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Sinopse: 

Estudou-se a vulnerabilidade dos fatores que controlam os fluxos de material em suspensão 

nos diferentes cenários climáticos da Bacia do Solimões. 
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RESUMO 

 
 

Este trabalho faz uma análise dos principais fatores que controlam a vulnerabilidade à erosão 
e o fluxo de sedimentos em dezesseis estações de referência na bacia do rio Solimões. A 
modelagem da interação desses fatores foi baseada em dados observacionais e fisiográficos, 
fazendo uso de geotecnologias e análises numéricas. A utilização das geotecnologias permitiu 
integrar bases de dados de diferentes fontes e formatos para caracterizar os fatores naturais e 
antrópicos dessas áreas. Os índices de vulnerabilidade foram definidos para cada fator, 
atribuindo valores próximos de (1.0) para as áreas onde ocorre a predominância dos processos 
de pedogênese. Os valores ao redor de (2.0) foram atribuídos às classes intermediárias e 
valores próximos de (3.0) foram atribuídos para classes com predomínio dos processos de 
morfogênese. A partir dessas representações temáticas com os respectivos índices de 
vulnerabilidade, foi realizada a integração por álgebra de mapas. Os cenários 
hidrossedimentológicos foram gerados com base na análise espacial dos fatores de controle da 
descarga líquida (Q), descarga sólida (Qs), balanço de fluxo sólido e produção específica de 
sedimento em dezesseis estações de referência. Para isso, foram utilizados dados calculados e 
analisados considerando uma abordagem interanual, independente do período adotado, tanto 
para dados de sedimento em suspensão quanto para dados de vazão.  O regime hidrológico foi 
obtido de séries a partir dos anos de 1970. O cálculo de QS considerou os períodos 
compatíveis entre medidas de Q e coletas de sedimento. Finalmente, com os resultados 
obtidos, pôde-se comparar a vulnerabilidade de cada área de contribuição com o fluxo de 
sedimentos obtidos e concluir que a bacia hidrográfica do rio Solimões apresenta média/alta 
vulnerabilidade morfodinâmica. 

 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade; Geotecnologias; Álgebra de Mapas, Material em Suspensão 
(MES). 
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ABSTRACT 

 
 
This thesis analyzes the main factors that control erosion vulnerability and suspended 
sediment yields in sixteen reference stations of the Solimões River. Geotechnological 
methods and numerical analyses were used to model the interaction of these factors based on 
observational and physiographic data. Data from different sources and in multiple formats 
were integrated to characterize the natural and anthropogenic factors affecting these areas. 
Vulnerability indices were defined based on the relative empirical values of the relationship 
between morphogenesis and pedogenesis for each of the following variables: geology, 
geomorphology, pedology, vegetation, land use and climate, ranging from 1,0 
(morphogenesis process predominance) to 3,0 (pedogenesis process predominance) and 2,0 
(for intermediary class). The integration of these vulnerability indices was performed using 
map algebra. Hydrosedimentological scenarios were generated based on a spatial analysis of 
the factors controlling the liquid discharge (Q), solid discharge (Qs), solid flow budget and 
specific production of sediment at sixteen locations. For both the suspended sediment and 
liquid discharge scenarios, we calculated and analyzed data using an interannual approach 
with the adopted period as an independent variable. The hydrological regime series from the 
1970s was obtained, and the calculation of Qs considered only periods with compatible Q 
measures and sediment samples. Using the results, we correlated the vulnerability of each 
contribution area to the suspended sediment yield and concluded that Solimões River basin 
has an average/high vulnerability morphodynamics. 
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ESTRUTURA DA TESE  

 
 

A presente tese está dividida em cinco capítulos e um anexo. O primeiro capítulo 

abrange a introdução geral, contemplado a motivação, os objetivos, a justificativa e a 

relevância da área de estudo, com a caracterização geral e os trabalhos anteriores. 

O segundo capítulo consiste na descrição sobre material e métodos utilizados. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados organizados em seis artigos, dos quais, dois 

foram encaminhados para revistas científicas. De maneira sintética, os artigos estão assim 

dispostos: 

− Artigo 1, consiste na análise espacial da vulnerabilidade morfodinâmica da 

bacia do rio Solimões; 

− Artigo 2, apresenta uma análise estatística da vulnerabilidade e dos dados de 

descarga sólida (QS) das áreas de contribuição hidrológica da bacia do rio 

Solimões; 

− Artigo 3, adota análise multicritério na modelagem da vulnerabilidade para a 

bacia do rio Solimões, utilizando geotecnologias; 

− Artigo 4, apresenta uma análise integrada para geração de cenários de 

vulnerabilidade ambiental e climáticos para bacia do rio Solimões; 

− Artigo 5, faz um estudo comparativo dos índices morfométricos nas bacias dos 

rios Purus e Juruá. Foi submetido à revista Ciência & Ambiente, em fevereiro 

de 2012; 

− Artigo 6, faz uma análise da vulnerabilidade à erosão e do fluxo de sedimentos 

na Amazônia ocidental. Foi apresentado, em abril de 2011, na International 

Conference on the Status and Future of the World’s Large Rivers e submetido, 

em janeiro de 2012, à revista International Journal of Sediment Research 

(IJSR) 

No quarto capítulo, estão relacionadas as conclusões quanto ao uso de geotecnologias, 

discretização da bacia, análise estatística, vulnerabilidade morfodinâmica natural/antrópica, 

ponderação e integração dos fatores de controle e suas respectivas classes e a simulação de 

cenários de vulnerabilidade antrópica e climática do futuro. 

Nos anexos, encontram-se as cartas de recebimento referentes ao quinto e ao sexto 

artigos submetidos. 
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CAPÍTULO  1.  INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 Motivação 

Uma bacia hidrográfica, de acordo com Tomer e Schilling (2009), é afetada pelo tipo 

de vegetação, pela propriedade do solo, geologia, relevo, clima, práticas de uso da terra e 

padrões espaciais de interações entre esses fatores.  Segundo os autores Knox (2006), Graham 

et al. (2007), Christensen et al. (2004), e Regonda et al. (2005), existe um consenso de que 

todos esses fatores e as suas interações são influenciados pelas atividades humanas, incluindo 

geomorfologia fluvial e clima. Dependendo da região de estudo, os impactos das alterações 

climáticas na vazão incluem aumentos e diminuições, com acompanhamento de mudanças na 

sazonalidade. 

A bacia do rio Amazonas, conhecida como a maior bacia hidrográfica do mundo, vem 

sendo estudada por diversos pesquisadores motivados pela preocupação com o desmatamento 

da floresta amazônica, com a qualidade e quantidade dos recursos hídricos e com os possíveis 

impactos sobre o clima local e global. 

