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RESUMO 

 

Esta dissertação foi realizada no âmbito da pesquisa Delineamento da Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós – “AquaRios”, desenvolvida no Centro de Tecnologia 

Mineral – CETEM. A ecorregião aquática em foco está localizada integralmente na 

Amazônia Legal, sendo por sua vez um interflúvio dos rios Tapajós e Xingu, ambos 

afluentes da margem direita do rio Amazonas. A presente dissertação traz para a 

Geoquímica Ambiental a discussão sobre ecorregião aquática, bacia hidrográfica, 

meio ambiente, e suas relações com a hidrogeoquímica das águas fluviais por meio 

da análise espacial dos diferentes temas bióticos, abióticos e antrópicos 

individualizados em um conceito atual e oficial de recorte espacial para a gestão 

territorial, as Ottobacias, no caso presente Ottobacias de nível 4. O marco ordenador 

dos temas ambientais, ou seja, a ferramenta utilizada na integração de temas e 

processos relacionados foi a Equação Universal de Perdas de Solo – EUPS, 

calculada através de diversos procedimentos presentes no que atualmente é 

convencionado como Geotecnologia. O resultado obtido foi uma inovadora criação e 

distribuição geográfica dos clusters de Ottobacias evidenciando uma situação de 

degradação ambiental na ecorregião, especialmente nos setores nordeste, noroeste 

e sul provocado em grande parte pela destruição da cobertura vegetal original. De 

acordo com os dados coletados em campo essa situação reflete na hidrogeoquímica 

e na fauna aquática. O resultado desta dissertação fornece um subsídio consistente 

a ser utilizado na gestão dos recursos hídricos, essencialmente no tocante a 

qualidade e gestão de bacias hidrográficas na Amazônia. 

 

Palavras Chave: Geotecnologia. Equação Universal da Perda de Solo. 

Hidrogeoquímica. Diversidade Biológica. 



ABSTRACT 

 

This dissertation was made by the research’s ambit Delineamento da Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós – “AquaRios”, developed at the Centro de Tecnologia 

Mineral - CETEM. The aquatic ecoregion in focus is fully located in Legal Amazon, 

being an interfluve between the Tapajós and Xingu rivers, both tributaries of the right 

Amazon River’s side. This paper brings into the Environmental Geochemistry the 

discussion about aquatic ecoregion, watershed, environment, and its relations with 

the freshwater’s hydrogeochemistry by a spatial analysis of the different biotic, abiotic 

and anthropogenic themes individualized in a modern and official concept with a 

spatial look to territorial management, the Ottobacias, in this case level 4 Ottobacias. 

The originator mark of environmental issues, it means, the tool used in the themes’ 

integration and related processes was Universal Equation of Soil Loss calculated by 

several procedures present in what is currently agreed as Geotechnology. The result 

was an innovative creation and geographic distribution of Ottobacias clusters 

showing the situation of environmental degradation in ecoregion, especially in the 

northeast, northwest and south areas, caused mostly by the destruction of the 

original coverage vegetation. According to the collected data it reflects directly in the 

hydrogeochemistry and aquatic fauna. The result of this dissertation provides a 

consistent subsidy that is to be used in the water resources management, essentially 

with regard to the quality and Amazon’s watershed management. 

 

Keywords: Geotechnology. Universal Equation of Soil Loss. Hydrogeochemistry. 

Biological Diversity. 

 

Keywords: Geotechnology. Universal Equation of Soil Loss. Hydrogeochemistry. 

Biological Diversity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto Delineamento da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós - AquaRios 

desenvolvido no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM -, coordenado pela 

pesquisadora sênior doutora Zuleica Carmen Castilhos, referente ao Edital CT-

HIDRO/MCTI/CNPq nº 37/2005, conforme o seu texto original em Centro de 

Tecnologia Mineral, (2005, p. 4) teve como objetivo geral formar uma rede de 

pesquisa científica, multidisciplinar e multi-institucional, para que assim pudesse 

contribuir para a consolidação das informações já disponíveis, identificação de 

lacunas do conhecimento nas áreas de ecologia, conservação de ambientes 

aquáticos e geração de dados primários, visando à conservação e o uso sustentado 

dos recursos naturais na ecorregião, através da disponibilização de informações 

científicas sistematizadas e úteis para orientar políticas públicas que visem o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia Brasileira. 

O presente trabalho de dissertação corresponde ao objetivo específico 1 que 

consistiu em formar um banco de dados com as informações secundárias 

disponíveis e as primárias levantadas durante as campanhas de campo realizadas 

durante o projeto, relacionadas ao meio físico, biótico e abiótico, da Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós, - Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós incluindo a: geologia, 

solos, geomorfologia, vegetação, hidrologia, qualidade de águas fluviais e clima, 

bem como biogeografia de organismos aquáticos, em especial peixes, moluscos. 

Tomando como ponto de partida a experiência acumulada na pesquisa surgiu 

a necessidade de tentar entender como os temas ambientais sendo eles bióticos, 

abióticos e antrópicos estavam correlacionadas na Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós. Pois, como mostra o Ministério do Meio Ambiente – MMA, em Ministério do 

Meio Ambiente (2006 p.96) o grau de homogeneidade incluído na definição de 

ecorregião aquática e utilizado no Plano Nacional de Recursos Hídricos – PNRH, 

quando aplicado a escalas menores e mais globalizadas tem sido aceito e utilizado 

pela comunidade científica em geral. Contudo, a ecorregião aquática em questão 

especificamente no que diz respeito ao quesito escala, sobretudo a partir da 

utilização de escalas maiores e consequentemente mais detalhadas, tem a sua 

homogeneidade posta a prova, evidenciando a necessidade de avaliar se a 

ecorregião é realmente homogênea. 
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Para tanto, desenvolvemos a subdivisão da Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós, utilizando como recorte espacial as Ottobacias, pois é um sistema de 

classificação e codificação de bacias hidrográficas elaborado por Otto Pfafstetter na 

década de 1980 e aprimorado pela Agência Nacional de Águas - ANA. Tendo em 

vista que as Ottobacias podem ser subdivididas em níveis que variam do nível 1 

maior subdivisão até o nível 6 menor subdivisão encontrada na ANA, tomamos como 

referência a subdivisão de nível 4 existente neste sistema de classificação, gerando 

assim mais de cento e sessenta Ottobacias no nível proposto. Daí iniciou-se a 

construção e utilização do Banco de Dados Geográfico gerado no âmbito do projeto 

AquaRios, esse banco foi construído a partir de planos de informação secundários 

oriundos de órgãos oficiais de pesquisa, ensino, planejamento, gestão etc. nas 

esferas federais, estaduais e ou municipais. 

A transformação da paisagem nas diversas bacias hidrográficas brasileiras, 

essencialmente em regiões com notória incidência de transformações antrópicas, 

constitui-se em um dos mais graves e atuais problemas ambientais. Isto se deve a 

diversos fatores, contudo podemos citar fundamentalmente à substituição da 

vegetação natural que cobria o solo por atividades econômicas. Para esta 

dissertação a Equação Universal da Perda de Solos – EUPS teve como objetivo 

integrar de forma harmônica e parametrizada os temas antropogênicos e naturais 

presentes na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

A EUPS integra de maneira eficiente o potencial que as chuvas têm de erodir 

os solos, a susceptibilidade inerente a cada tipo de solo em ser erodido, as 

características topográficas do terreno, a cobertura vegetal, o uso da terra e as 

práticas conservacionistas do solo. A combinação dessas variáveis resulta na perda 

de solo por tonelada por hectare ao ano, e serve como um bom indicador da 

qualidade ambiental de bacias hidrográficas. 

A partir da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII, 

sobretudo durante as últimas décadas, a contaminação por elementos traços e 

contaminantes orgânicos (metais pesados, hidrocarbonetos) está na pauta principal 

da comunidade científica nacional e internacional, pois os diferentes tipos ou classes 

de contaminantes, cada qual ao seu modo, provocam severos danos, por muitas 

vezes irreversíveis, ao meio ambiente e à saúde humana. Nesse sentido quando 

entendemos que as características hidrogeoquímicas das águas superficiais refletem 

em si os meios por onde elas escorrem, rapidamente criamos um “link” fazendo com 
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que a água superficial passe a possuir uma relação direta com os demais temas 

naturais e antrópicos, justificando a necessidade de compreensão da integração 

destes temas. 

Os temas ambientais podem ser compreendidos como sendo uma divisão 

esquemática dos elementos ou mesmo dos fenômenos naturais e humanos 

encontrados no planeta Terra. Esses temas estão por sua vez intimamente ligados 

com os ramos da ciência moderna que devido a sua complexidade e diversidade são 

agrupados, intitulados e subdivididos pelos mesmos. Podemos citar como exemplo 

de temas: geologia, clima, vegetação, economia, transportes etc.. 

Destarte entende-se que os temas ambientais expressos por fenômenos 

naturais ou antrópicos, bem como as suas características individuais, estão 

espalhados em áreas espacialmente contínuas e disseminados por todo globo 

terrestre. Porém quando tentamos descrevê-los utilizando métodos ou ferramentas 

puramente matemáticas, dependendo do fenômeno é claro, nossas possibilidades 

sofrem algum tipo de restrição no que diz respeito ao seu resultado final. Nessa 

dissertação propomos a utilização quando necessário de modelos inferenciais 

sofisticados como a krigagem (método de interpolação espacial geoestatístico, 

criado por Daniel G. Krige n), associados a funções matemáticas mais simples 

encontradas em um Sistema de Informação Geográfica SIG como, por exemplo, a 

álgebra de mapas, acrescentando ainda funções estatísticas. Portanto, a 

incorporação de procedimentos geoestatísticos presentes nos vários tipos de SIG 

encontrados no mercado, nos ajudou a produzir o resultado da EUPS e a interpretar 

sua relação com a hidrogeoquímica das águas superficiais e a diversidade biológica 

na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 
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2 OBJETIVOS  

 

O objetivo geral desta dissertação é avaliar o grau de homogeneidade incluído na 

definição de ecorregião aquática utilizada no Plano Nacional de Recursos Hídricos, 

quando aplicado a Amazônia, enfatizando parâmetros hidrogeoquímicos de 

qualidade da água e biota aquática. Para o objetivo geral propõem-se três objetivos 

específicos: 

• Objetivo específico 1. Subdividir a Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós 

utilizando o nível 4 da ottobacia como recorte espacial; 

• Objetivo específico 2. Agrupar as Ottobacias de nível 4 em clusters utilizando 

os temas relacionados a Equação Universal de Perdas de Solo: geologia, 

geomorfologia, relevo, solos, uso da terra, vegetação, clima. 

• Objetivo específico 3. Avaliar o desempenho da qualidade da água e 

sedimentos dos rios como um tema a ser integrado aos do objetivo específico 

2. 

• Objetivo específico 4. Avaliar o desempenho de indicadores de peixes e 

moluscos como tema a ser integrado aos do objetivo específico 2. 
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3 BASE TEÓRICA  

 

3.1 ECORREGIÂO AQUÁTICA 

 

De acordo com Crowley, (1967); Zhou e Zheng, (2008) citados Becker et al. 

(2011, p. 193-194) a abordagem ecorregional foi inicialmente proposta e aplicada 

para identificar as áreas homogêneas do globo terrestre, através da interpolação de 

um conjunto de variáveis como, por exemplo, relevo, clima e fisionomias 

vegetacionais. Sendo assim podemos entender que os padrões da distribuição da 

biodiversidade seriam consistentes com estas regiões homogêneas, podendo a 

própria biota fornecer atributos para determinar uma ecorregião. 

Ainda encontramos em Becker et al. (2011, p. 194) que uma ecorregião 

aquática consiste em uma unidade espacial de manejo ambiental, representando 

diferentes tipos de ecossistemas de água doce, devendo refletir também as 

atividades humanas sobre estes ecossistemas. Portanto, as ecorregiões aquáticas 

se apresentam a priori em unidades espaciais relativamente homogêneas e 

constituem um sistema global de regionalização tendo em vista ecossistemas 

aquáticos, o conjunto de corpos hídricos de água doce, os organismos e 

características ambientais intimamente ligadas a esses sistemas. 

A partir da pesquisa bibliográfica sobre ecorregião aquática, Dinerstein et al. 

(1995, p. 75) conceituam uma ecorregião aquática como sendo um conjunto de 

comunidades naturais, geograficamente distintas, que compartilham a maioria das 

suas espécies, dinâmicas, processos ecológicos, e condições ambientais similares, 

e que são ao seu modo fatores críticos para a manutenção de sua viabilidade a 

longo prazo. Pode ser entendido que muitos dos conceitos, em algum momento, 

convergem nesse ponto, não é por acaso que esse é o conceito adotado pelo Intituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. - IBAMA e 

também por algumas ONGs ambientalistas e ou conservacionistas de cunho 

internacional como, por exemplo, a World Wildlife Fund - WWF e a The Nature 

Conservancy - TNC. 

Para o Ministério do Meio Ambiente (2006, p. 97), o sistema de classificação 

das unidades ecorregionais pode estratificar as grandes unidades biogeográficas em 

diferentes níveis – ecorregiões, unidades de drenagem, sistemas ecológicos e 

macrohabitats –, dependendo das escalas de trabalho adotadas e da disponibilidade 
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de informações. Tratando-se de unidades superiores e de escala menos detalhada 

são determinadas por padrões zoogeográficos mais amplos, e no caso do ambiente 

aquático, principalmente a distribuição geográfica de peixes, associados a aspectos 

fisiográficos relevantes. A compatibilidade destas unidades hierárquicas com os 

instrumentos previstos de planejamento de recursos hídricos, especialmente o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos, planos estaduais de recursos hídricos e planos de 

bacias hidrográficas tornam esta abordagem especialmente apropriada ao 

gerenciamento de recursos hídricos. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, (2006, p. 99), a abordagem 

ecorregional aquática consiste num sistema de classificação, regionalização e 

mapeamento que estratifica progressivamente a superfície terrestre em áreas 

menores e de maior homogeneidade. Tornando-se assim uma importante 

ferramenta para a organização e a análise de informações, otimizando os custos 

com monitoramento ambiental, tendo em vista o conhecimento das diferentes 

interações entre terra e água, variações regionais nos padrões de qualidade da 

água, padrões biogeográficos distintos, similaridades e diferenças entre 

ecossistemas nas diferentes ecorregiões. 

Para Ferreira, (2005, p. 158) um ponto importante nos estudos de 

conservação baseados em ecorregiões é a incorporação, “a priori” dos processos 

sócio-econômicos na análise de representatividade das áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade. Entre os principais processos analisados podemos 

citar: localização das principais cidades, rodovias existentes e projetadas e 

hidrovias, tipos de uso do solo (agricultura, pecuária, mineração, exploração 

petrolífera), localização de áreas de desmatamento e frentes de expansão humana. 

Estes são processados, através do uso de técnicas de análise espacial, com os 

dados biogeográficos, a fim de obtermos uma visão do estágio de vulnerabilidade e 

potencias conflitos dentro da ecorregião. 

Já no que diz respeito às ecorregiões aquáticas brasileiras estas representam 

uma grande contribuição à temática ambiental no contexto da gestão integrada de 

recursos hídricos. Segundo Rezende et al. (2006, p. 9), a elaboração das 

ecorregiões aquáticas brasileiras foi desenvolvida pelas organizações não 

governamentais TNC e WWF. A sua elaboração envolveu a participação de 

especialistas em biodiversidade aquática de diferentes partes do Brasil durante 

oficina de trabalho promovida pela Secretaria de Recursos Hídricos, Secretarias 
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Executiva, de Biodiversidade e Florestas todas do MMA, e contou também com 

apoio do Fundo Setorial de Recursos Hídricos do Ministério da Ciência e Tecnologia 

– CT-HIDRO. 

As vinte cinco ecorregiões aquáticas foram delimitadas tendo como referência 

os padrões de distribuição geográfica das diferentes formas de vida aquática e os 

principais fatores físicos determinantes de seu isolamento nas grandes unidades de 

drenagem. Ainda de acordo com Rezende et al. (2006, p. 9), quando relacionadas à 

Divisão Hidrográfica Nacional - DNH elaborada pela ANA observa-se então uma 

estreita relação entre seus limites, havendo casos em que ocorre coincidência total 

entre unidades, em outros representam subdivisões das regiões hidrográficas, e 

havendo ainda alguns casos em que uma ecorregião é compartilhada por duas ou 

mais regiões hidrográficas. Fato este que pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1 – Ecorregiões Aquáticas Brasileiras e a Divisão Hidrográfica Nacional DHN. 

Fonte: Rezende 2006, p. 9 
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3.2 OTTOBACIAS 

 

Para a Agência Nacional de Águas, (2006, 13-14); Galvão e Meneses, (2005, 

p. 2512-2513); Gomes e Barros, (2011, p. 1287-1288), Otto Pfafstetter, do extinto 

Departamento Nacional de Obras de Saneamento - DNOS, desenvolveu um método 

de divisão, subdivisão, codificação e consequentemente identificação de bacias 

hidrográficas, para tanto Pfafstetter utilizou dez algarismos 0 - 9, diretamente 

relacionados com a área de drenagem dos cursos d’água, essa metodologia 

recebeu o nome de Ottobacias. 

De acordo com Silva, (1999) citado por Galvão e Meneses, (2005, p. 2513) a 

técnica desenvolvida por Otto Pfafstetter, ficou conhecida no meio acadêmico pelo 

nome de Ottobacias. 

Esta técnica é caracterizada por sua racionalidade. Utilizando uma pequena 

quantidade de dígitos em um código específico individualizado por bacia, o método 

permite inferir através desse código quais as bacias hidrográficas que se localizam a 

montante e a jusante daquela em estudo. Cada vez que for citada uma determinada 

numeração, sabe-se exatamente a identificação da bacia hidrográfica, seu rio 

principal e seu relacionamento com as demais bacias da mesma região hidrográfica, 

podendo ser estendido até o nível continental. Esta codificação auxilia na 

identificação das bacias e na espacialização de fenômenos ambientais nas mesmas. 

Ainda sobre a metodologia, Pfafstetter, (1989) citado pela Agência Nacional 

de Águas, (2006, 13-14); Galvão e Meneses, (2005, p. 2513); Gomes e Barros, 

(2011, p. 1289) descrevem que as bacias hidrográficas são classificadas em três 

tipos: bacias, interbacias e intrabacias. 

Uma bacia é considerada como sendo uma área de drenagem que não 

recebe drenagem de qualquer outra área do mesmo tipo. 

Já a interbacia é por sua vez uma área de drenagem que recebe fluxo de 

água de áreas a montante. 

E por último a intrabacia é uma área de drenagem que não contribui com fluxo 

de água para outra área de drenagem ou para um corpo d’água como um oceano ou 

lago. 

Essa metodologia se inicia quando tomamos por base o continente, e a sua 

divisão gera as Ottobacias no nível 1, essas divisões geradas recebem uma 
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codificação seqüencial numerada no sentido horário, a partir do norte, de jusante a 

montante do rio principal, esses são códigos de um dígito variando de 0 - 9. 

