disposta segundo WNW–ESE que 

condicionou a disposição do relevo dessa área.  

Terrenos granito-gnáissicos tipo tonalito-

trondhjemito-granodiorito (TTG) são tidos como 

pertencentes ao Complexo Xingú (Silva et al. 1974) 

e considerados como embasamento das rochas 

metavulcanossedimentares do Supergrupo 

Itacaiunas. Junto com os granitos e granodioritos 

arqueanos da Suíte Plaquê (2,75 Ga – Huhn et al. 
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1999), formam as áreas topograficamente mais 

dissecadas da região, de relevos planos a colinosos.  

O Supergrupo Itacaiúnas é formado por 

seqüências vulcanossedimentares em diferentes 

graus metamórficos e deformacionais – Grupos 

Igarapé Salobo, Grão-Pará, Igarapé Bahia, Igarapé 

Pojuca e Buritirama. Estas unidades apresentam 

vulcanismo básico predominante na base, com 

rochas sedimentares químicas intercaladas e 

sobrepostas por rochas sedimentares clásticas. 

Datações U-Pb e Pb-Pb no Supergrupo Itacaiúnas 

mostram que os grupos Grão Pará e Salobo 

apresentam idades mais antigas, em torno de 2,76 

Ga, enquanto que os grupos Pojuca e Bahia têm 

idades de 2,73 e 2,75 Ga, respectivamente. 

O Grupo Grão-Pará é constituído por uma 

espessa seqüência de rochas vulcânicas superiores e 

inferiores (Formação Parauapebas, Meireles et al. 

1984), e jaspilitos com minério de ferro (Formação 

Carajás, CVRD/CMM 1972). É descrito como 

repousando discordantemente sobre os gnaisses do 

Complexo Xingu (Silva et al. 1974, Machado et al. 

1991). 

A Formação Parauapebas corresponde às 

rochas vulcânicas máficas que ocorrem na base e 

topo da Formação Carajás, representando derrames 

basálticos, além de rochas vulcânicas félsicas 

subordinadas e intrusões máficas. Os basaltos 

superiores foram individualizados na Formação 

Igarapé Cigarra, conforme proposta de Macambira et 

al. (1990). 

A Formação Carajás contém o protominério 

das jazidas de ferro de Carajás. É descrita como 

constituída por jaspilitos, com bandamento definido 

pela alternância de micro e mesobandas de óxidos de 

ferro (hematita, magnetita e martita), jaspe (chert 

impregnado por hematita fina) e/ou chert branco, 

além de carbonatos subordinados. 

As sucessões psamíticas e pelíticas da 

Formação Águas Claras, depositadas em plataforma 

marinha progradante (Nogueira et al. 1995), 

recobrem os greenstone belts neoarqueanos da serra 

dos Carajás (Supergrupo Itacaiunas). A idade 

mínima de deposição desta formação é dada pela 

intrusão de diques máficos de 2,71 Ga (Mougeot et 

al. 1996). 

As rochas terrígenas da Formação Águas 

Claras e as metavulcano sedimentares do 

Supergrupo Itacaiunas conformam as principais 

serras da região. 

 

 
Figura 2: Mapa geológico da unidade espeleológica Carajás. Modificado de DOCEGEO (1988). 
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2.1.2. Geomorfologia 

Associados às formações Ferríferas que 

recobrem parte dos topos da maioria das serras da 

unidade espeleológica de Carajás, ocorrem 

coberturas detrítico-lateriticas-aluminosas, 

constituídas por perfis lateríticos ferruginosos 

formados na base por horizonte mosqueado com 

espessuras maiores que 2 metros e recobertos por 

material argiloso com espessuras superiores a 2 

metros e por uma carapaça ferralítica. Camadas 

bauxíticas com até 4,5 metros de espessura podem 

ocorrer sobre camada de laterita ferruginosa de alta 

porosidade, com espessuras de até 9 metros, abaixo 

das quais forma-se horizonte argiloso com alteração 

de rochas máficas. Salienta-se que há uma grande 

variação da espessura destes horizontes 

pedogenéticos e que nem sempre todos estão 

presentes. 

As coberturas aluviais de idade quaternária 

que ocorrem na região estão associados a planícies 

fluviais de inundação e terraços em geral baixos, e 

apresentam composições granulométricas variáveis, 

onde se misturam cascalhos, areias, siltes e argilas 

em arranjos e espessuras variadas. 

Quanto à distribuição de cavidades nos 

litotipos da unidade espeleológica de Carajás, há um 

amplo predomínio nas formações ferríferas da 

Formação Carajás e nos depósitos de canga que a 

recobrem. Com menos freqüência ocorrem também 

cavidades nas rochas máficas da Formação 

Parauapebas e do complexo Vermelho.  

