FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – NCET
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO MESTRADO EM GEOGRAFIA

SHIRLEI FONTENELE SAMPAIO

DINÂMICA DA GEOMORFOLOGIA FLUVIAL DO RIO MADEIRA TRECHO PORTO
VELHO - CALAMA, NO PERÍODO 1976 A 2016

PORTO VELHO-RO
2017

1

SHIRLEI FONTENELE SAMPAIO
DINAMICADA GEOMORFOLOGIA FLUVIAL DO RIO MADEIRA – TRECHO PORTO
VELHO - CALAMA, NO PERÍODO 1976 A 2016

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação Mestrado em Geografia da
Fundação

Universidade

Federal

de

Rondônia como parte dos requisitos para
obtenção do título de Mestre.
Orientadora Profª Dra. Eloiza Elena Della
Justina

Banca Examinadora:

-------------------------------------------------------------------------------Profa Dra. Eloiza Elena Della Justina (Orientadora)

-------------------------------------------------------------------------------Prof. Dr. Eliomar Pereira da Silva Filho

-------------------------------------------------------------------------------Profa. Dra. Ana Cristina Santos Strava Correa

PORTO VELHO-RO
2017

2

3

4

AGRADECIMENTOS

A minha orientadora Profª. Dra. Eloiza Elena Della Justina, pelos
conhecimentos repassados, com alegria, paciência e carinho. Agradeço pela
confiança e tenho certeza que todos os saberes compartilhados fizeram de mim uma
melhor profissional. Levarei comigo um grande exemplo de pesquisadora e mestre a
ser seguido. Ao longo destes anos não ganhei apenas uma orientadora, mas uma
incentivadora e amiga. Sou extremamente grata!
Ao Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGG, da Universidade
Federal de Rondônia - UNIR, por todo apoio concedido. Aos professores do
programa, bem como a secretaria que direta ou indiretamente estiveram envolvidos
na elaboração desta pesquisa.
Aos meus colegas de turma, agradeço pelos momentos de risos e
principalmente pelas discussões que tanto agregaram ao trabalho.
A Fundação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, pelo
auxílio financeiro.
A minha família, minha base, meu porto seguro, que com paciência soube
compreender os momentos de ausência, e por me incentivarem a nunca desistir
quando as dificuldades sobreviam.
Aos meus pais Antonio Carlos e Maria da Glória obrigada! Obrigada, por ter
proporcionado condições de chegar até aqui, minhas conquistas também são suas.
Aos meus irmão Michele e Felipe agradeço por todas as palavras de
incentivo, pela coragem quando faltava e, sobretudo, pelos momentos de
descontração.
A minha amiga Neytielle, irmã de coração, companheira de graduação que
esteve comigo em tantos momentos. Grata pelos alegres momentos de lazer e
conversas, que tornaram este trabalho menos árduo. Sobretudo, por seu apoio,
tenha certeza que ele sempre foi fundamental.
As minhas irmãs de mestrado Isabel Herrera e Laise pelos conhecimentos
compartilhados, pelos conselhos, incentivos fornecidos com tamanha gentileza.
Ganhei grandes amigas. Especialmente Laise, minha confidente de todas as horas.
Sou grata!

5

Aos meus amigos e colegas de trabalho, em especial Alexandre. Grata pela
motivação, sobretudo, pela paciência e auxilio nos momentos de dificuldades.
Ainda que minha memória tenha falhado em citar alguns nomes. Agradeço à
todos

aqueles

que

contribuíram

para

meu

crescimento

profissional

e

desenvolvimento acadêmico.
Obrigada por me ajudarem a trilhar o tão saboroso caminho da pesquisa
científica.

6

"Do rio que tudo arrasta, diz-se que é violento. Mas
ninguém chama violenta as margens que o comprimem.”
Bertolt Brecht
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RESUMO

Realizou-se neste estudo a identificação das modificações de feições geomorfológicas e
paisagísticas do baixo curso do rio Madeira no trecho Porto Velho - Calama no período de
40 anos, por meio de dados de Sensoriamento Remoto, onde aplicou-se a análise de uma
série cronológica, composta por imagens ópticas, satélite LANDSAT, dos anos de 1976,
1986, 1996, 2006 e 2016. As informações derivadas destes produtos foram combinadas
com dados geológicos e geomorfológicos. Lineamentos fotogeológicos foram extraídos a
partir da rede de drenagem e do MDE/SRTM, onde foi possível visualizar os sistemas de
falhas presentes nesta bacia. Na analise das imagens foram identificadas paleofeições e
suas metamorfoses dentro da evolução do ambiente fluvial o que demonstra a dinâmica do
rio na construção da planície ao redor. Os processos erosivos das margens foram medidos
e associados as

intervenções antrópicas desenvolvidas no sistema fluvial do Madeira.

Neste estudo deu-se ênfase as modificações ocorridas nas proximidades da hidrelétrica de
Santo Antonio, no arco estrutural do Madeira, no trecho comunidade de São Carlos, na ilha
Curicacas, no

interflúvio rio Preto – Machado e na vila de Calama. Pela análise dos

lineamentos estruturais e seu adensamento, percebeu-se que o Mega Lineamento Madre
de Dios/Itacoatiara exerce forte influência no sistema fluvial, comandando erosões de
margens, retilinizações no canal

e deslocamento do leito, resultando em feições

retilinizadas e que passam a apresentar a mesma direção geral no sentido SW-NE. O Rio
Madeira, por suas características naturais possui forte comando sobre as metamorfoses que
se distribuem em escalas espaço temporais. Ao longo do trecho também percebeu-se a
influencia de origem antrópica

que tem potencializado as

transformações. Em alguns

trechos, a perda de margens fluviais chagou a 50 metros em apenas dois anos, nos pontos
distribuídos na área de influência da hidrelétrica do Santo Antonio e pela hidrovia do
Madeira e pelo ato continuo da garimpagem.

Por fim, relacionado ao método utilizado

conclui-se que, ao possibilitar a identificação de áreas com alterações na calha e medição
dos índices de erosão fluvial em zonas justafluviais, e pela observação direta, pode orientar
o planejamento e monitoramento de áreas mais frágeis no sistema fluvial.
Palavras Chaves: Geomorfologia Fluvial; Rio Madeira; Sensoriamento Remoto; Porto Velho

8

ABSTRACT

In this study the identification of the geomorphological and landscape features modifications
of the low course of the Madeira River in the Porto Velho-Calama stretch over a period of 40
years was carried out using Remote Sensing data, where the analysis of a chronological
series , Composed of optical images, LANDSAT satellite, from 1976, 1986, 1996, 2006 and
2016. Information derived from these products was combined with geological and
geomorphological data. Photogeological guidelines were extracted from the drainage
network and the MDE / SRTM, where it was possible to visualize the fault systems present in
this basin. In the analysis of the images were identified paleofeições and their
metamorphoses within the evolution of the fluvial environment which demonstrates the
dynamics of the river in the construction of the surrounding plain. The erosive processes of
the margins were measured and associated with the anthropic interventions developed in the
Madeira river system. In this study, emphasis was given to the changes occurring in the
vicinity of the Santo Antonio hydroelectric plant, in the structural arch of Madeira, in the
community of São Carlos, in the island of Curicacas, in the Interflúvio river - Machado and in
the village of Calama. By the analysis of the structural lineaments and their densification, it
was observed that the Mega Lineamento Madre de Dios / Itacoatiara exerts a strong
influence in the fluvial system, commanding erosions of margins, rectilinations in the channel
and displacement of the bed, resulting in features retilinized and that come to present The
same general direction in the SW-NE direction. The Madeira River, due to its natural
characteristics, has strong command over the metamorphoses that are distributed in
temporal scales. Throughout the passage we also noticed the influence of anthropic origin
that has potentiated the transformations. In some stretches, the loss of river banks has
reached 50 meters in just two years, in the points distributed in the area of influence of the
hydroelectric plant of Santo Antonio and by the waterway of Madeira and by the continuous
act of the mining. Finally, it is concluded that, by allowing the identification of areas with
changes in the gutter and measurement of river erosion indexes in just fluvial zones, and by
direct observation, it can guide the planning and monitoring of more fragile areas in the
system Fluvial.
Keywords: River Geomorphology; Madeira River; Remote sensing, Porto Velho
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1. INTRODUÇÃO

A morfologia dos cursos fluviais constitui-se como elemento essencial na
interpretação da paisagem. É determinada pelas particularidades dos fatores que
agrega, sobretudo, àquelas relacionadas às características físicas do terreno
relacionadas à estrutura e natureza das rochas e a própria tectônica, associadas às
condições climáticas que determinam os períodos de cheia e vazante, e às ações
antrópicas que interferem diretamente na dinâmica natural do rio.

O estudo da

morfologia fluvial quando integrado à interpretação de imagens de satélite e de radar
ajuda a descrever e compreender seu dinamismo e trajetória evolutiva.
No presente estudo temos como enfoque as modificações apresentadas na
morfologia fluvial do Rio Madeira, no trecho entre a cidade de Porto Velho e o
Distrito de Calama, próximo à divisa com o Estado do Amazonas nos últimos 40
anos, utilizando produtos de sensores remotos.
Este trecho possui importância econômica histórica na evolução do Estado de
Rondônia pelo transporte fluvial, consolidada pela implantação da Hidrovia do
Madeira, importante elemento para o transporte de mercadorias entre Porto Velho e
Itacoatiara, implementada pelo Programa Brasil em Ação (SOUSA E ARAUJO,
2001).
Tem

importância

nacional

pelas

características

físicas

(geológicas,

geomorfológicas e biológicas) e em especial àquelas relacionadas ao potencial
hidráulico, que proporcionou a implantação do complexo hidroelétrico das Usinas
Hidrelétricas (UHEs) de Jirau e Santo Antônio, esta última localizada a
aproximadamente 5 km do perímetro urbano da cidade de Porto Velho. Ambas estão
localizadas no município de Porto Velho em Rondônia.
O rio Madeira representa um dos principais elementos do sistema fluvial da
bacia

Amazônica,

afluente

da

margem

direita

e

drena

uma

área

de

aproximadamente 1.420.000 km². Entre os principais rios tropicais do mundo, o rio
Madeira ocupa a quarta posição em descarga média anual (32.000m³/s)
(LATRUBESSE et al., 2005). Filizola e Guyot (2011) mencionam que em uma média
global interanual o rio Madeira contribui com 17% da descarga líquida ao Amazonas
e 45% de carga sólida. Em determinadas estações do ano sua contribuição chega a
ser superior à do Solimões, com tendências de sedimentação entre Manacapuru e
17

Óbidos (FILIZOLA e GUYOT 2011). Segundo Kunzler e Barbosa (2010) a vazão
média registrada para o rio Madeira, trecho Porto Velho é de 18.165 m³/s. Para o
mesmo trecho, em período de cheias a máxima média registrada é de 38.307 m³/s.
As medições de sedimentos em suspensão efetuadas pela CPRM/SGB no rio
Madeira, junto à estação de Porto Velho mostra uma variação de 1.482 t/dia a
4.884.460 t/dia, tendo sua produção média estimada em 500.000.000 t/ano (CPRM,
2010). No ano de 2014, ano da maior cheia registrada no rio Madeira a vazão atingiu
valores superiores à 60.000 m³/s com velocidades superiores a 4 m/s. Em
determinadas medições de descargas líquidas a vazão do fundo móvel estimada foi
superior a 6.000 m³/s (CPRM, 2014).
As taxas de sedimentos mencionadas e suas variações derivadas dos
processos erosivos e deposicionais, associadas aos fenômenos de enchente e seca,
influencia nas modificações ao longo da calha do rio.
Entre as principais mudanças percebidas na paisagem, no trecho escolhido
para este estudo, estão o desaparecimento e a formação de novas ilhas, alterações
no trajeto (encurtamento do canal e erosão de borda), cursos abandonados e
paleofeições. Estima-se que tais modificações podem estar

ligadas a fatores

morfológicos, estruturais e também antrópicos, visto que este rio se constitui em uma
importante via de circulação (hidrovia do Madeira).
Destaca-se que o fenômeno das "terras caídas" caracterizado pelo
desmantelamento das margens passou a ser mais frequente e de maior magnitude
após a abertura das comportas das hidrelétricas no rio Madeira, potencializado pela
velocidade das águas a jusante do empreendimento. Comunidades ribeirinhas são
atingidas pela perda parcial ou total dos barrancos fluviais. É notório, também, o
aumento de áreas de instabilidade neste percurso, Porto Velho - Calama, com
grandes perdas materiais e da paisagem.
Nesse contexto, busca-se pelo estudo da série histórica de imagens ópticas
(Satélite Landsat) no período de 1976 – 2016 e imagens de radar SRTM (NASA,
2000) avaliar as evoluções ocorridas neste curso fluvial a fim de aferir qual a real
influência da abertura das comportas sobre a evolução da paisagem fluvial.
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1.1. OBJETIVOS
Objetivo geral

Identificar as modificações das feições geomorfológicas e paisagísticas do
baixo curso do rio Madeira no trecho Porto Velho - Calama no período de 40 anos,
por meio de dados de sensoriamento remoto e analisar o comportamento da
dinâmica fluvial relativas aos fatores morfoestruturais e socioeconômicos e
ambientais que contribuem para sua evolução.
Objetivos específicos

Detectar e determinar as modificações

ocorridas na morfologia fluvial na

calha do Madeira, trecho Porto Velho - Calama. por meio de técnicas de
fotointerpretação de imagens, na escala de 1: 100.000.

Identificar e mapear feições morfoestruturais que possam revelar alterações
no arranjo da rede de drenagem e que possibilitem a compreensão da atual
estrutura fluvial do curso estudado.

Analisar e avaliar pelas evoluções temporais a real influência da abertura das
comportas sobre a evolução da paisagem fluvial e demais ações antrópicas no
sistema fluvial.
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2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

Um rio é uma entidade natural que apresenta modificações ao longo de seu
canal, ou seja, da nascente até sua desembocadura, em face da declividade e das
características geológicas do terreno.
Acerca do comportamento dos grandes rios do mundo, recentemente temos
os estudos de LATRUBESSE, STEVAUX e SINHA (2005) onde o rio Madeira é parte
integrante da pesquisa. Não se pode deixar de citar os estudos, monitoramentos e
laudos realizados pela CPRM (2005; 2012; 2015) entre outros.
Um grande e imponente rio, como o rio Madeira, que nasce nas Cordilheiras
dos Andes, além das características físicas do terreno, também está sob a influência
do clima que rege o gelo e o degelo da região, e da sazonalidade da pluviosidade
que atuam nas baixas latitudes tropicais e equatoriais.
Esses fatores naturais são responsáveis pela diferença sazonal do nível da
água e da velocidade no canal fluvial as quais comandam as erosões das bordas e
as modificações da paisagem até sua desembocadura no rio Amazonas. Contudo, o
sistema fluvial do Rio Madeira ainda possui um forte elemento que atua em continuo
na paisagem, tal como a estruturas geológica que está sob a influência da tectônica
regional, visto a existência de megalineamentos que interferem na calha do rio,
conforme consta em Quadros et al. (1996).
Destaque-se ainda as ações antrópicas existentes no rio Madeira, dentre elas
estão a hidrovia, com elevada movimentação de barcaças que transportam
mercadorias por via fluvial e as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, com
consequente alteração no fluxo de energia e na morfologia do canal, elevando
sobremaneira sua capacidade erosiva, conforme CPRM (2012; 2014).
Monitoramentos realizados a partir da grande cheia do rio Madeira, em 2014,
cujas modificações geomorfológicas estão visíveis ao longo do trecho estudado.
Segundo

CPRM

(2015)

são

encontradas

alteração

no

leito,

sobretudo,

aprofundamento em alguns setores próximos a hidrelétrica e erosão de margens.
As características naturais e os elementos da ação antrópica impressos no rio
Madeira são fatores das modificações paisagísticas. Para realizar a análise e
compreensão dessas mudanças no sistema fluvial, buscou-se na literatura as formas
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de interpretação, os conceitos estabelecidos e os processos envolvidos, conforme
mostrado neste capítulo.
2.1. Interpretação de sistemas fluviais

Os principais aspectos utilizados para caracterizar os sistemas de drenagem
envolvem a descrição das morfologias fluviais, padrões e propriedades de
drenagens (HOWARD 1967; SOARES E FIORI, 1976; CHRISTOFOLETTI, 1980;
1981; VENEZIANI E ANJOS, 1982; LIMA 1995; 2006; DELLA-JUSTINA, 2009;
ARCANJO, 2011; STEVAUX E LATUBRESSE, 2017).
Os padrões de canais fluviais são definidos pelas suas configurações em
planta e representam os graus de ajustamento dos canais a seus gradientes e as
suas seções transversais (SUGUIU, 2003). Embora haja uma intercalação entre os
padrões fluviais (retilíneos, entrelaçados, meandrantes e anastomosados), os
padrões de alta sinuosidade, tais como os meandrantes e entrelaçados, são triviais
na Amazônia, ocupam vastas extensões sobre a planície.
Para a interpretação de relevo e do sistema fluvial usando imagens, segundo
Lima (1995) são necessários alguns estágios tais como a leitura, o reconhecimento,
a identificação, a análise e, por fim, a interpretação.
Soares e Fiori (1976) estabelecem que através da interpretação dos arranjos
de drenagem, é possível determinar significados as formas. A maneira como se
dispõe o traçado da drenagem permite obter informações relevantes sobre o
contexto geológico, litológico, tectônico e inclusive sobre as variações da paisagem
fluvial recente e/ou pretérita do ambiente, amplamente discutidos no campo da
morfotectônica e morfoestrutura.

2.2. Padrão de canal fluvial

A morfologia constitui um elemento de vital importância para a interpretação
de ambientes aluviais, cujo fundamento envolve estrutura e formas, onde se
destacam o plano de configuração do canal, a geometria das seções transversais,
forma e estrutura do leito e as características do perfil. Somam-se a estas
geometrias,

descarga

líquida,

aporte

sedimentar,

declividade,

largura

e
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profundidade, e a velocidade do fluxo (CHRISTOFOLETTI, 1980; 1981; CUNHA,
1995, CARVALHO, 2008).
A configuração mais frequente ou divisão tradicional é aquela em que o rio
assume ao longo de seu perfil longitudinal, a conformação retilínea, anastomática ou
entrelaçada e meândrica (BIGARELLA et al., 1979; CHRISTOFOLETTI, 1981;
SUGUIO, 2003) conforme mostrada na figura 01.