Os códigos são aplicados em primeiro lugar às quatro maiores bacias 

identificadas que drenam diretamente para o mar, sendo-lhes atribuídos os 

algarismos pares 2, 4, 6 e 8 (numerada no sentido horário, a partir do norte, de 

jusante para montante do fluxo do rio principal). 

As outras drenagens são agrupadas nas áreas restantes, denominadas 

interbacias, que recebem, no mesmo sentido, os algarismos ímpares 1, 3, 5, 7 e 9. 

Para melhor exemplificar a interbacia 3 encontra-se entre as bacias 2 e 4, e a 

interbacia 5 encontra-se entre as bacias 4 e 6, e assim sucessivamente. O código 0 

(zero) é aplicado a maior bacia fechada, ou seja a intrabacia (Figura 2). 

Partindo das Ottobacias de Nível 1, o mesmo processo descrito pode ser 

aplicado tanto para as bacias, quanto para as interbacias restando a seguinte 

divisão, o que a título de exemplo, pegaremos a Ottobacia com o código 4 

representando a Ottobacia de nível 1 da nossa área proposta. A subdivisão da bacia 

4 gera as bacias 42, 44, 46 e 48, e as interbacias 41, 43, 45, 47 e 49. 

Consideramos como nossa área de estudo a bacia do rio Tapajós código 44 e 

a bacia o rio Xingu Código 42, pois conforme a sua classificação sugere são bacias 

hidrográficas individuais e as suas drenagens não recebem contribuição das áreas a 

montante (Figura 3). 
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Figura 2 – Ottobacias brasileiras de nível 1. 

Fonte: IBGE, ANA. 
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Figura 3  – Ottobacias brasileiras de Nível 2. 

Fonte: IBGE, ANA. 

 

Sendo assim conforme aponta Galvão e Meneses, (2005, p. 2515) os dígitos 

dos códigos identificadores das Ottobacias são simplesmente acréscimos de mais 

um dígito aos códigos identificadores dos níveis anteriores da bacia ou da interbacia 

que está sendo subdividida (seguindo sempre o mesmo sentido). Os algarismos dão 

informações de conectividade da rede hidrográfica, pois o último algarismo par 
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sempre caracteriza uma bacia e, da mesma forma, um último algarismo ímpar 

sempre caracteriza uma interbacia. 

Ainda, podemos considerar conforme Barbosa et al. (2007, p. 3274) e 

também com Agência Nacional de Águas (2006 p.18-19) que as Ottobacias 

seguiram toda essa etapa metodológica tendo como base os cursos d’água da rede 

hidrográfica brasileira na escala 1:1.000.000. 

 

3.3 CONTEXTUALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (<http://www.mma.gov.br>, 

acessado em 15 de janeiro 2012) o termo bioma foi utilizado pela primeira vez em 

1943 pelo botânico norte-americano Frederic Edward Clements, que o empregou 

para definir uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características 

específicas são definidas pelo macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude. 

Sendo assim o Ministério do Meio Ambiente considera um bioma como sendo um 

conjunto de diferentes ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade 

entre si. Já de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(<http://www.ibge.gov.br>, acessado em 15 de janeiro de 2012) um bioma pode ser 

definido como sendo um conjunto biótico definido pelo agrupamento de tipos de 

vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições 

geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma 

diversidade biológica própria. 

Segundo Castro et al. (2008, p. 3) citando Ab'Saber, (1977) o bioma 

Amazônia estende-se do oceano Atlântico às encostas orientais da Cordilheira dos 

Andes, até aproximadamente 600 m de altitude, contendo parte de nove países da 

América do Sul, sendo cerca de 69% dessa área pertencente ao Brasil, abrangendo 

os estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato Grosso, Acre, Amapá, 

Rondônia e Roraima, totalizando aproximadamente 4.900.000 km2. 

O Centro de Tecnologia Mineral (2005, p. 5) relata que a região amazônica 

possui a maior área florestal tropical contígua e relativamente intacta do mundo. Sua 

vegetação não é uniforme, consistindo de florestas de terra firme, várzea, savana, 

campinas e outras. Além do grande número de corpos d’água associados à floresta, 

diferem também em tamanho e qualidades de nutrientes, oferecendo imensa 

diversidade de habitats, favorecendo o isolamento de populações e formação de 
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novas espécies. A biodiversidade desta região tem chamado a atenção para o fato 

de que os recursos biológicos podem servir como uma base sólida para o seu 

desenvolvimento regional e para tanto, estes recursos devem ser inventariados 

profunda e sistematicamente. 

Para Castro et al. (2009, p. 4) a região amazônica é marcada não somente 

por importantes bacias hidrográficas, riquezas e belezas naturais, mas pela 

urbanização desordenada e degradação ambiental, que provocam reações em 

diferentes escalas. Segundo Becker (2001, p. 136), a ocupação da Amazônia foi 

percebida como solução para as tensões sociais internas, como a modernização da 

agricultura no Nordeste e Sudeste, devendo-se também a questões geopolíticas ao 

nível continental e Internacional. Em Souza (2006, p. 28) citando Farid (1992) 

encontramos que nas décadas de 1960 e 1970, o desmatamento era reflexo de um 

modelo desenvolvimentista e de integração para a região amazônica, mas, hoje, ele 

pode ser encarado como um reflexo da economia nacional a partir da integração a 

mercados regionais e internacionais e pela dependência de investimentos externos. 

Para o Ministério do Meio Ambiente (<http://www.mma.gov.br>, acessado em 

15 de janeiro 2012) o Cerrado, ocupa uma área de 2.036.448 km²: a totalidade do 

Distrito Federal e parte dos territórios de Goiás, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia. É 

constituído principalmente pelo tipo fitofisionomico denominado savana. Ainda sobre 

o bioma Cerrado de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA (<http://www.embrapa.br>, acessado em 15 de janeiro 2012) o mesmo 

ocupa 24% do território nacional, sendo a segunda maior formação vegetal brasileira 

depois da Amazônia, o bioma Cerrado é favorecido pela presença de diferentes 

paisagens e concentra nada menos que um terço da biodiversidade nacional e 5% 

da flora e da fauna mundiais. 

Segundo Mantovani e Pereira (1998, p 1455-1456) o bioma Cerrado é uma 

das maiores e últimas reservas de terra do mundo capaz de suportar imediatamente 

a produção de grãos e a formação de pastagens. Na década de 70, cientistas 

brasileiros criaram técnicas de correção do solo ácido conhecida como calagem e 

introduziram novas espécies de gramíneas para alimentar o gado com isso a 

pecuária deixou de ser extensiva e deu lugar à implantação de pastagens com 

espécies selecionadas. As duas iniciativas desencadearam um aumento vertiginoso 

na produção agropecuária no Cerrado. Atualmente estima-se segundo o IBGE que 
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mais de 40% da soja, 30% do milho e 40% do rebanho bovino nacionais são 

produzidos no Cerrado. 

Conforme pode ser visualizado na Figura 4 algumas Ottobacias no nível 2 

concentram em sua área mais de um bioma, no presente caso estão inseridos na 

área em estudo o bioma Amazônia e o bioma Cerrado.  
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Figura 4 – Biomas brasileiros e a divisão brasileira das Ottobacias de nível 2. 

Fonte: IBGE, MMA, ANA. 

 

3.4 EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDAS DE SOLOS 

 

Albuquerque et al. (2005, p. 154) mostram que a Equação Universal de 

Perdas de Solo - EUPS, como atualmente é utilizada, foi desenvolvida a partir do 

ano de um mil novecentos e cinquenta e três pela Soil and Water Conservation 
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Research Division of the Agricultural Research Service, que reuniu, na Universidade 

de Purdue United States of America - USA, a partir de dados de escoamento 

superficial e de perdas de solo de 48 estações experimentais localizadas em 26 

estados norte americanos. 

A EUPS como proposta por Wischmeier e Smith (1978), citado por Moreti et 

al. (2003, p. 715) é um modelo empírico e tem por objetivo predizer a erosão, em 

tonelada por hectare por ano - t.ha-1.ano-1, que poderá ocorrer em um local qualquer. 

A = R . K . L . S . C . P - Equação 1 

O Cálculo da EUPS de acordo com Pereira (2006, p. 10) relaciona, de 

maneira combinada, todos os fatores que influenciam a erosão do solo, sendo eles: 

(A) = erosão em t.ha-1.ano-1; (R) = erosividade da chuva em MJ.mm.ha-1.h-1; 

(K) = erodibilidade do solo em t.ha.MJ-1.mm-1, (L) = comprimento da rampa em 

metros; (S) = declividade em porcentagem; (C) = cobertura vegetal e uso da Terra 

adimensional e (P) = práticas conservacionistas de suporte também adimensional. 

Dessa forma, sua utilização é de fundamental importância para o 

estabelecimento do uso e manejo corretos do solo e, conseqüentemente, para a 

seleção das práticas conservacionistas de maior eficácia na redução da erosão 

hídrica. 

 

3.4.1 Erosividade da chuva 

 

Sobre a erosividade da chuva, que é a variável (R) proposta na EUPS, 

podemos entender em Wishmeier (1959) citado por Baptista (2003), que a 

erosividade da chuva pode ser vista como a avaliação numérica da capacidade de 

tormenta ou de uma precipitação que pode erodir os solos de uma área 

desprotegida. Já a Organização de Agricultura e Alimentos das Nações Unidas 

(1967), citada por Gonçalves (2002, p. 8) também considera a erosividade da chuva 

como um índice numérico que expressa a capacidade da chuva, esperada em dada 

localidade, de causar erosão em uma área sem proteção. 

Vitte e Mello (2007, p.112) citando Lal (1988) conceituam a erosividade como 

sendo uma força dirigente dos agentes de erosão, os quais causam a desagregação 

do solo e seu transporte. Sendo assim pode-se concluir que a erosividade nada mais 

é do que o potencial natural em que as chuvas têm de erodir os solos por meio da 

relação entre sua intensidade e a cobertura dos solos. 
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Ainda de acordo com Bertoni e Lombardi Neto (1990) citado por Vitte e Mello 

(2007, p. 113), somente cerca de quarenta anos após diversos estudos realizados 

no campo e em laboratório, tornou-se clara a compreensão de que o impacto das 

gotas da chuva em um terreno descoberto e o conseqüente desprendimento das 

partículas do solo é, realmente, a principal causa da erosão provocada pela água. 

Esse processo é bastante conhecido pela ciência geográfica em geral, sendo 

amplamente discutido em Guerra (1999, p. 98). Neste livro o autor demonstra 

claramente que o início da erosão causada pela chuva se dá pelo “splash”. Esse 

processo acontece quando as gotas de chuva atingem o solo causando a erosão por 

salpicamento promovendo uma reação em cadeia na qual se dá tanto pela ruptura 

dos agregados do solo, quanto pela própria ação transportadora que o salpicamento 

provoca nas suas partículas. Esse processo varia em função da resistência do solo 

ao impacto das gotas da chuva, da intensidade das chuvas que irão por sua vez 

gerar uma maior ou menor energia cinética na qual vai acentuar ou atenuar a ruptura 

desses agregados. 

Para que o efeito da erosividade fosse mensurado Wischmeier e Smith (1958, 

1978) citados por Gonçalves (2002, p. 12), pesquisaram a relação entre as 

diferentes características físicas da chuva e as perdas de solo evidenciadas nos 

Estados Unidos, com o objetivo de estabelecer um índice de erosividade que melhor 

estimasse a capacidade da chuva em provocar erosão. Os autores verificaram que a 

perda de solo provocada pelas chuvas em áreas cultivadas apresentou elevada 

correlação com o produto entre duas características das chuvas: energia cinética 

total e intensidade máxima em 30 minutos. Esse produto foi denominado índice EI30, 

que foi capaz de explicar de 72% a 97% das perdas de solo causadas pelas chuvas. 

O produto da energia cinética da chuva, por sua intensidade máxima em 30 minutos 

EI30, representa os efeitos do impacto das gotas e turbulências, ambos combinados 

com a capacidade de transporte do escoamento superficial. 

Em razão da dificuldade de se obter os pluviogramas, Francisco Lombardi 

Neto e William Calvin Moldenhauer realizaram um estudo para uma série histórica 

de 22 anos de precipitação no município de Campinas – SP, conforme mostraram 

Bertoni e Lombardi Neto (2008, p 160.) citando Lombardi Neto e Moldenhauer 

(1980), esses autores encontraram altos coeficientes de correlação (r = 0,991) e 

propuseram a determinação do valor médio do índice de erosividade por meio da 
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relação média mensal e a média anual de precipitação, observado também em 

Baptista (2003). 

EI30 = 67,355 . (r2 / P)0,85 - Equação 2 

A Equação 2 mostra de acordo com Bertoni e Lombardi Neto (2008, p. 160) o 

cálculo do índice da erosividade mensal EI30 segundo Lombardi Neto e 

Moldenhauer (1980). O EI30 é a média mensal do índice de Erosividade expresso em 

MJ.mm/(ha.h), r = média do total mensal de precipitação expresso em mm e P é a 

média do total anual de precipitação expresso também em mm. 

Contudo para que o valor da erosividade (R) seja determinado faz-se 

necessário somar todos os doze valores de EI30 relativos aos meses do ano, 

encontrados em uma determinada estação pluviométrica. 

∑
=

=
12

1
30jEI)(

j

R  - Equação 3 

A equação 3 mostra segundo Baptista (2003) o cálculo da erosividade (R) 

 

3.4.2 Erodibilidade dos solos 

 

Para Baptista (2003); Albuquerque et al. (2005, p. 157); Vitte e Mello (2007, 

p.115); Bertoni e Lombardi Neto (2008, p. 160) a erodibilidade dos solos (K), em sua 

definição mais original é difícil de ser determinada diretamente em campo, porque é 

cara e demanda muito tempo. Por isso, para determiná-la foram utilizadas diversas 

características do solo que apresentam correlação com a erodibilidade, como por 

exemplo: as que atuam na resistência do solo à desagregação pela água, aquelas 

que condicionam a infiltração e armazenamento de água no solo, as que afetam o 

transporte do solo pela água. 

Segundo Marques et al. (1997, p. 450) citando Lal (1988) a erodibilidade do 

solo, que representa o efeito integrado dos processos que regulam a infiltração de 

água e a resistência do solo à desagregação e transporte de partículas é o fator que 

tem despertado maior interesse na pesquisa de erosão do solo propriamente dita, 

por ser, obviamente, relacionado ao solo e, portanto, variar significativamente de 

solo para solo. 

Vitte e Mello (2007, p. 110) complementam que esses processos são 

influenciados pelas propriedades do solo, assim como a distribuição do tamanho das 
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suas partículas, estabilidade estrutural, conteúdo de matéria orgânica, natureza dos 

minerais de argila e constituintes químicos. Além desses, consideram-se que os 

parâmetros do solo que afetam a sua estrutura, hidratação, e as características da 

circulação da água afetam a erodibilidade do solo. Essas características do solo são 

propriedades dinâmicas, pois podem ser alteradas a todo tempo e sob diferentes 

usos da terra, manejo superficial do solo, e sistemas de agricultura e, assim, 

consequentemente, sua erodibilidade também muda ao longo do tempo. 

Portanto, entendemos em Bertoni e Lombardi Neto (2008) que a erodibilidade 

(K) representa a susceptibilidade de cada tipo de solo à erosão, da qual são 

inerentes as características naturais dos solos. 

Sendo assim foram propostos vários métodos para a determinação indireta de 

(K). Baptista (2003) demonstra através da comparação entre esses diferentes 

métodos que o cálculo de (K) obtido por meio do nomograma proposto por 

Wischmeier et al. (ver Figura 5), é o mais completo, pois contempla os aspectos 

texturais, estruturais e orgânicos além da permeabilidade do solo. 

 

 
Figura 5 – Nomograma para obtenção indireta da erodibilidade (K). 

Fonte: BAPTISTA (2003). 
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3.4.3 Comprimento de rampa 

 

O comprimento de rampa (L) segundo Valeriano (2008) tem uma influência 

significativa sobre o escoamento superficial runoff, pois ele irá determinar a 

velocidade do fluxo e o seu grau de confluência (Figura 6). Sendo assim a 

capacidade de remoção e do transporte das partículas do solo pelo escoamento 

superficial está diretamente ligada ao comprimento de rampa. 

Para Baptista (2003) o (L) vai influir diretamente na perda de solo, pois 

quando partimos do princípio de que as rampas muito extensas podem proporcionar 

escoamentos com velocidades elevadas. Uma consideração importante sobre o (L) 

é que ele é adimensional quanto a sua unidade na IOF, porém o valor é medido em 

metros. 

Segundo Novo (2008) uma bacia hidrográfica pode ser definida como sendo a 

área da superfície terrestre drenada por um rio principal e seus tributários. Já para 

Tibúrcio, Castro e Teixeira (2007, p. 8) citando Chow et al. (1998) uma bacia 

hidrográfica é conceituada como uma área definida topograficamente e drenada por 

um curso d’água ou um sistema interconectado de cursos d’água, de modo que toda 

a vazão efluente seja descarregada através de uma única saída. (Figura 7). 

O sistema de drenagem de uma bacia hidrográfica é constituído pelo curso 

d’água principal mais os tributários. Esse sistema inclui todos os cursos d’água, 

sejam eles perenes, intermitentes ou efêmeros. Portanto Baptista (2003) citando 

Villela e Mattos (1975) e também Tibúrcio, Castro e Teixeira (2007, p. 8) utilizam 

com sucesso o percurso médio do escoamento superficial, sendo este um valor 

indicativo da distância média pela qual a água da chuva deveria escoar sobre os 

terrenos da bacia, caso o escoamento superficial se desse em linha reta desde o 

seu ponto de queda até o curso d’água mais próximo. 

Para a obtenção do (L), a bacia hidrográfica em estudo é transformada em 

uma bacia retangular de mesma área e com o lado maior tendo comprimento igual à 

soma dos comprimentos dos rios da bacia, podendo ser calculado pela Equação 4. 

L = A / 4 . llll - Equação 4 

O cálculo do comprimento de rampa (L) segundo Villela e Mattos (1975) 

citado por Baptista (2003) mostra que L é o comprimento de rampa e ou o percurso 
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médio do escoamento superficial, A é a área da bacia hidrográfica expresso em m2, 

e por fim, l é o somatório do comprimento dos cursos d’água encontrados na bacia. 

 

 
Figura 6 –  Ação do comprimento de rampa sobre a superfície. 

Fonte: VALERIANO (2008). 

 

 
Figura 7 – Modelo hipotético de uma bacia hidrográfica. Fonte: ANA apud. UFSC 

(http://www.caminhodasaguas.ufsc.br/bacia.jpg). 
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3.4.4 Declividade 

 

Ainda em Valeriano (2008) encontra-se que a declividade (S) é o ângulo de 

inclinação da superfície local em relação ao plano horizontal, e pode ser expressa 

em graus ou porcentagem. Baptista (2003) descreve a declividade (S) como sendo o 

ângulo ou a porcentagem de inclinação do terreno, e a sua importância na predição 

de perda de solo por erosão laminar está associada ao aumento da velocidade de 

escoamento superficial. A maioria dos softwares de geoprocessamento possui 

algoritmos que determinam a declividade, para isso utilizam o Modelo Numérico do 

Terreno. 

