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RESUMO 

 

A região de Presidente Figueiredo está situada à cerca de 100 km à norte da cidade 

de Manaus (AM). Nessa área ocorrem inúmeras cachoeiras e cavernas formadas em 

arenitos marinhos silurianos da Formação Nhamundá, Grupo Trombetas, da Bacia 

Sedimentar do Amazonas. 

 Os estudos geológicos desenvolvidos nessa área indicam que essas morfologias 

foram controladas por estruturas neotectônicas. Nesses estudos faltam a definição e 

identificação do sistema e cinemática das falhas envolvidas na modelagem do relevo. 

Adicionalmente, em estudos neotectônicos como dados de falhas e fraturas obtidos em 

campo foram correlacionados aos dados geomorfológicos para a confirmação de que a 

estruturação tectônica controla a paisagem, no âmbito da morfotectônica. 

O alvo deste estudo compreende a área da Cachoeira Porteira e em entorno, situada 

no km 13, da rodovia estadual AM-240, por apresentar camadas da Fm. Nhamundá 

deformadas e rotacionadas. O estudo baseou-se inicialmente na análise em imagens de 

satélite (Landsat ETM+) para caracterização da morfologia do local, modelo digital de 

elevação SRTM para obtenção de produtos cartográficos e dados de campo onde foram 

mapeadas as tipologias das falhas existentes na região das cachoeiras. Esses dados foram 

tratados no programa de geologia estrutural (Stereo32) para obtenção do regime de tensão 

que prevalece na área de estudo, assim sendo possível a correlação da zona de falhas 

existente e sua influência na formação do relevo local. 

Além de constituir uma área de interesse turístico e ambiental, nos arenitos da Fm. 

Nhamundá são exploradas águas subterrâneas para o abastecimento industrial e residencial 

daquela localidade. Desse modo, o estudo neotectônico possibilitou uma ampliaçãodo 

conhecimento dessas estruturas e do seu potencialpara a prospecção de recursos hídricos 

ou ainda na evolução da paisagem dessa região de borda da Bacia Sedimentar do 

Amazonas. 

Os resultados mostraram que no domínio estrutural da região de Presidente 

Figueiredo prevalecem falhas normais de atitudes N05W/35SWque afetam o Grupo 

Trombetas, indicando um controle neotectônico do relevo e drenagem submetidos segundo 

a direção NW-SE como visto nos igarapés Mutum e da Onça, e no encachoeiramento na 

área de estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

A região do Município de Presidente Figueiredo, localizado ao norte da Cidade de 

Manaus, Km 107 da BR-174 (Fig. 1), é caracterizada por ser alvo de interesse 

turístico/ambiental e de exploração de água subterrânea em decorrência do grande número 

de cachoeiras e prováveis aquíferos situados em arenitos marinhos silurianos da Formação 

Nhamundá, Grupo Trombetas, da Bacia Sedimentar do Amazonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Mapa de localização da área de estudo (a). A região de Presidente Figueiredo compreende os 

afloramentos representados pelas cachoeiras daquele setor(b). 

Os estudos geológicosdesenvolvidos na região das cachoeiras de Presidente 

Figueiredo indicam um controle por estruturas neotectônicas, sem definir quais direções tem 

maior influência na formação da paisagem e no encachoeiramento naquela região, segundo 

(Nogueira et al. 1997 a e b, Nogueira &Sarges 2001. 

O objetivo deste estudo é o mapeamento de feições estruturais em uma região de 

cachoeiras em Presidente Figueiredo e sua caracterização da influênciana paisagem. 

AM-240 (b) 

(a) 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta etapa consistiu na busca por conceitos e informações geológicas acerca 

da temática do estudo. Desse modo, será abordado sobre a formação geológica 

existente na região e o conceito de neotectônica. Esses dois temas são importantes 

para o entendimento inicial da pesquisa. Adicionalmente, termos conceituais sobre 

falhas, lineamentos e modelos SRTM serão abordados para complementação desta 

revisão. 

2.1 Geologia da área de estudo 

A região de estudo está inserida predominantemente no Grupo Trombetas, 

flanco norte da Bacia Sedimentar do Amazonas, segundo Caputo et al. (1971) e 

Caputo (1984) essa unidade está subdividida, da base para o topo, nas formações 

Autás-Mirim, Nhamundá, Pitinga e Manacapuru, tendo idade Ordoviciana-Devoniana 

Cunha et al. (1994), corresponde à SequênciaOrdoviciana–Siluriana de 

Ghignone&Northfleet (1971). Em decorrência das cachoeiras estudadas da região de 

Presidente Figueiredo conter o substrato da Formação Nhamundá somente esta será 

citada neste trabalho. 