Figura 01: Tipo de padrões de canais. (A) padrão retilíneo; (B) padrão anastomosado; (C) padrão
meandrante; (L) comprimento de meandro; (A) amplitude; (Rc) raio médio de curvatura do meandro
(Segundo BIGARELLA et al., 1979), padrão braided (D) (Conforme CHRISTOFOLETTI, 1981). Fonte:
adaptado de CUNHA, 1995; ZANCOPÉ, 2004.

Stevaux e Latrubesse (2017) ressaltam que o canal fluvial não se ajusta
apenas as seções transversais (geometria hidráulica), mas também à morfologia
planar ou padrão do canal.
Os autores, Stevaux e Latrubesse (2017) destacam que apud Schumm (1977;
1981; 1985) postulou que o tipo de carga sedimentar é a variável de maior controle
sobre o padrão do canal, uma vez que condiciona a relação largura/profundidade e
sinuosidade. Baseando-se nisso o autor combinou o desenho em planta do canal
com valores relativos do tipo de carga transportado no canal, estabelecendo 14
formas fundamentais.
22

Levando em consideração esta classificação, conforme se apresenta na figura
02, outros padrões resultariam do tipo de carga sedimentar (M) associado as
condicionantes largura (W) e profundidade (d) de um canal (STEVAUX;
LATRUBESSE, 2017).
W/d = K M -1,08

Figura 02: Classificação dos padrões de canais segundo Schumm (1981;1985).
Fonte: STEVAUX; LATRUBESSE, 2017.

Os canais retilíneos são verdadeiramente raros na natureza, pois, em geral,
eles exibem sinuosidades desprezíveis devido ao desenvolvimento de barras laterais
(SUGUIO, 2008). Quando ocorrem a morfologia descrita é extremamente reta e
estão condicionados ao controle tectônico acompanhado de linhas de falhas,
fraturas ou juntas restringindo-se a trechos relativamente curtos. As feições
desenvolvidas neste padrão, tais como as barras de sedimentação ou barras de
canal (scroll bars) têm comportamento aperiódico e resultam dos múltiplos
processos de erosão e deposição nos cursos fluviais, onde os sedimentos
depositam-se longitudinalmente ao longo do canal que ao encontrar barras de
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deposição pretéritas acabam por desenvolver sistemas de ilhas fluviais, rapidamente
colonizadas por vegetação, habitualmente localizadas em deposições junto à calha
de grandes sistemas fluviais (LIMA, 2006; IBGE, 2009).
Os canais anastomosados ou entrelaçados ('braided') são caracterizados por
sucessivas divisões e reuniões de canais que encontram barras arenosas ou
cascalhosas de sedimentos aluviais (SUGUIO, 2003). Feições morfológicas como
barras longitudinais e transversais são mais ocorrentes, tipificando um sistema
ramificado com presença de ilhotas. Os cursos anastomosados formam-se sobre um
contexto especial, visto que possuem uma grande carga de sedimentos (LIMA,
2006; SUGUIO, 2003).
Christofoletti (1980) destaca que:
Quando o rio excede a capacidade de transportar materiais acaba
depositando no próprio leito e tal processo condiciona o surgimento
de rugosidades e saliências no leito fazendo com que o rio se
ramifique em múltiplos canais, por vezes pequeno e desordenado,
devido às intensas migrações entre as ilhas ou barras de
sedimentação (CHRISTOFOLETTI, 1980).

Os canais que apresentam curvas sinuosas, harmoniosas e semelhantes
entre si, possuindo Índice de sinuosidade (IS) igual ou superior a 1,5 são
considerados do tipo meandrantes (CHRISTOFOLETTI, 1980; 1981; CUNHA, 1995;
SUGUIO, 2008). Conforme Lima (2006) seu desenvolvimento está atrelado a carga
em suspensão e de fundo em quantidades aproximadamente iguais, e a gradientes
moderadamente baixos.
Para Schumm (1967) o comprimento dos meandros é sujeito tão somente as
variáveis hidrológicas, mas igualmente pela carga sedimentar transportada.
Não há uma única e absoluta teoria a cerca da origem e desenvolvimento de
meandros. Segundo Christofoletti (1980; 1981) sua ocorrência está condicionada a
presença de fatores básicos tais como: rochas sedimentares, que sejam coerentes,
firmes e não soltas. O comportamento deposicional se dá por linhas de acreção
laterais ou verticais de granulometria fina a grosseira. Morfologicamente o curso
tende a ser relativamente profundo e o seu ajuste se dá pela deposição de
sedimentos no leito e por migrações laterais em direção as planícies de inundação
(CHRISTOFOLETTI, 1980; CUNHA, 1995).
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Neste padrão há ocorrência de elementos fisiográficos, peculiares nas curvas
meândricas, em função dos processos de erosão e sedimentação, onde destacamse: as barras em pontal (point bars) ou banco de solapamento, conforme mostrado
na figura 03, conforme descrito por Christofoletti (1980; 1981), e reproduzido por
vários autores (GUERRA, 1987; LIMA, 2006; IBGE; 2009).
Os bancos de solapamento, atividade típica nas margens côncavas, são
provocados por forte atividade erosiva; nas zonas de deposição, na margem
convexa ocorrem as barras em pontal tipificado por cordões marginais convexos ou
dique semicircular onde cada cordão recurvado indica oscilações e/ou migrações do
canal principal á medida que este divaga ao longo da planície fluvial.

Figura 03: Características geométricas de cursos meândricos.Principais relações geométricas do
meandro (A), Elementos relacionados a migração das curvas meândricas (B), feições
geomorfológicas relacionadas à processos erosionais / deposicionais; banco de solapamento (zona
erosiva), cordões marginais convexos (zona de posição).
Fonte: CHRISTOFOLETTI (1980) adaptado por ZANCOPÉ (2008)
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Santos (1992) esclarece que existe um conflito na literatura a cerca das
terminologias adotadas para ilhas e barras. Segundo o autor aceita-se a adoção do
nível de margens plenas como limite para diferenciação entre ilhas e barras, sendo
denominadas de ilhas as feições que ultrapassam o nível das margens plenas,
enquanto que o termo barras está associado a depósitos cuja altura é inferior ao
referido

nível,

independente

das

características

morfológicas

e

do

porte

vegetacional.
A imprecisão no uso do termo barras estende-se também à sua classificação
que ora baseia-se nas características evolutivas e morfológicas (p.ex. barra
longitudinal e transversal), ora na posição do depósito no canal, por exemplo barra
de meio de canal ou barra lateral (SANTOS, 1992).
As barras longitudinais são formas alongadas, com padrão de fluxo paralelo a
seu eixo maior. Formam-se em trechos rasos e retilíneos, sua morfologia é
decorrente da atuação de processos erosivos mais do que da ação deposicional do
fluxo, as barras transversais são formas deposicionais retilíneas, lombadas ou
sinuosas, localizadas perpendicularmente ao fluxo (CHRISTOFOLETTI, 1980; 1981;
SANTOS, 1992) , conforme exemplificado na figura 04.

Figura 04: Feições geomorfológicas fluviais. barras de canal (A); cordões marginais (B). Estas feições
estão localizadas no rio Madeira, a imagem (A) compreende o trecho a jusante da comunidade
ribeirinha de São Carlos, a imagem (B) à montante da foz do Jamari.
Fonte: Imagem Google Earth, data da imagem 2015.
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Além dos cordões marginais incorporam-se a paisagem aluvial pântanos,
cursos abandonados, canais colmatados e lagos, decorrentes do intenso acúmulo
de sedimentos finos (siltosos a argilosos) nas planícies aluviais, conforme pode
também ser visualizado na imagem da figura 04.
Neste subambiente formam-se também as ilhas, segundo, Stevaux e
Latrubesse (2017) as ilhas originam-se por dois processos intra e extracanal, o
primeiro se dá por processos deposicionais no canal, compõem ilhas unitárias ou
simples e ilha composta, já as ilhas geradas por processos extracanais decorrem de
sistemas avulsivos, onde o canal promove a separação de porções na planície de
inundação.
As ilhas unitárias formam-se pela vegetação e consequente estabilização de
uma barra central, que passa a ser recoberta de sedimentos finos depositados
durante as cheias. A vegetação tem um duplo papel de proteger a superfície da
erosão e de reduzir a velocidade do fluxo por aumento da rugosidade. A composta
forma-se a partir de uma unitária que cresce para montante por diferentes processos
deposicionais (STEVAUX E LATRUBESSE, 2017).
Ainda segundo os autores Stevaux e Latrubesse (2017) as ilhas cuja
formação envolve processos extracanal são de grande complexidade, pois vão muito
além de incorporações de barras e avulsões, incluem, portanto processos
deposicionais e erosivos que se relacionam à canais multicanais além das
características da própria planície de inundação, herdadas de uma variedade de
arquitetura morfossedimentar diversa (LATRUBESSE, 2015).

2.3. Processos erosivos nas bordas dos canais fluviais: Terras caídas
A terminologia 'terras caídas' é de uso regional, popularmente utilizado pela
população ribeirinha para designar os processos erosivos fluviais que promovem a
ruptura, solapamento e o desmanche das margens fluviais por desmoronamento ou
deslizamento dos barrancos nos rios amazônicos (CARVALHO E CUNHA, 2011;
LABADESSA, 2011).
Para Christofoletti (1981, p.235) a erosão fluvial engloba os processos que
resultam na retirada de detritos do fundo do leito e das margens, fazendo com que
passem a integrar a carga sedimentar. Cunha (1995) menciona que a erosão fluvial
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nas paredes e fundo do leito se dá de três formas: pelas ações corrasivas1 e
corrosivas2 e pelo impacto hidráulico.
A explicação para causa-efeito da erosão fluvial está esquematizada no
seguinte processo: período sazonal de cheias rio, há o aprofundamento do leito,
causando a macroturbulência dos materiais no fundo do leito e das barras laterais
dos leitos fluviais; em um segundo momento está o anúncio dos escorregamentos
no terreno, com consequente surgimento de rachaduras na faixa justafluvial;
posteriormente seguido pelos movimentos coletivos de terras que vão acontecendo
com maior ou menor intensidade, sendo que estes efeitos são mais visíveis no
período de vazante; por fim segue-se com o reestabelecimento do equilíbrio do perfil
transversal em direção as margens escavadas (PACHECO E BRANDÃO, 2012).
Contudo, os processos naturais de erosão podem ser potencializados pela
ação antrópica. Sobretudo, pelo uso e a ocupação inapropriadas das margens
fluviais, porém necessária, visto que o acesso para a maioria das comunidades
ribeirinha se dá por via fluvial (LABADESSA, 2011).
Este processo de erosão fluvial, é característico às margens do rio Madeira,
em especial ao trecho estudado, onde é possível observar cicatrizes e rupturas do
solo nas áreas justafluviais ao longo das margens, principalmente as que dão
acesso as comunidades.

2.4 Metamorfose fluvial

Naturalmente os rios estão em constante modificação. Seja através de
pequenas ou intensas variações, como um deslocamento do leito, mudança de
padrão de canal, erosão nas margens. Sendo assim a relação gravidade, transporte
e sedimentação possui potencial suficiente para causar transformações na
morfologia e no funcionamento do canal (CHRISTOFOLETTI, 1980; 1981;
POMEROL et al., 2013; STEVAUX E LATRUBESSE, 2017).
Para Stevaux e Latrubesse (2017) as metamorfoses fluviais de cunho natural
são comandadas por alterações climáticas, tectonismo e alterações autóctones do
1

Corrasão ou abrasão é o desgaste pelo atrito mecânico, geralmente através do impacto das
partículas carregadas pela água (CHRISTOFOLETTI, 1981, p. 236).
2
Corrosão tem o sentido geral de corroer, desgastar, oxidar. No âmbito da geomorfologia
fluvial, a corrosão engloba todo e qualquer processo químico que se realiza como reação entre água
e as rochas superficiais que com elas estão em contato (CHRISTOFOLETTI, 1981, p. 236).
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sistema, as induzidas pelo homem, são impermeabilização de bacias hidrográficas
urbanas, construção de barragens e transposição de fluxo. De maneira geral a
transposição de águas fluviais refere-se a alteração do fluxo natural do curso, parte
do curso é desviado para na maiorias das situações atender áreas áridas ou
semiáridas. Esse desvio se dá com a construção de um leito artificial por onde o rio
irá fluir, tal estrutura altera o regime hidrológico da bacia, além de impactar a
comunidade biótica local.
Ainda na perspectiva das alterações antrópicas, segundo Cunha (1995)
acrescenta-se a lista as obras de engenharia fluvial, tais como canalização e
dragagem ambas envolvem a direta modificação da calha do rio, causando impactos
no canal e planície de inundação.
Além das causas climáticas, comandadas pelas intensas oscilações ocorridas
no Quaternário, seguidos de resfriamentos e melhoras climáticas colaborando para a
modificação de inúmeros sistemas fluviais. Para Stevaux e Latrubesse (2017) as
movimentações tectônicas, que resultam no basculamento, falhamento, dobramento.
Essa atuação tectônica interfere no gradiente, no fornecimento de sedimentos para o
canal e no nível de base dos sistemas fluviais, induzindo mudanças de padrões e
rupturas no perfil longitudinal dos rios.

2.5. Propriedades de drenagem

Segundo Lima (2006) compreendem-se por propriedade de drenagem as
especificidades que o traçado de drenagem assume em razão das características
físicas (litologia, relevo, solo) do terreno. A este soma-se ainda a atuação de eventos
tectônicos, atuando como agentes deformadores ou formadores do relevo.
Ao estudar a rede de drenagem algumas propriedades agregam informações
importantes à análise interpretativa, acrescentando esclarecimentos aos fatores
geológicos - estruturais, geomorfológicos e pedológicos em que se desenvolvem.
As principais propriedades de drenagem são: densidade, sinuosidade,
angularidade, tropia, assimetria e formas anômalas (HOWARD 1976; SOARES E
FIORI, 1976; ANDERSON et al., 1982, VENEZIANI E ANJOS, 1982; LIMA, 1995;
2006; IBGE, 2009; ARCANJO, 2011).
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A figura 05 apresenta as principais propriedades de drenagem conforme
encontradas em Soares e Fiori (1976).

Figura 05: Propriedades da rede de drenagem. Densidade (A), Sinuosidade (B), Angularidade (C),
Tropia (D), Assimetria (E) e Formas anômalas (F). Fonte: SOARES E FIORI, 1976.



A propriedade densidade de drenagem é entendida como a relação
entre o comprimento total dos canais pela unidade área (Km²). Sua
frequência pode ser determinada em esparsa, média e densa, coluna
A, na figura 05.



Os delineamentos que as curvas de drenagem expressam são
determinadas pela sinuosidade que visualmente são identificados e
classificados como segmentos curvilíneos, retilíneos e mistos. A
presença de uma marcante e abrupta sinuosidade poderá mostrar uma
anomalia no terreno, retratada por um controle estrutural ou até mesmo
litológico (LIMA, 2006), coluna B, na figura 05.



O ângulo de confluência da rede de drenagem é medida pelo
parâmetro angularidade. A partir desta propriedade é possível
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diagnosticar zonas homólogas de drenagem: angularidade baixa
(ângulos agudos - <600); angularidade média (ângulos retos >600 a
<1200) e; angularidade alta (>1200) conforme sistematizado por
Soares e Fiore (1976), coluna C, na figura 05.


Tropia refere-se a orientação preferencial que o padrão de drenagem
assume tendo em vista a ocorrência de uma ou mais direções
frequentes,

podendo

ser

unidirecionais,

bidirecionais

ou

multidirecionais, de maneira ordenada ou desordenada. Sua presença
pode fornecer informações em relação à estruturação das camadas
rochosas, bem como sobre o caráter tectônico do terreno, coluna D, na
figura 05.


A

propriedade

assimetria

demonstra

o

comportamento

sistematicamente diferente dos tributários, cujas margens do rio
principal podem variar de fraca (somente com variações na extensão
dos canais) a forte (com diferenciações tanto no comprimento quanto
nos padrões dos canais). Esta propriedade normalmente encontra-se
condiciona a movimentos tectônicos, o que pode indicar basculamento
na bacia hidrográfica, coluna E, na figura 05.


O parâmetro formas anômalas consiste no aspecto capaz de avaliar
áreas sobre efeito tectônico. Por vezes, no sistema de drenagem pode
surgir formas anômalas ao padrão geral, ou predominante, que
comportam elementos fortemente estruturados (SOARES E FIORE,
1976; LIMA, 1995; 2006). Dada a classificação genética das anomalias
em drenagem compreendem localidades onde há presença de
perturbações frequentemente retilíneas e circulares, coluna F, na
figura 05.

As principais anomalias incluem assimetrias com notória diferenciação da
extensão dos cursos tributários, retilinidades de canais, curvas meândricas abruptas,
trechos de meandros compridos, estreitamento e alargamentos de fundo de vales e
canais com preenchimentos aluviais, represamento com trechos embrejados, curvas
e voltas abruptas na drenagem, principalmente aqueles que resultam de alta
angularidade (HOWARD, 1967) conforme apresentadas na figura 06.
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A estas situações pode-se acrescentar ausência de divisores de água com
formação de lagos, surgimento repentino de cursos entrelaçados ou mudanças
bruscas de padrão, curvas anômalas lineares e radiais, diques marginais isolados,
captura de canais (GONTIJO, 1999; LIMA, 1995; 2006; SOUZA FILHO et al., 1999;
IBANEZ, 2007; DELLA-JUSTINA, 2009; HAYAKAWA, 2011).

Figura 06: Anomalias em rede de drenagens. Retilinearidade (A), divergência anormal (B), arcos
concêntricos (C), padrão radial (D), ampliação ou encurtamento de vales (E), arcos simples (F), densa
vegetação: não reportada nos vales, lineações interrompida por arcos (H).
Fonte: adaptada de Ibanez (2007).