Os estudos hidrológicos na bacia do rio Amazonas, objetivando compreender os 

processos envolvidos em seu ciclo hidrológico, vêm sendo realizados desde o século XIX e, 

mais recentemente, por exemplo, por meio de projetos como HiBAm (Hidrologia e 

Geoquímica da Bacia Amazônica) e LBA (Experimento de Grande Escala da Biosfera-

Atmosfera na Amazônia), que têm realizado medições de precipitação, interceptação, 

umidade no solo, evapotranspiração, variáveis climatológicas e vazão nos rios. 

Bacia Tropical por excelência, a Bacia Amazônica, se estende por cerca de 6,1 

milhões de km2 (5% das terras emersas continentais do globo), aporta ao oceano um volume 

de água de aproximadamente 6,6x1012 m3.ano-1 , o que corresponde a cerca de 16% a 20% do 

total das águas doces continentais (Molinier et al., 1996). 
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Os recursos hídricos vêm sofrendo impactos de diversas ações antrópicas e, como 

consequência, tem-se a alteração do regime hidrológico quanto à frequência de eventos de 

cheias e estiagens, produção e transporte de sedimentos, qualidade d’água e diversidade dos 

ecossistemas. 

Os rios respondem muito rápido às condições do meio existente na superfície dos 

continentes, em alguns meses para o caso de transporte em solução, e em alguns anos para o 

caso de transporte em suspensão. Portanto, são particularmente sensíveis a toda mudança, seja 

ela climática ou resultante de atividade humana (Filizola & Guyot, 2007). 

Por meio de uma rede hidrográfica, os rios de uma bacia exportam para os oceanos 

uma grande parte do material incluído no processo de erosão, tanto na forma dissolvida como 

particulada. Essas partículas são colocadas em movimento sob a forma de Matéria em 

Suspensão (MES) ou de transporte de fundo (transporte por arraste). As MES, em seus 

componentes inorgânicos, geralmente expressos em mg.L-1, são constituídas essencialmente 

de silte e argila e, mais raramente, de areia (dependendo da classificação sedimentológica 

utilizada). Movimentam-se, por definição, à mesma velocidade da corrente (Ibid.). 

A análise morfométrica da bacia apresenta-se como um dos métodos mais adequados 

de estudo por permitir o estabelecimento dos seus limites, a área ocupada, os principais cursos 

d’água, sub-bacias, hierarquia fluvial, as formas de relevo predominantes, municípios e/ou 

estados inseridos, entre outros. Ou seja, é com base nas informações morfométricas que 

derivam os demais estudos, a exemplo da dinâmica natural da paisagem do ponto de vista 

geológico, geomorfológico, climático do sistema em estudo, características do solo e análises 

hidrodinâmicas (vazão, curva chave, sedimentos, perfil transversal), possuindo importância 

também para o tratamento/discussão das questões socioeconômicas (decisões políticas, 

territoriais, aspectos culturais) e gerenciamento da bacia (Coelho, 2007). 

Devido às atividades antrópicas contribuírem de forma negativa para as mudanças do 

clima do planeta, é importante o monitoramento dos impactos decorrentes, bem como a 

elaboração de estratégias para minimizar prejuízos futuros. Segundo Marengo (2006), as 

mudanças climáticas são associadas ao aquecimento global como consequência do aumento 

da concentração de gases do efeito estufa e também das mudanças do uso da terra. Com 

relação ao Brasil, a contribuição para a concentração global de gases do efeito estufa é menor 
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que a dos países industrializados; porém, sua contribuição devido a queimadas (fumaça e 

aerossóis) é bastante elevada. 

No Brasil, as projeções dos modelos climáticos do futuro indicam que o aquecimento 

pode variar por região, acompanhado por mudanças na precipitação, que podem incluir 

incrementos ou reduções em diferentes regiões, assim como mudanças na variabilidade do 

clima e na frequência e intensidade de eventos extremos de clima (Ibid.). 

Para Filizola (1999), estudos de balanços hidrológicos, sedimentológicos, geoquímicos 

etc., realizados em bacias hidrográficas, são fundamentais para o melhor uso dos recursos 

hídricos. No caso da bacia Amazônica, estudos dessa natureza são importantes em função da 

crescente ocupação de forma desordenada. 

 

1.2 Objetivos 

Considerando o contexto teórico e a caracterização da área do estudo aqui proposto, 

apresenta-se como objetivos gerais desta Tese: 

1) Avaliar o comportamento dos fatores que controlam o fluxo de MES na bacia 

do rio Solimões; 

2) Verificar a possibilidade de construir um modelo que possa representar esses 

fluxos condicionados a vulnerabilidade ambiental e aos cenários climáticos do 

futuro. 

Para o desenvolvimento deste trabalho e com a finalidade de atender aos objetivos, 

destaca-se que foi necessário fazer a caracterização dos fatores de controle fisiográficos 

(geologia, geomorfologia, solos, clima, cobertura vegetal e uso do solo) da bacia; analisar as 

variáveis de descarga sólida (Qs) e líquida (Q) e, por fim, gerar os cenários com base nas 

respostas/variabilidades da vulnerabilidade e das mudanças climáticas. 

Dessa maneira, isso é aqui apresentado de forma espacializada e integrada em 

ambiente de Sistema de Informação Geográfica, fazendo uso de geotecnologias, sendo 

apresentado em capítulos que contemplam o seguinte:  

− Discretização da bacia hidrográfica e definição dos índices morfométricos; 
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− Correlação de mapas temáticos; 

− Análise espacial; 

− Análise estatística; 

− Ponderação e integração dos fatores para geração de cenários de vulnerabilidade; 

− Interpolação dos dados de precipitação média para projeção de cenários climáticos; 

− Modelagem da vulnerabilidade à erosão e fluxo de sedimentos. 

 

1.3 Justificativa e relevância 

Analisar o processo de erosão que ocorre na cadeia andina, o processo de erosão e 

sedimentação que ocorre na planície, os problemas ligados às alterações antrópicas 

decorrentes dos tipos de uso e ocupação do solo, e os possíveis efeitos das mudanças 

climáticas globais – descritos por vários autores (Oltman, 1968; Meade, 1985; Bordas, 1991; 

Guyot, 1993; Filizola, 1999, 2003; Aalto et al., 2003) – são aspectos que motivam, 

sobremaneira, a manutenção de estudos nesta temática numa importante bacia hidrográfica 

como a bacia Amazônica. 

Apesar da importância dos processos hidrodinâmicos e sedimentares para o 

entendimento do funcionamento atual do rio Solimões, e das diferentes abordagens que têm 

sido adotadas pela comunidade científica para modelagem de erosão e transporte de 

sedimentos, pouco tem sido apresentado de forma espacializada e de modo integrado, 

mostrando de que maneira os fatores de controle dos fluxos de MES atuam na bacia 

Amazônica.  

Os estudos atuais têm se concentrado na caracterização do fluxo por meio do balanço 

de massa e na análise qualitativa de alguns dos possíveis fatores de controle. Contudo, ainda 

existe uma lacuna no sentido de conhecer quais desses fatores são mais importantes para 

determinação dos fluxos de MES e qual a variação no interior de uma grande bacia 

hidrográfica. 