Os dados geomorfológicos apresentados neste 

item basearam-se em estudos regionais anteriores – 

Projeto RADAM (Silva, 1974) e Geomorfologia da 

Amazônia Legal (2004), além de mapas 

hipsométricos e de modelo digital de terreno gerados 

a partir de dados de radar da NASA (Shuttle Radar 

Topography Mission – SRTM). O primeiro deles 

aborda o relevo identificando unidades 

morfoestruturais e formas de relevo predominantes 

na escala 1:1.000.000. O segundo estudo regional 

citado, na escala 1:2.500.000, compartimentou o 

relevo segundo um critério apenas da geometria das 

formas e graus de dissecação desse relevo. 

Foram ainda considerados estudos de detalhe 

do relevo realizados para as Florestas Nacionais 

(FLONAs) de Carajás e Tapirapé-Aquiri, que 

propõem uma compartimentação a partir das 

principais características topográficas, abordando 

ainda aspectos da dinâmica superficial relacionadas 

com a estabilidade das unidades frente aos processos 

erosivos. 

Dois grandes compartimentos 

morfoestruturais foram identificados na unidade 

espelológica de Carajás: os Planaltos Residuais do 

Sul da Amazônia e a Depressão Interplanáltica da 

Amazônia Meridional, conforme pode ser visto nas 

Figuras 3 e 4. 

 

2.1.2.1. Planaltos Residuais do Sul da Amazônia 

Este compartimento é descrito como unidade 

regional de relevo caracterizada por maciços 

residuais de topo plano a ondulado e conjunto de 

cristas e picos, envolvidos por faixas de terrenos 

rebaixados, com altitudes em torno de 250 e 300m. 

O topo dos maciços residuais varia entre 500 e 600 

metros, com trechos mais elevados na região da 

Serra dos Carajás, onde estas chegam a 700 metros. 

Caracterizam-se por revelar notável amplitude dos 

macro-relevos componentes, com desníveis 

superiores a 200 metros – manifestando-se tanto em 

serras ou morros –, marcados por acentuado grau de 

dissecação, referência diferenciadora fundamental 

com relação à Depressão Interplanáltica (Figura 3). 

O domínio dos Planaltos Residuais do Sul da 

Amazônia é representado pelas serras de Carajás, 

Leste, Cristalino, Arqueada, dentre outras que irão 

definir as unidades geomorfológicas de enfoque 

local. Os topos destas serras são comumente 

sustentados por litotipos mais resistentes, tais como 

meta-arenitos da Formação Águas Claras, formações 

ferríferas, jaspilitos e rochas vulcânicas do Grupo 

Grão Pará, além de crostas lateríticas ferruginosas 

(canga). 

Padrões distintos de dissecação dos planaltos 

ora condicionados por fatores estruturais, ora 

influenciados pela morfologia dominante, podem ser 

observados na Figura 6. As formas distintas de 

dissecação mais comuns são as seguintes: 

• Dissecação em interflúvios tabulares: Forma de 

dissecação determinada pelo aprofundamento de 

talvegues em relevos tabulares, geralmente 

formando um padrão de drenagem retangular. Este 

padrão de dissecação pode ser observado nas 

porções cimeiras da Serra dos Carajás, incluindo 

seus flancos sul (Serra Sul) e norte (Serra Norte), 

onde predominam amplas superfícies planas, 

cobertas por solos espessos, sob floresta ombrófila 

densa. Tais áreas são caracterizadas pela presença 

de encostas muito abruptas marcando o contorno 

dos domínios planos. Nestas ocorrem escarpas 

erosivas, a partir de onde a erosão regressiva 

desmantela as superfícies tabulares. 

 Dissecação em cristas: Forma de dissecação de 

maciços residuais, por vales profundos, geralmente 

adaptados a uma rede de fraturas que apresenta 

uma ou duas direções preferenciais. Este padrão de 
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dissecação pode ser observado nos rebordos dos 

principais alinhamentos serranos da unidade 

espeleológica de Carajás e mostra-se intimamente 

associado à orientação dos principais lineamentos 

estruturais observados em seu domínio. Destacam-

se duas formas de relevo desenvolvidas por este 

tipo de dissecação: Cristas estruturais e 

interflúvios tabulares, com predomínio dos 

primeiros, sendo as serras Leste, do Rabo, Estrela 

e do Cinzento exemplos; e Cristas estruturais com 

topos aguçados, alongados, vertentes íngremes e 

controle de falhas geológicas, sendo exemplo as 

serras do Aquiri, Arqueada e Paredão. 

• Dissecado em cristas com ravinamentos: Formas 

resultantes da dissecação de relevos bem 

pronunciados por uma rede de drenagem 

orientada, cujos afluentes apresentam 

ramificações. 