2.1.1 FormaçãoNhamundá 

Essa formação é constituída principalmente por arenitos finos a médios, com 

subordinada intercalação de folhelho, siltito e diamictito de idade Neo-Ordoviciano ao 

Eo-Siluriano, Lange (1967). O ambiente de sedimentação é fluvial e litorâneo sob 

condições glaciais (Rodrigues et al. 1971; Caputo & Sad 1974; Caputo & Crowell 1985; 

Grahn 1991 e 1992; Grahn & Paris 1992; Caputo 1992 apud CPRM, 2006).  

2.2 Neotectônica: conceitos e revisão 

A neotectônica da região Amazônica é assinalada por estruturas, seqüências 

sedimentares, padrões de rede de drenagem e sistemas de relevo, cujas 

características vêm sendo gradativamente reveladas 

Segundo Sternberg (1950), lineamentos estruturais (NE-SW e NW-SE) 

controlam o sistema hidrográfico (rios e lagos) da região Amazônica em decorrência 

do desequilíbrio isostático promovido pela subsidência na região da foz do Rio 

Amazonas. As evidências tectônicas apontadas foram os padrões retilíneos de rios 

como (rios Urubu e Preto da Eva), anomalias de drenagem em ângulo reto ou em 
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cotovelo, e a formação de feixes paralelos. O controle estrutural na rede de drenagem 

e no relevo também foi abordado no Projeto Radam Brasil (Nascimento et al. 1976, 

Costa et al. 1978, Mauro et al. 1978), e ratifica as ideias apontadas por Sternberg 

(1950) e Tricart (1977). 

Os estudos neotectônicos realizadas na Amazônia têm sido desenvolvidos a 

fim de caracterizar estes movimentos tectônicos (Costa et al. 1988, Franzinelli e Piuci 

1988, Franzinelli Igreja e 1990, Silva et al., 1994, Costa et al. 1996, Fernandes Filho et 

al. 1997) atribuída ao deslocamento da Placa Sul-Americana para oeste desde o 

Mioceno (Costa et al. 1996).  

Na região das cachoeiras de Presidente Figueiredo o controle geológico já é 

bem conhecido e, geralmente, eles representam uma evidência significativa de falhas 

ou fraturas (Schwarzbach 1967, Philbrick 1970, Barcha e Árido 1975, Young 1985, 

Deffontaines e Chorowicz 1991, Alexandrowicz 1994). A ocorrência de falhas normais 

e fraturas, geralmente com a mesma direção da parede das quedas, a presença de 

deslocamentos estratigráficos e das camadas inclinadas sugerem que as cachoeiras 

de Presidente Figueiredo foram predominantemente controladas pela por esse tipo de 

estrutura. 
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3 MÉTODOS UTILIZADOS NA PESQUISA 

Inicialmente foi feito um levantamento de informações bibliográficas em busca 

do conhecimento existente sobre o meio físico regional, sendo consultados trabalhos 

anteriormente desenvolvidos na região das cachoeiras de Presidente Figueiredo, além 

de conceitos de geologia estrutural e sensoriamento remoto utilizados na literatura, em 

que as principais fontes foram artigos científicos e teses de doutorado e mestrado. 

Em seguida foi obtida e analisada a base cartográfica da região, Carta Fazenda 

Rio Branco (SA-20-Z-B-III) e Rio Urubu (SA-21-Y-A-I), em escalas de 1:100.000 

disponibilizadas no Laboratório de Geofísica do Departamento de Geociências da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), para delimitação desta área de estudo. 

O desenvolvimento do trabalho iniciou-se pelo tratamento digital de imagens 

por meio de programas de Geoprocessamento (Global Mapper 12, Arcgis 9.3 e Surfer 

8.0) resultando em alguns produtos cartográficos. Para essa etapa foram obtidas 

imagens de Satélite do tipo SRTM, com resolução de 100 metros obtidas através do 

site da Nasa (http://www.jpl.nasa.gov/srtm/index.html). 

Inicialmente, cada modelo SRTM foi corrigido, utilizando os programas 

SRTMFill e BlackArt para extração dos vazios nos modelos (gaps) e correção dos 

valores de topografia negativos. Com as alterações feitas e corrigidas, as imagens 

SRTM da base de dados podem ser unidas e recortadas e exportadas para então 

gerar uma única imagem SRTM da área de estudo no formato tiff para ser trabalhada 

no programa ArcGis 9.3. 