Segundo Filizola (1999), os rios de origem andina (principalmente o Solimões e 

Madeira) apresentam papel importante no processo que regula o transporte de sedimentos em 

suspensão na bacia Amazônica brasileira. 
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Baseado nesse contexto, a proposta do presente trabalho está inserida na temática dos 

processos erosivos e no conhecimento dos fatores de controle mais importantes e que 

determinam o fluxo de MES e suas variações na bacia do rio Solimões. 

A obtenção e integração de informações sobre esse tema é de fundamental importância 

para entender a contribuição do rio Solimões para a bacia Amazônica em termos de carga 

líquida e de material particulado. Segundo Filizola & Guyot (2007), o rio Solimões, principal 

rio andino da bacia Amazônica contribui com 62% de carga líquida e 54% de carga sólida no 

total do que a bacia produz e despeja no Oceano Atlântico. 

Os estudos atuais nessa bacia, relacionados à hidrossedimentologia, têm se 

concentrado na caracterização do fluxo por meio do balanço de massa e na análise qualitativa 

de alguns dos possíveis fatores de controle. Contudo, ainda existe uma lacuna no sentido de 

conhecer quais desses fatores são mais importantes para determinar a carga de MES e como 

ela varia no interior de uma grande bacia hidrográfica. 

Assim, o presente trabalho pretende contribuir para a continuidade dos estudos na 

temática da erosão e na análise dos fatores que controlam o transporte de sedimentos na bacia 

do rio Solimões, a partir da geração de cenários resultantes de processos climáticos e/ou 

antrópicos, obtidos com a modelagem baseada em dados observacionais e fisiográficos 

integrados por meio de geotecnologias. 

A opção por utilizar geotecnologias deu-se pela necessidade de trabalhar com bases de 

dados de diferentes fontes e formatos, pela facilidade de integração de dados e geração de 

análises espaciais avaliando, de forma conjunta, as diferentes características que ocorrem na 

área de estudo. 

 

1.4 Área de estudo e caracterização geral 

1.4.1 Localização 

A bacia do rio Solimões possui uma área de 2.225.186,25 km2 e estende-se desde a 

Colômbia (12,15%), Equador (5,87%) e Peru (39,09%) até o Brasil (42,89%). O rio Solimões 

drena uma vasta região do Peru. Muitos de seus afluentes são oriundos da cordilheira dos 

Andes e seguem para vastas planícies no território brasileiro. Após a confluência com o rio 
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Negro, próximo à cidade de Manaus, recebe a denominação de Amazonas, seguindo assim até 

a sua foz, no oceano Atlântico. A Figura 1.1 mostra a localização da bacia do rio Solimões, no 

contexto da bacia Amazônica. 

 
Figura 1.1 – Bacia Amazônica e a área de estudo. 

A bacia do rio Solimões, na fronteira entre o Brasil e o Peru, possui aproximadamente 

991.000 km2, cerca de 10% da área total da bacia Amazônica. Nesse ponto, a vazão média é 

igual a 46.500 m3.s-1, cerca de 25 % da vazão total do rio Amazonas (Molinier et al., 1995). 

 O rio Solimões, juntamente com o rio Madeira, são responsáveis por cerca de 97% do 

transporte de material em suspensão da bacia Amazônica para o oceano (Filizola & Guyot, 

2007). 

 

1.4.2 Fisiografia 

A bacia do Solimões possui três unidades morfoestruturais com a seguinte proporção: 

cordilheira dos Andes (22,62%), planície Amazônica (76,46%) e Escudo Brasileiro (0,92%). 

Devido a essa característica, verificam-se grandes altitudes na parte montante da bacia, vastas 

zonas de inundação na planície e a presença inexpressiva de áreas do embasamento. A Figura 
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1.2 mostra as unidades morfoestruturais da bacia do Solimões e, juntamente, os rios 

principais. 

 
Figura 1.2 – Unidades morfoestruturais na área de estudo. 
 

A floresta Amazônica predomina como principal cobertura vegetal da bacia. Algumas 

áreas de floresta inundável encontram-se, principalmente, associadas à planície de inundação 

de grandes corpos d’água. Vegetação de baixo porte é encontrada, principalmente, na 

cordilheira dos Andes. 

 A Figura 1.3 mostra a distribuição espacial da precipitação média anual na bacia, 

calculada com a base de dados de Legates & Willmott (1990). 
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Figura 1.3 – Precipitação média anual na bacia do Solimões (1920-1980). 
Fonte: Legates & Willmott, 1990. 

 

1.5 Trabalhos anteriores 

1.5.1 O papel das grandes bacias tropicais e o aporte global do fluxo de MES aos oceanos 

As grandes bacias fluviais tropicais representam 25% das terras emersas dos 

continentes e 57% da água doce disponível na superfície do planeta e são responsáveis por 

50% dos aportes sólidos (MES) e 38% dos aportes em solução (Filizola & Guyot, 2007). 

São observadas nas bacias hidrográficas situadas na faixa tropical e, particularmente, 

naquelas que drenam cadeias de montanhas ativas, como os Andes, as maiores taxas de erosão 

(Milliman & Syvitzki, 1992; Pinet & Souriau, 1988; Summerfield & Hulton, 1994). 

Os fatores ligados à temperatura, à intensidade de chuvas e ao escoamento das águas 

superficiais influenciam na desagregação dos solos e na cobertura vegetal, contribuindo com 

as taxas de erosão. Além disso, a litologia e o relevo determinam igualmente as condições de 
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escoamento das águas da bacia. Portanto, os processos de erosão, de transporte e de 

sedimentação são sensíveis às mudanças climáticas globais (Julien, 1995; Aalto et al., 2003).  

Nesse contexto, a dinâmica de transferências de matéria na superfície da terra é 

influenciada, principalmente, pelo relevo e o clima. Nas grandes bacias continentais, como a 

bacia Amazônica, as atividades antrópicas, que ocorrem há algum tempo e sem controle 

(Sternberg, 1975, 1995), apresentam uma influência não-negligenciável sobre o processo de 

erosão. Os resultados dessas atividades humanas geram modificações na cobertura vegetal e 

nos solos que, a seu tempo, induzem modificações no regime climático (Shukla; Nobre; 

Sellers, 1990). 

Conforme Guyot (1993), dois estudos, um, sobre aporte global de MES aos oceanos 

(Probst, 1990), e o outro sobre o fluxo mundial de carbono orgânico (Degens et al., 1991), 

permitem situar a bacia Amazônica entre as grandes bacias hidrográficas do mundo (Tabela 

1.1). 

Observa-se que as duas maiores bacias são a do Amazonas e a do Congo, sendo que 

esta segunda corresponde, em área, a aproximadamente à metade da bacia Amazônica. 