Atualmente ao realizar uma simples revisão bibliográfica sobre EUPS, 

encontram-se os fatores (L) e (S) combinados formando o fator (LS), essa 

integração foi proposta inicialmente por Foster et al. (1981) citado por Baptista 

(2003). Contudo muitos autores relutam em utilizar a integração proposta devido à 

incompatibilidade com as condições do relevo brasileiro. 

Bertoni e Lombardi Neto (2008) descrevem no ano um mil novecentos e 

oitenta e nove que José Bertoni estabeleceu uma equação para a integração dos 

fatores (L) e (S) resultando no fator (LS), esses cálculos foram desenvolvidos para o 

município de Campinas – SP, e, portanto, representam de uma maneira mais 

adequada as condições do relevo brasileiro (Equação 5). 

(LS) = 0,00984 . L . S 1.18 - Equação 5 

Cálculo do fator (LS) (Equação 5) – segundo Bertoni e Lombardi Neto (2008), 

onde (LS) é o Fator Topográfico, L é o comprimento de rampa medido em metros, e 

S é a declividade medida em porcentagem, o valor de (LS) é adimensional. 

 

3.4.5 Uso e manejo do solo 

 

O fator (C) uso e manejo do solo, também pode ser considerado como uso da 

terra, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006, p. 9) o uso da 

terra, dentre as várias definições existentes, geralmente está associado às 

atividades conduzidas pelo homem, e, que estão relacionadas a uma extensão de 

terra ou a um ecossistema. O uso da terra também pode ser considerado como uma 

série de operações desenvolvidas pelos homens, com a intenção de obter produtos 
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e benefícios, através do uso dos recursos da terra, ou seja, a atividade do homem 

que se acha diretamente relacionada à terra. 

Ainda nesse sentido pode ser compreendido em Anderson et al. (1979); Bie et 

al. (1996); Heymann (1994) citados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2006, p. 9), que o uso da terra está relacionado com a função 

socioeconômica, a agricultura, a habitação, ou mesmo a proteção ambiental da 

superfície básica na qual os seres humanos estão fixados. 

Continuando em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006, p. 15), 

encontramos que os conceitos atribuídos à cobertura e ao uso da terra guardam 

íntima relação entre si e costumam ser aplicados alternativamente. Geralmente, as 

atividades humanas estão diretamente relacionadas com o tipo de revestimento do 

solo, seja ele florestal, agrícola, residencial ou industrial. Dados de sensoriamento 

remoto, fotografias aéreas e imagens de satélite, podem ser correlacionados com a 

cobertura da terra e usados para mapear o tema. 

 

3.4.6 Práticas conservacionistas 

 

O fator práticas conservacionistas (P), de acordo com Wadt et al. (2003, p. 

10) a conservação dos solos depende das práticas conservacionistas cujos 

procedimentos visam eliminar ou minimizar o desgaste dos horizontes mais 

superficiais do solo, tendo em vista a erradicação da erosão por escoamento 

superficial da água e a maximização do potencial produtivo. 

Para a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG 

(2009, p. 4-11) as principais práticas conservacionistas utilizadas estão divididas em 

três grupos: 

a) vegetativas que estão diretamente relacionadas com a utilização da 

vegetação na prevenção da erosão tendo como exemplo o reflorestamento, a cultura 

em faixas ou mesmo a cobertura morta dentre outras; 

b) as edáficas estando elas diretamente relacionadas com as características 

inerentes ao solo ou por ele influenciadas - podemos citar os métodos de adubação 

verde, calagem, pousio etc.; 

c) as mecânicas das quais resultam de técnicas voltadas para a integração 

entre culturas e topografia, as mais utilizadas são plantio em contorno, patamares, 

terraços etc. 
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Quando o objetivo do trabalho é definir formas mais adequadas de produção 

agrícola minimizado o impacto gerado pelo meio físico, os fatores (C) e (P) da EUPS 

devem ser calculados separadamente de acordo com a metodologia existente em 

Wischmeier (1960) citado por Baptista (2003) ou mesmo em outros autores que 

pesquisaram esses fatores. Porém, quando a preocupação é ambiental e o cálculo 

da EUPS é realizado por meio da Geotecnologia, utiliza-se a integração desses 

fatores (CP), pois nesse momento, em ambos os casos, estamos tratando com a 

variável antrópica da EUPS na qual se dá pelo uso da terra descrito no tópico 

anterior (3.4.5 Uso e manejo do solo). 

Podemos encontrar em Righetto (1998) citado por Ruhoff (2006, p. 15) e em 

Bertoni e Lombardi Neto (2008) algumas considerações importantes sobre os fatores 

(C) e (P), sobretudo informações sobre valores a serem usados na EUPS, contudo a 

utilização dos mesmos está condicionada as seguintes condições: 

a) levantamento de campo sobre os tipos de cultivo; 

b) utilização da classificação supervisionada de imagens de sensores orbitais 

associada a imagens de radares inferométricos como, por exemplo, as produzidas 

pela missão SRTM, ou mesmo de levantamentos topográficos. 

Entretanto, quando estamos analisando grandes áreas ou regiões essas 

informações se mostram complicadas, principalmente quanto ao tempo e custo de 

um levantamento de campo, ou quanto à precisão da classificação supervisionada. 

Stein et al. (1987) citados por Baptista (2003) propuseram alguns valores para 

a integração dos fatores (CP), adotando como alguns outros autores também o 

fizeram o valor 1 para o fator (P), a adoção deste valor indica pelo princípio do pior 

cenário a não existência das práticas conservacionistas descritas anteriormente, o 

resultado desta integração pode ser visto mais a frente em materiais e métodos. 

De acordo com Maria (2010, p. 100) há relativamente poucos estudos sobre a 

erosão no Brasil. Faltam parâmetros ajustados às condições locais e dados para 

entrada nos modelos. Mesmo os modelos considerados físicos, apresentam 

equações com parâmetros empíricos que precisam ser determinados ou avaliados 

para as condições locais, especialmente para modelos desenvolvidos em outros 

países, com solos, climas e paisagens diferentes. Essa é a principal limitação no uso 

de modelos, e mesmo para o desenvolvimento de novas propostas de modelos para 

determinado local ou região. 
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Mesmo para a EUPS e todos os modelos que utilizam seus parâmetros, 

faltam dados, as informações estão dispersas, muitas vezes não publicadas. E, por 

isso, os resultados obtidos com esses modelos têm um caráter qualitativo, mais do 

que quantitativo. Pode-se comparar em um mesmo estudo regiões com maior ou 

menor risco de erosão, maior ou menor produção de sedimentos, maior ou menor 

volume de escoamento superficial, mas não valores de perdas de terra ou volume de 

sedimentos que chegam aos cursos de água. Para tanto seria necessária intensiva 

calibração dos fluxos de material particulado em suspensão, sobretudo em períodos 

e eventos de chuvas intensas. 

 

3.5 GEOQUÍMICA AMBIENTAL 

 

O campo da Geoquímica envolve o estudo da composição química da Terra, 

processos químicos e reações que governam a composição das rochas, dos solos, 

corpos d'água continentais, oceanos e ciclos de matéria e energia que transportam 

os elementos e compostos químicos do planeta Terra pelo tempo e no espaço. A 

Geoquímica é um ramo da Geologia e da Química, mas que se presta imensamente 

a outras ciências, como a Ecologia ou a Oceanografia, por exemplo. Neste sentido 

os estudos sobre: 1 - a determinação das concentrações relativas e absolutas dos 

elementos e seus isótopos na superfície e no interior da Terra, 2 - o exame da 

distribuição e mobilidade dos elementos, 3 - o estudo do papel dos processos e 

compostos que derivam de organismos vivos ou mortos, são de vital importância 

para a preservação ambiental. (WIKIPÉDIA, acessado em 2011 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Geoquímica>, adaptação própria). 

O ciclo hidrológico pode ser entendido como o percurso da água (H2O) desde 

a atmosfera até o seu armazenamento no subsolo, passando por várias fases que 

englobam: precipitação, infiltração, escoamento superficial, escoamento 

subterrâneo, evaporação e evapotranspiração. 

O ciclo se inicia a partir da condensação do vapor d’água na atmosfera 

formando nuvens que se precipitam ao ganhar peso e volume. No solo, parte do 

volume precipitado é interceptado pelas plantas evidenciando nesse momento a 

importância fundamental da cobertura vegetal, consecutivamente outra parte se 

infiltra em subsuperfície, promovendo a re-hidratação dos solos e a recarga das 

reservas freáticas. O excesso não infiltrado gera o escoamento superficial que 
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alimenta os córregos, rios e lagos, nesse instante, quando esses ambientes naturais 

estão alterados ocorre o processo da erosão hídrica, descrita por Guerra (1999, p. 

60); Vitte e Mello (2007, p. 127). 

Para Feitosa e Filho (2000, p. 330); Teixeira et al. (2008, p. 354) e Wicander e 

Monroe (2009, p. 267) as águas de escoamento superficial e as descargas naturais 

do escoamento subterrâneo, na grande maioria das vezes, dirigem-se direta ou 

indiretamente ao oceano de onde retornam à atmosfera por evaporação. A umidade 

do solo aproveitada pelas raízes dos vegetais é devolvida à atmosfera na forma de 

vapor d’água por evapotranspiração, este processo está vinculado às características 

adaptativas da flora perante o meio no qual se encontram atenuando a importância 

da cobertura vegetal e a sua interação com o solo, clima, temperatura etc.. 

Segundo Feitosa e Filho (2000, p. 340) nos trópicos, o intemperismo das 

rochas exibe suas particularidades e novos campos de pesquisa nesta área estão 

emergindo. A exploração de conhecimentos relacionados aos ambientes de clima 

temperado para os ambientes de clima tropical não é adequada. A velocidade de 

reações, as atividades biológicas e ausência de estações bem definidas são 

exemplos de algumas situações distintas e muito bem definidas entre os dois 

ambientes. Diversos fatores afetam o movimento da água no ciclo hidrológico nos 

trópicos e resultam em efeitos distintos daqueles fora dos trópicos. 

Continuando, Teixeira et al. (2008, p. 355), Wicander e Monroe (2009, p. 269) 

discutem que mediante essas condições é importante se considerar o balanço 

hídrico da região, a presença da vegetação, tempo e distribuição de chuvas etc. 

Finalmente, embora muitas pesquisas tenham sido desenvolvidas, existe ainda uma 

grande lacuna para a compreensão dos problemas relacionados ao comportamento 

da água e migração dos constituintes químicos nas condições diversificadas de 

clima tropical úmido, árido e semi-árido atuantes no Brasil. 

Destarte Fenzl (1986, p. 58) informa que as características químicas das 

águas refletem em si os meios por onde percolam, fazendo com que a água passe a 

possuir uma estreita relação com os atributos ambientais e antrópicos. É justamente 

sobre essa compreensão que Araujo, Almeida e Guerra, (2005) e Tricart, (1977) 

citados por Almeida et al. (2009, p. 39) convergem quando entendem que o 

conhecimento integrado sobre a paisagem (e dos processos nela atuantes) é 

importante para interpretar o meio ambiente numa perspectiva global que admite 

interrelações dos vários atributos do terreno (entende-se por terreno como sendo a 



43 

camada mais superficial da litosfera). Partindo deste conceito é bem aceito que a 

geração de áreas degradadas envolve a redução dos recursos renováveis através 

da combinação dos processos que agem sobre a terra. 

 

3.6 GEOTECNOLOGIAS 

 

Para a ciência geográfica a prática espacial, é uma forma de levantar e aplicar 

recursos provendo um espaço, uma região ou um território com uso e significação. 

Essa necessidade de analisar os diferentes modos de apropriação do espaço 

geográfico existe desde o início da geografia com os trabalhos descritivos Alexander 

Von Humboldt. A compreensão das práticas espaciais estabelece bases sólidas que 

conduzem ao ordenamento do território. 

De acordo Burke (2003, p. 97) e Menzies (2008, p. 53), historicamente a 

informação geográfica tem sido o elemento que leva a novos caminhos sendo ela 

perseguida de forma incessante pelos mais variados grupos sociais como, por 

exemplo, os impérios ultramarinos europeus, ou mesmo o chinês do séc. XIII todos 

sem exceção dependiam de informações sobre as rotas para a Índia ou para a 

África, além é claro de informações descritivas sobre o espaço geográfico desses 

novos territórios. 

Menezes (2006, p. 3) cita a International Cartographic Association - ICA 

(1973) e também a International Cartographic Association - ICA (1991), 

mencionando que a cartografia surge como um elemento facilitador na compreensão 

da informação geográfica, e continua, pois nele entendemos que a cartografia é 

definida como sendo a arte, a ciência e a tecnologia de construção de mapas, ao 

longo do tempo esse conceito evoluiu e hoje podemos conceituar como sendo a 

ciência que trata da organização, apresentação, comunicação, normatização e 

utilização da informação geográfica em suas diferentes formas de visualização. 

Para Fernandes (2007, p. 2-4) é importante diferenciar o dado da informação. 

Os dados são registros extraídos do mundo real por quaisquer formas de aquisição 

e o conjunto desses dados armazenados de forma lógica é considerado um banco 

de dados. Já a informação é o resultado de um processo de transformação, 

organização, classificação, análise e tratamento aplicado a esses dados e, portanto, 

possui uma carga subjetiva que deve ser levada em consideração. 
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Câmara (1996, p. 37) sugere que um dado espacial pode significar ser 

qualquer tipo de registro associado a alguma dimensão espacial como, por exemplo, 

um Código de Endereçamento Postal – CEP. No caso particular da cartografia esse 

dado necessita ser georreferenciado, ou seja, possuir coordenadas geográficas (ex. 

latitude e longitude) para que assim se torne um dado geográfico. Intuitivamente 

logo se concluí que o conjunto de dados geográficos armazenados de forma lógica 

forma um Banco de Dados Geográfico. 

Em Silva (2001, p. 15) e Câmara (2005, p. 3) um Sistema de Informação 

Geográfica - SIG é um sistema computacional gerenciador de banco de dados 

geográfico que permite coletar, processar, armazenar, recuperar e analisar dados 

espaciais e não espaciais das mais diversas fontes com o objetivo de gerar 

informações geográficas e apresentar resultados em um formato passível de ser 

compreendido pelo usuário. 

Para Pina e Santos (2000, p. 20) e também para Silva (2011, p. 18) o 

geoprocessamento abrange diversas tecnologias de tratamento e manipulação de 

dados geográficos através de programas computacionais dos quais possibilitam o 

emprego de técnicas existentes em um Sistema de Informação Geográfica - SIG 

para tratar, produzir, reproduzir, importar, exportar e analisar os dados geográficos. 

O conceito de Geotecnologia diz respeito principalmente as mais modernas técnicas 

de inferir localização geográfica a um registro. Isso significa que um atributo desse 

registro passa a conter informação espacial, ou seja, carrega em si próprio as 

coordenadas geográficas do local a que se refere. Em face disso são promovidos 

meios para a análise de dados ou informações espacialmente referenciadas. 

Portanto, nesta dissertação o termo Geotecnologia refere-se a um grupo de 

tecnologias da informação geográfica, onde podemos situar o GPS, SIG, 

fotogrametria, levantamentos aéreos ou orbitais, topologia, cartografia, geodésia etc. 

como seus principais instrumentos. 

Sobre a representação do espaço geográfico por meio da geotecnologia 

Câmara (2005, p. 22), nos remete a idéia de que os diferentes fenômenos 

geográficos quando estão disseminados pela superfície do planeta Terra formam 

padrões de distintos de ocupação. Ao representar tais fenômenos o 

geoprocessamento procura determinar e esquematizar os mecanismos implícitos e 

explícitos da inter-relação entre eles. 
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Os modelos da estatística clássica estão geralmente voltados para a 

verificação da distribuição de freqüência dos dados a exemplo da mediana, desvio 

padrão etc., e não leva em consideração o elemento espacial, isso torna mais 

complexo a captação destes padrões de ocupação do espaço. A Geoestatística 

incorpora a interpretação da distribuição estatística clássica, assim como a 

correlação espacial das amostras, este aspecto da Geoestatística está intimamente 

associado com a distribuição estatística dos dados no espaço oferecendo com isso a 

vantagem de se elaborar uma análise espacial destes elementos. 

Ainda, segundo Camargo, Fucks e Câmara (2004, p. 11), como as 

propriedades naturais da superfície terrestre são espacialmente contínuas, fica 

bastante restritivo descrevê-las através de simples funções matemáticas. Modelos 

inferenciais para este objetivo vêm sendo propostos. A krigagem é um desses 

modelos, e sua base conceitual está fundamentada na teoria das variáveis 

regionalizadas. Portanto, a incorporação de procedimentos geoestatísticos em SIG, 

baseados em técnicas de krigagem, é muito importante, porque essa associação 

melhora os procedimentos tradicionais de tais sistemas devido à qualidade do 

estimador e, principalmente, pela informação de acurácia fornecida nesse modelo 

inferencial. 

 

3.7 GESTÃO, PLANEJAMENTO E TEMAS AMBIENTAIS 

 

Em Santos (2004, p. 23) encontramos que o objetivo do planejamento 

ambiental é estabelecer normas para territórios complexos e, para tanto, ele precisa 

estar suficientemente ligado a realidade em seus múltiplos aspectos. Tem que 

interpretar o meio em relação a sua composição, estrutura, processo e função, como 

um todo continuo do espaço. Por esta razão, seu diagnóstico procura compreender 

o meio de forma global, por intermédio do levantamento de dados ligados a diversas 

disciplinas. A tendência é apresentar as disciplinas numa seqüência que represente 

a evolução das transformações e a velocidade da mudança no espaço estudado. 

Sendo assim os temas ambientais podem ser compreendidos como sendo 

uma divisão esquemática dos elementos ou mesmo dos fenômenos naturais e 

humanos encontrados no planeta Terra. Esses temas estão por sua vez intimamente 

ligados com os ramos da ciência moderna que devido a sua complexidade e 
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diversidade são agrupados, intitulados e subdivididos pelos mesmos. Podemos citar 

como exemplo de temas: geologia, clima, vegetação, economia, transportes etc.. 

Para o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE (2009, p. 88) o 

Estado brasileiro, nos últimos anos, favoreceu a ocupação da Amazônia Legal por 

meio de grupos econômicos e da atuação de fazendeiros individuais. Alguns 

resultados destes processos foram as redes de transporte, comunicação e de 

energia elétrica, diminuindo a situação de isolamento que esta região apresentava. 

Os múltiplos usos da terra na Amazônia têm gerado conflitos devido às alterações 

qualitativas e/ou quantitativas dos recursos naturais, em especial, sobre os recursos 

hídricos da região e, conseqüentemente, sobre os organismos aquáticos e 

respectivas cadeias alimentares. Não somente benefícios, mas contradições sociais, 

econômicas e ambientais são produtos da exploração de recursos minerais e 

vegetais, acentuando graves conflitos com as populações tradicionais da região. 

Silva et al. (2009, p. 602) escrevem que alguns resultados destes processos 

foram de grande importância para a Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, sobretudo 

os que produziram redes de infraestrutura (transporte, comunicação e energia 

elétrica etc.) possibilitando assim uma diminuição significativa da situação de 

isolamento físico, social e econômico em que algumas localidades se encontravam. 