 

2.1.2.2. Depressão Interplanáltica da Amazônia 

Meridional 

Este compartimento é caracterizado como 

uma depressão que circunda o compartimento 

planáltico ora descrito, sendo ocupada por 

geoformas que se organizam em torno de dois 

“sistemas de relevo”, um deles representado por 

conjuntos de morros, correspondentes aos terrenos a 

sul da Serra de Carajás, o outro por conjuntos de 

colinas, notadamente distribuídos a norte da mesma 

serra (Figuras 4 e 5). Essas formas de relevo são 

predominantemente moldadas em rochas granitóides 

(granitos e gnaisses do Complexo Xingu, entre 

outros), e subordinadamente em metavulcânicas e 

metassedimentares pré-cambrianas. Apresentam um 

padrão de dissecação pouco desenvolvido, com cotas 

altimétricas em torno de 200m, podendo atingir a 

cota de 300m em algumas áreas de cabeceiras de 

drenagem.  

O substrato é muito variado, composto de 

rochas gnáissicas, graníticas, anfibolíticas, 

charnockíticas e xistos dispostos em faixas 

grosseiramente E-W. Os solos são mais espessos, 

predominando latossolos ao sul deste setor sobre os 

granitos, gnaisses e relevos mais planos, e argissolos 

ao norte sobre anfibolitos, gnaisses e relevos de 

colinas. 

O “Sistema de Morros” agrega morros com 

aspecto de serras baixas ou cristas, geralmente 

isoladas, mas por vezes alinhadas. A altura dessas 

unidades morfológicas situa-se, em média, em torno 

de 100 metros, com encostas côncavos-convexas 

cujas declividades variam de íngremes a moderadas 

e topos de formas extremamente variáveis. 

Distribuem-se predominantemente na porção sul da 

unidade espeleológica de Carajás. 

A topografia é plana a suave ondulada, a rede 

de drenagem tem uma dissecação fraca com 

desníveis entre topo e fundo de vale entre 10-20m. 

Alguns morrotes graníticos e matacões destacam-se 

na superfície. Os conjuntos maiores e as formas 

isoladas mais expressivas foram diferenciados, como 

exemplo o Morro do Vermelho, que abriga depósito 

de níquel laterítico, mas outros menores, devido à 

escala, estão incluídos na unidade da Depressão. 

Eles se elevam entre 20 e 30 metros acima da 

superfície e originam-se pela erosão diferencial em 

núcleos graníticos mais resistentes. 

 

 
Figura 3: No plano de fundo, a Serra de Carajás, representante da unidade dos Planatos Residuais do Sul da 

Amazônia e, em primeiro plano, a morfologia que caracteriza a Depressão Interplanáltica da Amazônia 

Meridional, marcada na região desta foto por colinas de topo plano e flanco de baixo declive. 
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Figura 4: Macro-compartimentos geomorfológicos da UE Carajás. 

 

 
Figura 5: Mapa geomorfológico da unidade espeleológica de Carajás 
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O “Sistema de Colinas” é representativo das 

porções mais aplainadas, situadas notadamente na 

faixa a norte da serra dos Carajás. Com altura média 

em torno de 200 m e altitude das mais elevadas 

colinas atingindo a cota 300 m, elas apresentam 

encostas com declividades suaves e topos 

relativamente aplainados (Figura 3). 

Neste sistema, a Depressão apresenta-se mais 

dissecada, com desníveis topo-fundo de vale entre 

25-75 m, e declividades entre 8 e 45%, com a 

dissecação aumentando na direção de jusante do vale 

do Rio Itacaiúnas. Secundariamente, há trechos 

planos a suave ondulados (0-8%), com desníveis 

topo-fundo de vale inferiores a 20 metros, 

intercalados entre colinas. 

 

2.1.3. Recursos hídricos 

A unidade espeleológica Carajás abriga as 

bacias hidrográficas dos rios Xingu a oeste e 

Tocantins-Araguaia a leste, conforme pode ser visto 

na Figura 6, sendo que 2/3 da área compreende a 

bacia do Rio Itacaiunas, afluente de margem 

esquerda do Rio Tocantins. 

A bacia hidrográfica do rio Itacaiúnas 

caracteriza-se por uma rede hidrográfica fortemente 

condicionada à estruturação tectônica do local, 

consistindo de padrão retangular a subrretangular. É 

subdividida nas sub-bacias: Vermelho, Tapirapé, 

Cinzento, Cataté, Aquiri, Sororó, Preto, Parauapebas 

e Itacaiúnas, sendo as duas últimas mais expressivas 

em termos de área. 

A rede de drenagem é condicionada 

principalmente pelo regime de chuvas ocorrente na 

região. A área possui elevada variação altimétrica, 

correspondendo à porção mais acidentada o domínio 

compreendido pela Serra dos Carajás e adjacências, 

atingindo elevações que variam em torno de 700 a 

850 m de altitude em relação ao nível do mar. 

Na porção ocidental, distribuem-se os 

afluentes da margem direita do Rio Xingu, com 

destaque para o Rio Fresco. 