Segundo Molinier et al. (1996), a vazão média interanual da bacia Amazônica foi 

estimada em 209.000 m3.s-1. Isso faz com que o rio Amazonas ocupe a posição mais alta na 

lista dos maiores rios do mundo em termos de vazão (Tabela 1.2). Assim, a bacia Amazônia é 

responsável por cerca de 20% do fluxo mundial de água doce para os oceanos. 
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Tabela 1.1 – Área das maiores bacias de drenagem do mundo 

 
Bacia 

Degens et al., 1991 

Superfície 

(106km2) 

Bacia 

Probst, 1990 

Superfície 

(106km2) 

1 Amazonas 6.0 Amazonas 6.0 

2 Zaire (Congo) 3.5 Zaire (Congo) 3.7 

3 Mississipi 3.2 Mississipi 3.3 

4 Nilo 3.0 Paraná 2.9 

5 Obi  3.0 Ienissei 2.6 

6 Paraná 2.8 Lena 2.4 

7 Ienissei 2.5 Obi  2.3 

8 Lena 2.4 Amour 1.9 

9 Changjiang (Yangtze) 2.0 Nilo 1.9 

10 Mackenzie 1.8 Changjiang (Yangtze) 1.8 

11 Ganges + Brahmaputre 1.5 Ganges + Brahmaputre 1.7 

12 Volga 1.5 Mackenzie  1.6 

13 Niger 1.2 Niger 1.6 

14 Indo 1.2 Zambeze 1.4 

15 São Lourenço 1.2 Murray 1.1 

16 Orenoco 1.0 São Lourenço 1.1 

17 Orange 1.0 Orenoco  1.0 

18 Yukon 0.8 Tigre + Eufrates 0.9 

19 Danúbio  0.8 Indus 0.9 

20 Mékong  0.8 Mékong 0.9 

Fonte: Guyot, 1993. 
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 Tabela 1.2 – Vazão dos 20 maiores rios do mundo 

 Bacia 

Degens et al., 1991 

Vazão 

(109m3.an-1) 

Bacia 

Probst, 1990 

Vazão 

(109m3.an-1) 

1 Amazonas 5780 Amazonas 6300 

2 Zaire (Congo) 1300 Zaire (Congo) 1300 

3 Orenoco 1100 Orenoco 1100 

4 Ganges + Brahmaputre 971 Ganges + Brahmaputre 971 

5 Yangtze 925 Yangtze 928 

6 Mékong 666 Mississipi 580 

7 Ienissei 555 Ienissei 562 

8 Lena 505 Lena 533 

9 Paraná 470 Mékong 530 

10 Obi 433 Paraná 470 

11 Irrawaddy 428 Irrawaddy  428 

12 São Lourenço 413 Obi 419 

13 Mississipi 410 São Lourenço 413 

14 Mackenzie 249 Amour 325 

15 Volga 243 Xijiang 302 

16 Indus 238 Columbia 251 

17 Xijiang 222 Mackenzie 249 

18 Madalena  215 Indus 238 

19 Yukon 210 Madalena 237 

20 Danúbio 198 Zambeze 223 

Fonte: Guyot, 1993. 
 

Ainda segundo Guyot (1993), comparando os valores de vazão média interanual com 

os de estudos globais realizados por Schumm (1963), Corbel (1964), Garrels e Mackenzie 

(1966), Holeman (1968), Meybeck (1977, 1984), Alekin (1978), Milliman e Meade (1983), 

Probst (1990) e Degens et al. (1991), a bacia Amazônica exporta para o Atlântico de 5 a 9% 

de toda carga global de MES levada  pelos rios aos oceanos (Tabela 1.3). 

Assim, a bacia Amazônica ocupa a terceira posição dos exportadores de material em 

suspensão. Partindo dos dados de Meade (1985, 1988), esta bacia recebe o segundo lugar na 
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classificação, refletindo a importância da vazão da mesma em relação à maior parte da carga 

de sedimentos. No entanto, Filizola (1999, 2003), Filizola e Guyot (2007), Filizola et al. 

(2011) e Guyot et al. (2011) indicam um valor menor que o de Meade (op. cit.), mantendo a 

posição da bacia Amazônica em termos de fluxo de MES como a terceira maior, com um 

fluxo médio anual em torno de 800.106 ton.ano-1. 

Tabela 1.3 – Fluxo de material em suspensão (MES) dos 20 maiores rios do mundo 

 
Bacia 

Degens et al., 1991 

M.E.S 

(106t.an-1) 

Bacia 

Probst, 1990 

M.E.S 

(106t.an-1) 

1 Ganges + Brahmaputre 1670 Ganges + Brahmaputre 1670 

2 Haunghe (Jaune) 900 Haunghe (Jaune) 1080 

3 Amazonas  900 Amazonas  900 

4 Yangtze 486 Mississipi 500 

5 Mississipi  298 Yangtze 500 

6 Irrawaddy 265 Indus 440 

7 Madalena 220 Irrawaddy 265 

8 Orenoco 150 Madalena 220 

9 Indus 100 Orenoco 210 

10 Danúbio 83 Mékong 160 

11 Paraná 80 Colorado 135 

12 Zaire (Congo) 48 Hungho 130 

13 Rhône 40 Nil 111 

14 Volga 27 Mackenzie 110 

15 Niger 25 Tigre + Eufrates 105 

16 Zambeze 20 Zambeze 100 

17 Ienissei 15 Godavani 96 

18 Columbia 14 Paraná 92 

19 Obi  13 Yukon  88 

20 Lena  12 Xijiang 69 

Fonte: Guyot, 1993. 
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1.5.2 Caracterização da bacia Amazônica 

A Bacia Amazônica (Figura 1.4) ocupa uma área de cerca de seis milhões de km2 e 

estende-se por sete países da América do Sul (Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, 

Venezuela e Guiana). Do total da área envolvida, 63% estão em território brasileiro, 16% no 

Peru, 12% na Bolívia, 5,6% na Colômbia, 2,4% no Equador, 0,7% na Venezuela e 0,2% na 

Guiana (Silva, 2010). 

A bacia apresenta características climáticas e topográficas contrastantes. A parte 

oriental da área de drenagem é caracterizada por uma cadeia de montanhas ativa, os Andes, 

que correspondem a 12% da superfície total da região. Porém, aportam a quase totalidade da 

MES transportada pelos grandes rios Amazônicos na planície (Sioli 1950, 1975, Gibbs 1967, 

Meade et al., 1985, Guyot et al., 1994, Filizola 1999, Filizola 2003, Filizola & Guyot, 2009). 

A vasta planície amazônica, onde áreas de sedimentação podem ser identificadas (Guyot 

1993), encontra-se rodeada por terrenos geologicamente muito antigos (Pré-Cambrianos), 

correspondentes aos escudos: Brasileiro e das Guianas. Englobando todas essas unidades 

morfoestruturais, o relevo varia desde o nível do mar até mais de 6.000 m de altitude, a 

pluviosidade varia de 100 até cerca de 5.000 mm.ano-1 e a vegetação é, em grande parte, 

constituída por 70% de floresta tropical úmida. 