O tão almejado “progresso” proposto pelos governantes brasileiros, sobretudo 

os do período compreendido entre os anos de um mil novecentos e sessenta e 

quatro e um mil novecentos e oitenta e oito chegou a região amazônica por meio da 

implantação de infraestruturas produtivas e de estímulos a ocupação humana. Se 

por um lado foram gerados benefícios, por outro lado, foram geradas sérias 

contradições sociais, econômicas e ambientais traduzidas pela exploração 

inadequada de recursos minerais, desflorestamento acentuado e graves conflitos 

com as populações tradicionais da região. 

Desta forma, se observam nessa região duas temáticas de difícil conciliação:  

a) a vulnerabilidade natural, necessitando de ações de preservação 

ambiental; 

b) a potencialidade social, que demanda a utilização dos recursos naturais de 

forma planejada e racional. 

Para congraçar estas temáticas se faz necessária a compreensão da 

vulnerabilidade natural, da potencialidade social e o mapeamento dos recursos 
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naturais para monitorar os potenciais impactos ambientais, visando a proteção 

ambiental e a recuperação de áreas degradadas pela intervenção humana. 

Encontra-se em Lima (1999, p. 37) que uma gestão territorial e ambiental 

sustentável requer, em primeiro lugar, privilegiar o conhecimento de seu conteúdo 

em todos os sentidos, sendo estes o sócio-cultural, econômico, político e físico, e 

considerando que o ulterior engloba o ambiental. 

A Gestão Territorial da Amazônia é um verdadeiro desafio às autoridades 

políticas nas diversas esferas administrativas do Estado Brasileiro, que precisa 

buscar por melhores formas de governabilidade. Portanto, importa para o estudo e a 

prática da gestão ambiental e do ordenamento territorial o desenvolvimento de uma 

ferramenta que viabilize de forma sustentável o processo de ocupação da Amazônia 

Legal. 

Neste caso particular da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, o Sistema de 

Informação Geográfica possibilitará mapear, identificar e analisar as áreas onde 

existam distúrbios no meio aquático em áreas comparativas observadas pelo grau 

de similaridade, para subsidiar uma tomada de decisão, com vistas à melhoria 

contínua da gestão ambiental na Amazônia brasileira. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área abordada nesta dissertação está completamente inserida na Amazônia 

Legal (Figura 8).  

 
Figura 8 – Localização da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: IBGE, ANA, MMA. 

 

Devido à grande extensão territorial de nossa área de estudo e visando 

oferecer uma melhor localização da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós em relação 

aos 122 municípios abrangidos, elaboramos um mapa da divisão política municipal 

da EXOXITA. (Figura 9). 

A área da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós está dividida entre dois biomas, 

uma grande parte está inserida no bioma Amazônia e uma pequena parte localizada 

ao sul faz parte do bioma Cerrado. Com relação à divisão política brasileira o estado 

do Pará e o estado do Mato Grosso são os que mais contribuem para o seu 

território, já o estado do Amazonas e o estado de Rondônia contribuem 
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minimamente com suas áreas oficiais. Acrescenta-se o fato de ser também a área 

do projeto AquaRios. As bacias de drenagem do rio Tapajós e do rio Xingu 

(afluentes do rio Amazonas pela sua margem direita) delimitam a Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós (Figura 10). 

A presente área de estudo é caracterizada (i) por um alto nível de 

biodiversidade; (ii) por sofrer grande pressão antrópica (está situada em grande 

parte no “arco do desmatamento”); (iii) por ter relativamente poucas unidades de 

proteção ambiental. É atravessada pelas rodovias Transamazônica (BR-230) e 

Cuiabá-Santarém (BR-163), e em conseqüência disto esta área tem tido um 

crescente grau de urbanização, de exploração madeireira, de produção 

agropecuária e de recursos minerais (Figura 11). 

Segundo o IBGE, encontram-se na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós vários 

tipos de florestas em diferentes graus de conservação, sendo que ao sul existe uma 

transição entre floresta e savana. (Figura 12). 

Para Fernandes et al. (2011, p. 65) na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós 

encontram-se trinta e duas unidades de conservação e mais quarenta e duas terras 

indígenas, sendo que algumas dessas terras indígenas estão em diferentes estágios 

de regularização. Portanto, podemos entender em seu texto que as unidades de 

conservação e as terras indígenas somadas formam um mosaico de Áreas 

Protegidas (Figura 13). 
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Figura 9 –  Divisão política estadual e municipal da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: IBGE, ANA. 
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Figura 10 –  Área de estudo. 

Fonte: IBGE, ANA, MMA. 
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Figura 11 –  Área de estudo contendo as unidades de conservação, o arco do desmatamento e o 

sistema viário resumido. 

Fonte: IBGE, MMA, IBAMA, CENTRAN. 
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Figura 12 -  Vegetação na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: CASTILHOS; BUCKUP, 2011. 
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Figura 13 –  Área de estudo contendo as áreas protegidas. 

Fonte: ANA, MMA, IBAMA, FUNAI. 

 

Ainda em Fernandes et al. (2011, p. 65), compreendendo uma superfície de 

46.739.258,17 ha, as Áreas Protegidas representam 60,44% da área oficial (definida 

pelos municípios que possuem suas sedes administrativas inseridas no recorte 

espacial da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós). Quando comparadas com outras 

dimensões nacionais, as Áreas Protegidas equivalem a mais de dez vezes o estado 
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do Rio de Janeiro ou cerca de duas vezes o estado de São Paulo. Verifica-se ainda 

que equivalem aproximadamente à metade da área da região Sudeste do Brasil. 

Destacam-se pela sua dimensão espacial e pela relevância que possuem na 

dinâmica social, ambiental e econômica. 

Contudo, essas áreas não estão eximidas de práticas ilícitas ou impactantes 

ao meio ambiente. Temas como grilagem, desmatamento, mineração ilegal, abertura 

ilegal de estradas dentret al., fazem parte da história de quase todas as Áreas 

Protegidas da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, até porque o poder público não 

consegue atuar e fiscalizar de maneira efetiva essas áreas. 

 

4.2 BANCO DE DADOS GEOGRÁFICO DO PROJETO AQUARIOS 

 

De acordo com Silva, Strauch e Castro (2011, p. 43) as especificações do 

Banco de Dados Geográficos foram estabelecidas a partir de três oficinas que 

contaram com os membros das ecorregiões contempladas pelo edital CT-

HIDRO/MCT/CNPq nº. 37/2005, todas realizadas em Brasília DF, a saber: (1) Oficina 

de trabalho para a formação de rede de pesquisa e padronização de metodologias, 

setembro de 2005; (2) Especificações técnicas para a entrega dos produtos digitais, 

abril de 2008; e (3) Oficina de trabalho para apresentação dos resultados e 

padronização de metodologias, dezembro de 2009. 

Ainda em Silva, Strauch e Castro (2011, p. 45) para a pesquisa de 

informações secundárias utilizaram-se bases de dados eletrônicas de instituições 

reconhecidas pelo Governo Federal, tais como IBGE, IBAMA, MMA, CPRM, Centro 

de Excelência em Engenharia de Transportes – CENTRAN, ANA e Agência Nacional 

de Energia Elétrica - ANEEL, bem como bases de dados e catálogos taxonômicos 

disponíveis na Internet como, por exemplo, o FishBase, acessível em < 

http://www.fishbase.org> e o speciesLink, acessível em <http://splink.cria.org.br> 

Continuando encontra-se em Silva, Strauch e Castro (2011, p. 46) que após a 

reunião inicial dos dados disponíveis realizou-se uma análise e seleção dos planos 

de informações relevantes ao projeto, conforme os parâmetros pré-determinados em 

relação às escalas espacial e temporal e qualidade da informação. As tabelas foram, 

então, editadas de forma a eliminar os atributos desnecessários ao projeto. Isto 

reduziu a quantidade de dados de modo a facilitar a sua administração e consulta. 



56 

Encontram-se nesse banco dentre outros planos de informação não menos 

importantes os relacionados à: geologia, solos, geomorfologia, vegetação, 

hidrografia, qualidade de águas fluvias, clima, biogeografia de organismos aquáticos 

em especial peixes, moluscos e insetos. O banco teve como um dos seus objetivos 

principais a identificação das áreas carentes de informação na Ecorregião Aquática 

Xingu-Tapajós, além de subsidiar com informações geográficas a organização da 

expedição de campo. 

 

4.3 OTTOBACIAS DE NÍVEL 2 E DE NÍVEL 4 

 

A base de dados das Ottobacias da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós foi 

adquirida junto à ANA, que é detentora da principal base de dados relativa aos 

recursos hídricos no Brasil e adota as Ottobacias em vários níveis como seu sistema 

de classificação. Por ser uma subdivisão na qual a área das bacias não se 

apresenta demasiadamente extensa, e nem tão pouco exige um detalhamento 

incompatível com a escala dos dados secundários existentes nos órgãos oficiais, 

optou-se por adotar subdivisão da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós em 

Ottobacias de Nível 4. 

A subdivisão no nível 2 também foi utilizada neste estudo, pois essa 

subdivisão representa de acordo com Pfafstetter (1989) citado pela Agência 

Nacional de Águas  (2006, p. 3) as duas bacias, e, portanto, essas bacias não 

recebem nenhuma contribuição de outra área de drenagem constituindo-se nas reais 

áreas e nos reais cursos d’água dos rios Tapajós e Xingu. A seleção dessas áreas 

foi feita a partir de técnicas de geoprocessamento encontradas no software 

proprietário ArcGIS versão 9.3.1, produzido pela empresa norte americana ESRI e 

distribuído no Brasil pela empresa Imagem. 

 

4.4 AMOSTRAGEM 

 

De acordo com Castilhos e Buckup (2011, p. 21) a expedição de campo 

ocorreu no período de 18 de setembro a 19 de outubro de 2008, contudo as coletas 

foram realizadas entre os dias 25 de setembro e 13 de outubro do mesmo ano. 

O esforço amostral resultou em um total de cento e quinze pontos de coleta 

que estão distribuídos na Tabela 1: 
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Os pontos de amostragem estão distribuídos pelas Ottobacias de nível 4 de 

acordo com a Tabela 2. Para fins de comparação foram amostrados pontos fora de 

nossa área de estudo. 

As coordenadas geográficas dos pontos de coleta foram obtidas diretamente 

no campo, utilizando o GPS modelo GPSMAP 62X, produzido pela empresa Garmin, 

tendo como referencial geodésico o South American Datum 1969 (Figura 14). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos tipos de coleta do esfo rço amostral realizado na Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós. 

Número de pontos de coleta Tipo de coleta 

111 Peixes 

77 Águas superficiais 

57 Sedimentos superficiais 

55 Moluscos aquáticos 

42 Insetos aquáticos 

Fonte: CASTILHOS; BUCKUP, 2011. 

 

Tabela 2 – Distribuição do esforço amostral de acor do com as Ottobacias de nível 4. 

Tipo 

de 

coleta 

Total 

de 

Ottobacias 

nível 4 

Ottobacias 

de nível 4 na 

bacia do 

rio Xingu 

Ottobacia de 

nível 4 na 

bacia do  

rio Tapajós 

Ottobacia de 

nível 4 na 

bacia do rio 

Curuá-Una 

Peixes 24 14 10 03 

Águas 

superficiais 
22 13 09 03 

Sedimentos 

superficiais 
19 12 07 02 

Moluscos 

aquáticos 
15 09 06 02 

Insetos 

aquáticos 
18 10 08 02 

Fonte: CASTILHOS; BUCKUP, 2011. 
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Figura 14 – Localização do esforço amostral na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: ANA, CENTRAN, MMA, Projeto AquaRios. 
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4.4.1 Coleta das águas superficiais 

 

A amostragem das águas superficiais foi elaborada de acordo com as oficinas 

para padronização do esforço amostral do projeto AquaRios e são descritas por 

Castilhos et al. (2011, p. 105). As amostras foram coletadas com o auxílio de 

recipiente de polietileno. Em campo, as amostras foram conservadas em meio ácido 

(HNO3) e posteriormente enviadas ao CETEM para a quantificação do Mercúrio 

Total - HgT pelo Laboratório de Especiação de Mercúrio Ambiental – LEMA, 

utilizando o analisador de mercúrio LUMEX. 

Das 77 amostras foram selecionadas 27 representando pelo menos uma 

amostra em cada Ottobacia de nível 4 do nosso universo amostral, essas amostras 

foram enviadas ao Laboratório de Química Analítica da empresa INNOLAB do Brasil 

LTDA. para que fossem determinados os teores dos demais metais (Al, As, Ba, Be, 

Cd, Ca, Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, V, Zn e U). 

A determinação de parâmetros físico-químicos em águas fluviais - pH, 

oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica e turbidez – foram realizadas em 

campo com o auxílio de pHmêtro portátil marca Alfakit (modelo AT 300), oxímetro 

portátil marca Digimed (modelo DM-4P) e condutivímetro portátil marca Alfakit 

(modelo AT 230). 

 

4.4.2 Coleta dos sedimentos superficiais 

 

A amostragem dos sedimentos superficiais foi elaborada de acordo com as 

oficinas para padronização do esforço amostral do projeto AquaRios e são descritas 

por Castilhos et al. (2011, p. 105). As amostras de sedimentos fluviais foram 

coletadas em 57 diferentes locais, a 20 cm de profundidade, acondicionadas em 

sacos plásticos rotulados e enviadas ao enviadas ao CETEM para o Laboratório de 

Especiação de Mercúrio Ambiental – LEMA. 

No laboratório, as amostras foram secas à temperatura ambiente, 

desagregadas com gral e pistilo de porcelana, peneiradas a 0,075 mm e 

posteriormente analisadas para quantificação do HgT utilizando o analisador de 

mercúrio LUMEX. As análises de pH dos sedimentos foram efetuadas por meio de 

eletrodo combinado imerso em uma suspensão solo:líquido na proporção 1:2,5 

(água), conforme Empresa Brasileira de Solos (1997) citado por Castilhos et al. 
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(2011, p. 105). A análise granulométrica dos sedimentos foi realizada por via úmida, 

de acordo com os procedimentos descritos em Guy (1969) citado por Castilhos et al. 

(2011, p. 105). 

Para reduzir custos, a análise granulométrica foi realizada em amostras pré-

selecionadas, visando à obtenção de uma representatividade espacial para toda 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. Esta análise foi realizada pelo Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas - IPH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 

UFRGS. 

O professor Dr. Emmanoel Vieira da Silva Filho realizou a mesma época um 

importante levantamento sobre a determinação de metais traço em sedimentos 

localizados ao longo da BR-230 mais conhecida como Transamazônica. O resultado 

deste estudo também será utilizado nessa dissertação. 

As amostras de sedimentos superficiais foram coletadas com o auxílio de uma 

pá de plástico ao longo da rodovia Transamazônica entre os dias vinte e vinte e sete 

de novembro de dois mil e oito. O HgT foi determinado a partir alíquotas de um 

grama de sedimento digeridas em duplicatas com água régia a 50% por 1 hora a 60º 

C em um sistema fechado com erlenmeyer e dedo-frio. A leitura da concentração de 

mercúrio foi realizada a partir do analisador Bacharach COLEMAN-50D, utilizando a 

técnica da espectrofotometria de absorção atômica por arraste de vapor frio. 

 

4.4.3 Analisador de mercúrio LUMEX 

 

Ainda em Castilhos et al. (2011, p. 105) a determinação de mercúrio total - 

HgT em amostras de águas e sedimentos foi realizada com o equipamento portátil 

LUMEX - R A 915 +, específico para análises de HgT por espectrofotometria de 

absorção atômica baseada no diferencial Zeeman, tendo acoplado uma câmara de 

pirólise. O equipamento trabalha de acordo com o princípio da destruição térmica da 

amostra seguida pela determinação da quantidade de vapor de Hg. A concentração 

do vapor do Hg é medida por uma célula analítica pela diferença de intensidade de 

radiação. Precisão e acuracidade das análises foram acompanhadas através do uso 

de amostras certificadas – NIST 2709 San Joaquin Soil, para amostras abióticas e 

IAEA 407 fish homogenate, para amostras bióticas – e cálculo de erro absoluto, 

respectivamente, sendo aceitos erros máximos de 10%. O limite mínimo de detecção 

do método é de 0,005 mg/kg – mg/L. 
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4.4.4 Coleta de peixes  

 

A amostragem dos peixes foi elaborada de acordo com as oficinas para 

padronização do esforço amostral do projeto AquaRios e são descritas por Buckup 

et al. (2011, p. 163). Os peixes foram coletados em sessenta e sete igarapés, doze 

rios de pequeno porte, e trinta margens de grandes rios além de duas empresas 

exportadoras de peixes ornamentais. Geralmente a coleta foi realizada por quatro 

pesquisadores utilizando na medida em que fossem necessários puçás, picarés, 

tarrafas e redes de espera, ocasionalmente existiu a necessidade de equipes 

maiores e a utilização de tarrafas com malha de 15 mm, espinhel ou linha e anzol. O 

esforço de captura foi padronizado em uma hora, mais ou menos. 

O material coletado foi fixado em formalina 10% armazenado em bombonas e 

posteriormente transportado para triagem em laboratório, concomitantemente houve 

sua transferência para etanol 70 %. Os indivíduos foram catalogados e depositados 

na Coleção Ictiológica do Museu Nacional da UFRJ. 

 

4.4.5 Coleta de moluscos aquáticos 

 

A amostragem dos moluscos aquáticos foi elaborada de acordo com as 

oficinas para padronização do esforço amostral do projeto AquaRios e são descritas 

por Correia et al. (2011, p. 139). As estações de coleta foram divididas em dois 

segmentos o primeiro de zero a um metro e cinquenta centímetros de profundidade 

e o segundo com dois a cinco metros de profundidade. Para as regiões marginais 

foram utilizadas espátulas, pinças, pá e peneiras de 2 e 1 mm, amostras da 

vegetação marginal, emersa e submersa também foram coletadas. Em regiões 

profundas foi utilizada dragas do tipo Petersen e peneiramento dos sedimentos. 

O material foi armazenado em saco plástico e fixado em formol a 10%, e 

posteriormente acondicionados em bombonas e transportados para o Laboratório de 

Zoologia da Universidade Federal Rural do Amazonas, já as amostras de vegetação 

foram enviadas ao Laboratório de Oceanografia Biológica da Universidade Federal 

do Pará. Há de se ressaltar que o esforço de coleta durou aproximadamente uma 

hora em cada estação. 
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4.5 EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDAS DE SOLO 

 

A EUPS foi calculada a partir de sua proposição original, entretanto foram 

utilizadas algumas adaptações tendo em vista o ajuste para as condições brasileiras, 

conforme mostram os seguintes autores: Baptista (2003); Bertoni e Lombardi Neto 

(2008); Costa et al. (2009, p. 94); Machado et al. (2009, p. 7734); Ruhoff (2006, p. 

14); Pedro e Lorandi (2004, p. 24). 

A = (R) . (K) . (LS) . (CP) - Equação 6 

Cálculo da EUPS adaptado as condições brasileiras de acordo com Baptista 

(2003); Bertoni e Lombardi Neto (2008); Ruhoff (2006), Onde: A = erosão em t.ha-

1.ano-1, (R) = erosividade da chuva em MJ.mm.ha-1.h-1, (K) = erodibilidade do solo 

em t.ha.MJ-1.mm-1, (LS) = relevo adimensional, e (CP) = cobertura vegetal e uso da 

terra também adimensional. 