Estas feições permitem identificar morfoestruturas no terreno, tais como as
circularidades que sugerem a formação sob estruturas dômicas e/ou dobradas e
linearidades decorrentes da existência de lineamentos estruturais (conjunto de
falhas, fraturas ou diáclases).
As circularidades na rede de drenagem refletem o controle estrutural,
podendo significar fraturamento radial ou mergulho de camada, ambos formados em
estruturas dômicas (IBANEZ, 2007; DELLA-JUSTINA, 2009). A presença de
drenagem com assimetrias divergentes indicam formação a partir de domos,
enquanto que as convergentes indicam depressões.
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2.6 Morfoestruturas

O termo morfoestrutura foi introduzido por Gerasimov e Mescherikov (1968),
que propôs através de análises geomorfológicas, a divisão das formas de relevo em
três principais categorias genéticas: geotexturas, morfoestruturas e morfoesculturas
(LIMA, 1995).
Para Soares et al. (1981) o termo morfoestrutura é aplicado para definir uma
estrutura suposta, identificada a partir da análise de formas de relevo e padrões de
drenagem. Desse modo, o principal objetivo da análise morfoestrutural é obter
informes a respeito de estruturas, uma vez que se espera com a aplicação dessa
técnica que a morfologia da superfície de uma bacia reflita, embora de modo
atenuado, as condições estruturais do embasamento (LIMA, 1995).
Por sua vez, análises do comportamento dos arranjos de drenagem permitem
imputar significados geológicos ao ambiente, feições circulares ou elípticas e/ou
radiais vão sugerir a presença de estruturas dobradas, e arranjos lineares
determinará a existência de lineamentos estruturais (SOARES E FIORI, 1976; LIMA,
1995; 2006).
Dentre os paramentos de análise para os padrões de drenagem, quatro são
de grande relevância: densidade, tropia, sinuosidade e angularidade (JIMENEZRUEDA et al.1993).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia deste estudo está sistematizada na seguinte maneira:
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Figura 07: Fluxograma simplificado das etapas da pesquisa.
Fonte: organizado pela autora.

3.1. Materiais

Os materiais utilizados nesta pesquisa incluem:
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1. Análise de cartas topográficas do IBGE na escala 1:50.000 e 1:100.000
A área estudada abrange as folhas SC-20-V-B, folha Porto Velho em
maior proporção, estendendo-se pelas folhas SC-20-X-A, folha Calama
no sentido sudeste, SB-20-Y-D, folha Humaitá, ao norte e SB-20-Z-C,
folha Três Casas ao nordeste.

2. Dados de sensoriamento remoto: referem-se as imagens ópticas, e de
radar e modelos digitais de elevação. As imagens ópticas utilizadas
são as dos sensores multiespectral MSS (Multispectral Scanner
System), TM (Thematic Mapper) e OLI (Operational Land Imager)
acoplados na série Landsat. As imagens (tabela 01) foram adquiridas
gratuitamente através do endereço eletrônico http://www.dgi.inpe.br/,
mediante registro. A escolha deve-se pela facilidade em compor séries
cronológicas, visto que o banco digital conta com imagens desde a
década 1970 até atualidade, em razão da escala de análise que, por
conseguinte condizem com a resolução espacial do produto, 30
metros, baixa cobertura de nuvens e fumaça. Todos estes fatores
permitiram delinear e interpretar as evoluções da calha fluvial do rio
Madeira e da planície do entorno.
Tabela 01. Descrição das imagens ópticas Landsats.
Cena
Ponto/Órbita
249/066

232/066

Satélite

Sensor

Resolução

Data da passagem

Nível do Rio Madeira (cm)
Estação - 15400000 - PVH

Landsat 01

MSS

80 metros

14/07/1976

661

Landsat 05

TM

30 metros

01/08/1986

723

Landsat 05

TM

30 metros

11/07/1996

593

Landsat 05

TM

30 metros

08/08/2006

478

Landsat 08

OLI

30 metros

21/06/2016

471

Fonte: http://www.dgi.inpe.br/; ANA- HIDROWEB, Organizado pela autora.

Portanto, os sensores remotos como o Thematic Mapper (TM) e o Enhanced
Thematic Mapper (ETM), a bordo dos satélites da série Landsat, fornecem
informações tanto espaciais como espectrais sobre a superfície terrestre.
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Isso significa que é possível não apenas o registro das formas dos objetos da
superfície terrestre, mas também de algumas de suas propriedades biológicas,
físicas e químicas (NOVO, 2008).
Além das informações espaciais e espectrais também há a resolução
temporal, isto é a capacidade que o sensor possui em imagear uma determina área.
Os sensores acoplados a série Landsat possuem resolução temporal de 18 a 16
dias, permitindo assim que se registre as variações ao longo do tempo. Isto
possibilita a construção de uma série cronológica de imagens, facilmente aplicado
em ambientes fluviais e remotos, como na Amazônia, onde o uso de dados de
Sensoriamento

Remoto

torna-se

uma

ferramenta

de

monitoramento

e

acompanhamento das dinâmicas naturais e antrópicas.
A partir deste pressuposto cronológico (resolução temporal) foi elaborado
para área de estudo uma sequência evolutiva do rio Madeira, no trecho Porto Velho
– Calama, tendo como base as imagens ópticas descritas na tabela 01.
Quanto as imagens de radar, foram utilizadas nesta pesquisa as imagens
SRTM (NASA, 2000) cujo download foi realizado através do endereço eletrônico
http://earthexplorer.usgs.gov/, as respectivas cenas e resoluções estão descriminas
na tabela 02.
Tabela 02. Descrição das imagens de radar SRTM.
Cena

Resolução

Data

S08W063

1-arco-segundos - 30 metros

Fev/ 2000

S08W064

1-arco-segundos - 30 metros

Fev/ 2000

S09W063

1-arco-segundos - 30 metros

Fev/ 2000

S09W064

1-arco-segundos - 30 metros

Fev/ 2000

S09W065

1-arco-segundos - 30 metros

Fev/ 2000

S10W064

1-arco-segundos - 30 metros

Fev/ 2000

S10W065

1-arco-segundos - 30 metros

Fev/ 2000

Fonte: http://earthexplorer.usgs.gov/, Organizado pela autora.

Optou-se por este produto em função de suas propriedades topográficas,
sobretudo, pela aplicação no campo da geomorfologia, no qual ressalta as
morfologias de interesse deste estudo.
Neste sentido os mapas topográficos globais da Terra, denominados de
Modelos Digitais de Elevação (MDEs) originam-se a partir dos produtos gerados
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pela banda C. Muito já se foi discutido a respeito dos MDE/SRTM, bem como sobre
suas validações. Algumas técnicas de técnicas geoestatísticas, incrementam as
validações, visando a eliminação de valores negativos, ou em outros casos
ausência de dados. Valeriano (2004; 2006; 2008) propõe como metodologia uma
reamostragem dos dados SRTM por meio da interpolação linear ou krigagem.
Segundo o autor estas interpolações agem no realce das feições de maneira que
haja uma relativa melhora na definição das feições de relevo, imperceptíveis nos
dados originais.
3. A base cartográfica da pesquisa, contendo arquivos shapefiles: da
geomorfologia, e da geologia, tipologia de solos e da rede de
drenagem na escala de 1.250.000 são oriundas do PLANAFLORO
(1998),

adquiridos

junto

ao

Laboratório

de

Cartografia

(LABCART/UNIR), trabalhados posteriormente na escala de 1.100.000,
conforme a escala de análise adotada para a pesquisa. Contudo, para
os arquivos vetoriais de drenagem se fez necessário proceder com
adensamento drenagem a fim de preencher os vazios identificados.
4. Também foram agregados ao banco de dados, arquivos vetoriais de
geomorfologia obtidos do endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de
Geografia

e

Estatística,

disponível

em:

http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm (IBGE, 2013)
e arquivo de geologia do no portal do Serviço Geológico do Brasil
(CPRM, 2007).

3.2. Método

Esta pesquisa tem como método a observação direta que se baseia na
investigação e abrangência temporal das evidências de mudanças fluviais
observadas nas imagens de satélite e de radar (LANDSAT e SRTM) e observações
em campo.
Os dados da rede de drenagem, alinhamentos e feições de relevo foram
organizados e trabalhados nos software Arcgis 10.2.2, Spring 5.4.2 e Global Mapper
11.2. Adotou-se como referência o datum SIRGAS 2000 e a projeção UTM.
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Procedeu-se a construção dos mapas temáticos após a definição do limite da
área de estudo a partir dos dados geomorfológicos (PLANAFLORO,1998)
estabelecendo o recorte apenas das áreas que estão sobre influência de processos
agradacionais e degradacionais ao longo do rio Madeira: A - Planícies Aluviais e
Depressões que incluem os modelados depressões, lagos, deltas/cones, terraços
fluviais e planícies inundáveis e vales (LATRUBESSE E RODRIGUES, 1998).
A identificação e mapeamento dos lineamentos morfoestruturais foram
realizados a partir do arquivo shapefile da rede de drenagem sobreposto a imagem
SRTM. Para compor a área de estudo, as imagens SRTM foram mosaicadas e
reprojetadas visando atender a projeção padrão adotada nesta pesquisa.

O

mosaico foi submetido a processamentos digitais, com intuito de intensificar as
feições de interesse. Os procedimentos foram: elaboração de relevo sombreado,
executado no Arcgis com auxilio da ferramenta Hillshade, e processamentos no
contraste e iluminação da imagem.
A detecção e vetorização dos lineamentos estruturais foi obtida a partir da
rede de drenagem na escala de 1:100.000. Estes lineamentos foram extraídos,
especialmente em trechos fluviais com comprimentos superiores a 800 metros, uma
vez que se buscou mapear falhamentos3.
Os lineamentos identificados e traçados foram plotados na forma de diagrama
de rosetas: frequência e comprimentos absolutos com o auxílio do software Spring
5.4.2 e representados no mapa de densidade Arcgis 10.2.2 utilizando a ferramenta
Density.
Na fase da interpretação foram utilizados métodos de fotointerpretação para
identificação de formas e paleofeições e os processos erosivos e deposicionais.
Também foram realizadas as medições de erosão das margens e variações na
calha do rio Madeira no período de 40 anos.

3

Quando necessário estes lineamentos extraídos foram retificados junto ao MDE/SRTM e a

imagem Landsat para maiores detalhes. Este procedimento foi necessário uma vez que a área em
questão apresenta localidades antropizadas, as quais nas imagens SRTM costumam se manifestar
como formas lineares, a depender da escala utilizada, que por vezes pode levar ao erro (classificando
retinilidades antrópicas como feições morfotectonicas).
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Optou-se pelas imagens LANDSAT pela resolução temporal que o sensor
possui em captar os alvos. Logo, procedeu-se com a montagem de uma série
histórica trabalhadas de dez em dez anos; 1976,1986, 1996, 2006 e 2016.
Algumas imagens, em especial àquelas mais antigas, necessitaram de
tratamentos digitais. Portanto, foram geoprocessadas no ambiente do Arcgis.
A fotointerpretação também serviu para a identificação das anomalias na rede
de drenagem e das paleodrenagens. Ao detectar vestígios de paleofeições nas
imagens LANDSAT, estas foram confrontadas com o MDE/SRTM a fim de confirmar
sua existência.
A imagem no formato Geotif foi importada para o programa Global Mapper,
pois este aplicativo permite o processamento do MDE bem como uma melhor
visualização do modelo através de uma série de códigos de sombreamento e o
mesmo controla os dados de elevação, utilizando a luz do dia, gradiente de
inclinação e declividade sobre o uso da ferramenta Tools/Configure/CustomShader
conforme exemplificado na figura 08.
Através de uma interface interativa, esta ferramenta permite que o usuário
possa definir classes altimétricas associadas à paletas de cores. A escolha dos
intervalos de elevação é definida segundo a intenção de destacar as feições de
interesse, pois quanto menor o fatiamento mais detalhadas serão as informações. O
intervalo adotado neste estudo foi de 5 em 5 metros, pois julgou-se adequado, visto
que elementos já tornam-se perceptíveis, tais como as circularidades, o relevo e as
drenagens.
O trabalho em campo corroborou com o mapeamento dos lineamentos, sendo
possível observar o comportamento erosivo na frente de falhas ao longo do rio
Madeira, nas falhas alinhadas no Distrito de Calama, frentes de falhas a jusante do
arco do Madeira, e nos processo deposicionais e de colmatação de canais, além da
observação de elementos para a caracterização do meio físico do trecho Porto Velho
- Calama.
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Figura 08: Interface do Custom Shader. O aplicativo permite realizar customizações no MDE,
associando diferentes tonalidades aos intervalos de elevação. MDE/SRTM sem definição de cor
calculada (B), MDE/STRM com definição de cor a partir dos dados de elevação (C e D). Observar que
as feições ficam mais nítidas, drenagens, circularidades e meandros abandonados, detalhe para os
meandros abandonados do rio Aponiã ao norte das imagens C e D.

Em campo também procedeu-se a amostragem de solos ao longo do perfil a
frente da entrada do Distrito de Calama, buscando identificar a composição textural
do solo na área, em face dos sucessivos desmoronamentos na margem, processos
estes que têm causado perdas materiais aos moradores do local. Ao final, procedeuse a análise dos resultados e conclusões.
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
4.1. Localização da área de estudo

A área estudada está localizada entre os paralelos 07º 00' a 08º 00' de
latitude Sul e os meridianos de 62º 00' a 63º 00' de longitude a oeste do Meridiano
Central (Greenwich) cujo recorte delimitado a jusante da Hidrelétrica de Santo
Antônio (UHE Santo Antônio), nas imediações do perímetro urbano de Porto Velho
até a comunidade ribeirinha de Calama, conforme representado na figura 9.
Ao longo deste trecho há múltiplos usos que direta ou indiretamente captam
ou interferem nos recursos hídricos. Constam o complexo hidrelétrico do Madeira,
UHE de Santo Antônio, em funcionamento desde 2012. Anteriormente ao
barramento este mesmo seguimento já servia de via de escoamento, constituindo a
Hidrovia do Madeira, abrangendo o trajeto Porto Velho à Itacoatiara no Amazonas.
As áreas justafluviais quando não ocupadas por comunidades populacionais
abrigam diversos portos, dentre eles o Porto Cai N'água, Graneleiro entre outros,
com frequente circulação de balsas e embarcações.
As comunidades ribeirinhas de maior destaque e também aquelas que mais
sofrem com os processos de erosão fluvial e evolução da dinâmica do Madeira, são
as comunidades de São Carlos e Calama ambas a jusante de Porto Velho, a
primeira localizada na margem esquerda em frente a foz do rio Jamari, a última a
jusante da foz do Ji-paraná/Machado, fazendo limite com Estado do Amazonas.
Dentre todas as variáveis que envolvem o sistema fluvial as de maior impacto
são as ligadas ao uso e ocupação do solo. Ademais os elementos do meio físico
também influem indiretamente no sistema fluvial, dentre eles encontra-se o clima, a
geologia, a geomorfologia, solo e a vegetação. Essas fatores serão discutido mais
adiante.
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Figura 09: Mapa de Localização da Área de Estudo.
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4.2. Clima

O clima atua diretamente no sistema fluvial do rio Madeira, e determina o
período de seca e cheia deste e extraordinariamente as inundações.
Segundo Rondônia (1998) o clima na região é quente e úmido com estação
seca de baixa intensidade. A temperatura média anual varia entre 25ºC a 27ºC, a
umidade média anual registrada fica em torno de 85%.
Para o estado há certa homogeneidade na temperatura média do ar, o
mesmo não ocorre com os índices pluviométricos, apresentando variabilidade
temporal em menor escala, definida pelos diferentes fenômenos atmosféricos que
atuam no ciclo anual da precipitação.
No norte e nordeste do estado, na área que abrange a calha do rio do
Madeira, mais especificamente o recorte da área de estudo, a pluviometria oscila
entre 2.100 a 2.200 mm anuais, a montante da cidade de Porto Velho (em direção
Abunã) aumentando para à jusante (em direção a Manicoré), os valores ficam
próximos a 3.000 mm anuais (FRANCA, 2015).
No que se refere à distribuição espacial da chuva na região, destacam-se as
localidades de Lábrea (2374 mm/ano), no sul do Amazonas; Machadinho d' Oeste
(2243,8 mm/ano) e Porto Velho (2235,4 mm/ano) no norte de Rondônia, como as de
maior pluviosidade (FRANCA, 2015).
Segundo Franca (2015) essa característica decorre provavelmente da
favorável posição geográfica dessas localidades frente à atuação dos principais
sistemas produtores de chuva da região, a exemplo da Massa Equatorial Continental
(mEc).
A estação chuvosa prolonga-se pelos meses de dezembro, janeiro e
fevereiro, onde as variáveis mensais podem atingir até 350 mm, enquanto que o
período mais seco ocorre entre os meses de junho a agosto, quando ocorre uma
redução intensa dos níveis pluviométricos atingindo taxas inferiores 50 mm/mês.
A oscilação no regime de precipitações ao longo do ano é consequência
direta da migração da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que no verão
(período mais chuvoso) está localizada entre os paralelos 10º e 15º S, deslocandose para norte,chegando até a altura da Venezuela/Colômbia, entre os meses de
julho e agosto.
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O verão de 2013/2014 na América do Sul foi caracterizado por expressivas
anomalias climáticas que produziram amplas repercussões sobre o espaço
geográfico. Enquanto parte do Sul e Sudeste do Brasil vivenciou uma forte onda de
calor e tempo seco, o sul da Amazônia enfrentou enchentes e inundações que
desabrigaram e desalojaram milhares de pessoas.
Em 2014, o rio Madeira recebeu enorme quantidade de água em decorrência
das chuvas na Bolívia onde se localizam as bacias de dois principais rios
formadores, o Beni e o Madre de Dios, resultando na maior inundação que a região
e a cidade de Porto Velho e seus Distritos ribeirinhos já passaram. Este evento teve
como consequência o extravasamento de água da calha do Rio Madeira e o
processo afogamento das foz dos rios principais que nele deságuam, causando
enchentes e cheias em efeito “dominó” nas sub bacias.

4.3. Contexto geológico

A área de estudo insere-se no setor noroeste de Rondônia, na borda
sudoeste do Cráton Amazônico. Este por sua vez compreende duas províncias de
características distintas a Província Rondônia-Juruena e Província Sunsas
distribuindo-se sobre os estados de Rondônia, Mato Grosso, juntamente com parte
do Amazonas, se estendendo pelo território boliviano de idade entre 1850 -1650 Ma
e 1450 - 1,10 Ma, ambos pertencentes ao Paleoproterozóico/Mesoproterozóico
(SANTOS et al., 2006; RIZZOTTO et al., 2007; DELLA-JUSTINA, 2009).