 

Figura 1.4 – Bacia Amazônica e principais afluentes.  
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Segundo Silva (2010), entre os Andes e os Escudos, os limites da bacia não são bem 

delimitados; conexões com bacias vizinhas e fenômenos de difluência são observados: ao 

Norte, com o rio Orenoco (Sternberg, 1975) e, ao Sul, em direção ao rio Paraguai (Sioli, 

1984). O Canal de Cassiquiare na Venezuela (bacia do rio Negro) é o exemplo mais 

conhecido desse tipo de anastomose (Guyot et al., 1999). 

O rio Amazonas, denominação geral, nasce no Nevado de Misme, Cordilheira oriental 

dos Andes peruanos, entre as cidades de Cuzco e Arequipa, a uma altitude de, 

aproximadamente, 5.300 m, a montante do rio Apurimac, que formará o rio Ucayali. Na 

Planície Amazônica do Peru, o rio Ucayali recebe as contribuições, na sua margem esquerda, 

dos rios Marañon e Napo, que nascem na Cordilheira Cental do Peru e nos Andes 

equatorianos, respectivamente. Após a confluência com o rio Marañon, ainda no Peru, passa a 

ser chamado de Amazonas.  

A partir da fronteira com o Brasil, o rio Amazonas é chamado de Solimões e tem 

como afluentes da margem esquerda os rios que nascem nos Andes da Colômbia, o 

Putumayo-Içá e o Caqueta-Japurá. Na margem direita, os rios Javari, que limita a fronteira 

entre o Brasil e o Peru, Jutaí, inserido em solo brasileiro, Juruá e Purus, com suas nascentes 

no Peru.  

Próximo à cidade de Manaus, o rio Solimões juntamente com o rio Negro formam o 

rio Amazonas (denominação definitiva). O rio Negro nasce sob a denominação de rio 

Chamusiqueni, em um platô da Comissária de Guainia, na Colômbia, em cotas aproximadas 

de 1660 m, mudando, em seguida, para rio Guainia e, finalmente, depois de receber as águas 

do Canal de Cassiquiare, rio Negro. Mantém, em geral, a direção sudeste até desaguar no rio 

Solimões, à altura da cidade de Manaus.  

O rio Madeira, que drena as Cordilheiras orientais dos Andes da Bolívia e do Peru, à 

jusante de Manaus, une-se ao rio Amazonas, em sua margem direita. Do Escudo Brasileiro, o 

rio Amazonas recebe as contribuições do rio Guaporé-Itenez, afluente do rio Madeira e dos 

rios Tapajós e Xingu, cujas bacias estão completamente inseridas em solo brasileiro. Os rios 

Trombetas, Paru e Jari são os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, com suas 

nascentes na porção oriental do Escudo das Guianas. Os rios Uatumã, Nhamundá e Maiacuru 

também apresentam suas bacias completamente inseridas em solo brasileiro.  
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Numerosos afluentes menores drenam as regiões da Planície Amazônica e grandes 

"paranás" atuam como anéis divisores entre o leito principal do rio Solimões-Amazonas, 

formando sua zona de inundação, onde o sentido do fluxo dos tributários está, 

frequentemente, dependendo do nível do rio (Putzer, 1984; Richey et al., 1986; Molinier et 

al., 1996; Potter, 1997; Guyot et al. 1999; Martini et al., 2008; Silva, 2010). 

Do ponto de vista geológico, no Paleozóico Inferior, a região Amazônica foi afetada 

por evento extensional, quando se implantou sistema de riftes intracontinentais aproveitando 

zonas de fraqueza anteriores (Potter, 1997; Scotese et al., 1999; Pedreira & Bahia, 2000).  

Durante o Jurássico Inferior, a região amazônica foi afetada por outro evento 

extensional, relacionado à separação entre a América do Sul e a África, quando depressões 

foram preenchidas por rochas sedimentares e vulcânicas (Potter, 1997; Teixeira, 2001).  

Durante o Cenozóico, ocorreu a inversão da bacia e o rearranjo das placas sul-

americanas, Nazca e Cocos, que deram origem a estruturas compressivas (Milani & Thomaz 

Filho, 2000; Costa et al., 2001; Latrubesse & Rancy, 2000; Teixeira et al., 2010).  

Segundo Silva et al. (2003) geologicamente, a bacia Amazônica pertence à 

Superprovíncia Cráton Amazonas, com uma sucessão de bacias sedimentares, ao longo do rio 

Solimões-Amazonas, dos tipos IF (Fratura Interior), produzidas por esforços distensivos, IS 

(Depressão Interior), causada por movimentos verticais, e IF/IS (Fratura Interior/Depressão 

Interior), a saber: Bacia do Acre, Bacia Solimões, Bacia do Amazonas, Bacia dos Parecis, 

Bacia do Alto Tapajós e Bacia do Tacutu. 

Os escudos da bacia Amazônica são formados por rochas cristalinas do cráton 

amazônico que, por serem bastante erodidas, possuem altitude média que varia de 150 m a 

1500 m e suportam sedimentos de idade que variam do Pré-Cambriano ao Mesozóico. No 

Escudo das Guianas, esses sedimentos possuem relevos com até 8.000 km de extensão, como 

as serras de Pacaraima, Roraima e Parima, com altitudes variadas e culminando no Pico da 

Neblina, com aproximadamente 3.000 m de altitude. Porém, no Escudo Brasileiro, que marca 

o limite com a bacia do rio Paraná, essas altitudes não ocorrem (Filizola, 1999). Nesse 

Escudo, o ponto culminante é observado no limite da bacia do rio Paraguai na serra do 

Aguapeí, com 1.150m de altitude (Putzer, 1984).  
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A Cordilheira dos Andes possui mais de 10.000 km de comprimento, dos quais 4.000 

km estão inseridos na bacia Amazônica. A altitude pode ser superior a 6.000 m e a sua largura 

varia de 200 km no Equador a 600 km na Bolívia. Essa região é composta principalmente por 

xistos e quartzitos paleozóicos, calcários, arenitos, rochas metamórficas e vulcânicas do 

Cretáceo e intrusões magmáticas vulcânicas terciárias. A margem oriental dos Andes é 

formada pelo desdobramento secundário da Cordilheira. Nessa área, a ação erosiva é intensa e 

rápida. A combinação da topografia íngreme com as rochas altamente erodíveis promove a 

incisão de canaletas, perda rápida de massa e produção elevada de sedimento. Os Andes são 

responsáveis por mais de 90% do sedimento transportado pelo rio Amazonas. Os rios 

procedentes da Cordilheira dos Andes apresentam perfis longitudinais característicos de 

quando se passa brutalmente de um domínio andino, com forte declividade, à planície 

Amazônica, com baixa declividade, como é o caso do rio Napo, no Peru, que apresenta 

declividade que varia de 20 cm.km-1, na porção andina, a 1 cm.km-1, na planície fluvial, no rio 

Amazonas, Brasil (Putzer, 1984; Molinier et al., 1996; Dunne et al., 1998; Silva et al., 2003; 

Guyot et al., 2007; Viers et al., 2008; Cordani et al., 2009; Filizola & Guyot, 2009).   