 

 

Figura 6: Mapa das bacias hidrográficas da unidade espeleológica de Carajás 
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2.1.4. Clima e Meteorologia 

O clima e as condições meteorológicas são 

condicionados pela localização geográfica (latitude) 

e relevo, que, em ação conjunta com os grandes 

sistemas atmosféricos, controlam a distribuição 

pluviométrica, evaporação, temperatura, umidade do 

ar e regime de ventos 

Segundo a classificação de Köppen, o clima 

da Amazônia é do tipo A, ou seja, tropical úmido 

com a temperatura média do mês mais frio superior 

a 18°C, com a seguinte subclassificação para o clima 

da região amazônica: a) clima tropical úmido, com 

precipitação média maior ou igual a 60 mm para o 

mês mais seco (Af); b) clima tropical úmido de 

monção, com precipitação excessiva durante alguns 

meses (Am); c) clima tropical úmido, com inverno 

seco e precipitação média menor que 60 mm para o 

mês mais seco (Aw). 

A unidade espeleológica de Carajás enquadra-

se na subclassificação Aw. Na estação chuvosa, os 

volumes mais expressivos concentram-se no período 

de janeiro a março e a precipitação média mensal 

desse intervalo é da ordem de 300 mm. O período 

seco inclui os meses de junho, julho e agosto, cuja 

média mensal de precipitação é da ordem de 30 mm 

(Vale, 2008). 

Conforme representado na Figura 7, a estação 

chuvosa (novembro a abril) concentra 

aproximadamente 80% do total anual. A estação 

seca (junho a setembro) apresenta médias mensais 

de 24 mm para as estações analisadas. Considerando 

os valores anuais, a precipitação que ocorre no 

período de estiagem corresponde a menos de 5% da 

precipitação total. 

Conforme consta nos estudos da STCP 

(2003), durante os meses mais chuvosos, entre 

dezembro e março, a existência de maior 

nebulosidade resulta em diminuição da insolação. 

Desse modo, no verão, as temperaturas são mais 

amenas. Da mesma forma, no período seco, que 

corresponde ao inverno, a baixa nebulosidade 

possibilita maior incidência de radiação solar e as 

temperaturas são maiores. 

A inserção da unidade espeleológica de 

Carajás em uma área sob condições climáticas 

semelhantes reforça o conceito de homogeneidade 

fisiográfica, também observado no campo da 

geomorfologia, geologia, recursos hídricos e 

vegetação. 
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Figura 7: Médias Mensais de Precipitações Pluviométricas na Área de Estudo 

 

2.1.5. Vegetação 

A unidade espeleológica Carajás situa-se 

integralmente no Bioma Amazônico, de acordo com 

o mapa do IBGE (2004), mais especificamente na 

província do Xingu/Madeira (Prance, 1977; Rizzini, 

1979; Braga, 1979), ou, adotando-se um conceito 

mais recente, insere-se na Ecoregião do “Interflúvio 

do Xingu/Tocantins/Araguaia” (Ferreira, 2001). A 

subclasse de vegetação predominante desta região é 

a da Floresta Ombrófila, com até 4 meses secos por 

ano, podendo variar nas fisionomias Floresta 

Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Aberta. Estas 

fisionomias podem ser classificadas em formações 

pela posição no relevo: Aluvial (na Floresta Densa), 
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Terras Baixas, Submontana e Montana (Veloso et 

al., 1991). 

Apesar do predomínio das fisionomias 

florestais citadas, destaca-se ainda nesta região a 

ocorrência de uma vegetação sobre um substrato 

hematítico (vulgarmente denominado de canga), que 

possui aspecto savânico (Porto & Silva, 1989) ou de 

vegetação rupestre (Silva et al., 1996). Ela possui 

limites bem definidos, constituindo-se como um 

"encrave", circundado por Floresta Ombrófila, que 

vem sendo ocupado pela expansão das coberturas 

florestais do entorno, principalmente a partir do 

Holoceno, quando do término da última glaciação, a 

partir de 10.000 anos atrás (Ab’Saber, 1986). 

Recentemente foi ainda observada a presença da 

uma fisionomia florestal com caráter decidual, 

ocorrendo na forma de manchas ou fragmentos de 

floresta sobre solos rasos e bem drenados que 

condicionam esta fisionomia, ainda em estudo, mas 

provavelmente relacionada ao substrato raso 

(Golder, 2008). 

Uma síntese dos estudos regionais mostra a 

ocorrência de aproximadamente 1580 espécies 

vegetais pertencentes a 130 famílias botânicas, com 

potencial para mais espécies, principalmente 

herbáceas e trepadeiras, que são menos estudadas. 

Em relação às famílias botânicas, observa-se nestes 

estudos uma maior riqueza de espécies em 

Leguminosae (259 espécies), Sapotaceae (66), 

Euphorbiaceae (52), Annonaceae (47) e Burseraceae 

(29). 