A porção sul ocidental do Cráton Amazônico onde se insere o
Estado de Rondônia, é resultante de sucessivos episódios de
magmatismo, metamorfismo, sedimentação e deformação que
afetaram e retrabalharam, em parte, terrenos pretéritos, e
geraram vários tipos de rochas e de depósitos minerais
(RIZZOTTO et al., 2007).
4.3.1 Descrição das unidades litoestratigráficas da área

Conforme Quadros e Rizzotto (2007) as unidades litoestratigráficas são as
seguintes descritas:
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Geologicamente os terrenos mais antigos, correspondem ao Granitóides Pósorogênicos a Androgênicos, constituído pela Suíte Intrusiva Serra da Providência
(Mp1p) datada do Paleoproterozóico com 1339 Ma (U-Pb) e os Granitóides Tardi a
Pós-Orogênicos, formado pela Suíte Intrusiva Santo Antônio (Mp2sa) com datação
entre 1358 Ma (Pb-Pb) 1406 Ma (U-Pb) trabalhados na Faixa Iata-Rio Madeira.
O maciço de influência para a área de estudo refere-se ao maciço Santo
Antônio. Situa-se entre os rios Madeira e das Garças, próximo a Porto Velho; é
cortado pelo rio Madeira e forma uma cachoeira4 na localidade, na qual lhe empresta
o nome. Reflete uma forma irregularmente ovalada, com superfície de cerca de 45
km² em área topograficamente inexpressiva (CONCEIÇÃO, 1990).
Conforme levantamento geológico na escala de 1: 100.000 (DNPM/CPRM,
1990) o maciço Santo Antônio, cujos litótipos congrega; adamelitos, sienogranitos,
alcálifeldspato-granito em ambiente geotectônico cratogênico, mantélico de fonte
crustal, regime tectônico distensivo. Dado que em terrenos distensivos os esforços
tectônicos atuantes provocam o estiramento e afundamento da crosta gerando
blocos os quais podem sofrer soerguimento (blocos baixos) em relação a outros
(blocos altos).
Conforme Rizzotto et al., (2007) a Suíte Intrusiva Santo Antônio ocorre na
forma de batolito descontinuo que aflora de forma restrita na antiga cachoeira de
Santo Antonio e na margem direita do rio Madeira, próximo a Hidrelétrica de Santo
Antônio. Neste trecho ocorre um corpo de hornblenda–biotita monzogranito rosaclaro, isotrópico, inequigranular, grosso, porfiritico e com característica textura
rapakivi (RIZZOTTO et al., 2007). Tais litologias ocorrem com mais frequência no
leito do rio Madeira, em especial na margem direita. Estas rochas estão afetadas por
intenso processo de fraturamento, predominantemente rúptil, paralelo ao grande
Lineamento Transtensivo Dextral Madre de Dios/Itacoatiara (CPRM, 2005).
Em razão do recorte da área de estudo a Suíte Intrusiva Serra da Providência
surge pontualmente margeando o curso fluvial do Madeira tanto à direita quanto à
esquerda, sentido noroeste à jusante de Porto Velho.
A maioria das rochas é classificada como hornblenda-biotita monzogranito, o
qual contém fenocristais euédricos a ovalados de microclínio de até 5 cm de
4

Atualmente, a localidade supracitada (Cachoeira de Santo Antônio) cedeu espaço para
instalação da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, juntamente com seu reservatório de denominação
homônima.
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diâmetro e frequentemente encontram-se manteados por uma fina auréola cinzaesbranquiçada de plagioclásio, caracterizando a textura rapakivi (CPRM, 2005).
Conceição (1990) estabelece que a distribuição geográfica destes corpos
granitoides são individualizados nos maciços Santo Antônio, na folha Porto Velho
em Luzitânia; Beijarana e Karitiana, na folha Jaci-paraná; na Serra Três irmãos, na
folha Mutumparaná no Rio Contra e na folha Abunã, no Paredão.
As formações de idade recente equivalem ao período do Quartenário de idade
holocênica e pleistocênica. Este grupo abrange os Depósitos Aluvionares (Q2a),
Depósitos Lacustres (Q2la) formados geralmente por cascalhos, areias, siltes e
argilas condicionados a calha do rio Madeira e adjacência. Do terciário ou
Neoquaternário se encontram as Coberturas Sedimentares Indiferenciadas (NQi),
Cobertura Dendrito-lateríticas (NQdl) e osTerraços Fluviais (Q1t).
Os Sedimentos aluvionares abrangem uma extensa faixa acompanhando o
curso do rio Madeira é composto por materiais detríticos arenosos, siltosos e
argilosos, com níveis de cascalho. Morfologicamente representam feições
deposicionais recentes agregando tanto sedimentos do leito ativo quanto da planície
de inundação, originando depósitos do tipo barras de canal longitudinal e
transversal, barras em pontal e diques marginais.
Os Depósitos lacustres originam-se em ambientes flúvio-lacustres, a jusante
de Porto Velho e ocorrem entre as ilhas de Matuns e Muruins, sendo constituídos
por depósitos de argila e silte, com níveis arenosos e ricos em matéria orgânica.
Estas unidades litoestratigráficas estão distribuídas na área conforme figura 10.
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Figura 10: Mapa das unidades litoestatigráficas da área de estudo. Adaptado de QUADROS E RIZZOTTO (2007).
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4.3.2. Geologia da calha do rio Madeira em Rondônia

A gênese evolutiva deste arcabouço litológico regional proporcionou o atual
comportamento da rede de drenagem e do relevo do sistema fluvial do Madeira.
O sistema fluvial do rio Madeira no trecho estudado flui por terrenos de
coberturas sedimentares cenozoicas.
Os depósitos cenozoicos são na sua quase totalidade produtos de
movimentos epirogenéticos, caracteristicamente de cobertura, incluindo aluviões,
eluviões e coluviões de idade fanerozóica, controlado por fatores tectônicos,
litológicos e climáticos (LEAL et al., 1978).
As variáveis tectônicas estão relacionadas ao arcabouço tectônico que
segundo Quadros et al., (1996) e Souza Filho et al., (1999) caracterizam-se pelo
conjunto de falhas regionais e locais, tanto pela inserção de novos lineamentos ou
pela reativação de antigas estruturas do embasamento, cujo comportamento
promoveu abatimentos de blocos que controlaram o desenvolvimento das planícies
dos rios Guaporé e Madeira. Sobre esse processo, CPRM (2005) explica que:
O arcabouço lineagênico delineado pelo intenso sistema de
falhas ao qual estão sobrepostas as camadas rochosas que
servem de substrato ao rio Madeira, tem sua evolução
condicionada por movimentos neotectônicos que se
desenvolveram após o Oligoceno, com a geração de vários
tipos de estruturas que afetaram as rochas pré-cambrianas,
Paleozóicas e Mesozóicas (CPRM, 2005).


Os Terraços Fluviais concentram-se a nordeste do curso do rio
Madeira, sentido Porto Velho - Humaitá. Agregam sedimentos
arenosos e siltosos, cascalhos inconsolidados, ferruginizados ou não,
com níveis de matéria orgânica. Sua ocorrência a noroeste do atual
curso do rio Madeira pode ter sido originada pela migração do seu
paleocanal para leste, devido ao soerguimento da cadeia andina
(QUADROS et al. 1996).



As Coberturas Sedimentares Indiferenciadas são constituídas por
depósitos de areia silte, argila ou cascalho, restos de materiais
lateríticos (horizontes mosqueado e argiloso) e restos de crosta
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laterítica

ferruginosa);

sedimentos

aluvionares,

coluvionares

e

eluvionares indiferenciados, recobertos por cobertura de solos
indiscriminados. Margeam o curso fluvial do Madeira próximo a Porto
Velho e em maior extensão a jusante da foz do rio Jamari. Estes
sedimentos recobrem de maneira mais comum, os corpos graníticos
aflorantes no leito e margens do rio (CPRM, 2005).

4.3.3. Tectônica regional e influência na rede de drenagem

Os fatores tectônicos imputados ao sistema fluvial do Madeira estão
relacionados às movimentações tectônicas proporcionadas pela Orogenia Andina
durante o Terciário. As Reativações subsequentes nesta porção do Cráton tiveram
efeitos diretos por sobre as rochas do substrato onde se instalou o rio Madeira
(LATUBRESSE E RODRIGUES, 1998; CPRM,2005).
O Rio Madeira, rio subsequente5, desenvolveu-se ao longo de linhas de
fraquezas das rochas do seu embasamento.
Na porção da planície dos rios Mamoré - Madeira apresenta um padrão
tipicamente retilíneo. Primeiramente, com direção S-N até a vila de Abunã, quando
inflerte para a direção SW-NE. Neste trecho, é interrompido por diversos cotovelos
de direções E-W e N-S, associados a lineamentos estruturais secundários (DANTAS
E ADAMY, 2010).
Os trechos propriamente ditos retos apresentam extensões superiores a 15
km podendo alcançar até 22 km, controlados por um conjunto de falhas regionais
reconhecidas e descritas por Quadros e Rizzotto (2007) e outras locais, descritas por
Felisberto-Silva (2013), e cuja presença tem influência pela dinâmica da
neotectônica na área.
Para Gerbova & Tichomirov (1982) a Neotectônica é definida como estudo de
recentes movimentos tectônicos que aconteceram no final do Terciário e na primeira
metade do Quartenário. Portanto, são regiões onde ocorrem sedimentos recentes,
isto é do Terciário Neogênico ao Holoceno.

5

Rio subsequente - rio cujo curso se desenvolve ao longo de uma linha de fraqueza, que
pode ser uma fratura, uma discordância, um contato entre litotipos etc, apresentando, portanto,
controle estratigráfico ou estrutural (IBGE, 1999, 178p.).
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Conforme Souza Filho et al. (1999)

a evidência de neotectônica no

seguimento do baixo Madeira está relacionada ao megalineamento Madre de DiosItacoatiara (vide figura 11), que de acordo com Igreja & Catique (1997) compreende
um componente transcorrente dextral, ao longo do qual flui o rio Madeira, limitado a
sudeste por um bloco subsidente e a NW por um bloco soerguido. Isto explica
perfeitamente a anomalia assimétrica da rede de drenagem neste trecho.

Figura 11: Neotectônica Geral no Estado de Rondônia. Indicando a influência dos lineamentos na
área de estudo (destaque em vermelho). Adaptado de Costa e Hasui, 1996. Fonte: CPRM, 2005.

Esta

assimetria

é

caracterizada

por

drenagens

curtas

escavadas no bloco ascendente a NW (margem esquerda) e
por drenagens longas e unidirecionais a SE (abrangendo os
grandes tributários da margem direita: rio Machado e Jamari).
(...) Destaca-se ainda o padrão meandrante dos afluentes da
margem direita do rio Madeira, nas proximidades da calha
fluvial,

o

que

indica

capturas

da

drenagem

retilínea

unidirecional na mesma direção do megalineamento. Lagos
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represados também ocorrem ao longo deste domínio e sua
evolução também se encontra relacionada a este lineamento
(SOUZA FILHO et al.,1999).
Outro indício de processos neotectônicos neste seguimento é o abandono da
extensa rede de drenagem inscrita na planície de inundação do rio Madeira, Souza
Filho et al. (1999) comenta a cerca desta migração e Hayakawa (2011) efetuou o
mapeamento das paleodrenagens no estado do Amazonas, indicando a existência
de destas feições no baixo curso do Madeira, no estado do Amazonas.
O trecho de direção SW-NE abrange a área de interesse de estudo, neste
percurso o rio Madeira acompanha o Megalineamento Estrutural Madre de DiosItacoatiara. Assim como no primeiro trecho (Abunã) também é interrompido por
lineamentos de segundo plano.

4.4. Hidrografia

A hidrografia do Estado de Rondônia está condicionada ao extenso sistema
da bacia do rio Amazonas. Toda a rede de drenagem que nasce no território
rondoniense está estruturada em direção ao rio Madeira.
A bacia do rio Madeira, além das sub bacias que esse encontram em solo
boliviano, possui as seguintes grandes sub-bacias no Brasil: bacia do Guaporé,
bacia do Mamoré, bacia do Pacaás Novos, bacia do Abunã, bacia do Jaci-paraná,
bacia do Jamari, bacia do rio Machado ou Ji-paraná, bacia do Roosevelt/Aripuanã,
bacia do Marmelos, bacia do Manicoré e bacia do Sucunduri (DELLA-JUSTINA et
al., 2011).
No médio trecho do rio Madeira, no seguimento a jusante da cidade de Porto
Velho até a comunidade ribeirinha de Calama, os principais afluentes na margem
direita são o rio Jamari, que desemboca próximo a Vila de São Carlos, e o rio
Machado, que desemboca próximo a Vila de Calama; pela margem esquerda se
destacam os rios Cuniã e o rio Aponiã (figura 12).
Os outros cursos são pouco proeminentes em comprimento, ficando bem
evidente a assimetria de drenagem entre os rios curtos da margem esquerda e os
rios longos da margem direita. Tal fato deve-se ao soerguimento da margem
esquerda que se refletem em anomalias assimétricas na rede de drenagem. Esta
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assimetria é caracterizada por drenagens curtas escavadas no bloco ascendente a
NW (SOUZA FILHO et al.,1999). Ainda, segundo o autor, os recentes processos
neotectônicos na região proporcionaram a movimentação de blocos instalados ao
longo da falha Madre de Dios/Itacoatiara. Destaque-se que o Rio Madeira está
condicionado a este megalineamento, caracterizado assim como um rio de intenso
controle tectônico.
Algumas de suas paisagens fluviais, ou até mesmo padrões morfológicos
encontram-se subjugados a sistema de falhas, sejam primárias ou secundárias.
Como exemplo cita-se o arco tectônico do Madeira (saco do boi) delimitado por
falhas de direção NE (falha Madre de Dios/Itacoatiara e a Tupinambarana, mais ao
sul do curso do Madeira) e outras duas de direção N-S; mapeadas pela CPRM
como falhas indiscriminadas.
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Figura 12 : Principais bacias hidrográficas que compõem a área de estudo. A delimitação demonstra o comportamento sistematicamente diferente dos
tributários indicando alta assimetria. Observar a morfologia em arco no rio Madeira, seu comportamento está atrelado ao sistema de falhas que cortam esta
região. Fonte: Base de dados do PLANAFLORO (1998), organizado pela autora.
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Os períodos de cheias correspondem aos meses de dezembro-abril, estação
chuvosa.
Os rios rondonianos apresentam comportamento diferenciado em relação á
área de drenagem de um determinado curso. Dessa forma, em rios de menor área
de drenagem, como, por exemplo, rio Jamari e rio Machado, as cheias podem
ocorrer em qualquer mês do período chuvoso, enquanto que naqueles de grandes
áreas de drenagem, as maiores cheias manifestar-se-ão ao final dessa estação,
como os rios Mamoré e Madeira (ADAMY, 2010).
A tabela a seguir apresenta as maiores cheias (médias anuais) registradas
no Madeira, localidade de Porto Velho.
Tabela 03: As cinco maiores cheias registradas na calha do Rio Madeira.
PORTO VELHO
Ano

Cota (m)

2014

19,18

1982

16,96

1997

16,81

2015

16,79

1986
16,66
Fonte: ANA. Dados históricos da rede telemétrica, valores médios anuais de cota.

A cheia de 2014 foi um evento climatológico atípico. Nos meses de fevereiro a
maio de 2014 a cidade de Porto Velho conviveu com um cenário caótico, áreas mais
baixas da cidade, que normalmente são alvos da dinâmica hidrológica do rio
Madeira, e de alagamentos súbitos resultante de precipitações torrenciais (DELLAJUSTINA et al., 2014) ficaram submersa por aproximadamente 2 meses. A cota de
segurança prevista era 59 metros de altitude avançando para 62,5 metros,
ultrapassando a cota de segurança estabelecida.
Após 60 dias dentro d’água, as áreas marginais receberem grandes volumes
de sedimentos, afetando a geomorfologia das áreas mais baixas, onde a deposição
ultrapassou os 5 metros. Nas áreas de terraços fluviais, tais como na Estrada de
Ferro Madeira Mamoré, mediu-se 1,2 m de sedimentos que ficaram retidos dentro
dos galpões.
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Em todo trecho da área estudada o pacote sedimentar deixado pela ultima
inundação se faz presente, com a formação de novas ilhas que já se encontram
povoadas de arvoretas jovens a exemplo da ilha Nova, próxima a desembocadura
do rio Machado ou Ji-paraná.
Entre os principais rios tropicais do mundo o rio Madeira ocupa a quarta
posição em descarga média anual (32.000m³/s) (LATRUBESSE et al., 2005). Filizola
e Guyot (2011) mencionam que em uma média global interanual do Madeira
contribui com 17% da descarga líquida ao Amazonas e 45% de descarga sólida. Em
determinadas estações do ano sua contribuição chega a ser superior ao Solimões,
com tendências de sedimentação entre Manacapuru é Obidos (FILIZOLA e GUYOT
2011).
Conforme Stevaux e Latrubesse (2017) o rio Madeira possui um padrão de
canal multicanal6, dentre os maiores rios do mundo de acordo com a descarga
média e com valores de área o Madeira é o quinto maior do mundo, com os
seguintes valores 32,000 (m³ s-¹) de descarga ocupando uma área de 1.360 (10³
km²), cuja classificação é multicanal de baixa sinuosidade ou de baixo grau de
anastomose.

4.5. Geomorfologia

A área de estudo está situada nas unidades morfoestruturais denominadas:
Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental e Planície Amazônica (ROSS, 1991).
O Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental é uma superfície arrasada,
suavemente ondulada e levemente dissecada, originando interflúvios tabulares,
onde se instalou a rede de drenagem, cujos principais cursos exibem leitos
encaixados e as cotas altimétricas variam entre 50 - 100 metros (MELO et al., 1978;
SOUZA FILHO et al., 1999). Esta unidade de relevo abrange grande parte do
6

Segundo Stevaux e Latrubesse (2017) existe uma confusão na literatura inglesa e portuguesa
envolvendo os termos anastomosing e anabranching. Summerfield (1991) classifica os padrões de
canais multicanais em dois tipos fundamentais, entrelaçado (braided) e anastomosado
(anastomosing) definido como multicanal (anabranching) neste padrão de canal as ilhas são três
vezes maior que a largura do canal.
Muito embora não haja um termo consagrado em português para anabranching, talvez multicanal seja
o que mais satisfaça sua definição, a fim de diferenciar os sistemas fluviais multicanais não
entrelaçados com predomínio de litologia lamosa em relação à arenosa. É importante lembrar que o
termo multicanal se aplica a rios aluviais, e não a rios sobre rocha (STEVAUX E LATRUBESSE,
2017).
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estado, com maiores extensões na porção norte, onde se desenvolvem sobre
depósitos sedimentares recentes, pleistocênicos, sobre o qual pode ser observada a
presença de modelados de acumulação inundáveis (Ai), e de dissecação (D).
A Planície Amazônica restringe-se ao trecho do rio Madeira, onde o rio
elaborou uma faixa de sedimentos aluviais recentes de idade holocenica, onde as
altitudes são inferiores a 50 metros. Compreende, assim, o percurso que margeia
este rio aproximadamente a 40km a jusante da cidade de Porto Velho
acompanhando o traçado fluvial. A planície do Madeira apresenta uma largura média
de 15 Km na área estudada.
Em análise a Planície Amazônica, na porção que compõe a área estudada
com àquela que circunda o rio Amazonas, nota-se uma intensa diferença nos
elementos que a caracterizam. Esta planície apresenta inúmeros lagos, furos,
paranás, curvas meândricas abandonadas, cordões marginais convexos de
sedimentação antigas e recentes, diques marginais, entre outros elementos. Quanto
a faixa de planície que circunda o rio Madeira, é incipiente nestes elementos,
indicando o estágio final da área aluvial ao longo do curso (MELO et al., 1978,
CHRISTOFOLETTI, 1981; GUERRA, 1989).
Feições típicas da Planície Amazônica ocorrem na margem esquerda
acompanhando o traçado marginal de rios secundários, no caso dos rios Aponiã e
do Cuniã, tais como meandros abandonados, lagos, ilhas e cordões marginais
convexos.