Segundo Guyot (1993), a bacia Amazônica divide-se em três unidades 

Morfoestruturais: os escudos da Guiana e Brasileiro (44% da bacia), a Cordilheira dos Andes 

(11%) e a planície Amazônica (45%). A localização dessas unidades é mostrada na (Figura 

1.5). As sub-bacias do rio Amazonas têm suas características hidrológicas definidas, em parte, 

pela ação dessas unidades morfoestruturais. 

Com base em Silva (2010), a planície Amazônica é caracterizada pela ocorrência de 

depósitos de sedimentos do Holoceno. A arquitetura desses depósitos resulta das respostas 

morfossedimentares a alguns controles dominantes, caracterizados em episódios de mudanças, 

tais como: mudanças climáticas durante as épocas do Pleistoceno Inferior e Holoceno (Baker, 

1978; Scotese, 1999; Colinvaux; Oliveira, 2000; Latrubesse, 2003), movimentos tectônicos 

(Iriondo; Suguio, 1981; Smith, 1986; Dumont; Fournier, 1994; Dumont, 1996; Latrubesse; 

Rancy, 2000; Latrubesse et al., 2005; Miall, 2006; Tandon; Sinha, 2007) ou ambos (Potter, 

1978; Latrubesse et al., 2005); ajustamentos autogênicos ao longo do rio (Latrubesse; 

Franzinelli, 2002). Esses depósitos podem ser ocasional ou frequentemente e total ou 

parcialmente inundados (Latrubesse, 2008). 

O rio Amazonas é um mega rio que exibe padrão anastomosado, com 2 ou 3 braços, 

grandes ilhas cobertas por vegetação, em formato elipsoidal e bancos de areia laterais 
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(Latrubesse, 2008). Seu leito principal é consideravelmente retilíneo ao longo de seu curso, 

com uma sinuosidade média, em 100 km, de 1,0 a 1,2, com exceção do trecho de 350 km, 

entre Jutica e Anori, que apresenta um padrão de multicanais sinuosos com meandros duplos 

ou triplos, e a sinuosidade variando de 1,3 a 1,7. A largura média do leito principal, na 

estiagem, varia de 2,2 km a 6 km, enquanto a profundidade aumenta de 10 a 20 m (Mertes et 

al., 1996). 

 

Figura 1.5 – Unidades morfoestruturais da bacia Amazônica. 
Fonte: Guyot, 1993. 

As planícies de inundação são áreas que recebem, periodicamente, o aporte lateral das 

águas de rios, lagos, da precipitação direta ou de lençóis subterrâneos, sendo de particular 

interesse, na região amazônica, aquelas associadas a rios e lagos. São chamadas de várzeas as 

áreas de inundação que ocorrem nos rios de água branca, com alta carga de sedimentos em 

suspensão. As áreas de inundação dos rios de água preta, com baixa carga de sedimentos em 

suspensão, são chamadas de igapós. As áreas não inundadas são chamadas de terra firme 

(Junk, 1983). 

Do ponto de vista hidrológico, a bacia Amazônica possui uma série de peculiaridades, 

relacionadas com a alta pluviosidade e, consequentemente, alta vazão específica: grandes rios 
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com extensas planícies de inundação; diversos afluentes navegáveis; sistema fluvial complexo 

onde se encontram inúmeras ilhas fluviais; trechos com defluências; efeitos de remanso, 

devido ao relevo muito plano, ou remanso, devido à influência de maré mesmo em locais 

situados a vários quilômetros da foz do rio Amazonas. 

A vegetação varia desde uma cobertura rasa em altitude até a floresta tropical úmida. 

A floresta tropical da Amazônia ou Hylea estende-se por, aproximadamente, 5 milhões de 

km2, cobrindo cerca de 70% de toda a bacia hidrográfica, correspondendo a, praticamente, 

toda a área da planície amazônica onde há ainda ilhas de savana ou campos (Kohlhepp, 1978). 

A floresta tropical úmida estende-se por toda planície aluvial, denominada de floresta 

fluvial alagada, devido à oscilação dos níveis das águas e aos grandes períodos em que suas 

raízes, se encontram submersas. Apresentam adaptações às condições do ambiente, como 

poros que permitem a absorção do oxigênio atmosférico. Em meio a esta vegetação, 

encontram-se manchas de savana, pastagens e cerrado (Salati, 1983).  

Schubart (1983) descreveu a floresta de terra firme como uma floresta aberta com 

grandes árvores muito dispersas, apresentando frequentes agrupamentos de palmeiras. Esse 

tipo de vegetação está localizada em planaltos pouco elevados e apresenta um solo 

extremamente pobre em nutrientes. Suas raízes também são adaptadas às condições do 

ambiente, por meio de uma associação simbiótica com alguns tipos de fungos, que têm o 

papel de decompor rapidamente a matéria orgânica depositada no solo, a fim de que sejam 

absorvidos os nutrientes antes de serem lixiviados. 

A floresta montanhosa andina, também descrita em Schubart (Ibid.), é caracterizada 

por uma floresta mais densa, que nunca se alaga e apresenta uma vegetação arbórea 

heterogênea. 

Os campos áridos de savana são relatados por Salati (1983) como resultantes de 

alterações interglaciais e glaciais durante o período Quaternário, com longa faixa de transição 

entre os dois tipos de vegetação. São também denominados, em algumas áreas, de 

campinarana. 

A vegetação do tipo cerrado é caracterizada por árvores e arbustos retorcidos. As 

folhas são largas e as raízes podem atingir grandes profundidades a fim de alcançar água. 
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Estão distribuídas de forma esparsa sobre um tapete gramíneo, com intercalações de plantas 

arbustivas e áreas de campo. 

Apesar da aparente unidade da cobertura vegetal, a distribuição dos tipos de solo na 

Amazônia mostra certa heterogeneidade A maioria dos solos já observados na região 

apresenta boa drenagem. E, ainda, na parte oriental, os solos desenvolveram-se sob quatro 

terraços pliopleistocênicos. São profundos, bem drenados, ácidos, amarelo-amarronzados, 

friáveis e porosos. São essencialmente argilo-arenosos, sendo a caolinita largamente 

predominante na porção argilosa, com uma grande porcentagem de óxido de ferro. 

Quimicamente pobres, esses solos sustentam uma floresta fechada (Sombroek, 1966, 1984). 

Segundo Filizola (Ibid.), na porção ocidental, os solos são derivados de formações 

sedimentares recentes de origem andina, proveniente da erosão das formações do Paleozóico e 

do Mesozóico, pouco alterados. São amarelo-amarronzados, ácidos e pouco drenados em 

relação aos da parte oriental. Essencialmente, esses solos são siltosos, a fração argilosa 

contém uma porcentagem apreciável de ilita, um pouco de caolinita e sesquióxidos. 