A partir de técnicas processamento digital de imagens de satélite foram 

desenvolvidas mapas temáticos, diagramas de rosetas e seções topográficas para a 

região por meio dos seguintes programas, Arcgis 9.3, Global Mapper 12, ErMapper 7.1 

e Surfe 8.0. 

A etapa seguinte foi a analise dos mapas e a posterior ida ao campo para 

locação da zona de falha em mapa estrutural e obtenção dos dados estruturais, sendo 

assim possível fazer a integração destes produtos em ambiente SIG (Sistema de 

Informações Georeferenciadas), confecção de seções geológicas ilustrativas e dos 

diagramas estruturais. Para a confecção desses mapas, foi necessária a obtenção de 

uma base de dados da região, constituindo informações para a análise 

geomorfológica, como se segue: base geológica, para a construção do mapa de 

compartimentação morfoestrutural; base hidrográfica, referente aos rios da região; 

base de imagens SRTM, referente ao geoprocessamento destas. 

http://www.jpl.nasa.gov/srtm/index.html
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos culminaram na elaboração de alguns mapas temáticos, 

na área da geomorfologia e de diagrama estruturais obtidos a partir de dados 

coletados em campo. 

4.1 Mapa de Drenagem 

A rede de drenagem foi obtida automaticamente das SRTM pelo programa 

Arcgis 9.3 (Figura 2). A extração se deu através das funções da ferramenta Hidrology. 

Posteriormente, foi realizado um processo para transferir as informação para um 

shape de linha. Para geração da densidade de drenagem, foi selecionado o valor 

específico que melhor representasse a drenagem da região. O mapa gerado foi 

confrontado com uma imagem de satélite da região para a verificação da coerência do 

procedimento. 

A partir das observações feitas no mapa de drenagem foi obtido um mapa de 

lineamentos de drenagem (Figura 3) para a identificação e análise da zona de falha 

com respeito ao desenvolvimento da drenagem na região. 

 

 

Figura 2. Mapa de drenagem apresentando a rede de padrão subdendrítico na região de 

Presidente Figueiredo, obtido a partir da extração automatizada. A principal drenagem da 

região compreende o rio Urubu. 

LEGENDA 

Drenagem 



10 
 

 

Figura 3. Mapa de lineamentos de drenagem em que mostra grande influência na drenagem 

principal da região(Rio Urubu) de direção NW-SE e seus afluentes submetidos a uma zona de 

falha com direção próxima a N-S. 

Na etapa seguinte foram feitas extrações das direções dos lineamentos de 

drenagem com auxílio do programa ERMAPPER, resultando em diagramas de rosetas 

(Figura 4.A e B). 

 

Figura 4. (A) Diagrama de roseta representando a direção dos lineamentos de drenagem da 

área de estudo. As seguintes orientações prevalecem nos quadrantes para o número de 

lineamentos obtidos (frequência): N-S, N45-55W, N25-55E,E-W. Total de lineamentos extraídos 

347. (B) Diagrama de roseta para o comprimento total de lineamentos obtidos: N-S, 55-65W, 

N45-55E, E-W. Total de lineamentos extraídos 347. 

4.2 Mapa de Hipsométrico 

A partir dos dados topográficos do modelo SRTM foi possível gerar um mapa 

hipsométrico (Figura 5), o qual representa as superfícies topográficas existentes na 

região. Nesse mapa podem ser notados: o vale do rio Urubu, numa superfície da 

A B 
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ordem de 50 metros. Possivelmente a zona de divisor dessa bacia, situada a 100 

metros; e o relevo mais elevado na porção norte, o qual separa sistemas de 

drenagens de outros rios. Como consequência foi obtido um mapa de lineamentos de 

relevo (Figura 6), a partir da observação de feições retilíneas contidas no mapa de 

curva de nível e imagem SRTM, em que culminou na possível análise das direções 

dos lineamentos da zona de falha que influenciam na formação do relevo da região. 

 

Figura 5. Mapa Hipsométrico contendo faixas de elevação com intervalo de 20 metros. 

 

Figura 6. Mapa de lineamentos de relevo no qual foi sobreposto a imagem SRTM para possível 

adequação e correção dos lineamentos da região. 
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A partir da extração das direções dos lineamentos de relevo, por meio de 

técnicas no ERMAPPER, foram desenvolvidos diagramas de roseta (Figura 7. A e B). 

 

Figura 7. (A)Diagrama de roseta representando a direção dos lineamentos de relevo da área de 

estudo. Prevalece às orientações nos seguintes quadrantes para a quantidade de lineamentos 

obtidos (freqüência):N35-65E, N25-75E e poucos E-S e N-S. Total de lineamentos extraídos 

259. (B)Diagrama de roseta para o comprimento total de lineamentos obtidos: N45-55W, N-S, 

N55-65W  e poucos E-W. Total de lineamentos extraídos 259. 