4.5.1. Modelados geomorfológicos

Para este estudo, foi utilizado como base para análise da área, o
mapeamento geomorfológico do ZSEE-RO, na escala 1:250.000, realizado por
Latrubesse e Rodrigues apud Tecnosolo (1998) adotando o sistema de Unidades
Geomorfológicas, cuja definição aborda quatro principais aspectos em um
mapeamento geomorfológico: 1. a morfogênese; 2. a morfoestrutura; 3. a
morfometria e; 4. a morfocronologia.
A legenda original baseia-se em dígitos, composto por letras e números: Letra
- corresponde a principal unidade morfográfica e morfogenética; A (Planícies Aluviais
e

Depressões);

D

(Unidades

Denudacionais);

S

(Unidades
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Estruturais/Denudacionais); E (Unidades de Intemperismo); 1º digito corresponde a
unidade geomorfológica; 2º digito corresponde a subunidade geomorfológica; 3º
digito corresponde aos detalhes fisiográficos, por ex. grau de dissecação do terreno,
e; 4º digito corresponde a densidade de inselbergs/tors/hillocks7 e presença de
cobertura ferruginosa.
Através desta metodologia fisiograficamente a maior parte da área de estudo
está totalmente inserida em unidades agradacionais representada pela planície do
rio Madeira. As unidades denudacionais

incluem superfícies de aplainamento,

contudo, apenas fazem limite com a área. Porém, optou-se por incluí-las nesta
descrição, pelo fato de terem influencia na região estudada. Foram identificadas as
seguintes unidades geomorfológicas dentro da área de estudo e circundante, de
maior influência:

Quadro 01: Unidades Geomorfológicas da área de Estudo.
Unidades Geomorfológicas
A.1.2 - Lagos
1-Depressões, Lagos, A.1.4 - Áreas Alagadas
Delta/Cones

Unidades
Agradacionais

A - Planícies
Aluviais e
Depressões

2 - Terraços Fluviais

3- Planícies
Inundáveis e Vales

Unidades
Denudacionais

2 - Superfície de
D- Unidades
Aplanamento
Denudacionais

A.2.1.1 - Terraços Altos não
Dissecados
A.2.1.2 - Terraços Altos com
Dissecação Baixa
A.2.2.1 -Terraços
Baixos
com
Dissecação Baixa
A.2.2.2 -Terraços
Baixos
com
presença de Leitos Abandonados e
Pântanos.
A.3.1 - Rios Principais
A.3.2 - Rios Secundários
D.2.1.1.1 - Nível I (.> 300 m) com
Interflúvios Tabulares e Nenhum ou
Esporádicos Inselbergs e Tors
D.2.2.1.2 - Nível II (< 300 m) com
Dissecação Baixa e Muitos Tors e
Hillocks Residuais
D.2.2.2.1 - Nível II (< 300 m) com
Dissecação Média e Nenhum ou
Esporádicos Inselbergs e Tors

Fonte: adaptado de LATRUBESSE E RODRIGUES (1998).

7

Inselbergs são formas residuais com feições variadas com cristas, cúpula, domos cujas encostas
mostram declives entre 50 e 60 graus; Tors são pontões (matacões) dispersos pelo terreno (DELLAJUSTINA, 2009).
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Modelados de acumulação

O sistema geomorfológico tido como Planícies Aluviais e Depressões referese exclusivamente as formas produzidas por processos agradacionais. Na região,
ocorrem extensas áreas ao longos dos principais rios, visto a predominância de tal
processo, como a rede de drenagem dos rios Jamari, Preto, Candeias, Machado e,
sobretudo, o rio Madeira.


A.1.2. Lagos - esta unidade encontra-se localizada em ambas as margens do
Madeira, correspondem aos lagos naturais existentes na planície de
inundação, a exemplo dos lagos marginais têm-se o lago do Cuniã, Cujubim
entre outros interligados ao sistema do Madeira em seu baixo curso.



A.1.4. Área Alagadas - são de pouca expressão areal, localizando-se
principalmente na porção NE da área na área de estudo.



A.2.1.1. Terraços Altos não Dissecados - estas unidades refere-se as
antigas planícies do rio Madeira que se encontram atualmente acima do nível
da planície fluvial. Estes terraços altos (altura média de 130 m), apresentamse como as unidades de relevo com maior expressão areal da área da folha
Porto Velho (SC-20-V-B) e encontram-se localizados em duas extensas
áreas. A primeira na margem esquerda do rio Madeira (região central e NE da
folha Porto Velho), principalmente, e a outra na margem direita do mesmo rio,
também na região NE da mencionada folha (LATRUBESSE E RODRIGUES,
1998).
Ainda Segundo Latrubesse e Rodrigues (1998) nestas extensas áreas, o

embasamento é composto por depósitos aluviais associados ao atual sistema de
drenagem. Os solos são mapeados como Cambissolos Distrófico e Glei Distrófico na
área próxima da margem esquerda do rio Madeira e como Aluviais Distróficos na
outra margem.


A.2.2.1. Terraços Baixos com Dissecação Baixa - Estas unidades de
relevo identificadas como Terraços Baixos com Dissecação Baixa
correspondem a uma antiga planície do rio Madeira que se encontra
atualmente acima do nível da planície fluvial. Estes terraços baixos
encontram-se localizados na região NE da folha Porto Velho, como uma
faixa (largura variável com valores médios de 5 km) na margem esquerda do
rio Madeira, e uma pequena área na margem direita do mesmo rio na região
NE da mencionada folha (LATRUBESSE E RODRIGUES, 1998).
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As área são compostas por depósitos aluvionais relacionado com atual
sistema de drenagem, os solos nesta unidade são classificados como Glei Distrófico.
Por seu posicionamento morfológico e pelo fato de não apresentarem dissecação,
estão sujeitas a inundações prolongadas no período chuvoso ou em eventual
transbordamento excessivo do rio Madeira.
 A.2.2.2. Terraços Baixos com presença de Leitos Abandonados e
Pântanos - Assim como as unidades anteriores esta também está associada a
uma antiga planície do rio Madeira. Estes terraços estão localizados em
diversos setores da área estudada, em ambas as margens do Madeira, na
região central e NNE especialmente.
Outrossim o embasamento é formado depósitos aluviais, compreende solos
do tipo Glei Distrófico e Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico. Visto sua morfologia
este ambiente está sujeito tanto a inundações em períodos chuvosos como pelo
extravasamento da calha do Madeira.


A.3.1. Rios Principais - As áreas de planície inundáveis, correspondem a
atual faixa marginal dos cursos d'água estando suscetível a sofrer
inundações anuais em períodos chuvosos.
Apresentam-se como faixas estreitas e ilhas ao longo do rio Madeira, cuja a

planície é plana, abrangendo planície de inundação conjuntamente com terrenos
alagadiços e pantanosos. São áreas em suma constituídas por sedimentos
inconsolidados, aluviões atuais os solos são imperfeitamente drenados do tipo Glei
Distrófico (LATRUBESSE E RODRIGUES, 1998).


A.3.2 . Rios Secundários - Ocorrem ao longo dos rios Jamari, Preto do
Candeias e Machado, assim como em outros tributários de menor porte.
São formados por sedimentos inconsolidados, o tipo de solo encontrado
nestas planícies de inundação também corresponde ao tipo Glei Distrófico.

Modelados de denudação

As unidades de relevo tidas como agradacionais resultam das formas de
relevo

esculpidas

por

processos

denudacionais

(intemperismo

e

erosão)

responsáveis pelo rebaixamento progressivo do relevo. No recorte estudo há
influência marginal das seguintes unidades denudacionais: D.2.1.1.1 (Nível I (.> 300
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m) com Interflúvios Tabulares e Nenhum ou Esporádicos

Inselbergs e Tors);

D.2.2.1.2 (Nível II (< 300 m) com Dissecação Baixa e Muitos Tors e Hillocks
Residuais); D.2.2.2.1 (Nível II (< 300 m) com Dissecação Média e Nenhum ou
Esporádicos Inselbergs e Tors); e D.2.3.2.1 (Nível II (< 300 m) com Dissecação Alta
e Nenhum ou Esporádicos Inselbergs e Tors).
Portanto, estas unidades de relevo definidas como “Superfícies de
Aplanamento” ocorrem em toda a porção Central e SE da área de estudo,
frequentemente concentradas na área que ocorre nas proximidades da margem
direita do Rio Madeira.
Conforme Latrubesse e Rodrigues (1998) tais superfície referem-se a áreas
de erosão atual e subatual elaboradas na localidade sobre litologias sedimentarias
indiferenciadas (Quaternário – Neogênico).
Melo et. al., (1978) define essas áreas como Planalto Rebaixado da Amazônia
(Ocidental) as descrevendo como “Extensa área aplainada conservada”, cuja
altimétria se situa entre 200 e 250 m, com trechos de dissecação muito suave
originando interflúvios tabulares”.
Nas área de nível II, D.2.2.1.2 e D.2.2.2.1, a primeira unidade correspondem a
superfícies planas com muitos tors e hillocks residuais, já a segunda é composta por
superfícies planas com esporádicos ou nenhum inselberg. São formadas sobre
coberturas sedimentares indiferenciadas (Quaternário-Neogênico), sendo os solos,
com boa drenagem superficial, predominantemente do tipo Latossolo Amarelo
Distrófico. O sistema de drenagem encontrado é do tipo dendrítico a subdendrítico,
com densidade média. Demonstrados no mapa a seguir, figura 13.
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Figura 13: Mapa das unidades litoestatigráficas da área de estudo. Adaptado de QUADROS E RIZZOTTO (2007).
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4.6. O uso e ocupação da terra e da água no trecho Porto Velho – Calama
Ao longo dos tempos os rios sempre tiveram importância para o
desenvolvimento, manutenção e sobrevivência de grandes civilizações. Visto que
estas dependiam dos recursos hídricos não apenas para a implantação de práticas
agrícola, mas também para o transporte. Durante muitos séculos os rios serviram de
rotas fluviais, para Amazônia não foi diferente, as ocupações iniciaram-se as
margens de grandes rios Amazonas, Madeira, Negro.
Dada as classes de ocupação o trecho estudado (Porto Velho - Calama)
insere-se predominantemente na classe Floresta com exceção de outros usos tais
como:

área urbana (Porto Velho) e demais vilas e/ou comunidades ribeirinhas

distribuídas ao longo do baixo Madeira, área de pastagem e agropastoril, conforme
demonstrado na figura 14.
O rio Madeira drena praticamente toda a extensão territorial do município de
Porto Velho, mas é apenas no perímetro urbano da Cidade em que há as maiores
intervenções na bacia. A jusante, baixo curso do Madeira, ainda há extensa
cobertura de florestas, abrigando unidades de Conservação: Estação Ecológica do
Cuniã e Reserva Extrativista do Lago do Cuniã ambas na margem esquerda, na
margem direita a Floresta Nacional do Jacundá.
A cidade de Porto Velho se desenvolveu à margem direita do Madeira. Mais
de 6 km de orla são urbanizadas ou contemplam infraestruturas, este mesmo trecho
abrange bairros tradicionais como Triangulo, Baixa da União, Cai N'água, zonas
portuárias como o Panair, muitos deles considerados como área de risco por
inundação (DELLA JUSTINA et. al. 2012) devido a proximidade com Madeira que
em determinados períodos chuvosos extravasa para além do leito maior.
Ainda jusante trecho Porto Velho - Calama há várias comunidades que
ocupam ambas as margens do Madeira, destaca-se São Carlos do Jamari, Nazaré e
Calama, sendo possível identificar certo grau de intervenção (observação de campo)
nas zonas justafluviais, o uso do solo nestas comunidades reflete o típico modelo de
ocupação amazônica as margens do canal fluvial, com consequente desmatamentos
das encostas e exposição dos barrancos fluviais que aliados aos processos de
erosão potencializa os fenômenos de terra caídas na região.
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A partir do ponto de vista econômico, nos últimos anos as atividades
agropecuárias têm se ampliado na porção norte do estado, área de pastagem e
agropastoris já ocupam densas zonas na bacia do Madeira. Segundo IBGE os dados
agropecuário de 2015 o município de Porto Velho apresentava 834,570 mil cabeças
de gado, concentrando-se no alto curso do Madeira, na figura 14 é possível observar
uma extensa mancha de pastagem próximo a cidade de Porto Velho. Atividades
como agricultura, pastagem, urbanização provoca instabilidades no sistema e, na
maioria dos casos, acelera a erosão e aumento no suprimento de sedimentos na
rede de drenagem (STEVAUX E LATRUBESSE, 2017).
Ao longo dos anos o rio Madeira constitui-se em uma intensiva via de
circulação de bens e mercadorias entre os estados de Rondônia e Amazonas. O uso
mais intenso no seguimento estudado é aquele referente ao uso das águas, que se
dá justamente pelo fluxo de embarcações que transitam por esta via.
Conforme DNIT (2016) o rio Madeira é a segunda via de transporte mais
importante da Amazônia, atrás apenas do rio Amazonas. Navegável numa extensão
de 1.086 quilômetros entre Porto Velho e a foz, em Itacoatiara/AM, permite a
navegação de grandes comboios, com até 18 mil toneladas, mesmo durante a
estiagem. A largura varia entre 440 metros a 900 metros. A profundidade oscila de
acordo com as estações seca e chuvosa, e pode chegar a 13 metros dependendo
da seção medida. Sendo esta a maior via de escoamento produção de grãos, como
soja e milho proveniente das plantações de Mato Grosso.
Salvo os aspectos econômicos, qualquer interferência antrópica é capaz de
causar

danos

diretos

e

indiretos

à

dinâmica

e

a

paisagem

fluvial

(CHRISTOFOLETTI, 1980; 1981; CUNHA, 1995; STEVAUX E LATRUBESSE,
2017). Santana e Tachibana (2004) comentam que para manutenção de hidrovias
há necessidade de se realizar dragagens com o intuito de preservar a profundidade
do canal propiciando a movimentação de embarcações.
Para Cunha (1995) as obras de engenharia fluvial, envolvendo alargamento,
aprofundamento da calha fluvial, retificação, construção artificial de canal e diques,
exigem manutenção permanente. Logo a frequência de dragagens depende do tipo
granumétrico de sedimentos requerendo intervalos cada vez menores. Em rios cuja
competência é argilosa, mostram a necessidade da passagem da draga a intervalos
de 5 a 10 anos (HASLAM, 1978 apud CUNHA, 1995).
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Figura 14: Mapa de uso e ocupação do solo na área de estudo.
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5. RESULTADOS

Nesse capítulo apresentam-se os resultados das modificações das feições
geomorfológicas e paisagísticas do baixo curso do rio Madeira, ocorridas no trecho
Porto Velho – Calama, em um período de 40 anos pela análise das imagens ópticas
da série Landsat (Land Remote Sensing Satellite) associadas aos dados de Modelo
de Elevação (MDE) derivados do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM).
Nesta análise buscou-se a integração dos dados geológicos, principalmente
a presença de lineamentos morfoestruturais nos trechos decorrentes da tectônica
e/ou neotectônica estabelecida pelos conjuntos de falhas primárias e secundárias
que ocorrem na área, e pela própria dinâmica erosiva do rio associadas a
sazonalidade climática e pela ação antropogênica na área.
Para facilitar o entendimento da evolução da paisagem, iniciamos este
capítulo mostrando os resultados do mapeamento das feições estruturais
encontradas no trecho estudado.
5.1. A influência dos Lineamentos Morfoestruturais no trecho Porto Velho
Calama
Os lineamentos são superfícies de ruptura ao longo qual ocorreu movimento
relativos entre blocos, podendo ocorrer com dimensões variáveis, desde falhas em
afloramentos até centenas ou milhares de quilômetros. As superfícies mapeadas,
têm extensão superior a 800 m, são substancialmente planas, ou suavemente
curvilíneas sendo evidenciadas pela forte estruturação do arranjo da drenagem
(orientações retilíneas ou curvilíneas).
Dentre os lineamentos que exercem grande influência na bacia do Madeira,
os de maior importância

mapeados pelo SGB/CPRM (2007) estão o Madre de

Dios/Itacoatiara (responsável pelo controle do curso do rio Madeira), sentido SW-NE;
Tupinambarana, sentido NE-SW; dentro da Folha Porto Velho destacam-se o
lineamento Madeira-Quatorze de Abril, que prolonga-se desde a cachoeira de Santo
Antônio (atual localização da UHE Santo Antônio Energia) até o rio Quatorze de
abril; os lineamentos Garças - Baixo Candeias, Tupinambarana juntamente com o 11
de maio e 26 janeiro (Felisberto Silva, 2013) configuram o comportamento do arco
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do Madeira (conhecido como saco do boi), próximo ao distrito de São Carlos a
jusante de Porto Velho.
Os lineamentos estruturais secundários foram extraídos

em meio digital,

através dos traços de drenagem, na escala de 1: 100.000 e quando necessário,
retificados junto a produtos de sensoriamento remoto, imagens ópticas e radar:
LANDSAT e SRTM/MDE (NASA, 2000).
Por este procedimento, foram mapeadas 517 linearidades, dentro de uma
ambiente digital, software Arcgis, de comprimento não inferior à 800 metros, cujo
comprimento absoluto atingiu 157 km de falhas de distribuição não uniforme
conforme apresentado na figura 15.
A partir do mapa de lineamentos estruturais obteve-se os isovalores da
densidade de frequência de lineamentos conforme figura 16. A distribuição espacial
dos isovalores de maior densidade de lineamentos estruturais permite visualizar e
individualizar as regiões mais tectonizadas e consequentemente mais suscetíveis à
alteração e processos erosivos (DELLA-JUSTINA, 2009).
O mapa de isovalores foi elaborado no estimador de densidade line density do
Arcgis, onde foram estabelecidas as seguintes classes de densidade de frequência
dos lineamentos estruturais.