 

2.1.5.1. Características Gerais da Floresta 

Ombrófila de Carajás 

A Floresta Ombrófila Densa cobre cerca de 

51% do mosaico de UCs de Carajás (Floresta 

Nacional de Carajás, APA do Gelado, Reserva 

Biológica de Itapirape-Aquiri, Floresta Nacional de 

Itapirapé e Reserva Indígena dos Xicrins) e a 

Floresta Ombrófila Aberta 49,1% (com exceção da 

APA do Gelado, já bastante antropizada). A floresta 

densa apresenta uma estrutura de dossel mais 

uniforme, mas ambas são semelhantes 

floristicamente (IBAMA, 2003), diferindo, 

principalmente, porque a floresta aberta apresenta 

maior espaçamento entre grandes árvores, muitas 

espécies semidecíduas, grande quantidade de lianas 

e a ocorrência de muitas palmeiras (Radambrasil, 

1974; Pires & Prance, 1985; Silva & Rosa, 1989; 

Paradella et al., 1994). 

A floresta aberta é muito característica na 

região das bacias do Itacaiúnas, Tapirapé, Salobo e 

Cinzento (Flona do Tapirapé-Aquirí), onde inclusive 

são comuns os agrupamentos de Attalea speciosa 

(babaçu) e Bertholletia excelsa (castanheira) (Pires, 

1973, IBAMA, 2006). Uma característica marcante 

da floresta aberta na região é a subformação com 

cipós e palmeiras, principalmente na Unidade de 

Conservação - UC vizinha, Flona Tapirapé-Aquirí 

(Pires, 1973, IBAMA, 2006). A predominância de 

cipós pode ser atribuída à instabilidade do terreno 

nas escarpas, que intensifica a dinâmica de clareiras 

e permite maior penetração de luz, favorecendo 

aquelas espécies que crescem melhor à luz e se 

utilizam das árvores como suporte, formando 

verdadeiras colunas de massa vegetal (Silva, 1988; 

Salomão et al., 1988; Paradella et al., 1994; Ibama, 

2003). 

Algumas das famílias mais ricas em espécies 

nos inventários florestais e estudos fitossociológicos 

da região são: Leguminosae, Lauraceae, Sapotaceae, 

Burseraceae, Chrysobalanaceae e Lecythidaceae. 

Alguns dos gêneros mais ricos nestes estudos são: 

Pouteria, Protium, Licania e Inga. A média a alta 

riqueza nestes táxons é um padrão na região 

amazônica (Barros, 1986; Gentry, 1986; Salomão & 

Lisboa, 1988; França, 1991; Salomão 1991; Silva et 

al., 1992; Ferreira & Prance, 1998; Rolim & 

Nascimento, 2006). 

Com relação às espécies arbóreas, aquelas 

com maior densidade relativa variam conforme o 

trecho amostrado. Algumas das principais espécies 

que podem ser observadas são: Acacia polyphylla, 

Poecilanthe effusa, Ingá edulis, Aparisthimium 

cordatum, Tetragastris altíssima, Cenostigma 

tocantinum, Inga alba, Alexa grandiflora, Cordia 

bicolor, Jacaranda copaia, Randia armata, Pouteria 

spp, Protium spp, Eschweilera coriacea, Minquartia 

guianensis, Trattinickia rhoifolia, Lecythis idatimon 

e Rinorea guianensis. 

Algumas das grandes árvores que podem ser 

observadas são: Bertholletia excelsa, Piptadenia 

suaveolens, Bagassa guianensis, Parkia pendula, 

Apuleia leiocarpa, Manilkara huberi, Dipteryx 

odorata, Caryocar villosum, Cedrelinga 

catenaeformis, Erisma uncinatum, Parkia paraensis, 

Theobroma speciosum, Astronium lecointei e Parkia 

multijuga (Silva & Rosa, 1989; Silva et al., 1986; 

Silva et al., 1987; Salomão et al., 1988; Morellato & 

Rosa, 1991; Paradella et al., 1994; Rolim et al., 

2008). Muitas destas espécies também são bem 

comuns em várias partes da Amazônia oriental 

(Dantas & Muller 1979; Rodrigues, 1986; Salomão 

1991; Soares & Carvalho, 1999; Silva, 2004; Souza 

et al., 2006; Rolim & Nascimento, 2007). 

Estas fisionomias podem ser classificadas de 

acordo com a posição no relevo, nas formações: 

montanas, submontanas, de terras baixas e aluvial. 

Embora a formação florestal de terras baixas seja 
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muito comum na Amazônia (Rizzini, 1979), é pouco 

expressiva na Flona de Carajás. A floresta 

submontana ocorre geralmente em áreas mais 

escarpadas com altura média do dossel inferior à 

floresta montana, que chega a 30 m nos platôs mais 

elevados. Destas a mais distinta é a floresta 

ombrófila aluvial, que se distribui ao longo das 

planícies de rios e igarapés da região. Também 

apresenta dossel uniforme onde se destacam as 

palmeiras açaí (Euterpe oleracea) e em alguns locais 

o inajá (Maximiliana maripa), o buruti (Mauritia 

flexuosa) e o babaçu (Attalea speciosa). 