4.3 Etapa de campo 

As pesquisas de campo, de grande importância para o reconhecimento e 

medição das atitudes planares e lineares dos arenitos na zona de falha para posterior 

correlação com as atitudes obtidas nos mapas de lineamentos estruturais para 

entender sua influência no relevo e encachoeiramento da região, baseou-se nas 

visitas à Cachoeira da Porteira (Figura 8.A, B, C) localizada no km 13 da rodovia 

estadual AM-240 e no Sítio Santa Vitória (Figura 8.D, E, F) ao fim de um ramal, cuja 

entrada localiza-se a 500 metros da entrada da Cachoeira da porteira, no sentido da 

Vila de Balbina.  

Ambas as áreas apresentavam blocos e lajedos deformados e rotacionados de 

arenito da Formação Nhamundá, Grupo Trombetas, de granulometria fina a média, 

grãos bem selecionados, estratificação plano-paralela, fraturados e algumas feições 

de eskolithos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Arenitos rotacionados da Fm. Nhamundá (A e B) e Igarapé Mutum condicionado a 

Zona de Falha (C) na Cachoeira da Porteira. Arenitos rotacionados no Sítio Santa Vitória (D), 

estria de falha com N70/35 de atitude (E), duas famílias de veios quartzosos (F). 

B A 

A B

 

C 

D E F 
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De acordo com as observações feitas nos diagramas estruturais (Figura 9) 

foram obtidas as seguintes direções dos planos falhas:N10E e N25E que possuem 

mergulhos para NE e SE. Já os veios apresentam duas famílias de direções, NE-SW 

com mergulho preferencial para SE, e E-W com mergulho para N e S.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Diagramas estruturais das áreas visitadas em que mostram, tanto as falhas 
(A,B,C), quanto os veios (D,E,F), tem direção preferencial NE-SW, com azimute de 
mergulho para SW.

C 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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5 CONCLUSÕES 

No Domínio estrutural da região de Presidente Figueiredo prevalecem falhas 

normais que afetam o Grupo Trombetas. As falhas normais, que deformam a Fm. 

Nhamundá possui a atitude N05W/35SW, como um forte trend que se estabelece na 

região. Enquanto que as famílias de fraturas compreendem três atitudes máximas 

principais: N06W/72SW, N06E/35SE e N65E/56SE e as famílias de veios quartzosos 

apresentam duas atitudes máximas predominantes: direções, NE-SW com mergulho 

preferencial para SE, e E-W com mergulho para N e S. Os dados das populações de 

falhas com estrias estão orientados segundo a direção NE-SW, enquanto que aquelas 

falhas onde não foram obtidas medidas de estrias têm tendência geral N-S. As 

direções NW-SE, NE-SW e N-S representam a direção geral das cachoeiras e 

paredões na estrada na área de estudo. 

 

Portanto, a associação dos dados estruturais obtidos com as análises 

geomorfológicas indica um controle neotectônico do relevo e drenagem submetidos as 

segundo a direção NW-SE, como visto nos Igarapés Mutum e da Onça , e no 

encachoeiramento na área de estudo. No entanto, as direções NE-SW das falhas, 

mais antigas, interferem no sistema de drenagem (Rio Urubu) condicionando-o 

durante o processo de incisão, enquanto que o forte trend NW-SE está associado às 

direções estruturais que controlam parte dos principais rios da região. 
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7 CRONOGRAMA EXECUTADO 

Nº Descrição Ago 

2010 

Set 

 

Out Nov Dez Jan 

2011 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Levantamento 

de Informações 

bibliográficas 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

  

2 Análise em 

imagens de 

satélite 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

        

3 Análise 

geomorfológica: 

relevo e 

drenagem 

    

R 

 

R 

 

R 

      

4 
Elaboração do 

relatório parcial 

     

R 

 

R 

      

5 Etapas de 

campo 

    

R 

 

R 

    

R 

 

R 

  

6 Análise dos 

dados 

estruturais 

      

R 

 

R 

   

R 

 

R 

 

7 Integração dos 

dados 

geológicos e 

geomorfológicos 

     

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

  

8 Elaboração do 

mapa da zona 

de falha 

        

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

9 Elaboração do 

Resumo e 

Relatório Final 

           

R 

 

R 



18 
 

10 Preparação da 

Apresentação 

Final para o 

Congresso 

           

R 

 

R 

 