Geralmente, encontram-se cobertos por uma floresta aberta. 

Os solos do tipo podzols desenvolvem-se sobre sedimentos arenosos provenientes da 

erosão de escudos cristalinos, sendo cobertos por savana (Klinge, 1965). Na planície de 

inundação (zona de várzea), os solos aluviais são muitas vezes mal drenados. De acordo com 

Filizola (Ibid.), essa característica está relacionada à origem do material sedimentar e às 

condições locais de inundação. Ao longo dos cursos d’água de origem andina, os flúvio-solos 

apresentam drenagem fraca. Assim a têm devido à sua estratigrafia de origem flúvio-

sedimentar não ácida, às vezes calcária, e apresentando uma assembleia argilosa à base de 

montmorilonita. 

De uma maneira geral, a fração argilosa dos solos da planície Amazônica é distribuída 

segundo dois tipos antagônicos em regimes tropicais. Solos bem drenados, onde se 

desenvolvem perfis em que predomina a caolinita; e solos mal drenados, o que favorece a 

ocorrência de montmorilonita (Iron, 1983, 1984, 1991). 

O clima da região Amazônica está classificado, pelo Método de Köeppen, como Am, 

Aw e Af (Brasil, 1978) e, segundo Fisch, Marengo e Nobre (1996), é caracterizado como 

equatorial úmido, sendo resultante de uma combinação de vários fatores, como a 

disponibilidade de energia solar. 
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A temperatura mensal média varia em quase toda a região Amazônica, principalmente 

devido à posição geográfica e a ausência de relevos elevados na faixa central, sendo as 

variações diárias maiores que as ocorridas durante o ano. Nas bordas da Amazônia, nos 

Andes, a temperatura diminui e, nos pontos mais altos dessas montanhas, a maior parte da 

precipitação cai sobre a forma de neve. Na região norte, Escudo das Guianas, e no sul, Escudo 

Brasileiro, existe a tendência a ocorrer climas mais continentais, ou seja, com épocas mais 

secas e temperaturas mais baixas. As grandes oscilações de temperatura que ocorrem na 

Amazônia são causadas, principalmente, pelas frentes frias. Um dos fenômenos que podem 

causar variações significativas é a chamada Friagem (Salati, 1985). 

Espinoza et al. (2009) complementaram os estudos sobre a distribuição espacial e 

temporal das chuvas na Amazônia realizados por Salati, Marquez e Molion (1978), Marengo 

(1995), Guyot et al. (1999); Sombroek (1999); Marengo e Nobre (2001) e Marengo (2004). 

No seu estudo, Espinoza (Ibid.) aborda a porção brasileira da bacia Amazônica com um 

detalhamento do clima na região dos Andes.  

Segundo os autores, a região possui uma precipitação média de, aproximadamente, 

2200 mm.ano1, com três centros de precipitação abundante: 

− O primeiro localizado no noroeste da Amazônia (na fronteira entre Brasil, 

Colômbia e Venezuela), com chuvas de 4000 mm.ano1. Nessa região, não 

existe período seco. Esses valores de precipitação elevados próximo à 

Cordilheira dos Andes são associados à ascensão orográfica da umidade 

transportada pelos ventos alísios de leste da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT);  

− O segundo centro está localizado na parte central da Amazônia, com 

precipitação de 3000 mm.ano1, que está relacionado com a penetração de 

sistemas frontais da região sul, interligando e organizando a convecção local. 

A floresta tropical mantém a umidade elevada em baixos níveis, que é 

reciclada pela atividade convectiva: 50% do vapor de água que é precipitado 

pelas chuvas é gerado localmente pela evapotranspiração;  

− O terceiro está na parte leste da bacia Amazônica, no litoral do Pará ao Amapá, 

com precipitação de 4000 mm.ano1. Deve-se, possivelmente, às linhas de 

instabilidade que se formam ao longo da costa, durante o fim da tarde, forçadas 

pela circulação.  



21 
 

  

Na região dos Andes, a precipitação média varia de 6000 a 255 mm.ano1, sendo essa 

grande variação associada às diferenças de altitude e à direção dos ventos, com a chuva 

diminuindo conforme a altitude aumenta e áreas de intensa precipitação associadas à ascensão 

orográfica da umidade. Os valores máximos são observados nos pés dos montes andinos na 

Bolívia, Peru e Equador. Uma distribuição assimétrica da precipitação é evidenciada 

longitudinalmente, com um valor modal entre as latitudes 0 e 5o N e valores pontuais 

extremos de até 6000 mm.ano-1 nos Andes, entre as latitudes 10 e 20o S. 

As grandes diferenças no regime de vazões dos rios amazônicos estão relacionadas às 

diferenças regionais do clima, relevo e solos, caracterizadas, principalmente, pela forte 

sazonalidade, alta persistência e autocorrelação temporal das vazões, tempos elevados de 

propagação das ondas de cheia, rios com picos defasados e grande variabilidade destas 

características a depender da região. 

1.5.3 A importância da bacia Amazônica e o fluxo de MES 

Por conta de sua dimensão semicontinental, estudar a bacia Amazônica é um desafio, 

devido à diversidade natural e cultural, bem como às peculiaridades presentes na sua floresta 

equatorial, pela existência de grandes rios, lagos e áreas alagadas. 

Segundo Silva (2010), os resultados apresentados por Martini et al.  (2008), no XIII 

Simpósio da Sociedade de Especialistas Latino-Americanos em Sensoriamento Remoto, 

mostram que o rio Amazonas tem 6.992,15 km de extensão enquanto o rio Nilo atinge 

6.852,06 km. O rio Amazonas, assim, é 140,09 km mais extenso do que o rio Nilo, sendo o 

maior rio em extensão do mundo. As medidas do rio Amazonas foram tomadas sobre imagens 

do sensor MODIS do satélite TERRA (resolução espacial de 250 m de pixel) e mosaicos 

GEOCOVER, gerados com imagens do sensor ETM+ do satélite LANDSAT-7 (30 m de 

pixel), seguindo seus canais mais longos. A nascente do rio Amazonas foi definida 

cientificamente pela primeira expedição realizada com tal finalidade em 05/06/2007, quando, 

após estudos coordenados por pesquisadores do Instituto Geográfico Nacional do Peru (IGN), 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Agência Nacional das Águas 

(ANA) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), concluiu-se que a nascente do 

rio Amazonas fica na região do Nevado Mismi. 
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A vasta planície amazônica, onde áreas de sedimentação podem ser identificadas 

(Guyot, 1993; Baby et al., 2004), encontra-se rodeada por terrenos geologicamente muito 

antigos (pré-cambrianos), correspondentes aos Escudos Brasileiro e das Guianas.  