 

4.5.1 Erosividade da chuva (R) 

 

O fator (R) foi calculado utilizando as equações 2 e 3. Para obter as variáveis 

correspondentes as equações propostas foram utilizadas as metodologias 

encontradas em Machado et al. (2009, p. 7734); Deus et al. (2010, p. 4), pois nestes 

métodos são utilizados os dados oriundos da ANA e, portanto, estão presentes no 

Banco de Dados Geográfico do Projeto AquaRios. 

Na primeira etapa utilizando técnicas de geoprocessamento foi selecionado 

no Banco de Dados Geográfico do Projeto AquaRios uma listagem contendo todas 

as estações pluviométricas presentes na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, que 

atendiam ao intervalo de tempo, vinte anos, necessário ao cálculo proposto. 

A segunda etapa consistiu em fazer o download das séries históricas destas 

estações, para isso os dados foram obtidos em um banco de dados on line sobre 

informações hidrológicas construído e mantido pela ANA o HIDROWEB, (acessível 

em <http://hidroweb.ana.gov.br>), por opção própria os dados foram “baixados” no 

formato de arquivo *.TXT, pois assim podem ser utilizados em vários softwares de 

estatística, gerenciadores de banco de dados, ou mesmo no Microsoft Office Excel 

2007, utilizado neste método. 

Já na terceira etapa as séries históricas de cada estação foram tabuladas 

para que fosse extraído o total mensal da pluviosidade de cada ano compreendido 
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entre o período de vinte anos (1990 – 2010), através desse resultado foi calculado a 

média mensal da pluviosidade para cada estação e posteriormente aplicado a 

equação proposta. 

Há de se ressaltar que devido à má qualidade dos dados, e não do sistema, 

ou simplesmente por não existirem, houve uma redução de aproximadamente trinta 

por cento do total de estações inicialmente selecionadas. Este fato somente reforça 

a necessidade de repetir o mesmo processo para algumas estações situadas no 

entorno imediato da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, tendo em vista que as 

estações do entrono imediato também devem ser utilizadas para a espacialização 

dos resultados obtidos. Sendo assim para o cálculo do fator (R) foi utilizado um total 

de noventa e seis estações pluviométricas, abrangendo de forma mais consistente 

possível a área da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós (Figura 15). 

Para tanto após a seleção das estações, tabulação dos totais das chuvas, a 

determinação da média mensal e, por fim, a aplicação da equação proposta, nós 

obtivemos o valor de (R) para cada estação. Esta tabela foi incorporada as estações 

pluviométricas selecionadas gerando um arquivo do tipo pontos, por meio do 

software ArcGIS versão 9.3.1. 

A quarta etapa foi a espacialização da erosividade utilizando como ferramenta 

a interpolação espacial, encontramos em Marcuzzo (2011, p. 800) análises sobre os 

diferentes métodos de interpolação espacial para as chuvas do estado de Mato 

Grosso. Deus et al. (2010, p. 5) também analisaram os diferentes métodos de 

interpolação espacial para a bacia do rio Teles Pires. Já Silva et al. (2010, p. 1031), 

Mello et al. (2003, p. 928), Tibúrcio et al. (2007) Baptista (2003), demonstram em 

seus textos que o melhor método para a interpolação espacial do fator (R) é a 

krigagem. 

Dando sequência ao método foi utilizado a extensão “Spatial Analyst Tools” 

presente na caixa de ferramentas “ArcToolbox” do software ArcGIS versão 9.3.1, 

com os seguintes parâmetros: 

a) As estações pluviométricas, contendo o cálculo de (R) para cada estação, 

como sendo o arquivo de pontos a ser interpolado; 

b) Escolhida a krigagem do tipo ordinária com o semivariograma gaussiano 

para realizar a interpolação, esse método interpolador foi o escolhido por ser o mais 

adequado devido a natureza dos dados de entrada. 



64 

Para esta etapa quarta etapa o resultado final foi um arquivo espacialiazando 

o fator (R) para toda Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Finalizando a sequência do método e ainda utilizando a extensão “Spatial 

Analyst Tools” presente na caixa de ferramentas “ArcToolbox” do software citado 

acima, foi adicionado mais um arquivo, agora contendo os limites das Ottobacias de 

nível 4 da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, para que pudesse ser extraída uma 

tabela contendo a média do fator (R) individualizada para cada Ottobacia de nível 4 , 

finalizada essa tabela, a mesma foi unida ao arquivo das Ottobacias de nível 4. Esta 

sequência final foi estruturada de acordo com a necessidade da presente 

dissertação sendo um método exclusivo da mesma, portando não pode ser 

encontrada nos métodos propostos pelos autores citados. 
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Figura 15 –  Localização das estações pluviométricas. 

Fonte: MMA, ANA, AquaRios. 
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4.5.2 Erodibilidade dos solos (K) 

 

O fator (K) foi calculado de acordo com os procedimentos propostos por 

Baptista et al. (2003), Bertoni e Lombardi Neto (2008), Ferreira et al. (2009), Lima et 

al. (2007), Ranzani (1980, p. 263), Ribeiro e Alves (2007, p. 3040), Santos (2000, p. 

41) e Silva et al. (2005, p. 46). 

Como pode ser observado na justificativa teórica (3.4.2 Erodibilidade dos 

solos) existem dois grupos de métodos para determinar o valor de (K) divididos em 

diretos e indiretos, alguns desses métodos podem ser demasiadamente morosos e 

onerosos, e como o projeto AquaRios não dispunha deste tempo nem tão pouco de 

capital para realizar este tipo específico de experimento na Ecorregião Aquática 

Xingu-Tapajós, até porque não era o foco do projeto. 

Sendo assim na primeira etapa optamos por elaborar uma pesquisa 

bibliográfica sobre os valores da Erodibilidade para solos brasileiros, opção realizada 

também por alguns dos autores citados. 

A segunda etapa foi dividida em duas partes, a primeira foi buscar no banco 

de dados geográfico do projeto o mapa de solos da Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós, estando ele na melhor escala possível, para a partir daí verificar quais são 

os tipos de solo presentes na ecorregião. A segunda etapa consistiu também em 

selecionar de acordo com a pesquisa bibliográfica o valor do fator (K) para os tipos 

de solo encontrados, resultando em uma tabela contendo o valor de (K) (Tabela 3). 

A terceira etapa foi realizada através do cálculo da área correspondente a 

cada tipo de solo presente em cada Ottobacia de nível 4 existente na Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós, esse procedimento foi concluído utilizando a extensão 

“Spatial Analyst Tools” presente na caixa de ferramentas “ArcToolbox” do software 

anteriormente citado, dando continuidade ao procedimento o resultado obtido foi 

exportado na forma de uma tabela para que pudesse ser manuseada no software 

Excel 2007. 

O procedimento final pode ser dividido em três passos, o primeiro foi calcular 

usando o software Excel 2007 a porcentagem correspondente a cada tipo de solo 

presente nas Ottobacias. No segundo ainda utilizando o Excel 2007 foi atribuído o 

valor de (K) para cada tipo de solo. O terceiro passo serviu para calcular a média 

ponderada de (K), porque a maioria das Ottobacias apresenta mais de um tipo de 
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solo, obtendo com isso o valor da Erodibilidade ponderada para cada Ottobacia de 

nível 4 existente na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós.  

( ) ∑∑ ÷×= sosop AKAK )(                                  Equação 7 

Cálculo da Erodibilidade ponderada, onde, Kp = Erodibilidade ponderada, Aso 

= Porcentagem da área do tipo de solo para cada Ottobacia. K = Erodibilidade 

correspondente a cada tipo de solo de acordo com a tabela 3. 

Após encontrar o valor de (Kp) individualizado por Ottobacias de nível 4, a 

tabela correspondente a esse valor foi unida ao arquivo contendo os limites das 

Ottobacias. 

 

Tabela 3 – Tipos de solo, valores da Erodibilidade e fonte de consulta para a os solos da 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Tipo de Solo (K) Fonte 

Areia Quartzosa 0,05 Santos, 2000 

Areia Quartzosa Hidromórfica 0,05 Santos, 2000 

Cambissolos, textura média e argilosa 0,26 Santos, 2000 

Gleissolo 0,003 Lima et al., 2007 

Latossolo Amarelo 0,08 Ranzani, 1980 

Latossolos Vermelho-Amarelo 0,09 Santos, 2000 

Latossolo Vermelho-Amarelo, textura 

argilosa 

0,08 Santos, 2000 

Latossolos Vermelho-Escuro, textura média 0,09 Santos, 2000 

Latossolos Vermelho-Escuro, textura argilosa 

e muito argilosa 

0,08 Santos, 2000 

Plintossolos, textura média/argilosa 0,24 Santos, 2000 

Podzólico Vermelho-Amarelo, textura 

média/argilosa e argilosa 

0,17 Santos, 2000 

Solos Aluviais 0,001 Silva et al., 2005 

Solos Litólicos 0,13 Santos, 2000 

Solos Petroplínticos 0,12 Santos, 2000 

Terra Roxa Estruturada 0,23 Santos, 2000 
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4.5.3 Fator topográfico (LS) 

 

Baptista (2003), Bertoni e Lombardi Neto (2008), Tibúrcio et al. (2007) dentre 

outros autores não menos importantes utilizam para obter o fator (LS) a equação 5 

proposta por Bertoni e Lombardi Neto (2008). Contudo o que difere os métodos na 

revisão bibliográfica sobre o assunto é a determinação do comprimento de rampa 

(L). 

Para essa dissertação, principalmente pela magnitude da área de estudo 

aliada a sua localização a escala que melhor atendeu nossa necessidade foi a de 

1:1.000.000, pois existe nessa região uma certa carência de informação em 

determinadas escalas, no caso as.mais detalhadas. 

A utilização das imagens inferométricas produzidas pelo sensor orbital norte 

americano chamado SRTM como apontam alguns autores não foi adotada nesta 

dissertação, pois estaríamos trabalhando com escalas bem distintas no cálculo do 

resultado final. 

Uma solução viável foi apontada por Baptista (2003) e Tibúrcio et al. (2007), 

quando da utilização da rede de drenagem para a obtenção do comprimento de 

rampa, a utilização deste método atendeu melhor a nossa necessidade, pois a rede 

de drenagem presente no banco de dados geográfico do projeto AquaRios foi 

produzida pela ANA na escala 1:1.000.000 e serviu de base para a produção das 

Ottobacias em todos os níveis (Figura 16). 

Para o cálculo do comprimento de rampa (L) adotou-se o seguinte 

procedimento. 

Em primeiro lugar utilizando a extensão “Analysis Tools” presente na caixa de 

ferramentas “ArcToolbox” do software anteriormente citado, foi adicionado no 

arquivo correspondente a drenagem o código da Ottobacia de nível 4, e 

posteriormente calculado a extensão de cada trecho da rede hidrográfica existente 

em cada Ottobacia (Tabela 4). 

Posteriormente utilizando a extensão “Spatial Statistics Tools” presente na 

caixa de ferramentas “ArcToolbox” do software anteriormente citado, calculou-se a 

área correspondente a cada Ottobacia de nível 4 da Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós. De posse desses dois dados foi utilizada a equação 4 para determinar o 

comprimento de rampa. 
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Com relação ao cálculo da declividade (S) prosseguimos com a opção de não 

utilizar as imagens inferométricas do sensor orbital norte americano SRTM. Então 

para que o produto final (LS) fosse calculado corretamente e não ocorrendo em 

erros de escala ou incompatibilização dos dados adotamos o seguinte método. 

Recuperamos dentro do banco de dados geográfico do projeto AquaRios os 

arquivos contendo as informações sobre a altimetria da Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós, um arquivo com as curvas de nível em intervalos de 100 metros e o outro 

arquivo com os pontos cotados e suas respectivas cotas altimétricas, também em 

metros, o arquivo contendo o perímetro da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós 

também foi recuperado. 

Utilizando a extensão “3D Analyst Tools” presente na caixa de ferramentas 

“ArcToolbox” do software anteriormente citado, foi gerado um TIN Triangular 

Irregular Networks, ou seja um modo digital para representar a morfologia da 

superfície, este método é calculado a parir da triangulação de Delaunay e tem como 

produto um modelo em terceira dimensão do terreno. 

De posse dessa representação em terceira dimensão do terreno continuamos 

usando a mesma extensão e convertemos o TIN em outro formato de arquivo do tipo 

matricial ou raster, que em cada célula possui 100 m de resolução espacial e contém 

a informação sobre a altura interpolada de sua área. 

A penúltima etapa foi realizada na extensão “Spatial Analyst Tools” onde foi 

calculada a declividade em porcentagem para toda Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós. Já o último procedimento efetuado foi realizado na mesma extensão e 

resultou na declividade média para cada Ottobacia da Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós, nesse caso não existe a necessidade de se ponderar a declividade, 

finalizando o método foi gerada e exportada uma tabela com as informações 

calculadas. (mais informações sobre arquivos do tipo TIN, Matricial ou Raster, 

acessar <http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index >). 

Após obter os valores do (L) e também da (S) de acordo com os 

procedimentos descritos pudemos utilizar software Excel 2007 e calcular o fator (LS) 

conforme proposto por Bertoni e Lombardi Neto (2008) para assim adicionarmos o 

resultado correspondente a esse valor ao arquivo contendo os limites das 

Ottobacias. 
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Figura 16 – Trechos dos corpos d’água dentro da Ottobacia de nível 4 com o código 4231. 

Fonte: ANA. 
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Tabela 4 – Cálculo do comprimento em metros dos cur sos d’água existentes na Ottobacia de 

nível 4 com o código 4231, e sua comparação com o c omprimento total dos cursos d’água na 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Nome do Curso 

D'água 

Comprimento (m) 

dos cursos d’água 

na Ottobacia 4231  

Comprimento (m) 

dos cursos d'água 

na Ecorregião 

Rio Iriri 93,74 1.139.558,82 

Rio Pardo 158,21 161.189,95 

Igarapé Caituca 16.731,71 16.731,71 

Igarapé do Cajueiro 18.552,65 18.552,65 

Igarapé Quebra-linha 20.103,52 20.103,52 

Igarapé da Rita 27.209,19 27.209,19 

Igarapé Paracuí 29.559,33 29.559,33 

Igarapé Pedra Preta 29.633,47 29.633,47 

Igarapé do Cipó 34.648,48 89.761,27 

Igarapé Forte Veneza 37.914,23 37.914,23 

Igarapé Baliza 39.127,81 39.127,81 

Igarapé do Dantas 41.478,15 41.478,15 

Igarapé Floresta 45.458,03 45.458,03 

Igarapé Itaboca 48.475,05 48.475,05 

Igarapé do Estragado 48.924,16 48.924,16 

Igarapé Canafístula 50.038,12 50.038,12 

Igarapé Humaitá 50.116,07 50.116,07 

Igarapé Jatobá 56.436,48 92.775,71 

Igarapé Piranhaquara 120.351,18 120.351,18 

Igarapé Ipixuna 131.606,81 232.746,52 

Igarapé Ipiaçava 147.759,03 147.759,03 

Rio Xingu 198.323,85 1.892.131,79 

Sem Toponímea 997.422,18 67.294.602,09 

Total Geral 2.190.121,45 136.791.302,21 

Fonte: ANA. 
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4.5.4 Uso e cobertura do solo associado a práticas conservacionistas (CP) 

 

Encontra-se em Baptista (2003) a mais adequada metodologia ao presente 

estudo visando a determinação do valor da ultima variável da EUPS o fator (CP), 

pois o autor busca em Stein et al. (2007) os valores da integração (CP) tendo como 

justificativa a adoção do valor 1 para (P), devido à falta de exatidão que um SIG tem 

para, de acordo com a escala e o tamanho da área, classificar essas práticas 

conservacionistas. 

Para a Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós essa justificativa é bem plausível, 

pois quase não existem práticas conservacionistas do solo nessa ecorregião. Outro 

motivo para aceitar essa metodologia é o princípio do pior cenário, pois quando 

atribuímos o valor 1 para (P) em uma escala que varia de 0 a 1, sendo 0 a completa 

adoção de uma eficiente prática conservacionista e 1 a ausência total dela, 

assumimos que a atividade executada oferece um grande potencial para a 

degradação do solo. 

O primeiro procedimento utilizado para determinar o valor de (CP) foi 

pesquisar no Banco de Dados do Projeto AquaRios um tema que mais se 

adequasse, pois existem neste banco quatro temas, dois para vegetação, um para o 

uso da terra e outro para os processos minerários. Após uma criteriosa análise, o 

tema sobre a vegetação oriundo da EMBRAPA foi o escolhido, pois apresenta em 

sua elaboração original todas as variáveis necessárias para a determinação do valor 

de (CP) de acordo com a metodologia proposta. 

O próximo passo foi realizado com a extensão “Conversion Tools” presente 

na caixa de ferramentas “ArcToolbox” do software ArcGIS versão 9.3.1 onde o 

arquivo com a informação sobre a vegetação foi convertido para o formato matricial. 

Após a conversão utilizou-se a extensão “Spatial Analyst Tools” para reclassificar a 

informação existente no arquivo de acordo com a tabela 5. 

Para finalizar o método ainda usando a extensão “Spatial Analyst Tools” foi 

calculado o valor médio do fator (CP) para cada Ottobacia de nível 4 existente na 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós o resultado foi exportado como uma tabela e 

posteriormente unido ao arquivo contendo a informação sobre os limites das 

Ottobacias. 
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Tabela 5 – Tipos de uso e cobertura do solo e seus respectivos valores de (CP). 

Grupo  Categoria  CP 

1. Vegetação  de porte alto a médio , cobertura total do terreno  0,00004 

 1a. Floresta 0,00004 

 1b. Vegetação secundaria 0,00004 

 1c. Cerradão 0,00004 

 1d. Reflorestamento 0,0001 

2. Vegetação de porte médio a baixo, cobertura total do terreno  0,01035 

 2a. Cobertura residual 0,0007 

 2b. Cerrado 0,0007 

 2c. Cultura permanente 0,02 

 2d. Cana-de-açúcar 0,05 

3. Vegetação  de porte médio  a baixo, cobertura parcial do terreno  0,25 

 3a. Cobertura residual 0,25 

 3b Cultura Perene 0,25 

4. Vegetação  de porte baixo a rasteiro , cobertura total do terreno  0,01 

 4a. Cobertura residual 0,01 

 4b. Pastagem 0,01 

 4c. Cultura temporária 0,20 

 4d. Campo Cerrado 0,01 

 4e. Campo Natural 0,01 

5. Vegetação de porte baixo a rasteiro, cobertura p arcial do 

terreno 0,10 

 5a. Cobertura residual 0,10 

 5b. Pastagem 0,10 

 5c. Cultura temporária 0,20 

6. Ocupações diversas  0,00 

 6a. Várzea 0,00 

 6b. Espelho d'água 0,00 

7. Ocupações antrópicas diversas  0,00 

 7a. Área urbana 0,00 

 7b. Estrada 0,00 

Fonte: STEIN et al., 2007 apud BAPTISTA, 2003. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 OTTOBACIAS DE NÍVEL 4 

 

Encontramos uma pequena diferença entre nossa área de estudo e o modelo 

original proposto na oficina realizada para o delineamento das 25 ecorregiões 

brasileiras Ministério de Meio Ambiente (2005) (Figura 18). 