0 a 0,094 m/km² - Muito Baixa densidade de frequência de lineamentos
estruturais;



0,094 a 0,200 m/km² - Baixa densidade de frequência de lineamentos
estruturais;



0,200 a 0,325 m/km² - Média densidade de frequência de lineamentos
estruturais;



0,325 a 1,000 m/km² - Alta densidade de frequência de lineamentos
estruturais.
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Figura 15: Lineamentos morfoestruturais da área de estudo. Extraídos a partir da rede de drenagem na escala de 1.100.000.
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Figura 16: Mapa de densidade dos lineamentos morfoestruturais da área de estudo na escala de 1.100.000.
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As zonas com maior densidade de cruzamento de lineamentos (cor vermelha
no mapa) ocorrem na área da bacia do igarapé Cuniã, do rio Aponiã, e a montante
da cidade de Porto Velho, na outrora cachoeira de Santo Antônio e atual hidrelétrica
de Santo Antônio.
A partir do mapa de isovalores de densidade dos lineamentos estruturais
foram determinados os eixos de orientação das linearidades, cujo resultado é
apresentado no diagrama de rosetas (figura 17) que representa o comprimento
absoluto e a frequência absoluta dos falhamentos no trecho estudado.
É notória a concentração dos lineamentos nos sentidos NW-NE e NE-SW
sendo estes os mais representativos na área de estudo. Esses direcionamentos
tidos como padrão para região amazônica (Hasui, 1996; Souza Filho, 1999) são
resultantes principalmente dos cruzamentos dos grandes falhamentos acima
apresentados.

Figura 17: Diagrama de roseta com direção dos lineamentos extraídos a partir da rede de drenagem,
frequência absoluta dos lineamentos e comprimento por unidade litoestratigráfica.

Souza filho et al., (1999) explicam que o padrão NW e NE estão associados
ao eixo compressivo E-W que resulta na geração de um eixo extensional NW-SE,
responsável pela instalação das bacias subandinas e de um eixo compressivo NESW , que associado ao vetor E-W são os responsáveis pelos falhamentos inversos NS, com variações para NW.
Os lineamentos que seguem os direcionamentos de N10E a N80E, são
comandados pelo Megalineamento Transtrativo Madre de Dios-Itacoatiara. Neste
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intervalo na área de estudo as linearidade concentram-se na orientação N50E, e no
intervalo N10W a N80W concentra-se na direção N30W.
Estas orientações, sobretudo, as controladas pela Madre de Dios-Itacoatiara e
demais falhas indiscriminadas com sentido S50E e S40E dão o aspecto morfológico,
proporcionando desenho no formado de "U" na calha do Madeira.
Como exemplo de como essas falhas atuam no meio físico, pegou-se como
exemplo o Distrito de Calama. Em campo foi possível observar a ação das linhas de
falha atuando na região do Distrito de Calama, com frente de falha e degrau
resultante, bem evidenciados na paisagem.
Nota-se pelos alinhamentos de drenagens a existência de linearidades
morfoestruturais cortando este trajeto, de uma margem a outra, e em campo foi
observada a ocorrência de erosão (desmoronamentos) em ambas as margens de
forma alinhada, figura 18.

Figura 18: Lineamentos morfoestruturais - trecho Calama. Margem esquerda, observar a frente de
falha e os processos erosivos (desmoronamento) (A e C), margem direita, terraço fluvial com
lineamento de falha (B e B1) na fig. B1 é perceptível seu alinhamento em direção ao Madeira com
sequência na outra margem prolongando-se para o Estado do Amazonas. Foto: SAMPAIO,
11/11/2016.
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Interessante destacar que, as linearidades encontradas neste trecho são de
direção SE- N, e sobrepõem-se ao lineamento geral (Madre de Dios-Itacoatiara,
direção SW-NE). Soma-se a este lineamento geral o Calama - Tabajara, de direção
NE-SE, na região noroeste do estado de Rondônia.
Em alguns trechos é possível observar nitidamente a influência das
linearidades na área de estudo. Expressas, sobretudo, no comportamento da rede
de drenagem, por conseguinte ao longo curso o rio Madeira apresenta três
seguimentos extremamente retilinizados como extensões superiores a 20 km, estas
três retinilidades são comandadas pelo lineamento Madre de Dios-Itacoatiara. Na
figura 19 é possível observar frentes de falha atuando no sistema do Madeira.

Figura 19: Frente de falha no Madeira. Falha Madre de Dios/Itacoatiara, detalhe para retilinização de
bordas do barranco e instalação de processos erosivos. Foto: SAMPAIO, 11/11/2016.

Além das falhas primárias atuando nos arranjo de drenagem e barrancos,
ainda é possível observar falhas secundárias agindo nas margens fluviais (figura 20)
nota-se o plano de falha atuando nos terrenos justafluviais no Distrito de Calama,
distingui-se as bordas de falhas em função do soerguimento de uma o rebaixamento
de outra.
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Figura 20: Comportamento de falhas na margem do Madeira. Borda de falha (A); borda soerguida
(a); borda rebaixada (b); a seta vermelha indica o sentido de deslizamento da borda; e as linhas
tracejadas em preto indicam o cruzamento de falhas. Foto: SAMPAIO, 11/11/2016.

As áreas com cruzamento de falhas possuem elevada suscetibilidade natural
a erosão, se refletindo em desmoronamento, deslizamentos e desbarrancamentos.
No trecho estudado, percebe-se que o fenômeno das terras caídas são
potencializados, como será demonstrado ao longo deste trabalho.

5.2. Detecção das paleoformas nos produtos de sensoriamento remoto

A partir da interpretação das imagens (LANDSAT e SRTM) foi possível
identificar paleoformas fluviais e certas alterações morfológicas em alguns trechos
do rio Madeira, onde se destacam como paleoformas os canais colmatados,
meandros abandonados, paleocursos ou paleocanais e paleoilhas.
Estes elementos são mais recorrentes na margem esquerda da calha fluvial
do rio Madeira. Adamy (1990) chama atenção para as paleoformas do sistema fluvial
do Madeira conforme apresentado na figura 21.
Na cena óptica utilizada, os ambientes de acumulação classificados como
terraços fluviais (Atf) pelo IBGE (2009) são os modelados geomorfológicos em que
as paleoformas tais como: canais e meandros abandonados, paleodrenagens e
paleoilha se apresentam parcialmente perceptíveis, sendo detectados por se
diferenciarem das áreas da cobertura vegetal mais densa da terra firme. Esse
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contraste vegetacional manifestado na tonalidade, foi o indicador das possíveis
ocorrências de paleofeições no ambiente.

Figura 21: Paleoformas, trecho do Rio Madeira a jusante da cidade de Porto Velho, Marcas de
feições geomorfológicas fluviais com destaque para uma paleoilha e seu respectivo canal. Adaptado
de Adamy (1990) na escala de 1:50.000.

Conforme pode ser observado na figura 21B (imagem landsat) foi possível
identificar o formato da feição (paleoilha) e bem como uma continuidade de um
canal fluvial que drenava essa área. A ilha apresentava as seguintes quantificações
comprimento 3, 421 Km e largura de 1,229 km, o canal ocupava uma extensão de
1,098 km. Acredita-se que este paleoleito tenha continuidade a jusante deste ponto,
visto a existência de outra paleoforma, conforme figura 22.
Acredita-se que em um período pretérito o Madeira pode ter fluido nesta
localidade, migrando para sudeste (configuração atual). Indicado pela presença de
uma outra paleoilha, interligada por este paleoleito, infere-se ainda que o Lago do
Cuniã seja formado a partir de processos de avulsão do Madeira.
Contudo, isto é apenas uma hipótese, visto que a interpretação baseia-se
apenas em uma metodologia de observação direta (fotografias aéreas ou imagens
de satélite) sendo necessário um estudo mais detalhado que envolva datação das
fácies sedimentares que coupam essa localidade.
A margem esquerda do Madeira, no interflúvio Madeira-Ituxi, possui uma boa
densidade de paleofeiçoes, e destas, a maioria referem-se a cursos fluviais
abandonados.
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Figura 22: Deslocamento de leito do Madeira. Imagem Landsat composição falsa cor R6G4B4, sensor OLI, 2016. Os círculos em vermelho indicam a
presença de paleoilhas, e as linhas tracejadas a continuidade deste leito que se deslocou, as setas em preto indicam seu sentido, em direção ao lago do
Cuniã.
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Figura 23: Panorama das paleogeoformas na área de estudo. Os tracejados indicam as paleofeições
detectadas no sistema (A) no DEM/SRTM. Observar as paleofeiçoes em destaque na figura b1, o
tracejado em branco mostra feições pretéritas de paleomeandros circundando a planície fluvial do
rio Aponiã. A figura B ampliada demonstra a presença de das paleofeiçoes na imagem Landsat 8
OLI de 21/06/16. As paleofeições são perceptíveis, através de marcas na planície. Comportamento
dos paleomeandro no paleovale (figura b).
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A figura 23 demonstra um panorama de todas as feições que foram
detectadas na área de estudo, localizada nas unidades geomorfológicas do Planalto
Rebaixado da Amazônia e Planície Amazônica, no trecho Porto Velho - Calama.
Na margem direita a paisagem fluvial diverge da esquerda ao longo do trecho.
As feições são raras ou pouco frequentes. Apenas no interflúvio do rios Machado
ou Ji-paraná - Rio Preto, observa-se inscrito na paisagem um extenso paleocurso
que foi estudado e detalhado por Hayakawa (2011) onde o autor destaca uma
‘miríade de paleofeições’ no interflúvio Machado - Marmelos, resultando da inflexão
de NE- para NO do atual curso do rio Machado. Esta inflexão está relacionada a
basculamento na área pela presença do Lineamento Calama-Tabajara conforme
Della-Justina (2009).
Do conjunto das paleogeoformas existentes na área estudada atualmente
nenhuma se conecta diretamente ao Madeira, mas estão associadas ou
interconectados aos sistemas de drenagem secundários (afluentes) como Igarapé
Cuniã e rio Aponiã, concentrando-se nas áreas de terraço fluviais, conforme
demonstrado na figura 24.

Figura 24: Sistema deposicional do Madeira. Notar a faixa de deposição aluvionar holocênica, além
de anomalia da rede de drenagem que evidenciam o forte controle tectônico.
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Alguns destes seguimentos de paleodrenagem chegam a atingir 17 km de
comprimento e em média 600 metros de largura, pois alguns são mais largos que
outros, a maior parte indica continuidade com canais ativos, outros possuem
comportamento circular indicando evolução de meandros.
O seguimento que compreende a porção próxima ao rio Aponiã apresenta
circularidades de sentido N-NO onde há ocorrência de no mínimo três circularidades
de paleomeandros em sequencia como indicativo do deslocamento do rio Madeira
ao longo de sua historia formativa. Estas feições foram abandonadas e comaltadas
até atingir a configuração fluvial atual. Intermeando este conjunto de meandros
abandonados dar-se inúmeras linhas de acresção formadas pelas barras de canais
em sequência e que aparecem inscritas nas planícies e terraços fluviais.
Chama-se atenção que nesta mesma área surge e desaparece a Ilha de
Curicacas, que será estudada em detalhe mais adiante.
Considera-se que as anomalias detectadas na área estudo, à jusante da
cidade de Porto Velho até comunidade de Calama, estejam relacionadas à
processos tectônicos, tais como movimentações de blocos, observáveis pela
assimetria expressa na rede de drenagem, pelo deslocamento do canal, pelos arcos
e cotovelos aparentes nos cursos dos rios. As demais são oriundas por processos
fluviais (erosão e sedimentação) tais como: preenchimento de canais, meandros
abandonados, formas anômalas; desaparecimento e/ou o surgimento de novas ilhas.

5.3. Evolução da paisagem ao longo da calha do rio Madeira

Neste aspecto foram analisados alguns trechos fluviais, tais como os
abrangido pelas comunidades ribeirinhas de São Carlos e Calama; ilhas Mutuns e
Curicacas. Conforme apresentado na figura 25.
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Figura 25: Mapa dos pontos analisados na calha do Madeira.
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5.3.1. Evolução do Trecho do Arco estrutural do Madeira

Este trecho está localizado a 36,78 km da cidade de Porto Velho, e tem como
principal feição o Arco do rio Madeira incluindo as ilhas Mutuns, Jamarizinho,
Muruins e Muruins Pequena até a comunidade de São Carlos.
As modificações identificadas no trecho próximo a foz do rio Jamari (figura
26), são determinadas pelo forte controle estrutural que o mega lineamento Madre
de Dios/Itacoatiara na margem esquerda e pelo lineamento Tupinambarana mais ao
sul, cuja direção geral é SW-NE.

Figura 26: Comportamento evolutivo do arco estrutural do Madeira. Detalhe dos aspectos evolutivos
ocorridos no meandro próximo (arco do rio Madeira) à foz do rio Jamari. Nas imagens (A), (B) ,(C) e
(D) os vetores lineares indicam o forte controle estrutural na dinâmica do rio Madeira, o deslocamento
se dá sentido SE em direção ao lineamento Tupinambarana, além de mudanças morfológicas nas
paisagens fluviais: mudanças nas ilhas, angularidade nos canais e margens.
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Os processos observados na área são forte erosão de margens e
angularidade acentuada na curva do canal a presença de lineamentos estruturais
(sistemas de juntas e falhas) que cruzam a localidade, em especial o Lineamento
Madre Dios/Itacoatiara; migração do curso fluvial para um lado da planície aluvial
(margem esquerda) podendo indicar movimentos em báscula do substrato. Tal
fenômeno é traduzido no comportamento assimétrico impresso na rede de
drenagem onde observa-se o canais curtos na margem esquerda, diferentemente
daqueles visualizados na margem direita, onde predominam cursos mais extensos e
sinuosos, a exemplo dos rios Jamari, Candeias e Preto.
Na margem esquerda, ao longo da planície inundação, pode-se notar pelas
impressões nas imagens que ocorriam canais meandrantes e paleocanais. Estes
paleocanais atualmente estão colmatados e abandonados transformados em
Planície Fluviolacustre (Afl) conforme IBGE (2009), delimitadas pela faixa da planície
de inundação (Ai), que a partir deste ponto, figura 26, torna-se mais pronunciada
atingindo extensões médias de até 15 km em direção a jusante. Esta planície
segundo Souza Filho (1999) tem origem no período pleistocênico.
Morfológica e estruturalmente os processos de sedimentação dão origem à
feições deposicionais recentes como: barras de canal longitudinal e transversal;
barras centrais e depósitos de diques marginais como exposto na figura 27.

Figura 27: Rio Madeira a jusante de Porto Velho, região da ilha de Muruins e foz do rio Jamari.
Feições geomorfológicas fluviais, adaptado de Adamy (1990). Mapeamento das feições
geomorfológicas sobre imagem Landsat 2016, composição colorida falsa cor R6G4B5, na escala de
1:50.000.
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Dos seguimentos lagunares constantes neste trecho, destaca-se o lago do
Cuniã (margem esquerda do Madeira), cuja dimensão média é de 9,159 km a
depender da estação sazonal, este por sua vez também sofre influência
morfotectônica, observada pela delimitação linear de sua estrutura.
As barras em pontal preenchem a planície de inundação, cujo comportamento
é sucessivo indicado por linhas de acresção estabelecidas e abandonadas cujas
feições são bem evidenciadas nas imagens.
Estes subambientes estão relacionados a migração do rio de padrões
meandrantes na planície fluvial. Neste caso são áreas morfologicamente inundáveis
nos períodos sazonais de cheia.

5.3.2. Evolução do Trecho Comunidade de São Carlos

O trecho que compreende a frente da comunidade ribeira de São Carlos se
encontra 57,77 km distante de Porto Velho.
Merece ser destacado que desembocadura do rio Jamari fica na margem
direita, em frente à comunidade. Chama atenção o estreitamento da calha do
Madeira nesse ponto em face da presença de falhas tectônicas que promovem a
retilinização do seguimento do rio. Considerando o trecho anterior e posterior à
comunidade de São Carlos, o estreitamento na calha fluvial do Madeira chega atingir
50 metros neste trecho.
O sítio onde se encontra a vila é do tipo Aptf – planície e terraço fluvial. Os
solos nesta localidade se desenvolveram sobre depósitos aluviais onde se tem solos
glei eutróficos e distróficos nos vales, anualmente inundados; formados por
sedimentos jovens e mal drenados e nas altitudes de 100 a 130 metros o plintossolo
distrófico. Estes são imperfeitamente drenados, bruno-amarelados, argilo-arenosos
e argilosos com mosqueado com profundidade de 50 cm ou mais (PLANAFLORO,
1998).
Nesta localidade é visível a erosão nas margens fluviais com a perda de
barranco em frente o acesso à comunidade, conforme pode ser facilmente
observadas na sequência de imagens ( Landsat de 1976, 1986, 1996, 2006 e 2016).
Pela análise da sequência cronológica das imagens foi possível detectar e
medir o avanço erosivo nas margens. Num intervalo de 40 anos (1976 – 2016) a
calha do Madeira foi alargada em 134,70 metros (figura 28), avançando em direção
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a comunidade. Considerando uma escala temporal anual este quantitativo
equivaleria à 3,3675 m/ano de perda de margem pelo avanço erosivo denominado
‘terra caída”.

Figura 28: Comportamento do rio Madeira - Trecho Distrito de São Carlos. Imagem de satélite
Landsat de 1976 e 2016. A linha tracejada preta (fig. A) indica o limite das margens do rio Madeira em
2016, observar-se também o alargamento da calha do Madeira em direção a foz do Jamari.