 

2.2. Áreas de enfoque local na unidade 

espeleológica de Carajás 

A delimitação das áreas de enfoque local 

seguiu a definição da IN MMA N° 2/2009, que 

vincula esta área a “unidade geomorfológica que 

apresente continuidade espacial, podendo abranger 

feições como serras, morrotes ou sistema cárstico, o 

que for mais restritivo em termos de área, desde que 

contemplada a área de influência da cavidade”. 

Para a definição dos limites das unidades 

geomorfológicas (UG) utilizou-se de mapas 

geomorfológicos compatíveis com as definições 

acima, mapas hipsométricos gerados a partir de 

dados topográficos SRTM, imagens de satélite 

landsat, mapas geológicos e rede hidrográfica. 

As unidades geomorfológicas da unidade 

espeleológica de Carajás são representadas por 

serras de topo aplainado ou aguçado, que 

correspondem ao Planalto Residual do Sul da 

Amazônia (Figuras 4 e 5). 

Os limites destas serras são dados pelo relevo 

de entorno arrasado, correspondentes à Depressão 

Interplanáltica da Amazônia Meridional, ou para se 

privilegiar áreas mais restritivas, utilizou-se como 

critério subdividir uma mesma serra onde esta é 

cortada por grandes rios. Onde se desenvolve outra 

unidade geomorfológica entre elas, constituída por 

regiões mais arrasadas da planície de inundação, 

como é o caso, por exemplo, da individualização da 

Serra da Bocaina, que se trata da extremidade leste 

da porção sul da Serra de Carajás, “separada” desta 

pelo entalhe do rio Parauapebas (figura 08). 

Nove áreas de enfoque local, ou unidades 

geomorfológicas (UG), foram definidas na unidade 

espeleológica de Carajás, as quais apresentam 

cavidades desenvolvidas em formações ferríferas e 

rochas associadas (canga de minério de ferro e 

rochas máficas), a saber: UG Serra Norte; UG Serra 

Sul; UG Serra da Bocaina; UG Serra do Rabo – 

Estrela; UG Serra Leste; UG Serra do Cinzento; UG 

Aquiri; UG Serra de São Felix; e UG serra Arqueada 

(Figura 9). As quatro últimas UGs apresentam 

potencial espeleológico, mas ainda não há estudos 

que comprovem a existência de cavidades nestas 

áreas. Segue descrição detalhada de cada UG. 

 

 
Figura 8: Exemplo de descontinuidade entre duas unidades geomorfológicas de serra: 

Serra Sul (flanco sul da Serra de Carajás) e Serra da Bocaina (extremidade leste da Serra de Carajás), 

com uma unidade geomorfológica da planície do Rio das Parauapebas entre elas. 

 

Serra Sul 
Serra da Bocaina 

Serra Norte 

Rio Parauapebas 
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I – UG Serra Norte: 

Localiza-se na porção centro-leste da unidade 

espeleológica Carajás, mais especificadamente na 

porção norte da serra homônima (Figura 10). 

Engloba os depósitos de ferro de N1 a N9. É 

conformada por relevo de serra alinhada com topo 

plano com orientação predominante WNW-ESE. 

Apresentam altitudes que variam de 400 a 600 m, 

podendo alcançar altitudes de 700 a 800 m. Estas 

serras são sustentadas pelos tipos litológicos do 

Grupo Grão Pará, onde predominam expressivos 

depósitos de ferro. As encostas dessas serras 

possuem declividades médias (20 a 40 %) a 

íngremes (45 a 100 %). 

O limite leste desta unidade é a planície 

aluvial do Rio Parauapebas, enquanto o oeste é o 

Rio Itacaiunas. Possui cerca de 76 Km de extensão, 

correspondendo a 1157 km² de área. 

II – UG Serra Sul: 

Corresponde ao flanco sul da Serra de 

Carajás, recebendo a denominação local de Serra Sul 

devido aos depósitos de ferro que ocorrem em tal 

borda. Possui aproximadamente 73 Km de extensão 

e 845 km² de área. Engloba relevo de serra alinhada 

com orientação WNW-ESE, com alturas que variam 

de 100 a 300 m, atingindo frequentemente altitudes 

superiores a 600 m (Figura 11). É sustentada 

predominantemente por litotipos do Grupo Grão 

Pará (formação ferrífera e vulcânicas básicas 

associadas), e subordinadamente por 

metassedimentos terrígenos da Formação Águas 

Claras (metaconglomerados, meta-arenitos 

arcoseanos e metassiltitos laminados). Este relevo de 

serra pode apresentar topo aplainado, angulares e até 

arredondado, e com vertentes côncavas-convexas 

mais acentuadas na base. Os topos mais aplainados 

são sustentados por formações ferríferas e canga de 

minério de ferro. 

Os limites leste e sudoeste desta UG são, 

respectivamente, como na UG Serra Norte, os rios 

Parauapebas e Itacaiunas. 