Essa diferença ocorre devido a nossa área de estudo acrescentar oito 

Ottobacias de nível 4 ao modelo original. O acréscimo justifica-se pelo simples fato 

dessas Ottobacias completarem a totalidade do conjunto das Ottobacias de nível 4 

presentes nas bacias do Xingu e Tapajós, e, portanto, compreendem o mesmo 

sistema de drenagem. Inclusive destacamos que das oito Ottobacias de nível 4 

acrescentadas, quatro são classificadas como intrerbacias, ou seja, recebem 

contribuições das Ottobacias de nível 4 vizinhas. 

A Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós contém cento e sessenta e duas 

Ottobacias de nível 4, estando elas dividas igualmente entre as bacias do Xingu e do 

Tapajós oitenta e uma respectivamente. Quando comparamos as suas áreas 

encontramos um grande intervalo variando de quatrocentos e setenta mil metros 

quadrados até quarenta e três mil quilômetros quadrados, contudo esse fato não 

corresponde ao conjunto total que se mostra com um bom nível de variação (Figura 

17). 
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Figura 17 -  Localização e comparação das Ottobacias de Nível 4 na Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós. 

Fonte: IBGE, ANA. 
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5.2 EQUAÇÃO UNIVERSAL DE PERDA DE SOLO – EUPS 

 

5.2.1 Erosividade (R) 

 

As tabelas 6 e 7 mostram consecutivamente uma comparação entre o 

resultado encontrado nas três etapas do cálculo do fator (R), e uma comparação 

entre o resultado de (R) encontrado na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós com o 

obtido nas bacias do Xingu e Tapajós. Utilizamos o termo bacias, pois em seu 

conceito as bacias são consideradas áreas individuais que não recebem 

contribuição de nenhuma outra área de drenagem de seu entrono. Sendo assim 

justifica-se a comparação interna entre Xingu e Tapajós  

 

Tabela 6 – Resumo estatístico dos resultados encont rados em cada etapa do método proposto 

para o cálculo do fator (R). 

  

R  

nas  

Estações 

Pluviométricas da 

ANA 

R  

interpolado 

por  

Krigagem 

R  

calculado 

para a 

Ecorregião  

Média 9.485,8 9.654,9 9.681,4 

Erro padrão 104,7 2,4 34,6 

Mediana 9.539,7 9.733 9.795,8 

Desvio padrão 1.026,5 495,9 440,9 

Variância da amostra  1.053.785,7 245.980,0 194.469,4 

Curtose -0,2 -0,8 -0,4 

Assimetria -0,1 -0,2 -0,6 

Mínimo 7.099,8 8.542 8.660,3 

Máximo 11.613,7 10.659 10.509 

Soma 910.637,2 409.921.681 1.568.391,2 

N 96 42.457 162 

Fonte: Este Estudo. 
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Tabela 7 – Resumo estatístico do valor da erosivida de (R) calculado para cada uma das cento e 

sessenta e duas Ottobacias de nível 4 localizadas na Ecorregião Aquática Xing u-Tapajós. 

 R  

calculado 

para 

 a 

Ecorregião  

R  

calculado 

para a 

bacia  

do  

Xingu 

R  

calculado 

para a 

bacia  

do 

Tapajós 

Média 9.681,4 9.459,8 9.902,9 

Erro padrão 34,6 49,9 33,2 

Mediana 9.795,8 9.533,4 9.970,1 

Desvio padrão 440,9 449,7 299,4 

Variância da amostra 194.469,5 202.294,5 89.684,4 

Curtose -0,4 -1,2 0,5 

Assimetria -0,6 -0,2 -0,6 

Mínimo 8.660,3 8.660,3 8.989,9 

Máximo 10.509 10.269,6 10.509 

Soma 1.568.391 766.250,5 802.140,7 

N 162 81 81 

 

Na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós encontramos um valor intermediário 

da erosividade 9.681,4 MJ.mm.ha-1.h-1, pois Bertoni e Lombardi Neto (2008) 

estimam que esses valores são da ordem de 5.000 a 12.000 MJ.mm.ha-1.h-1 para o 

Brasil. 

De acordo com a tabela 6 os valores encontrados foram da ordem de 8.660,3 

MJ.mm.ha-1.h-1 encontrados na Ottobacia de código 4222 (bacia do Xingu) até 

10.509,0 MJ.mm.ha-1.h-1 encontrados na Ottobacia de código 4442 (bacia do 

Tapajós), que são valores intermediários dados as condições Brasileiras. 

É observado conforme mostra a tabela 7 que na bacia do Tapajós os valores 

são ligeiramente acima dos valores encontrados na Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós e também na bacia do Xingu. Podemos observar ainda que na bacia do 

Xingu os valores da média e da mediana são inferiores aos calculados para a 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós e para a bacia do Tapajós. Com relação aos 
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valores mínimos e máximos sua localização se dá na bacia do Xingu e na bacia do 

Tapajós respectivamente. 

Ao analisarmos a relação entre os valores da média, da mediana, da 

assimetria e da curtose na tabela 7 nota-se que o valor da média é inferior ao valor 

da mediana nas três colunas isso indica a não existência de um comportamento 

assimétrico da erosividade na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, fato que pode ser 

complementado pelos valores negativos da assimetria e da curtose. 

Contudo ainda sobre a tabela 7 nota-se que o valor da assimetria de da 

curtose para a bacia do Xingu e para a bacia do Tapajós são bem distintos, assim 

como a variância também o é. Sendo assim foi elaborado um teste t de Student para 

verificar se a bacia do Xingu é realmente diferente da Bacia do Tapajós, e assim foi 

encontrado o seguinte resultado t = -7,38 com r = 0.001 em vista disso podemos 

dizer que estatisticamente existe diferença entre a erosividade na bacia do Xingu e 

erosividade na bacia do Tapajós. (Figura 18 e Figura 19). 

Ao compararmos a espacialização dos nossos resultados com os domínios 

climáticos brasileiros propostos por Mendonça e Danni-Oliveira (2011) podemos 

perceber os três tipos climáticos que mais influenciam a erosividade da Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós, sendo eles: 

a) Clima Equatorial (tipo) com subseca três meses secos (subtipo); 

b) Clima Tropical Equatorial (tipo) com quatro a cinco meses secos (subtipo); 

c) Clima Tropical Úmido-Seco ou Tropical do Brasil Central (tipo) com quatro a 

cinco meses secos (subtipo). 

Ainda nesse sentido notamos também a forte presença da Massa de ar 

equatorial – MEC na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. (Figura 18, Figura 19 e 

Figura 20) 
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Figura 18 –  Erosividade interpolada pelo método da krigagem. 

Fonte: ANA, MMA. 
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Figura 19 –  Erosividade média nas Ottobacias da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: ANA, IBGE. 
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Figura 20 –  Mapa dos domínios climáticos brasileiros e seus principais subtipos. 

Fonte: MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2011. 
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5.2.2 Erodibilidade (K) 

 

A tabela 8 mostra o resumo estatístico do valor ponderado de (K) medido em 

cada Ottobacia de nível 4. 

 

Tabela 8 – Resumo estatístico do resultado da ponde ração da Erodibilidade nas Ottobacias de 

nível 4 da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

 Ecorregião  Xingu Tapajós 

Média 0,799 0,796 0,802 

Erro padrão 0,002 0,004 0,003 

Mediana 0,790 0,785 0,794 

Desvio padrão 0,036 0,036 0,035 

Variância da amostra 0,001 0,001 0,001 

Curtose -1,229 -1,121 -1,316 

Assimetria 0,295 0,389 0,215 

Mínimo 0,725 0,725 0,740 

Máximo 0,860 0,860 0,860 

Soma 129,467 64,504 64,962 

N 162 81 81 

Fonte: Este Estudo. 

Ao analisarmos os valores do fator (K) na tabela 8 notamos que existe pouca 

diferença entre as bacias do Xingu e Tapajós, aplicando-se o mesmo aos valores do 

universo em que se encontram a Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Esta tendência a homogeneidade decorre da distribuição espacial dos tipos 

de solo encontrados, conforme mostrado anteriormente na tabela 3 e que pode ser 

visto tanto na figura 21 quanto na figura 22. Nota-se também que a relação entre os 

valores da mediana, da média, da assimetria e da curtose mostrados na tabela 8 

sugerem que em relação à erodibilidade dos solos não existe uma distribuição 

assimétrica das Ottobacias de nível 4 na ECOXTA, e nem tão pouco existe diferença 

entre as bacias do Xingu e do Tapajós. Também foi realizado o teste t de Student, 

para maiores informações vide a tabela completa no apêndice.  
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Figura 21 –  Distribuição espacial dos tipos de solo e suas porcentagens na Ecorregião Aquática 

Xingu-Tapajós. 

Fonte: MMA, ANA, IBGE. 
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Figura 22 –  Resultado da ponderação da erodibilidade nas Ottobacias de nível 4. 

Fonte: ANA, IBGE. 
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5.2.3 Topografia 

 

O resumo estatístico dos valores do comprimento de rampa existente na 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós está disposto na tabela 9. Já o resumo 

estatístico contendo os valores da declividade são mostrados na tabela 10. E por fim 

o resumo estatístico com o resultado da integração do comprimento de rampa com a 

declividade (LS) é demonstrado na tabela 11. 

Na tabela 11 observa-se uma leve diferença entre a média, a mediana, a 

assimetria e a curtose quando comparamos o valor geral na Ecorregião Aquática 

Xingu-Tapajós, quanto nas bacias do Xingu e Tapajós, gerando uma tênue diferença 

entre o relevo nas duas bacias. 

O fator topográfico representa a influência do relevo na EUPS, portanto foi 

gerado para essa dissertação um mapa da altimetria a partir do TIN criado e 

anteriormente mencionado em materiais e métodos (4.5.3. Fator topográfico (LS)), e 

quando comparado visualmente ao mapa do relevo produzido pelo IBGE encontrado 

em Mendonça e Fernandes (2011) citando Ross (2006) apresentou um resultado 

comparável. (Figura 23, Figura 24). 

 

Tabela 9 – Resumo estatístico do comprimento de ram pa (L) das Ottobacias de nível 4 na 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

 Ecorregião  Xingu Tapajós 

Média 1.875,5 1.887,9 1.863,0 

Erro padrão 31,7 40,8 48,8 

Mediana 1.850,9 1.851,2 1.849,2 

Desvio padrão 403,9 367,4 439,3 

Variância da amostra 163.162,6 135.006,6 193.043,5 

Curtose 4,4 8,4 2,5 

Assimetria 0,1 -0,1 0,3 

Mínimo 129,71 129,71 400,91 

Máximo 3.273,6 3.168,6 3.273,6 

Soma 303.831,5 152.925,6 150.905,9 

N 162 81 81 

Fonte: Este Estudo. 
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Tabela 10 – Resumo estatístico da declividade (S) d as Ottobacias de nível 4 na Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós. 

 Ecorregião  Xingu Tapajós 

Média 0,90 0,86 0,95 

Erro padrão 0,08 0,11 0,13 

Mediana 0,63 0,35 0,68 

Desvio padrão 1,13 1,04 1,22 

Variância da amostra 1,29 1,09 1,51 

Curtose 33,64 1,19 50,17 

Assimetria 4,53 1,42 6,43 

Mínimo 0,01x10-7 0,01x10-7 0,05 

Máximo 10,69 4,27 10,69 

Soma 147,41 70,36 77,05 

N 162 81 81 

Fonte: Este Estudo. 

 

Tabela 11 – Resumo estatístico do fator topográfico  das Ottobacias de nível 4 na Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós. 

 Ecorregião  Xingu Tapajós 

Média 1,04 1,06 1,02 

Erro padrão 0,09 0,15 0,11 

Mediana 0,64 0,30 0,68 

Desvio padrão 1,25 1,43 1,04 

Variância da amostra 1,56 2,06 1,09 

Curtose 5,51 2,60 13,29 

Assimetria 2,17 1,73 3,05 

Mínimo 7,65 7,65 0,03 

Máximo 7,03 6,54 7,03 

Soma 169,24 86,43 82,80 

N 162 81 81 

Fonte: Este Estudo. 
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Figura 23 –  Mapa das unidades do relevo brasileiro. 

Fonte: MENDONÇA; FERNANDES, 2011 apud ROSS, 2006. 
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Figura 24 –  Altimetria na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: IBGE, ANA. 
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5.2.4 Uso da terra, cobertura vegetal e práticas co nservacionistas (CP) 

 

Conforme mostra a tabela 12 existe uma semelhança entre a distribuição dos 

valores de (CP) nas Ottobacias da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, quando 

comparada as bacias do Xingu e do Tapajós. 

 

Tabela 12 – Resumo estatístico do resultado do fato r (CP) para as Ottobacias de nível 4 na 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós.  

 Ecorregião  Xingu Tapajós 

Média 0,0303 0,0308 0,0298 

Erro padrão 0,0034 0,0052 0,0046 

Mediana 0,0056 0,0068 0,0043 

Desvio padrão 0,0443 0,0470 0,0416 

Variância da amostra 0,0019 0,0022 0,0017 

Curtose 2,1016 2,9764 0,6981 

Assimetria 1,6641 1,8809 1,3601 

Mínimo 0,00004 0,00004 0,00004 

Máximo 0,1846 0,1846 0,1499 

Soma 4,9210 2,5010 2,4200 

N 162 81 81 

Fonte: Este Estudo. 

 

De acordo com a tabela 5 compilada de Stein et al. (1987) citados por 

Baptista (2003), encontramos os menores valores de (CP) para floresta, vegetação 

secundária e Cerrado (0,00004) todos apresentado uma vegetação de porte alto a 

médio, e cobertura total do terreno como característica, já os maiores valores são 

observados em culturas perenes e em coberturas residuais (0,25), quando estes 

apresentam uma vegetação de porte médio a baixo, e com cobertura parcial do 

terreno. 

Quanto ao intervalo dos valores encontrados na Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós observamos que o valor mínimo (0,00004) da Tabela 5 é mantido na Tabela 

12, e o valor máximo sofre uma diminuição passando de (0,25) na tabela 5 para 

(aprox. 0,18 na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós e na bacia do Xingu e 0,15 na 

bacia do Tapajós) na tabela 12. 
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A diminuição dos valores máximos observados é justificada por estarmos 

comparando valores absolutos da tabela 5 com valores médios da tabela 12, pois a 

degradação da vegetação se encontra concentrada em algumas áreas, sendo assim 

as Ottobacias têm seus valores ligeiramente atenuados por áreas ainda 

preservadas, como pode ser observado nas Figuras 25 e 26. 

O resumo estatístico da tabela 12 mostra que os valores da média são bem 

elevados em relação aos valores da mediana na Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós, e o mesmo se repete para as bacias do Xingu e do Tapajós, destarte pode-

se concluir que existe uma tendência assimétrica na distribuição dos resultados, e os 

valores da assimetria da curtose corroboram com essa afirmação. 

Porém a curtose na bacia do Tapajós é muito menor do que na Bacia do 

Xingu e também o é quando comparada ao valor total da Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós, sendo assim a curvatura dos valores é menos acentuada na bacia do 

Tapajós indicando uma menor concentração de valores elevados de (CP). 

Para verificar se realmente existe diferença foi elaborado o teste t de Student, 

e foi auferido o seguinte valor t = 0,143 e r = 0,886 mostrando uma situação na qual 

dependo do grau de confiabilidade aplicado pode realmente existir diferença entre as 

duas bacias (Figura 25 e Figura 26). 
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Figura 25 –  Vegetação associada ao uso da terra, práticas conservacionistas e valores de (CP). 

Fonte: EMBRAPA, IBGE, MMA, ANA. 
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Figura 26 -  Valores médios do fator CP. 

Fonte: EMBRAPA, IBGE, MMA, ANA. 
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5.2.5 Valor da Equação Universal da Perda de Solos 

 

O resumo estatístico dos valores da EUPS é mostrado abaixo na Tabela 13 

 

Tabela 13 – Resumo estatístico do resultado da EUPS  nas Ottobacias de nível 4 da Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós.  

 Ecorregião  Xingu Tapajós 

Média 216,5 303,6 129,5 

Erro padrão 47,0 91,1 20,7 

Mediana 26,2 25,7 32,5 

Desvio padrão 599,2 819,9 187,0 

Variância da amostra 359.121,5 672.393,8 34.994,6 

Curtose 25,8 12,4 2,2 

Assimetria 4,8 3,5 1,7 

Mínimo 0,2x10-8 0,2x10-8 0,01 

Máximo 4.424,9 4.424,9 761,0 

Soma 35.088,9 24.595,2 10.493,7 

N 162 81 81 

Fonte: Este Estudo. 

 

A tabela 13 oferece os resultados do cálculo da perda de solos na Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós e a sua comparação com as bacias do Xingu e Tapajós. 

Percebemos que na bacia do Xingu o valor médio é superior ao da Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós, contudo os valores mínimos e máximos são mantidos 

indicando uma maior concentração dos valores mais elevados da perda de solos na 

bacia do Xingu do que na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. Corroborando com 

essa análise observa-se uma média menor na bacia do Tapajós assim como o valor 

máximo é muito menor, esses fatos evidenciam que a bacia do Tapajós tem uma 

perda de solo reduzida quando comparada a Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós e 

também a bacia do XINGU. 

Nota-se também que a média é consideravelmente maior do que a mediana 

na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, e também nas bacias do Xingu e do Tapajós 

evidenciando uma situação bastante assimétrica no que diz respeito à distribuição 

dos valores da EUPS. Quando a comparação é feita entre as três colunas da tabela 
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13, é verificado a média dos valores da EUPS é maior na bacia do Xingu, porém o 

mesmo não ocorre com a mediana que é maior no Tapajós. A bacia do Tapajós 

também fica com os menores valores de erro padrão, desvio padrão, curtose, 

assimetria e também valor máximo e soma. Esses valores indicam que a perda de 

solos na bacia do Tapajós é menor do que na bacia do Xingu. 

Para melhor analisar essa diferença foi elaborado um teste t de Student, no 

qual mostrou o seguinte valor t = 1,86 e r = 0,064, evidenciando a diferença entre as 

duas bacias. 

Para melhor analisar quais são as variáveis que influenciam o resultado da 

EUPS foi elaborada uma matriz de correlação de Pearson (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Matriz de correlação de Pearson da EUPS  e suas variáveis. 

 R K LS CP EUPS 

Erosividade – R 1     

Erodibilidade – K - 0.19 1    

Topografia – LS - 0.40 0.40 1   

Uso do Solo/Conservação 

CP 

- 0.19 - 0.04 - 0.06 1  

EUPS - 0.36 0.14 0.42 0.58 1 

Fonte: Este Estudo. 

 

Podemos perceber de acordo com a tabela 14 que o uso do solo associado 

às praticas conservacionistas tem a maior correlação com o valor da EUPS, portanto 

a atuação antrópica na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós é responsável por 

determinar grande parte do valor final da EUPS evidenciando o importante papel da 

cobertura vegetal na preservação da qualidade das Ottobacias de nível 4. 