Os fatores que ajudam a compreender a erosão fluvial na localidade,
envolvem desde questão física quanto ao o uso e ocupação do solo. Soma-se aos
episódios sazonais de elevação fluviométrica

a ação das águas correntes que

provocam a erosão fluvial por potencial hidráulico, atividade abrasiva e corrosivas
das águas.
Em razão da proximidade com o lençol freático, os solos passam a ser
suscetíveis aos eventos de cheia ou concentração de água nos períodos chuvosos,
consequentemente o maior encharcamento acaba favorecendo a ocorrência dos
fenômeno de ''terras caídas''.
No período de seca, o alivio da pressão hidráulica na calha do rio promove a
ruptura com fendas paralelas as margens formando degraus favorecendo o
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desmantelamento dos barrancos; o posterior solapamento de base que ocorre a
medida que o rio baixa suas águas causam os processos de desmoronamentos
chegam a atingir centenas de metros.
Quanto ao potencial hidráulico e a geometria do curso pelo estreitamento da
calha do Madeira na área já foram discutidos por Labadessa (2011) e Rodrigues
(2014). Os autores concluíram que a vazão do Jamari associada a vazão do
Madeira, bem como aliado ao fator estreitamento é capaz de intensificar a
velocidade na seção transversal do curso, visto que a taxa de energia tende a ser
mais concentrada, o que potencializa o processo erosivo de terras caídas.
No entanto, outros elementos como: substrato litológico; estrutura geológica e
conformação do leito, padrão morfológico composto por curvaturas (côncavas ou
convexa) podem causar correntes secundárias de movimento rotacional contra as
margens originando tanto processos erosivos quanto deposicionais. Conforme já
exposto, os processos de ocupação também tem parcela na intensificação dos
processos de erosão, fator este visível na figura 28 (A e B) que pelo recorte temporal
1976 - 2016 tornou-se nítido o avanço ocupacional com consequente desmatamento
da margem, expondo metros de barracos susceptíveis a desmoronamentos.

5.3.3. Evolução da Ilha Curicacas

A ilha Curicacas encontrava-se situada entre a foz do Igarapé Cuniã
(montante) e a comunidade de São Carlos (jusante), nas coordenadas:
8º15'55.112''S e 63º22'52.022"W.
Souza e Araujo (2001) ao realizarem uma análise geoambiental na hidrovia
do Madeira, mencionam algumas modificações de feições morfológicas ocorridas no
trecho entre os anos de 1972 e 1999. Dentre as modificações observadas pelos
autores inclui o desparecimento da ilha Curicacas. De acordo com os autores, a
causa e/ou fator responsável pela mudança no sistema fluvial foi o forte processo de
erosão atuante na margem esquerda do rio Madeira.
Na figura 29 apresenta-se as sucessão da metamorfose da Ilha. As
dimensões destas na imagem de 1976 (29 A) eram: comprimento superior a 5 km e
largura superior a 1 km . Na imagem de 1986 (29 B) nota-se que esta ocorrendo a
colmatação do canal na sua alça a esquerda do rio Madeira,com formação de barra
lateral e acumulo de sedimento dentro do canal. A ilha está aumentanda pela
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deposição de sedimentos e pela falta de energia do canal fluvial que foi diminuído e
estreitado em sua calha na alça. Stevaux e Latubresse (2017) chamam atenção de
que um rio é uma entidade preguiçosa, cujas modificações ocorrem pela lei de
menor esforço.
Em função dos processos de erosão e sedimentação ocorridos no decorrer de
40 anos, a dinâmica dos processos fluviais (erosão, transporte e sedimentação)
contribuiu para transformação da paisagem, resultando no desaparecimento da ilha,
que conforme a sequência de imagens apresentadas, figura 29, o desaparecimento
da ilha de Curicacas ocorreu entre os anos de 1996 a 2006.
Por analogia, infere-se que energia da água concentrou-se na alça da direita
e a concentração de sedimentos na margem esquerda

associada a deposição

sazonal de sedimentos de inundação que acabam acumulando em locais com
obstáculos. Ao final, a vegetação concluiu o processo de colmatação agregando a
antiga área da ilha á planície de inundação.
Em contrapartida, novas feições deposicionais eram incorporadas ao sistema,
como duas novas ilhas em fase de formação conforme imagens de 1996 e 2006
(figuras 29 C e D respectivamente) tanto na margem esquerda quanto na direita,
anterior e posterior a área da antiga ilha das Curicacas.
Segundo Stevaux e Latrubesse (2017) as ilhas formam-se por um processo
intra e extracanal. No primeiro, as ilhas são formadas a partir da fixação de barras
centrais ou pelo conjunto de laterais que se ligam a uma ilha ou a uma barra já
existente. As de origem extracanal formam-se pela avulsão de canal e o recorte de
um seguimento da planície de inundação.
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Figura 29: Sequência evolutiva da calha do rio Madeira - trecho a montante do lago Cuniã. Imagens
de satélite Landsat de 1976 - 2016 e SRTM de 2000, neste grupo de imagens (A), (B), (C), (D) como
aspecto geral observa-se o desaparecimento da Ilha de Curicacas, bem visível em 1976 e tendo por
testemunho apenas uma drenagem dissecada e modificada inscrita na planície fluvial. Outras feições
podem ser observadas ao longo deste trecho, o que indica o intenso processo de erosão e deposição
deste rio, A seta indica o deslocamento do rio com o surgimento de uma nova ilha na margem oposta
e o sentido da erosão.
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Como exposto anteriormente as barras arenosas também se constituem como
elementos modificadores da paisagem fluvial, no sistema do Madeira é possível
encontrar barras arenosas que compreendem: barra central e barra lateral,
alternada, oriunda de depósitos próximos às margens do canal, espaçadas e
regular. Na figura 30 C (b1 e b2) a dimensão das faixa de sedimentação é 2,63 km
de comprimento e 630 m de largura, a segunda com 2,88 km de comprimento e
910m de largura, para um trecho com de seção transversal de 1,92 km e 1,88 km
respectivamente.
Salienta-se que as mensurações acima decorrem do ano 2006 e que após
este período alguns elementos ou eventos atuaram e/ou atuam nesse sistema, a
modificação decorrente da UHE Santo Antônio e como processo natural a grande
cheia do verão 2013/2014.
Na imagem de satélite mais recente (Landsat 2016) é possível observar a
expansão das zonas de deposição e o alargamento das novas ilhas (figura 18 B)
que se apresentam com os seguintes comprimentos, da montante para a jusante
(b1) 7,63 km de comprimento e 774 m de largura, e (b2) 2,95 km de comprimento e
1,31 km de largura. Em 2006, a primeira (mais próxima da zona de deposição) b1,
apresentava a dimensão de 2,81 km de comprimento por 4,73 m de largura,e a
segunda com 1,84 km de comprimento por 630 m de largura.
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Figura 30: Rio Madeira a jusante de Porto Velho, região do lago do Cuniã. Feições geomorfológicas
fluviais. Mapeamento das feições geomorfológicas sobre imagem Landsat 2016, composição colorida
falsa cor R6G4B5, na escala de 1:50.000. Vista geral da antiga ilha das Curicacas (A e B). Imagem
de Satélite Google Earth, ocorrência de barras laterais e frontais (a), definição de uma imensa área
de sedimentação (b2) para a formação de novas ilhas.

Entre a primeira ilha e a faixa de barra arenosa existia um braço que se
conectava à calha (2006) ( circulo preto) e que se apresenta

colmatado e

incorporado a barras laterais mais antigas na imagem 2016. A colmatação do canal
permite o estabelecimento vegetação, inicialmente graminosa podendo evoluir para
uma vegetação de maior porte, conforme pode ser observado na figura 30 b, onde a
resposta espectral da imagem aponta para um vegetação em estágio de evolução.

87

Independente dos processos de erosão, sedimentação e comportamento de
leito essa evolução pode estar atrelada ao evento de cheia. Durante a cheia, o nível
de água sobe e a velocidade do fluxo torna-se maior, aumentando intensamente a
concentração de carga suspensa arenosa, devido às irregularidades das margens, e
a velocidade do fluxo marginal é reduzida, induzindo a deposição da carga
transportada sob a forma de barras de enchentes (STEVAUX; LATRUBESSE, 2017)
conforme exposto na figura 31.
Ainda segundo Stevaux e Latrubesse (2017) a continuidade dos processos de
formação de barra lateral e ressaco8 que passa a sofrer sedimentação vertical por
decantação de material mais fino, liga-se definitivamente à ilha ou à margem. Esse
processo é um dos responsáveis/formadores da planície de inundação

Figura 31: Barras de enchente no rio Madeira, localizada a jusante da foz do lago do Cuniã (A) e na
frente da estrada de ferro Madeira –Mamoré em Porto Velho (B) formadas por areia muito fina a silte.
Fonte: (A) Shirlei Sampaio, 11/2016; (B) Mario Venere 08/2016.

5.3.4. Evolução no Interflúvio rio Preto - Machado

Nesta área que compreende o interflúvio dos rios: Preto do Ji-paraná ou
Machado e Maicimirim ambos com foz no rio Madeira. O seguimento localiza-se na
comunidade ribeirinha de Calama, interflúvio Ji-paraná/Machado - Maicimirim,
margem direita do Madeira, distante de Porto Velho 139 km.

8

Corpo de água que se forma entre uma margem e a barra lateral que tende a ser
preenchido em sua extremidade montante (STEVAUX; LATRUBESSE, 2017).
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O sítio da comunidade está localizado em relevo tabular em degrau com
altitudes próximo aos 80 metros nas áreas elevadas, composta por latossolos e glei
distrófico nas áreas baixas, além de neossolos aluvionares na planície fluvial.
As metamorfoses encontradas nesta seção incluem, principalmente, o
deslocamento do leito rio para a esquerda, em direção a planície fluvial em
aproximadamente 1,377 km.
Esse fenômeno promoveu o alargamento da calha fluvial do rio Madeira: em
1976 a seção transversal do curso correspondia a 661,45 metros em 2016 apresenta
1,638 km, conforme pode ser visualizado na figura 32.
Na planície fluvial, as áreas com barras de acreção permeadas por pequenos
lagos marginais e brejos estão sendo colmatadas. Na imagem, nota-se que as áreas
lagunares estão se tornando mais estreitas (imagem A, e no detalha em B1, na
figura 32, em ambas as margens do rio Madeira). Deve-se lembrar que em 2014 o
rio Madeira passou pelo processo de inundação e deixou alguns metros de
sedimentos nas áreas baixas, acelerando o processo de sedimentação das
mesmas.
Chama-se atenção, também, para a evolução das barras em pontal com
destaque na figura 32 B, em setas vermelhas. Pois, como exposto anteriormente o
processo evolutivo de ilhas corresponde ao conjunto de barras centrais e laterais
que unidas podem se transformar em ilhas. A posterior redução de energia na alça
do canal menor promove a colmatação deste e a incorporação da ilha a planície.
Na figura 33 apresenta-se as modificações ocorridas nas ilhas da área.
Entende-se que os mecanismos que levaram ás alterações deste subambiente são
os mesmos que atuam nos trechos do Arco do Madeira, e na área da extinta ilha de
Curicacas. Segundo Stevaux e Latrubesse (2017) em um rio multicanal como o
Madeira, as ilhas podem permanecer desde centenas a milhares de anos no
sistema, e que elas têm existido há pelo menos durante os últimos 300 anos neste
rio.
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Figura 32: Sequência evolutiva da calha do rio Madeira - trecho confluência com rio Jiparaná/Machado.Imagens de satélite Landsat de 1976 - 2016, neste conjunto de imagens (A), (B), e
(B1) observa-se o deslocamento do rio Madeira para a esquerda tomando áreas da planície. O
tracejado em branco indica a antiga posição e largura da faixa fluvial do rio em 1976.
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Figura 33: Sequência evolutiva da calha do Madeira - Trecho Calama. Os círculos tracejados indicam
1) alterações desde formação de ilhas a sua extinção; 2) alterações na foz do rio Ji-paraná, onde era
possível observar uma bifurcação, agora abandonada em processo de sedimentação.

No entanto percebemos a efemeridade destas feições no sistema do rio
Madeira próximo a foz do rio Ji-paraná, com aparecimento e evolução de uma ilha e
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seu desaparecimento em menos de 04 décadas, conforme pode ser observado nas
imagens (Landsat) da figura 33.
Na figura 33 (A) o processo de sedimentação estava dando início a uma
barra arenosa central em 1976, e que aparece aumentada no ano 1986 (33 B).
A presença de barras centrais9 levou a formação de uma ilha denominada
pelos ribeirinhos de Ilha Nova.

Suas dimensões em 1976 eram: comprimento

538,38 metros e largura 136,36 metros; em 1986 apresenta forma de ilha, com
comprimento 1,60 km e largura de 506,35 metros com notória presença de
vegetação graminosa.
Na imagem de 1996 (33 C) a área apresenta uma mudança no acúmulo de
sedimentação, deslocada para a margem direita a montante e a ilha deixa de
receber sedimentos e passa por processos erosivos o que levando ao seu
desaparecimento. A extensa barra arenosa lateral da margem direita apresenta
comprimento de 5,48 Km, largura de 467, 72 metros e mais a frente na
desembocadura do rio Ji-paraná observa-se agora uma outra ilha formada entre a
margem fluvial e a barra lateral.
Em 2016 (33 D) a única evidência da existência da então Ilha Nova, agora
uma paleoilha, é a resposta espectral (que na composição de bandas utilizadas
aponta para uma coloração verde claro).
Em campo também foi observado que a vegetação homogênea, formada por
arvoretas conforme foto da figura 34, o que indica que os processos de formação da
paisagem bem como da planície aluvial neste ponto é extremante recente.

9

As barras centrais constituem-se em depósitos arenosos, alongados formados no centro
dos canais principais. São corpos que variam de 200 1.000 metros de extensão, apresentando uma
alta relação comprimento /largura (SANTOS et al., 1992).
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Figura 34: Estrutura da Vegetação - Margem esquerda do rio Madeira.
Vegetação homogênea na denominada Ilha Nova, atualmente incorporada a planície fluvial, em frente
a desembocadura do rio Ji-paraná próximo ao Distrito de Calama. Foto: SAMPAIO, 11/11/2016

5.3.5. Evolução da frente da comunidade de Calama

O processo de sedimentação promovido pela desembocadura do rio Jiparaná, na seção transversal que antecede a localização da comunidade ribeirinha
de Calama, levou ao estreitamento da calha fluvial do rio Madeira, cujas dimensões
em 1976 era de 943, 31 metros de largura e passou a ter somente 654,18 metros
em 2016, visível na figura 33.
Ainda que de maneira geral tenha ocorrido um estreitamento na calha do
Madeira, período 1976 a 2016, existe variações no comportamento fluvial nesta
seção, que corresponde a comunidade de São Francisco, no ano de 2006 a 2016
houve um alargamento desta seção passando de 945,95 metros para 1,135
quilômetros, observado no figura 33 C e D, visto com mais detalhe na imagem
seguinte.
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É importe salientar também que está localidade está passando por um
processo de retilinização, na frente de Calama é possível observar uma frente
retilínea no terreno (barranco) com extensão de 1, 850 km. Consequentemente,
nesta porção em que os processos erosivos são mais acentuados, ocorrendo
cruzamentos de falhas em sentidos horizontais e verticais.

Figura 35: Alargamento da calha do Madeira no trecho São Francisco. Imagem Landsat composição
falsa cor R6, G5, B4 de 2016 (A), composição cor verdadeira fusionada R4, B3, G2 de 2016. O
círculo em preto indica uma frente retilinizada no terreno.

O processo de estreitamento da calha colabora para os processos erosivos
nos terrenos justafluviais, pois conforme mapeamento com base nas imagens de
satélite houve um avanço erosivo, na margem frontal da localidade de Calama, cujo
recuo medido pelas imagens foi de 120,88 metros conforme pode ser visualizado
nas fotos da figura 36 onde A apresenta a condição no período seco e B após a
cheia, já no mês de junho de 2016.
Os processos erosivos passaram a ser potencializados após a grande cheia
histórica do verão de 2013/2014, ficando este terreno ficou submerso por 04 meses.
No ano de 2016 houve outra cheia de menor dimensão que a anterior.
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Figura 36: Frente erosiva no Distrito de Calama (A) Registro da cheia no ano de 2016 (B)
Fotos: Shirlei Sampaio, 11/11/2016 (foto A), Mario Venere, 05/06/2016 (foto B).

Além do fator de estreitamente levantado via sensoriamento remoto neste
ponto, outros fatores ajudam a compreender os problemas enfrentados por esta
comunidade.
Segundo CPRM (2013) a proximidade da foz do rio Ji-paraná ou Machado
com a comunidade, o formato curvilíneo do trecho e a vazão do Madeira associada a
vazão o rio Machado, que contribui em média com 10% do total da vazão que passa
nesse trecho do rio Madeira, causam naturalmente um regime turbulento devido ao
encontro das águas. Relatam que o estreitamento é na ordem de 55% e que este
fator potencializa a velocidade do rio, cuja taxa de energia não se dissipa e passa a
ser canalizada. Destacam que o fator estreitamento aliado a morfologias de curva é
relevante, uma vez que o gradiente de velocidade, associado à conformação física e
geológica do leito, causa correntes secundárias com movimento rotacional contra as
margens, originando processos erosivos seguidos de deposição.
Outro fator que influencia fortemente a erosão na área é a presença de falhas
regionais com cruzamento de falhas secundárias, conforme já demonstrado no item
5.1. Apesar de, nesta área ocorrer latossolo vermelho amarelo distrófico cujas
características físicas são consideradas resistentes á erosão, todos os outros
fatores, como a energia da velocidade da água, o cisalhamento do solo pela
presença das falhas associados ainda a intensa movimentação de barcos e pessoas
no local, garimpo no sopé dos barrancos, alem das inundações do rio Madeira, em
conjunto tornam esse local altamente suscetível ao desbarrancamento e perda de
área e de bens materiais.
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Estes fatores levaram o poder público a transferir a Vila de Calama para o
terraço mais elevado, para pelo menos evitar os transtornos das inundações do
Madeira na área.
Neste item, conseguiu-se então perceber a relevância do conhecimento do
meio físico e comportamento do sistema fluvial para a instalação segura de
comunidades ao longo de um rio da magnitude do Rio Madeira.