III – UG Serra da Bocaina 

O compartimento denominado de Serra da 

Bocaina, localizado na porção sudeste da unidade 

espelológica Carajás, corresponde à continuidade 

leste da Serra Sul, separada desta pelo entalhe fluvial 

do Rio Parauapebas, conforme pode ser visto nas 

Figuras 12. Seu limite leste é dado por planície 

aluvial do Rio Verde, afluente de margem direita do 

Rio Parauapebas, que a separa das serras do Rabo e 

da Estrela. 

Sua fisiografia é muito semelhante a da Serra 

Sul, com altitudes superiores a 600 m e topos planos 

com ocorrências de canga laterítica. Apresenta 257 

km² de área e 24 km de extensão segundo a direção 

E-W. 

IV – UG Serra do Rabo - Estrela 

Localiza-se na porção sudeste da unidade 

espeleológica Carajás, correspondendo a 

extremidade leste da Serra Sul, sendo 

individualizada desta devido à presença de uma 

depressão topográfica formada pelo entalhe de Rio 

Verde. É constituída pelas serras do Rabo, a sul, e a 

da Estrela, a norte, interligadas fisicamente, apesar 

da variação de toponímia, perfazendo 30 km de 

extensão segundo a direção norte-sul e 197 km² de 

área (Figura 13). As altitudes nesta unidade variam 

de 350 a 900 m, apresentando desníveis de 150 a 

400m em relação à Depressão Interplanáltica que a 

circunda. 

A morfologia predominante corresponde a 

topos planos a ondulados, comumente convexos 

(platôs) com altitudes entre 650 e 900 m além de 

cristas estruturais com altitudes entre 500 e 600 m. 

Os vales são muito encaixados, fortemente 

controlados por falhamentos de direção NW-SE. As 

encostas apresentam declividades superiores a 20% 

e frequentemente acima de 45%. 

Assim como as demais UGs, é sustentada 

principalmente por rochas vulcânicas máficas e 

formações ferríferas associadas ao Grupo Grão-Pará. 

V – UG Serra Leste 

A UG Serra Leste, com 549 km² de área, 

situa-se na porção leste da unidade espeleológica de 

Carajás, a norte das cidades de Parauapebas e 

Curionópolis (Figura 14).  

Caracterizam-se por cristas estruturais NE-

SW que seguem por cerca de 49 km, e vales 

encaixados, desenvolvidos sobre rochas 

metavulcanossedimentares (anfibolito, serpentinito, 

quartzito). Ocorre ainda, com menor expressão 

espacial, topos planos a ondulados recobertos por 

laterita, degradados pela atividade pecuária. 

As altitudes dos topos situam-se entre 400 e 

600 metros, com desníveis de até 200 metros em 

relação aos fundos dos vales. As vertentes são 

íngremes, com declividades superiores a 45%. 

Tem o Rio Parauapebas como seu limitante 

ocidental, e a Depressão Goiano-Paraense no limite 

oriental. 

VI – UG Serra do Cinzento 

Situada na parte norte da unidade 

espeleológica Carajás, esta unidade apresenta 514 

km² de área e é composta por cristas estruturais 
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orientadas WNW-ESE com cerca de 100 km de 

extensão, balizadas por uma região de cisalhamento, 

com alguns topos planos a ondulados e altitudes 

entre 550 e 800 metros (Figura 15). 

A drenagem é encaixada, seccionando as 

cristas transversalmente, condicionando desníveis 

entre 150-250 metros. As vertentes são retilíneas e 

côncavas com declividades superiores a 45%. O 

substrato é constituído por rochas 

metavulcanossedimentares como actinolita-xisto e 

anfibolito. 

No interior da serra e em seu entorno afloram 

partes do embasamento gnáissico e granítico, 

dissecado em formas de colinas com altitudes de 300 

metros e morrotes esparsos, pertencentes à 

Depressão Interplanáltica. 

VII – UG Aquiri 

Localiza-se na porção oeste da unidade 

espeleológica Carajás. É conformada por relevo de 

serras estruturadas, alinhadas na direção E-W, com 

altitudes em torno de 400 a 500 m e topo com 

formas aguçadas e alongadas em geral (Figura 16). 

O padrão de vertentes é íngreme e com forte 

controle estrutural. Apresenta cerca de 65 km de 

extensão, correspondendo a uma área de 423 km² de 

área. 

Relevos de menor amplitude, como 

associação de colinas e morros, predominando as 

colinas, ocorrem no interior e no entorno desta 

unidade. 

As serras são suportadas pelos tipos 

litológicos do Grupo Grão Pará, como metabasaltos 

e formações ferríferas associadas, além de 

metassedimentos da Formação Águas Claras, como 

metarenitos e metassiltitos. 