A distribuição dos valores da EUPS é mostrada na figura 27 
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Figura 27 –  Valores da EUPS na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: ANA, Este Estudo, IBGE, Projeto AquaRios. 
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5.3 ÁGUAS SUPERFICIAIS 

 

Os teores totais de elementos traços (mg/L) em águas fluviais na Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós estão dispostos na Tabela 17. Nota: ND = não detectado. * 

= acima do limite de qualidade ambiental estipulado por CONAMA (2005). 

 

Tabela 17 – Teores totais de elementos traço (mg/l)  na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Amostras 
Coordenadas (UTM)  

Bacia Ba Cd Pb Co 
Latitude  Longitude  

AF02 3,732500 53,7746667 

Curua_úna 

nd nd nd nd 

AF03 3,874583 54,2358333 nd nd nd nd 

AF04 3,924917 54,5746398 0,003* 0,003* 0,129* 0,001 

AF01 3,235528 52,2225600 

Xingu 

nd nd nd nd 

AF13 6,640028 52,4206667 0,2 0,097* nd nd 

AF14 6,742278 51,7715560 0,02 nd nd nd 

AF15 6,750417 51,2253611 0,03 nd nd nd 

AF16 6,876000 52,0350833 nd nd 0,01* nd 

AF17 7,306917 50,4749722 0,05 nd nd nd 

AF18 7,826333 50,7501667 0,07 nd nd 0,002 

AF19 8,213083 55,00345 0,06 nd nd nd 

AF20 8,318567 54,0847667 nd nd nd nd 

AF25 10,087220 52,0893889 nd nd nd nd 

AF27 10,631360 52,5393611 nd nd nd nd 

AF05 4,131083 55,2285278 

Tapajós 

0,06 0,001* nd nd 

AF06 4,305722 56,0986389 nd nd nd nd 

AF07 4,441917 56,2863333 nd nd nd nd 

AF08 4,736222 56,0498333 nd nd 0,051* nd 

AF09 4,975278 56,212556 nd nd nd nd 

AF10 5,280750 56,0249444 nd nd nd nd 

AF11 5,539472 55,8273333 0,03 nd nd nd 

AF12 6,389194 55,5709167 nd 0,240* nd nd 

AF21 9,573833 55,9220278 0,03 0,003* nd nd 

AF22 9,639639 55,9955833 nd nd nd nd 

AF23 9,644472 56,0327222 nd nd nd nd 

AF24 9,817528 54,8868333 nd nd nd nd 

AF26 10,563720 55,5319444 nd nd nd nd 

CONAMA 0,7 0,001 0,01 0,05 

Fonte: CASTILHOS et al., 2011. 
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Tabela 18 – Teores totais de elementos traço (mg/l)  na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós.  

Amostras 
Coordenadas (UTM)  

Bacia Cu Cr Mn Ni Zn 
Latitude  Longitude  

AF02 3,732500 53,7746667 

Curua_úna 

nd 0,001 0,061 nd nd 

AF03 3,874583 54,2358333 nd 0,002 0,021 0,006 nd 

AF04 3,924917 54,5746398 0,054 0,131* 0,256* 0,027* 76,185* 

AF01 3,235528 52,2225600 

Xingu 

0,001 nd 0,007 nd 0,049 

AF13 6,640028 52,4206667 0,001 0,002 0,073 nd 0,032 

AF14 6,742278 51,7715560 0,001 0,001 0,017 0,004 nd 

AF15 6,750417 51,2253611 0,001 0,006 0,1* nd 0,111 

AF16 6,876000 52,0350833 0,021 0,01 0,032 0,009 16,578* 

AF17 7,306917 50,4749722 nd 0,005 0,1* 0,007 0,009 

AF18 7,826333 50,7501667 0,002 0,008 1,33* 0,009 0,014 

AF19 8,213083 55,00345 0,001 0,004 0,098 0,021 0,006 

AF20 8,318567 54,0847667 Nd nd 0,007 nd 0,016 

AF25 10,087220 52,0893889 nd 0,001 0,01 nd 0,16 

AF27 10,631360 52,5393611 0,002 0,008 0,024 0,005 0,129 

AF05 4,131083 55,2285278 

Tapajós 

nd nd 0,051 nd 0,074 

AF06 4,305722 56,0986389 nd 0,002 0,026 nd 0,007 

AF07 4,441917 56,2863333 0,001 0,001 0,016 nd 0,018 

AF08 4,736222 56,0498333 0,07 0,002 0,11 0,025 36,711* 

AF09 4,975278 56,212556 0,003 0,043 0,04 nd 66,418* 

AF10 5,280750 56,0249444 nd 0,001 0,021 nd 0,023 

AF11 5,539472 55,8273333 nd 0,002 0,041 0,005 0,37* 

AF12 6,389194 55,5709167 0,012 0,001 0,037 0,004 43,386* 

AF21 9,573833 55,9220278 nd 0,012 0,021 nd 0,009 

AF22 9,639639 55,9955833 0,002 nd 0,009 nd 0,201* 

AF23 9,644472 56,0327222 0,001 nd 0,02 0,005 nd 

AF24 9,817528 54,8868333 nd 0,003 0,014 nd nd 

AF26 10,563720 55,5319444 0,001 nd 0,005 nd 0,043 

CONAMA - 0,05 0,1 0,025 0,18 

Fonte: CASTILHOS et al., 2011. 

 

Na tabela 19 vemos os pontos de coleta e os elementos onde foram 

observados teores acima do permitido pelo CONAMA. Tabela 18. 
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Tabela 19 – Teores totais de elementos traço (mg/l)  na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós 

acima dos limites permitidos pelo CONAMA. 

Amostras 
Coordenadas (UTM)  

Bacia Cd Pb Mn Zn 
Latitude  Longitude  

AF13 6,640028 52,4206667 Xingu 0,097* nd 0,073 0,032 

AF15 6,750417 51,2253611 Xingu nd nd 0,1* 0,111 

AF16 6,876000 52,0350833 Xingu nd 0,01* 0,032 16,578* 

AF17 7,306917 50,4749722 Xingu nd nd 0,1* 0,009 

AF18 7,826333 50,7501667 Xingu nd nd 1,33* 0,014 

AF05 4,131083 55,2285278 Tapajós 0,001* nd 0,051 0,074 

AF08 4,736222 56,0498333 Tapajós nd 0,051* 0,11 36,711* 

AF09 4,975278 56,212556 Tapajós nd nd 0,04 66,418* 

AF11 5,539472 55,8273333 Tapajós nd nd 0,041 0,37* 

AF12 6,389194 55,5709167 Tapajós 0,240* nd 0,037 43,386* 

AF21 9,573833 55,9220278 Tapajós 0,003* nd 0,021 0,009 

AF22 9,639639 55,9955833 Tapajós nd nd 0,009 0,201* 

CONAMA 0,001 0,01 0,1 0,18 

Fonte: CASTILHOS et al., 2011 

 

Ao observamos a tabela 19 e a localização espacial dos pontos na figura 26 

notamos que os pontos AF13, AF15, AF16, AF17, AF18, AF21, AF22 estão 

localizados em Ottobacias classificadas com perdas de solo muito fortes, já os 

pontos AF05, AF08, AF11, AF12, estão localizados nas Ottobacias classificadas 

com perdas médias a forte e perdas fortes. E apenas a AF09 está situada em uma 

Ottobacia classificada como perda de solo nula ou pequena. 

A Figura 28 mostra a espacialização das coletas de água superficial onde os 

teores superaram os permitidos pelo CONAMA 
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Figura 28 –  Localização das águas superficiais com teores maiores que os permitidos pelo CONAMA, 

sobrepostos aos valores da EUPS na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: ANA, Este Estudo, IBGE, Projeto AquaRios. 
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A tabela 20 mostra os elementos alumínio, ferro, cálcio e magnésio em (mg/l) 

e tem por objetivo demonstrar a parda da qualidade das águas superficiais. Na 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

 

Tabela 20 – Teores totais alumínio, cálcio, ferro e  magnésio (mg/l) na Ecorregião Aquática 

Xingu-Tapajós. 

Amostras 
Coordenadas (UTM)  

Bacia Al Fe Ca Mg 
Latitude  Longitude  

AF02 3,732500 53,7746667 

Curua_úna 

0,09 0,8 3,1 0,65 

AF03 3,874583 54,2358333 0,05 0,67 0,92 0,35 

AF04 3,924917 54,5746398 0,58 116,79 4,97 0,46 

AF01 3,235528 52,2225600 

Xingu 

0,16 0,25 0,54 0,16 

AF13 6,640028 52,4206667 0,34 0,92 2,51 0,61 

AF14 6,742278 51,7715560 0,2 0,45 1,66 0,84 

AF15 6,750417 51,2253611 0,23 2,53 4,01 2,7 

AF16 6,876000 52,0350833 0,14 6,92 1,21 0,14 

AF17 7,306917 50,4749722 0,54 2,38 9,28 4,15 

AF18 7,826333 50,7501667 0,22 5,07 10,37 5,93 

AF19 8,213083 55,00345 0,59 1,8 3,87 1,28 

AF20 8,318567 54,0847667 0,09 0,16 0,7 0,17 

AF25 10,087220 52,0893889 0,15 0,22 0,41 0,17 

AF27 10,631360 52,5393611 1,7 1,67 0,3 0,28 

AF05 4,131083 55,2285278 

Tapajós 

0,25 1,16 1,76 0,62 

AF06 4,305722 56,0986389 0,27 0,78 4,83 0,58 

AF07 4,441917 56,2863333 0,16 1,22 0,7 0,23 

AF08 4,736222 56,0498333 0,4 32,28 3,32 0,26 

AF09 4,975278 56,212556 0,1 0,82 0,62 0,19 

AF10 5,280750 56,0249444 0,06 0,5 0,86 0,22 

AF11 5,539472 55,8273333 0,29 0,94 0,88 0,37 

AF12 6,389194 55,5709167 0,29 0,76 0,66 0,22 

AF21 9,573833 55,9220278 0,16 0,13 1,58 0,88 

AF22 9,639639 55,9955833 0,09 0,24 0,74 0,19 

AF23 9,644472 56,0327222 1,16 0,99 0,58 0,17 

AF24 9,817528 54,8868333 0,17 0,17 0,49 0,29 

AF26 10,563720 55,5319444 0,05 0,17 0,17 0,04 

CONAMA - - - - 

Fonte: CASTILHOS et al., 2011. 

 

Para uma melhor compreensão efetuamos a soma dos elementos cálcio e 

magnésio, e analisamos individualmente o ferro e o alumínio, o resultado desta 

análise pode ser visto na tabela 21. 
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Tabela 21 – Alumínio, Ferro e Somatório dos element os Cálcio e Magnésio. 

Amostras  Coordenadas (UTM)  Bacia  Al  Fe Ca + 

Mg Latitude  Longitude  

AF02 3,732,500 537,746,667 Curua_úna 0.09 0.8 3.75 

AF03 3,874,583 542,358,333 0.05 0.67 1.27 

AF04 3,924,917 545,746,398 0.58 116.79 5.43 

AF01 3,235,528 522,225,600 Xingu 0.16 0.25 0.7 

AF13 6,640,028 524,206,667 0.34 0.92 3.12 

AF14 6,742,278 517,715,560 0.2 0.45 2.5 

AF15 6,750,417 512,253,611 0.23 2.53 6.71 

AF16 6,876,000 520,350,833 0.14 6.92 1.35 

AF17 7,306,917 504,749,722 0.54 2.38 13.43 

AF18 7,826,333 507,501,667 0.22 5.07 16.3 

AF19 8,213,083 5,500,345 0.59 1.8 5.15 

AF20 8,318,567 540,847,667 0.09 0.16 0.87 

AF25 10,087,220 520,893,889 0.15 0.22 0.58 

AF27 10,631,360 525,393,611 1.7 1.67 0.58 

AF05 4,131,083 552,285,278 Tapajós 0.25 1.16 2.38 

AF06 4,305,722 560,986,389 0.27 0.78 5.41 

AF07 4,441,917 562,863,333 0.16 1.22 0.93 

AF08 4,736,222 560,498,333 0.4 32.28 3.58 

AF09 4,975,278 56,212,556 0.1 0.82 0.81 

AF10 5,280,750 560,249,444 0.06 0.5 1.08 

AF11 5,539,472 558,273,333 0.29 0.94 1.25 

AF12 6,389,194 555,709,167 0.29 0.76 0.88 

AF21 9,573,833 559,220,278 0.16 0.13 2.46 

AF22 9,639,639 559,955,833 0.09 0.24 0.93 

AF23 9,644,472 560,327,222 1.16 0.99 0.75 

AF24 9,817,528 548,868,333 0.17 0.17 0.78 

AF26 10,563,720 555,319,444 0.05 0.17 0.21 

CONAMA - - - 

Fonte: CASTILHOS et al., 2011. 

 

Não existem valores limites para esses elementos no CONAMA, sendo assim 

a opção foi alisá-los de acordo com o valor médio calculado através do resultados de 

nossas amostras. O resumo estatístico da tabela 21 pode visto abaixo na tebela 22 
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Tabela 21 – Resumo estatístico dos elementos alumín io, ferro e do somatório dos elementos 

cálcio e magnésio. 

 Al Fe Ca + Mg 

Média 0,31 6,69 3,08 

Erro padrão 0,06 4,39 0,74 

Mediana 0,20 0,82 1,27 

Desvio padrão 0,36 22,84 3,85 

Variância da amostra 0,13 522,00 14,88 

Curtose 8,38 22,82 5,94 

Assimetria 2,75 4,68 2,40 

Mínimo 0,05 0,13 0,21 

Máximo 1,70 116,79 16,30 

Soma 8,53 180,79 83,19 

N 27 27 27 

Fonte: CASTILHOS et al., 2011. 

 

Verificamos que no universo de nossos resultados o comportamento do 

alumínio se apresenta com uma leve assimetria, pois o valor da média é pouco 

superior ao valor da mediana, o mesmo acontecendo com o desvio padrão em 

relação a média e a mediana. Tal comportamento está condizente ao esperado para 

este elemento. 

No que diz respeito ao comportamento da soma dos elementos cálcio e 

magnésio encontramos um comportamento assimétrico maior quando aplicamos a 

mesma análise, porém apesar da assimetria ser mais elevada, ainda pode-se levar 

em consideração que o referido padrão esta dentro do aceito para o comportamento 

natural. 

O ferro foi o elemento mais assimétrico, com valores bem altos em 

comparação ao alumínio e ao cálcio+magnésio, como também quando comparamos 

a média, mediana, desvio padrão a assimetria e a curtose do próprio elemento. 

O mais importante no comportamento destes elementos está relacionado a 

localização dos pontos onde foi observado que seu valor é acima tanto da média, 

quanto da mediana ou mesmo do desvio padrão. Conforme as figuras 30 a 32 

mostram esses pontos estão situados justamente em Ottobacias de nível 4 onde o 

valor da perda de solos é bastante elevada. (Figura 29, 30 e 31). 
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Figura 29 –  Localização dos pontos de coleta onde o valor de alumínio das águas superficiais foi 

superior a média da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: ANA, Este Estudo, IBGE, Projeto AquaRios. 
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Figura 30 –  Localização dos pontos de coleta onde o valor de ferro das águas superficiais foi superior 

a média da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: ANA, Este Estudo, IBGE, Projeto AquaRios. 
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Figura 31 -  Mapa da localização dos pontos de coleta onde o valor da soma dos elementos cálcio e 

magnésio das águas superficiais foi superior a média da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: ANA, Este Estudo, IBGE, Projeto AquaRios. 

 

Podemos observar na tabela 23 os valores dos parâmetros físico-químicos 

das águas superficiais. 
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Tabela 22 – Parâmetros Físico-químicos das águas su perficiais medidas na Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós. 

Código do Ponto  Ambiente  Condutividade  Turbidez  Ottobacia Bacia  

AR2008092502A Grande rio 0.245 17.00 4219 Xingu 

AR2008092503A Grande rio 0.301 1.05 4219 Xingu 

AR2008101103B Grande rio 0.635 20.67 4241 Xingu 

AR2008101201B Igarapé 0.362 24.73 4241 Xingu 

AR2008101202B Igarapé 1.059 45.91 4241 Xingu 

AR2008101203B Igarapé 0.477 33.62 4241 Xingu 

AR2008101101B Igarapé 1.174 70.24 4242 Xingu 

AR2008101102B Igarapé 1.186 103.07 4242 Xingu 

AR2008101001A Igarapé 1.726 35.19 4246 Xingu 

AR2008101002A Igarapé 0.908 16.35 4246 Xingu 

AR2008101003A Igarapé 0.681 63.57 4246 Xingu 

AR2008100902A Igarapé 1.000 32.57 4248 Xingu 

AR2008100903A Igarapé 1.179 16.87 4248 Xingu 

AR2008101301A Grande rio 0.129 5.23 4251 Xingu 

AR2008100702B Rio de médio porte 0.880 9.42 4254 Xingu 

AR2008100601A Igarapé 0.103 2.22 4256 Xingu 

AR2008100701B Igarapé 0.218 9.42 4257 Xingu 

AR2008092701A Igarapé 0.268 11.38 4414 Tapajós 

AR2008092702A Igarapé 0.499 7.85 4414 Tapajós 

AR2008092703A Igarapé 0.499 1.71 4414 Tapajós 

AR2008092803A Igarapé 1.190 39.76 4415 Tapajós 

AR2008092801A Grande rio 0.210 6.28 4417 Tapajós 

AR2008092802A Igarapé 0.179 23.41 4417 Tapajós 

AR2008092901A Igarapé 0.183 11.77 4417 Tapajós 

AR2008092902A Igarapé 0.169 5.23 4418 Tapajós 

AR2008092903A Igarapé 0.214 12.30 4421 Tapajós 

AR2008093001A Igarapé 0.380 26.55 4427 Tapajós 

AR2008100301G Igarapé 0.198 41.59 4445 Tapajós 

AR2008100401A Rio de médio porte 0.298 8.63 4445 Tapajós 

AR2008100402A Rio de médio porte 0.483 8.15 4445 Tapajós 

AR2008100403A Grande rio 0.204 41.73 4445 Tapajós 

AR2008100101A Rio de médio porte 0.187 3.53 4446 Tapajós 

AR2008100102A Igarapé 0.145 8.76 4446 Tapajós 

AR2008100201A Rio de médio porte 0.092 4.32 4446 Tapajós 

AR2008100202A Igarapé 0.131 7.98 4446 Tapajós 

Fonte: Projeto AquaRios. 

 

As unidades da tabela 23 são Microsiemens (µS) para a condutividade, e 

Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU) para a turbidez. 
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Elaboramos um resumo estatístico da condutividade e da turbidez de acordo 

com os valores mensurados na expedição científica do projeto AquaRios e expostos 

na tabela anterior (Tabela 23), este resultado pode ser visto na tabela 24. 