5.4. Intervenções Antrópicas

Assim como todos os demais sistemas geomorfológicos, os fluviais
apresentam inúmeras variáveis que atuam direta e indiretamente na configuração
geomorfológica do curso, de forma que qualquer interferência pode repercutir de
maneira complexa em todo o sistema fluvial, conforme demonstrado nos itens
anteriores.
Segundo Stevaux e Latrubesse (2017) as interferências antrópicas num
determinado ponto pode se propagar tanto espacialmente, por longas distâncias,
quanto temporalmente, por um longo período de tempo a contar do tempo em que
se iniciou a intervenção.
Neste sentido os impactos induzidos pelo homem nos cursos fluviais podem
ser de ordem direta ou indireta, sendo que os primeiros são impactos localizados
diretamente no canal, tais como grandes obras, obras de contenção de cheias
(diques) ou de erosão (revestimento); já os de natureza indireta são àqueles
comandados pelas atividades na bacia de drenagem, relacionados especialmente ao
uso e ocupação do solo, inclui-se aqui também o fator urbanização da bacia
(CUNHA, 1995; CARVALHO, 2008; STEVAUX; LATRUBESSE 2017).
Na bacia do Madeira há exemplos significativos de exploração e/ou
intervenção nos recursos fluviais. Na figura 37 são apresentadas algumas
interferências

de

ordem

antrópica

no

sistema

fluvial

do

rio

Madeira.
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Figura 37: Usos na bacia hidrográfica do Madeira. Porto para descarga de grãos, há muitos outros celeiros distribuídos na margem direita do Madeira,
localizados entre Porto Velho e distrito de Cujubim Grande (A); Hidrelétrica de Santo Antônio, a seta na imagem indica o sentido do fluxo do rio, o ponto
vermelho indica área que sofreu deslizamento em agosto de 2016 (B); atividade de mineração no baixo curso do Madeira (C), contenção à erosão margina
(D). Fonte: Shirlei Sampaio (A,C e D), agosto/novembro-2016, Google Earth, 2016.
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5.4.1. Impactos do Transporte Fluvial

Historicamente o rio sempre foi a via de transporte de cargas e pessoas.
A Hidrovia do Madeira abriga pátios portuários ao longo da margens direita do
rio, para a descarga e transporte de grãos para o porto de Manaus, abastecimento
de combustível, transporte de veículos e eletroeletrônicos entre outras mercadorias.
Apesar dos benefícios socioeconômicos, estas atividades resultam em
complicações para o sistema fluvial do Madeira, pois para sua manutenção,
necessita de dragagens no leito nos períodos de seca.
A dragagem consiste na remoção dos sedimentos que se acumularam no
fundo do canal, comumente para ampliar o fluxo no canal ou possibilitar a
navegação. A dragagem para a navegação, na maioria dos casos, é um
procedimento complexo e oneroso, uma vez que a dinâmica altera, às vezes
rapidamente a morfologia do canal (STEVAUX; LATRUBESSE 2017).
Não pode-se desconsiderar as mudanças promovidas pela atividade a longo
prazo, dento do sistema fluvial.
No Madeira é comum e recorrente a formação de barras arenosas e muitas
delas chegam a ter vários metros de alturas. Como exemplo, no período de seca
(julho-setembro) de 2016 surgiram diversos bancos de areia em afloramento de
trechos rochosos. Ainda em novembro de 2016, por ocasião da ida em campo,
observou-se a formação de

barras arenosas centrais e laterais quilômetros de

extensão. Conforme apresentado anteriormente, o surgimento dessas barras
favorece a alteração do fluxo podendo transmitir alterações morfológicas a jusante.

5.4.2 Impactos Causados pela Garimpagem do Ouro

Outras interferências pontuais, mas que não deixam de interferir no sistema
como um todo, se encontra a dragagem para o garimpo de ouro realizada há várias
décadas e que mobilizam toneladas de sedimentos ao longo de todo trecho
estudado.
A tendência para ocorrência de ouro aluvionar decorrentes de depósitos
relacionados as rochas sedimentares fizeram do rio Madeira uma jazida. Segundo
98

Bastos e Lacerda (2004) a bacia superior do rio Madeira foi a segunda maior região
produtora de ouro de garimpo na Amazônia dentre as duas ultimas décadas do
século passado. A corrida do ouro no rio Madeira iniciou em 1975 como uma
atividade individual, não mecanizada, principalmente em bancos e margens do rio,
durante a estação seca (BASTOS; LACERDA, 2004).
Essa atividade não se concentra apenas no leito, mas nos bancos e barras
fluviais e nos barrancos. Trata-se de interferência direta no sistema fluvial. Não é
difícil verificar atuação de dragas, em alguns momentos chegam a se formar
verdadeira 'vilas' de dragas mobilizando o leito do madeira (figura 38).

Figura 38: Atividade de mineração rio Madeira. Atuação de dragas clandestinas mobilizando o leito
do rio (A), comunidades de dragas. Fonte: Rondônia agora, 2016; Google Earth, 2016.
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As alterações na morfologia do canal, advinda da garimpagem incluem
aumento na profundidade do canal, visto que a garimpagem movimenta grande
quantidade de material do próprio leito, dos depósitos aluviais, planícies de
inundação e terraços fluviais além da contaminação da água por uso de mercúrio,
extremamente nocivo a saúde humana.
Conforme Bastos e Lacerda (2004) em 1985, 700 a 800 dragas operavam no
Madeira, trecho Guajará Mirim - Porto Velho, na fronteira com a Bolívia. A produção
total dessa garimpagem resultou em 9,4 toneladas anuais, refletindo em uma
emissão anual estimada de 12 toneladas de mercúrio (Hg).
Com a última inundação do rio Madeira em 2014, houve o acumulo de vários
metros de sedimento ao longo de toda calha, que promoveu grandes modificações
na geomorfologia e acentuada sedimentação das áreas baixas. Esse material vindo
dos Andes é reconhecido pelo teor de ouro misturado ao sedimento siltoso, o que
elevou o número de dragas para a garimpagem do mineral.
Nesse aspecto, chama-se atenção para esta atividade como modificadora da
paisagem fluvial em longo prazo.

5.4.3. Impactos Causados Pelas Barragens

A hidrelétrica de Santo Antônio, localizada a 6 km a montante do centro da
cidade de Porto Velho teve sua construção iniciada no ano de 2007. O
empreendimento foi instalado sobre a antiga Cachoeira de Santo Antonio localizada
num arco estrutural em forma de ferradura tendo a cidade instalada na sua margem
direita, na curva côncava do rio.
Varias foram as interferências no local até a finalização da obra. Entre elas o
desmonte de parte da Ilha utilizando dinamites para a remoção de rochas do local.
A jusante houve a construção de diques de contenção (figura 37 D) para proteção
das margens na abertura das comportas, que ocorreu em 2011. Mesmo assim uma
série de eventos de grande magnitude passou a ocorrer na área,
Inicialmente ocorre o desbarrancamento de mais de 50 metros das margens,
em face da turbulência e energia das águas com a abertura das comportas gerando
perdas materiais aos ribeirinhos da margem esquerda do rio.
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Na margem direita também ocorreu a perda de metros de barrancos,
especialmente nos ponto próximos ao terminal Cai N' água, onde a contenção com
rochas foi aos poucos cedendo.
Em 2014 ocorre a inundação histórica e a cidade de Porto Velho fica 60 dias
com as áreas de cotas abaixo de 63 metros debaixo d’agua. O evento promoveu o
desabrigo de centenas de famílias e deixou a comunidade do bairro Triangulo,
localizada a 5 km da hidrelétrica de Santo Antônio soterrada por sedimentos, em
mais de 5 metros na área de baixada, medidos por esta autora. Dentro da Estrada
de ferro Madeira Mamoré foram encontrados, 1,2 metros de sedimentos quando o
rio baixou.
As rochas do dique de contenção foram soterradas com vários metros de
sedimentos conforme mostrado na figura 39 C.

No ano de

2016, houve um

deslizamento nesta área ocorrido na data de 13 de agosto numa área de porto e
estaleiro, com soterramento de 12 caminhões tanque conforme figura 39 E.
Nesta mesma área as moradias estão parcialmente ou totalmente
comprometidas (figura 39 A) e o terreno apresenta fendas horizontais e verticais e
elevada suscetibilidade de desmoronamento.
O contexto geológico da área é constituído predominantemente por
sedimentos arenoargilosos inconsolidados, de coloração escura (presença de
matéria orgânica) e de natureza geomecânica frágil, ocupando a planície de
inundação (CPRM, 2016). Substratos desta natureza não são indicados para
ocupação para atividade portuária.
Os terrenos adjacentes cobertos pelos sedimentos fluviais apresentam fendas
e trincas de cisalhamento, o que indica que o terreno ainda se encontra bastante
instável, podendo ocorrer novos eventos de deslizamento. Salienta-se o alto risco
envolvido, visto a existência de residências no entorno.
A frente de Porto Velho, ocorreu a formação de barras arenosas de vários
metros de altura próximas da margem esquerda e o descobrimento do substrato
geológico com presença de rochas lateríticas no leito do rio, na área em frente o
Mirante 2.
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Figura 39: Efeitos antrópicos na área de influencia da UHE Santo Antônio. Residências total ou
parcialmente comprometidas

(A,B) notar a tubulação de distribuição de água (CAERD) exposta;

camadas de sedimentos depositados nos terrenos marginais próximos ao evento de deslizamento,
incluindo as rachaduras presentes na área (C, D); Deslizamento na margem direita do rio Madeira em
empreendimento portuário JP (E). Foto: Sampaio, 25/08/2016.

Na literatura encontramos que, em relação os impactos causados por
barragens, a resposta imediata são os processos de erosão a jusante do
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reservatório, indo mais além, ocasionando mudanças na regulação do

regime

(alteração, da carga suspensa transportada, modificação na característica de
transporte da carga de fundo), mudanças na interação canal-planície, modificações
morfológicas (taxas de erosão de ilhas e margens, alteração na textura da carga de
fundo) (STEVAUX; LATRUBESSE 2017).
Segundo CPRM (2015) o levantamento batimétrico do rio Madeira realizado
no trecho imediato a UHE de Santo Antônio, verificou-se que os trechos com maior
profundidade são aqueles próximos a hidrelétrica, que apresenta cotas negativas de
até 4 metros, ou seja, a baixo do nível do mar, ocorrendo um aprofundamento do
leito pela força da saída de água das comportas. Na figura 40 apresenta-se um
croqui do perfil elaborado pela CPRM em 2015.

Figura 40: Perfil batimétrico do trecho do rio Madeira. Seguimento jusante da UHE de Santo Antônio.
As cotas associadas a coloração azulada, refere-e ao ponto que sofreu aprofundamento de leito.
Fonte: CPRM, 2015.

Como vemos, ocorreu um grande impacto no leito do rio e que se manifesta
nas suas margens, principalmente na área mais próximas a barragem hidrelétrica.
Carvalho (2008) ao descrever as modificações imediatas relacionadas a
instalação de barragens, menciona os processos de erosão com aprofundamento de
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leito, como sendo os primeiros a ocorrer

nas imediações da barragem,

correspondendo ao primeiro estirão de influência.
Nesse caso as cotas negativas estão direcionadas para o bairro Triângulo e o
terminal Cai N’ Água (margem direita) cuja morfologia fluvial apresenta as seguintes
características: curvatura de margem côncava, que naturalmente é onde ocorrem os
fluxos mais intensos de águas, maior velocidade, logo são localidades propensas à
erosão; a margem esquerda, convexa, possui profundidades inferiores à margem
direita, cuja deposição é mais intensa revelando balcão de areias, já descrito
anteriormente.
Em outros pontos da área de influencia direta das usinas, houve a construção
de muros de gravidades (uma espécie de gabião, não muito definido)

tais

intervenções estende-se desde área da Usina de Santo Antônio (antiga Vila de
Santo Antônio) até as imediações do complexo da Estrada de Ferro Madeira
Mamoré (E.F.M.M.). Está medida de proteção das margens vigora desde período de
construção da UHE Santo Antônio visto que o rio tenta naturalmente recompor sua
carga (suspensa e de fundo), passando a erodir os depósitos do canal e da planície
de inundação (erosão vertical e lateral). O rio passa agora a se habituar ao novo
regime hidrológico imposto pela barragem.
Consoante ao fato, Stevaux e Latrubesse (2017) ressaltam que a
potencialidade da erosão dependerá da capacidade de retenção da represa, das
características da organização do fluxo e dos aspectos geológico-geomorfológicos
do sistema fluvial a jusante da barragem. Ainda segundo os autores, nos casos em
que rios à jusante não recebam tributários com abundante carga sedimentar a
resposta será em absoluto a erosão.
Lembramos que neste trecho estudado o rio Madeira não possui tributário de
porte em ambas as margens, vindo a receber aporte de sedimentos do rio Jamari
somente a 62, 37 km de distancia da usina de Santo Antônio e mais adiante o
Machado à 142, 08 km de distância.
As comunidades ribeirinhas tem sentido as mudanças inclusive no regime
das águas, visto que toda vez que se abre as comportas a velocidade do fluxo e a
altura da água no rio é modificada.
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O baixo Madeira abriga outros Distritos, a exemplo temos São Carlos, Nazaré
e Calama, em comum todos apresentam problemas de erosão nas margens como
levantado anteriormente (seção 5.3.2; 5.3.3; 5,3,4 e 5.3.5).

Figura 41: Processos erosivos nos Distritos do baixo Madeira. Degraus de abatimento (A e C);
margem esquerda do rio Madeira, comunidade de São Carlos (A); comunidade de Nazaré (C),
desmoronamento de terreno marginal, com solo exposto margem direita (B); desbarrancamento s
margem da estrada do Belmont, esta margea o rio e serve de apoio para carga e descargas de
produtos nos portos da localidade. Foto: Sampaio, 11/11/2016 (A e B), site Rondônia Agora, 13/02/16
(C), Rondônia ao Vivo, 23/02/16 (D).

Ao longo do trajeto (seguimento estudado: Porto Velho - Calama) são
perceptível erosões de margem, sejam por degraus de abatimento (rastejo) ou
desmoronamento dos terrenos marginais. Os casos mais críticos de erosão de
margem são os ocorridos nas comunidades de São Carlos, Nazaré e Calama, figura
41.
Em Porto Velho a erosão nas proximidades da UHSA, do porto graneleiro e
na estrada do Belmonte são de grande monta, necessitando de monitoramento e
medições dos eventos para planejamento de contenções.
Anteriormente á construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio já
ocorriam variações na morfologia e no comportamento da calha, conforme pode ser
observado na figura 42. Contudo, verifica-se que estas modificações são de
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pequena magnitude, com alargamentos abaixo de 50 metros quando comparado o
limite fluvial de 1976 a 2006.

Figura 42: Comportamento da calha do Madeira na região de influência da UHE Santo Antônio.
Imagem Landsat composição cor verdadeira fusionada R4, B3, G2 de 2016. A linha vermelha
representa o limite das margem no ano de 2006 e a linha amarela em 1976. O ponto Indicado pela
Letra A refere-se a área com maior perda na margem direita, a seta azul indica o sentido do fluxo da
água. Imagem de 1976 (A), Imagem 2006 (B) Imagem 2016 (C). Ampliação, constando o
comportamento evolutivo, intervalo 1976 - 2006; 2006 - 2016.
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No período de 2006 a 2016 a metamorfose é abrupta, em suma deve-se a
instalação do reservatório contribuindo para aumento da área de inundação. A
margem esquerda foi a mais impactada, no ponto 1, considerando o limite das
margens do ano de 2006, a calha do Madeira ampliou-se em 1,134 km;
No ponto 2 a ampliação foi de 177,00 metros, essa ampliação da calha se
propagou desde área imediata ás comportas até uma distância de 4, 565 km.
Na margem direita a erosão foi mais proeminente no ponto ilustrado pela
letra A, nesta localidade houve um avanço erosivo de 148 metros e corresponde ao
bairro Triângulo. Observa-se que o fluxo de energia e saída de água convergem
diretamente para este ponto, localizado na margem côncava, naturamente mais
erosiva, acelerando os processos de erosão fluvial.
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6. CONCLUSÃO

As variações temporais registradas nas informações espectrais e espaciais
que compôs o conjunto cronológico de imagens de satélite Landsat (1976, 1986,
1996, 2006 e 2016) ampliaram o entendimento dos processos fluviais e
proporcionaram a identificação e interpretação das modificações que ocorreram ao
longo de 04 décadas. A interpretação foram por vezes dificultadas, sobretudo pelas
características do ambiente amazônico, visto que a densa cobertura vegetal tende a
encobrir determinadas feições, especialmente as paleoformas. Para tanto foi
necessário o uso de diferentes bandas espectrais e processamento digital.
A analise temporal realizada nos trechos do arco estrutural do Madeira, trecho
comunidade de São Carlos, ilha Curicacas e interflúvio rio Preto - Machada,
demonstrou que as evoluções ou metamorfoses fluviais estão mais associadas aos
aspectos do meio físicos, sobretudo, as de ordem geológica pela presença do Mega
Lineamento Madre de Dios/Itacoatiara que exerce forte influência no sistema fluvial,
comandando retilinizações, deslocamento de leito, as feições retilinizada passam a
apresentar a mesma direção geral do lineamento sentido SW-NE.
Vale resaltar que este é um rio de intensa dinâmica, como pode ser
comprovado na análise fotointerpretativa , e que o mesmo continuará passando por
modificações, pois sua natureza é controlada por falhas. Portanto, processos
neotectônicos ou reativações de falhas dificilmente permitirão que o mesmo
encontre seu estágio de equilíbrio. Um exemplo disso são as frentes de falhas e
margens erosivas destacadas neste sistema.
Além dos fatores morfotectônicos a própria dinâmica do Madeira, vazão, fluxo
energético e processos sedimentológicos influenciam no comportamento de
subambientes como: ilhas, barras arenosas, linhas de acreção, favorecendo os
mecanismos de formação e extinção bem evidenciados para estas feições.
Apesar de todas as variáveis naturais levantadas neste estudo, como
velocidade de fluxo e erosividade, com capacidade suficiente para comandar
metamorfoses que se distribuem em escalas temporais e espaciais. As de origem
antrópica tem potencializado tais transformações, somente em dois anos a perda de
margens fluviais chega a atingir aproximadamente 50 metros em pontos distribuídos
na área de influência da hidrelétrica do Madeira.
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Quando comparadas a outras áreas, que sofreram alargamentos de margem por
processos naturais, tal realidade demonstra o grande impacto desta estrutura sobre
este sistema. Em outras localidades onde ocorreu a menores taxas de erosão,
Frente de São Carlos que foi na ordem de 134, 70 metros de barrancos erodidos,
valor este que se refere a um acumulativo de 40 anos.
Dada a magnitude dos eventos de metamorfoses, evoluções, atuação de
tectônica, chamamos atenção para um estudo mais detalhado deste trecho Porto
Velho - Calama, fazendo-se necessário estudos das tipologias sedimentares das
áreas com maior tendência a erosão.
Indica-se ainda, sobretudo, a realização de estudos técnicos e de
monitoramento do comportamento das margens fluviais na área de influência da
Usina de Santo Antônio, visto que os efeitos regulados por barragens ainda são
pouco conhecidos, especialmente para grandes rios Amazônicos.
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