VIII – UG Serra de São Felix 

Situa-se na extremidade ocidental da unidade 

espeleológica Carajás, 30 km a norte da cidade de 

São Félix do Xingu. Trata-se de uma serra alinhada 

segundo a direção E-W, com 11 km de extensão, 

cujo topo é aplainado a ligeiramente ondulado, com 

altitudes alcançando de 600 a 650 m, e as encostas 

são íngremes, escarpadas, com declividade variando 

de 45° a 60° (Figura 17). Possui 101 km² de área. 

A Serra de São Félix é sustentada por rochas 

vulcânicas de natureza ácida e básica, e formações 

ferríferas correlacionáveis à Formação Carajás. 

O padrão de drenagem pode ser definido 

como dendrítico a subdendrítico, onde há o domínio 

de drenagens de 1ª e 2ª ordens. No relevo de serra 

predominam drenagens encaixadas com a forma do 

leito geralmente em “V”. O padrão de drenagem 

instalada na região da Serra de São Félix faz parte 

do contexto da grande bacia do médio Rio Xingu. 

IX – UG Serra Arqueada 

A Serra Arqueada, localmente conhecida 

como Serra da Motuca, constitui uma expressão 

geomorfológica de 102 km² de área e 

aproximadamente 51 km de extensão, com direção 

leste-oeste, situada entre as serras do Onça, a sul, e 

do Puma, a norte. 

O arcabouço litológico da serra Arqueada é 

constituído, em linhas gerais, por rochas vulcânicas 

ácidas foliadas e milonitizadas, xistos e formações 

ferríferas, provavelmente parte de uma seqüência 

vulcanossedimentar que forma o conjunto de rochas 

supracrustais atribuído ao Grupo Sapucaia. 

Apresenta crista estrutural, com topo aguçado 

e alongado, vertentes íngremes e com forte controle 

de falhas. Altitudes superiores a 600 m marcam um 

desnível de mais de 300 m quando comparado com a 

Depressão Interplanáltica que a circunda (Figura 

18). 

Formações ferríferas afloram no topo, junto 

com couraças ferruginosas (cangas). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A unidade espeleológica de Carajás, é 

caracterizada por conjunto de serras com topo em 

geral aplainado, correspondentes ao Planalto 

Residual da Amazônia Meridional. Tais serras 

apresentam altitudes entre 500 e 700 m, 

contrastando com a Depressão Interplanáltica da 

Amazônia Meridional, cuja altitude está em torno de 

200 m. 

Nove unidades geomorfológicas locais foram 

delimitadas na unidade espeleológica de Carajás, a 

saber: UG Serra Norte; UG Serra Sul; UG Serra da 

Bocaina; UG Serra Leste; UG Cristalino; UG Serra 

Arqueada; UG Serra de São Felix; UG Aquiri; e UG 

Serra do Cinzento. atendendo o Decreto 6.640/2008 

e IN MMA 02/2009. 

No atual cenário, com uma produção de 

conhecimento acerca do conjunto espeleológico na 

região de estudo, tornam-se necessárias constantes 

revisões da proposta apresentada, pois estudos 

espeleológicos, recentes comprovam similaridades 

geoespeleólogica e bioespeleológica em cavidades 

localizadas na região de Carajás, estudadas até 

então, reforçam a idéia de unificar as unidades 

geomorfológicas (Serra Sul e Serra da Bocaina) e 

possível adição de outra unidade geomorfológica, a 

Serra do Pardo. 
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Figura 09: Unidades geomorfológicas de enfoque local: I) UG Serra Norte; II) UG Serra Sul; 

III) UG Serra da Bocaina; IV) UG Serra do Rabo – Estrela; V) UG Serra Leste; VI) UG Serra do Cinzento; 

VII) UG Aquiri; VIII) UG Serra de São Felix; e IX) UG Serra Arqueada 

 

 
Figura 10: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra Norte. Mapa hipsométrico sobre imagem de 

satélite destaca as principais serras da região. 
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Figura 11: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra Sul. Mapa hipsométrico sobre imagem de 

satélite destaca as principais serras da região. 

 

 
Figura 12: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra da Bocaina. Mapa hipsométrico sobre imagem 

de satélite destaca as principais serras da região. 
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Figura 13: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra do Rabo - Estrela. Mapa hipsométrico sobre 

imagem de satélite destaca as principais serras da região. 

 

 
Figura 14: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra Leste. Mapa hipsométrico sobre imagem de 

satélite destaca as principais serras da região. 
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Figura 15: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra do Cinzento. Mapa hipsométrico sobre 

imagem de satélite destaca as principais serras da região. 

 

 
Figura 16: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra do Aquiri. Mapa hipsométrico sobre imagem 

de satélite destaca as principais serras da região. 
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Figura 17: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra de São Felix. Mapa hipsométrico sobre 

imagem de satélite destaca as principais serras da região. 

 

 
Figura 18: Mapa da localização da unidade geomorfológica Serra Arqueada. Mapa hipsométrico sobre imagem 

de satélite destaca as principais serras da região. 
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