 

Tabela 23 – Resumo estatístico dos valores da condu tividade e turbidez encontrados 

na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

 Condutividade Turbidez 

Média 0.508 22.23 

Erro padrão 0.071 3.79 

Mediana 0.301 12.3 

Desvio padrão 0.422 22.42 

Variância da amostra 0.178 502.86 

Curtose 0.486 4.06 

Assimetria 1.159 1.86 

Mínimo 0.092 1.05 

Máximo 1.726 103.07 

Soma 17.792 778.06 

N 35 35 

Fonte: Projeto AquaRios. 

 

Encontramos que no universo de resultados do AquaRios o comportamento 

da condutividade se mostra com uma baixa assimetria, pois o valor da média é 

pouco superior ao valor da mediana, o mesmo não acontece com o desvio padrão, 

pois em relação a média se mostra inferior, e em relação a mediana se mostra 

superior. 

Tal comportamento é condizente ao esperado para o esse parâmetro quando 

aplicado a área de estudo em questão. Um fato interessante é o comportamento 

altamente assimétrico da turbidez, pois encontramos valores altos e bem díspares 

quando comparamos com a média, a mediana, o desvio padrão, a assimetria e a 

curtose do próprio parâmetro. 

Ainda sobre a Tabela 24 procuramos localizar espacialmente os valores da 

condutividade e da turbidez que superam os seus valores médios respectivos, e 

pudemos constatar que a sua localização segue o mesmo padrão dos metais traço, 
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do alumínio, do ferro e da soma dos elementos cálcio e magnésio. (Figura 32, e 

Figura 33). 

 

 
Figura 32 –  Localização dos pontos de coleta onde o valor da condutividade das águas superficiais 

foi superior a média da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: ANA, Este Estudo, IBGE, Projeto AquaRios. 
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Figura 33 –  Localização dos pontos de coleta onde o valor da turbidez das águas superficiais foi 

superior a média da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: ANA, Este Estudo, IBGE, Projeto AquaRios. 
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5. 4 SEDIMENTOS SUPERFICIAIS 

 

Na sequência observamos os valores de Mercúrio total, em sedimentos 

fluviais na Ecorregião separados por bacias Xingu e Tapajós. Tabelas 25 e 26. 

 

Tabela 24 – Teores totais de HgT nos sedimentos sup erficiais da Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós. 

Amostra 
Coordenadas (UTM)  

Bacia HgT (ng/g) 
Latitude  Longitude  

SD-01 3,235528 52,22256 

Xingu 

20,0 

SD-14 10,52878 52,5287222 36,5 

SD-15 10,08722 52,0893889 1,7 

SD-16 7,304278 50,4467222 84,0 

SD-17 7,223278 50,6195833 34,5 

SD-18 7,220583 50,6238889 32,0 

SD-19 6,72225 51,5829722 44,0 

SD-20 6,742278 51,771556 11,5 

SD-21 6,607472 51,9749167 199,5* 

SD-22 6,594944 51,8134722 87,5 

SD-23 6,588361 51,8581389 158,5 

SD-24 6,876 52,0350833 10,1 

SD-34 10,77958 52,7339722 21,5 

SD-35 10,67039 52,7081111 29,5 

SD-36 10,63136 52,5393611 29,5 

SD-37 10,55383 52,1815833 20,0 

SD-38 7,942861 50,7968611 44,5 

SD-39 7,826333 50,7501667 45,5 

SD-40 7,857639 50,5966944 58,0 

SD-41 7,306917 50,47497222 20,0 

SD-42 7,065944 50,8175 27,0 

SD-43 6,750417 51,2253611 18,0 

SD-44 6,717139 51,612 29,0 

SD-45 6,700139 51,8975278 32,0 

SD-46 6,640028 52,4206667 104,0 

SD-47 6,627639 52,0919444 30,5 

SD-49 6,5815555 52,3296388 36,5 

SD-52 6,742278 51,771556 65,5 

SD-53 6,741222 51,39925 65,0 

SD-54 7,223278 50,6195833 121,0 

Fonte: CASTILHOS et al., 2011. 
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Tabela 25 – Teores totais de HgT nos sedimentos sup erficiais da Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós. 

Amostra 
Coordenadas (UTM) 

Bacia 
HgT 

(ng/g) Latitude Longitude 

SD-03 4,553361 56,299689 

Tapajós 

33,5 

SD-04 4,736222 56,0498333 213,0* 

SD-05 4,975278 56,212556 88,0 

SD-06 5,28075 56,0249444 65,5 

SD-07 6,389194 55,5709167 279,5* 

SD-08 9,817528 54,8868333 2,5 

SD-09 9,949083 55,0358889 62,0 

SD-10 9,948667 55,0308333 <10 

SD-11 9,538222 55,9039722 81,5 

SD-12 9,726889 55,835 549,0** 

SD-13 10,56372 55,5319444 25,5 

SD-26 4,979167 56,22088056 4,8 

SD-27 7,4156 55,2969333 41,0 

SD-28 9,645083 55,9896389 50,5 

SD-29 9,642583 56,0462778 37,0 

SD-30 9,642722 56,0342222 69,0 

SD-31 9,644472 56,0327222 26,5 

SD-32 9,639639 55,9955833 19,0 

SD-33 9,367111 55,982556 9,7 

SD-48 4,131083 55,2285278 25,0 

SD-51 4,441917 56,2863333 230,5* 

SD-55 9,573833 55,9220278 75,5 

Fonte: CASTILHOS et al., 2011. 
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Com relação aos sedimentos o mesmo pode ser aplicado, pois ao 

compararmos a localização dos pontos da tabela 27 com a figura 34 observamos 

que todos os pontos estão localizados em Ottobacias classificadas com perdas de 

solo média a forte, forte e muito forte. 

 

Tabela 26 – Teores totais HgT nos sedimentos superf iciais da Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós, acima dos teores permitidos pelo CONAMA. 

Bacia Amostra  

Coordenadas (UTM) 

pH 

HgT 

(ng/g) 

Classe do 

IGEO Latitude  Longitude 

Xingu SD-21 6607,472 519749,167 5,5 199,5* 3 

Tapajós SD-04 4736,222 560498,333 5,7 213,0* 3 

Tapajós SD-07 6389,194 555709,167 5,2 279,5* 3 

Tapajós SD-12 9726,889 55,835 7,8 549,0** 4 

Tapajós SD-51 4441,917 562863,333 5,5 230,5* 3 

Notas:*= acima do Nível 1; **=acima do Nível 2 

Fonte: CASTILHOS et al. 2011. 
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Figura 34 –  Localização dos sedimentos superficiais onde os teores superaram os permitidos pelo 

CONAMA sobrepostos aos valores da EUPS na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Fonte: ANA, Este Estudo, IBGE, Projeto AquaRios. 
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5. 5 ÁREAS DE MINERAÇÃO 

 

Para Silva et al. (2009) nesta ecorregião ocorre uma grande diversidade de 

minerais, muitas jazidas tem sido explotadas de forma regular, concomitante a um 

grande número de garimpos, principalmente de ouro, que vem atuando de forma 

irregular na Ecorregião. Segundo informações georreferenciadas obtidas junto ao 

DNPM existem 23.766 processos na Ecorregião sendo o ouro a substância mais 

requerida com 13.686 processos. (Figura 35). 

Ao comprarmos a localização espacial dos pontos de coleta onde foram 

mensurados teores desconformes de: metais traço; alumínio; ferro; cálcio somado 

ao magnésio; condutividade e turbidez nas águas superficiais, além mercúrio total 

em sedimentos superficiais percebemos que a Hidrogeoquímica das águas e dos 

sedimentos superficiais acompanham não só o resultado final da EUPS, mas, 

sobretudo as fontes anômalas de metais em relação ao background do nível de base 

geoquímico na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. (Figura 36). 
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Figura 35 –  Mapa das substancias requeridas nos processos minerários da Ecorregião Aquática 

Xingu-Tapajós. 

Fonte SILVA, 2009. 
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Figura 36 –  Localização dos processos minerários, do resultado a EUPS e dos pontos de coleta com 

teores desconformes. 

Fonte: ANA, DNPM, Este Estudo, IBGE, AquaRios. 

 

5. 6. PEIXES 

 

A coleta dos peixes na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós resultou nas 

tabelas 28 e 29. 
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Tabela 27 – Resultado do numero total de espécies, indivíduos, cálculo da razão indivíduos / 

espécies e valor final da EUPS nas Ottobacias de nível 4 na Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós 

Espécies  Indivíduos  Indivíduos / 

Espécies 

Ottobacias EUPS 

31 640 20,65 4215 43,76 

112 2264 20,21 4219 344,84 

120 1311 10,93 4224 0,60 

134 1423 10,62 4239 2841,70 

190 2985 15,71 4241 3533,64 

86 2522 29,33 4242 1224,96 

51 1819 35,67 4243 4424,96 

142 1467 10,33 4246 3202,00 

139 6004 43,19 4248 2097,28 

101 1602 15,86 4251 228,62 

50 1364 27,28 4254 127,20 

30 863 28,77 4256 60,02 

102 866 8,49 4257 28,43 

29 412 14,21 4258 60,73 

99 2013 20,33 4414 62,04 

187 4787 25,60 4415 122,57 

44 432 9,82 4416 66,79 

50 868 17,36 4417 96,30 

27 485 17,96 4418 1,09 

32 357 11,16 4421 0,87 

21 273 13,00 4425 58,41 

80 2812 35,15 4427 142,03 

402 4289 10,67 4445 388,28 

148 5710 38,58 4446 587,35 

2047 47658 23,28 Total xxx 

Fonte: Projeto Xingu-Tapajós 
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Tabela 28 – Resultado do índice de diversidade e de  equitabilidade de Shannon, e valor final da 

EUPS nas Ottobacias de nível 4 na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós 

Diversidade  Equitabilidade  Ottobacias EUPS 
2,23 0,35 4215 43,7 
3,48 0,45 4219 344,8 
3,70 0,51 4224 0,6 
3,43 0,47 4239 2841,7 
3,13 0,39 4241 3533,6 
2,57 0,33 4242 1224,9 
2,07 0,28 4243 4424,9 
3,94 0,54 4246 3202,0 
3,32 0,38 4248 2097,0 
2,80 0,38 4251 228,6 
2,65 0,37 4254 127,2 
2,02 0,30 4256 60,0 
3,53 0,52 4257 28,4 
2,30 0,38 4258 60,7 
3,32 0,44 4414 62,0 
3,80 0,45 4415 122,6 
3,04 0,50 4416 66,8 
3,12 0,51 4417 96,3 
2,41 0,39 4418 1,1 
2,24 0,38 4421 0,9 
2,28 0,41 4425 58,4 
3,00 0,38 4427 142,0 
4,83 0,58 4445 388,3 
3,24 0,37 4446 587,4 

Fonte: Projeto Xingu-Tapajós 

 

A partir dos dados da tabela 28 elaboramos uma matriz de correlação de 

Pearson expressa na tabela 30 

 

Tabela 29 – Matriz de correlação de Pearson  

  Espécies  Indivíduos  Indivíduos / 
Espécies 

EUPS 

Espécies  1    
Indivíduos  0,66 1   

Indivíduos / 
Espécies 

- 0,08 0,60 1  

EUPS 0,20 0,22 0,18 1 
Fonte: Projeto Xingu-Tapajós 

 

A partir dos dados da tabela 29 elaboramos uma matriz de correlação de 

Pearson expressa na tabela 31. 
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Tabela 30 – Matriz de correlação de Pearson 

  Diversidade  Equitabilidade  EUPS 
Diversidade  1   
Equitabilidade  0,83 1  
EUPS 0,06 - 0,14 1 

Fonte: Projeto Xingu-Tapajós 

 

Percebemos que o resultado final da EUPS tem uma fraca correlação com o 

numero total de espécies, de indivíduos além de ter também uma correlação com a 

diversidade e a equitabilidade, este fato já foi mencionado por Becker (2011) em seu 

trabalho de definição de sub-unidades aquáticas, baseadas na fisiografia da 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

 

5. 7. MOLUSCOS 

 

A coleta dos moluscos na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós resultou nas 

tabelas 31 e 32 
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Tabela 31 - Resultado do numero total de espécies, indivíduos, cálculo da razão indivíduos / 

espécies e valor final da EUPS nas Ottobacias de nível 4 na Ecorregião Aquática Xingu-

Tapajós. 

Espécies  Indivíduos  Indivíduos / 
Espécies 

Ottobacia EUPS 

4 82 20.50 4219 344.84 
1 2 2.00 4224 0.60 
2 5 2.50 4226 41.64 
6 29 4.83 4239 2.841.70 
5 37 7.40 4241 3.533.64 
6 17 2.83 4242 1.224.96 
5 19 3.80 4243 4.424.96 
8 4396 549.50 4246 3.202.00 
6 35 5.83 4248 2.097.28 
9 270 30.00 4251 228.62 
1 1 1.00 4254 127.20 
3 4 1.33 4257 28.43 
1 6 6.00 4258 60.73 
9 54 6.00 4414 62.04 

16 56 3.50 4415 122.57 
1 2 2.00 4418 1.09 
1 22 22.00 4425 58.41 

10 1593 159.30 4427 142.03 
70 1945 27.79 4445 388.28 
5 21 4.20 4446 587.35 

169 8596 50.86 Total --- 
Fonte: Projeto Xingu-Tapajós 
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Tabela 32 - Resultado do índice de diversidade e de  equitabilidade de Shannon, e valor final da 

EUPS nas Ottobacias de nível 4 na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós.  

Diversidade  Equitabilidade  Ottobacia EUPS 
1,16 0,26 4219 344,84 
1,58 0,47 4239 2.841,70 
0,81 0,22 4241 3.533,64 
1,64 0,58 4242 1.224,96 
1,31 0,45 4243 4.424,96 
0,58 0,07 4246 3.202,00 
1,28 0,36 4248 2.097,28 
1,53 0,27 4251 228,62 
0,00 0,00 4254 127,20 
1,04 0,75 4257 28,43 
0,00 0,00 4258 60,73 
1,51 0,38 4414 62,04 
2,34 0,58 4415 122,57 
0,00 0,00 4418 1,09 
0,00 0,00 4424 0,63 
0,00 0,00 4425 58,41 
0,67 0,42 4426 23,77 
1,40 0,19 4427 142,03 
3,03 0,40 4445 388,28 
1,49 0,49 4446 587,35 

Fonte: Projeto Xingu-Tapajós 

 

A partir dos dados da tabela 31 elaboramos uma matriz de correlação de 

Pearson expressa na tabela 33 

 

Tabela – 33 Matriz de correlação de Pearson 

  Espécies  Indivíduos  Indivíduos / 
Espécies 

EUPS 

Espécies  1    
Indivíduos  0.39 1   

Indivíduos / 
Espécies 

0.03 0.93 1  

EUPS -0.06 0.24 0.31 1 
Fonte: Projeto Xingu-Tapajós 

 

A partir dos dados da tabela 32 elaboramos uma matriz de correlação de 

Pearson expressa na tabela 34 
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Tabela – 34 Matriz de correlação de Pearson 

  Diversidade  Equitabilidade  EUPS 
Diversidade  1 

Equitabilidade  0,71 1 
EUPS 0,10 0,12 1 

Fonte: Projeto Xingu-Tapajós 

 

Percebemos que o resultado final da EUPS tem uma não tem correlação com 

o numero total de espécies e também uma fraca correspondência com o total de 

indivíduos, porém essa maior do que a correlação do total de indivíduos de peixes. 

O mesmo vale para a correlação da razão indivíduo / espécie. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A escala dos dados atende ao cálculo da Equação Universal de Perdas de 

Solo, levando em consideração o tamanho regional da nossa área de estudo. 

A adaptação proposta no levantamento bibliográfico é perfeitamente aplicável 

ao cálculo da Equação Universal de Perdas de Solo. 

O Valor médio da Equação Universal de Perdas de Solo calculado para as 

Ottobacias de nível 4 da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, atende a necessidade 

de identificar e qualificar as suas diferenças internas. 

O Valor médio da Equação Universal de Perdas de Solo calculado para as 

Ottobacias de nível 4 da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, atende a necessidade 

de qualificar ambientalmente as Ottobacias. 

O Valor médio da Equação Universal de Perdas de Solo calculado para as 

Ottobacias de nível 4 da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, está bem 

correlacionado com os teores dos metais traços levantados na expedição científica 

do projeto AquaRios. 

O Valor médio da Equação Universal de Perdas de Solo calculado para as 

Ottobacias de nível 4 da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, está bem 

correlacionado com os parâmetros hidrogeoquímicos levantados na expedição 

científica do projeto AquaRios. 

O Valor médio da Equação Universal de Perdas de Solo calculado para as 

Ottobacias de nível 4 da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, está altamente 

correlacionado com a situação de degradação da cobertura vegetal da Ecorregião 

Aquática Xingu-Tapajós. 

A distribuição do resultado do índice de diversidade e de equitabilidade de 

Shannon para os peixes tem uma fraca correlação com o resultado final da EUPS 

nas Ottobacias de nível 4 onde foram coletados. 

A distribuição do resultado do índice de diversidade e de equitabilidade de 

Shannon para os moluscos tem uma fraca correlação com o resultado final da EUPS 

nas Ottobacias de nível 4 onde foram coletados. 

A metodologia proposta nesta dissertação pode ser aplicada a outras áreas 

de estudo 
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7 RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

 

Conforme mostrou a tabela 12 existe uma semelhança entre a distribuição 

dos valores de (CP) nas Ottobacias da Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, quando 

comparada as bacias do Xingu e do Tapajós. O resumo estatístico da tabela 12 

mostrou que os valores da média são bem elevados em relação aos valores da 

mediana na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, e o mesmo se repete para as 

bacias do Xingu e do Tapajós, destarte pode-se concluir que existe uma tendência 

assimétrica na distribuição dos resultados, e os valores da assimetria da curtose 

corroboram com essa afirmação. Porém a curtose na bacia do Tapajós é muito 

menor do que na Bacia do Xingu e também o é quando comparada ao valor total da 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, sendo assim a curvatura dos valores é menos 

acentuada na bacia do Tapajós indicando uma menor concentração de valores 

elevados de (CP). 

A tabela 13 ofereceu os resultados do cálculo da perda de solos na 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós e a sua comparação com as bacias do Xingu e 

Tapajós. Percebe-se que na bacia do Xingu o valor da média é superior ao da 

Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, contudo os valores mínimos e máximos são 

mantidos indicando uma maior concentração dos valores mais elevados da perda de 

solos na bacia do Xingu do que na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós. 

Corroborando com essa análise observa-se uma média menor na bacia do Tapajós 

assim como o valor máximo é muito menor, esses fatos evidenciam que a bacia do 

Tapajós tem uma perda de solo reduzida quando comparada a Ecorregião Aquática 

Xingu-Tapajós e também a bacia do XINGU. 

Pode-se perceber de acordo com a tabela 14 que o uso do solo associado às 

praticas conservacionistas tem a maior correlação com o valor da EUPS, portanto a 

atuação antrópica na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós é responsável por 

determinar grande parte do valor final da EUPS evidenciando o importante papel da 

cobertura vegetal na preservação da qualidade das Ottobacias de nível 4. Sendo 

assim recomendamos estudos abordando o papel das Unidades de Conservação 

bem como o seu respectivo entorno ou suas áreas de amortecimento. 
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