Desde os anos de 1960, estudos vêm sendo realizados de forma mais intensa sobre a 

física e a dinâmica do transporte de sedimentos nos cursos d’água da bacia do rio Amazonas, 

bem como a quantificação dos fluxos de sedimentos. Nessas últimas décadas, diferentes 

estimativas das contribuições de sedimentos da bacia para o oceano Atlântico foram 

publicadas pelos seguintes autores: Gibbs (1967); Meade et al. (1979); Meade et al. (1985); 

Bordas (1991) e Filizola (1999, 2003). No entanto, a não ser pelo trabalho pioneiro de Gibbs, 

esses estudos pouco tratam dos fatores que controlam essa dinâmica do transporte, incluindo 

aí a questão climática muito discutida nos dias atuais. 

Os rios desempenham um importante papel na erosão dos continentes, uma vez que 

eles são os agentes primários na transferência de produtos da erosão para os oceanos. 

Entender os rios e suas rotas de transporte irá melhorar a percepção de muitos processos de 

significância global, tais como o ciclo biogeoquímico de poluentes e nutrientes, a diminuição 

do CO2 atmosférico, a formação do solo e sua erosão (Allen, 2008). 

A variabilidade sazonal dos fluxos hidrossedimentares na bacia Amazônica está 

relacionada com as fortes precipitações recebidas desde a cadeia andina, que, em função de 

sua forte inclinação topográfica, está sujeita a intensos fenômenos erosivos que contribuem 

com grandes quantidades de material, tanto sob a forma de partículas (sedimentos) como 

também sob a forma dissolvida, para os rios de origem andina (Filizola & Guyot, 2007). 

Como já dito anteriormente, o rio Amazonas atravessa uma enorme planície de 

inundação cercada por dois escudos pré-cambrianos (o Escudo da Guiana, ao norte, e o 

Escudo Brasileiro, ao sul). Comparados ao rio Madeira e ao rio Solimões, ambos de origem 

andina, os rios com suas nascentes nos escudos, ou que os cruzam, não contribuem tanto ao 

rio Amazonas em termos de transporte de sedimentos quanto os primeiros (Filizola et al., 

2011). 

Segundo Filizola et al. (Ibid.), determinar a descarga de sedimentos em suspensão no 

rio Amazonas não é uma tarefa simples. Por essa razão, ocorrem variações nos resultados em 

função dos diferentes métodos e aproximações utilizados, bem como em relação aos 

diferentes períodos de coleta das medições realizadas. Na Tabela 1.4, estão apresentados 
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valores de descarga de sedimento em suspensão (QS) que mostram algumas dessas variações 

de resultados obtidos por diferentes autores. 

Tabela 1.4 – Resumo dos valores de descarga de sedimento em suspensão (QS) determinados 
para o rio Amazonas em Óbidos 

QS (106 t yr-1) Source 

500 (Gibbs, 1967) 

600 (Oltman, 1968) 

900 (Meade et al., 1979) 

1,100 – 1,300 (Meade et al., 1985) 

550 – 1,000 (Nittrouer et al., 1995; Nittrouer et al., 1986a) 

600 – 700 (Bordas, 1988; Filizola,1999)* 

600 – 800 (Filizola, 2003; Guyot et al., 2005; Filizola; Guyot, 2009)*  

800 (Martinez et al., 2009)* 

610 (Wittmann et al., 2011)*   

872 (Guyot et al., 2011) 

Fonte: Filizola et al., 2011. 

Molinier et al. (1996) demonstraram a importância de se levar em consideração que o 

rio Negro, o rio Madeira e o rio Solimões são os mais importantes contribuintes relacionados 

com a descarga líquida da bacia Amazônica para o oceano. A despeito dos percentuais de 

descarga líquida, o rio Negro não transporta tanto sólidos em suspensão quando comparado ao 

rio Madeira (Filizola & Guyot, 2009). Essa diferença é atribuída às diferentes áreas-fonte de 

sedimentos (platôs continentais de baixa erosão x Cordilheira dos Andes de alta erosão) e às 

planícies atravessadas pelos rios. 

De acordo com Filizola et al. (2011), os períodos de alta e baixa dos rios 

anteriormente citados têm características especiais que demonstram comportamentos 

interessantes. O período de alta das águas do rio Madeira acontece entre março a abril, com a 

média máxima ocorrendo em abril, e o valor mínimo ocorrendo no final de setembro. O 

período de alta das águas do rio Solimões ocorre entre maio e julho, com a média máxima 

ocorrendo em junho. Ademais, o período de águas altas do rio Amazonas, medido na estação 

de Óbidos, acontece entre maio e junho e o valor médio máximo ocorre no final de maio. 

Dessa forma, o pico a jusante do rio Amazonas, em Óbidos, ocorre antes do pico a montante 

do rio Solimões, em Manacapuru. Como relatado por Molinier et al. (1996), esse 
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comportamento é, de fato, o resultado da influência do período de águas altas do rio Madeira, 

cujo máximo ocorre dois meses (em média) antes do rio Solimões. Esse evento causa, 

portanto, uma antecipação no pico de descarga do rio Amazonas na estação de medição de 

Óbidos. 

Filizola et al. (2011) apresentam um resumo dos períodos de medição para o 

monitoramento de TSS na Tabela 1.5. Além disso, as discrepâncias podem ser atribuídas à 

variabilidade no comportamento hidrológico, métodos de amostragem, cálculos da descarga 

de sedimentos, entre outros tópicos. 

Tabela 1.5 – Resumo do comportamento hidrológico dos rios mais importantes da Amazônia 
Central, mostrando períodos de alta e baixa descarga de água 

Rios Período alto Máximo Período baixo Mínimo 

R. Solimões Mai – Jul medos Jun Out - Nov meados Out 

R. Negro Jun - Jul meados Jun Jan - Fev final Jan 

R. Madeira Mar - Abr meados Abr Set - Out final Set 

R. Amazonas Mai - Jun final Mai Out - Nov início Nov 

Fonte: Filizola et al. 2011. 

Vários autores, tais como Filizola (2003), Guyot et al. (2005), Bourgoin et al. (2007) e 

Martinez et al. (2009), apresentaram dados com as concentrações total e superficial de 

sedimentos em suspensão em Óbidos como uma função da descarga de água do rio 

Amazonas. As medições da concentração de sedimentos em suspensão foram coletadas a cada 

10 (dez) dias, desde 1995, pelo Projeto HybAm e pelo Observatório ORE/HYBAM, depois de 

2003, em Óbidos e em outros importantes pontos da bacia Amazônica. A partir desses dados, 

Bourgoin et al. (2007)  obtiveram 3 (três) equações diferentes para calcular a QS a partir da 

relação da descarga de água com três períodos de tempos diferentes, que foram usadas para 

desenvolver cenários diferentes para a dinâmica temporal da água e trocas de sedimentos 

entre a várzea e o rio Amazonas em frente à cidade de Óbidos. Os números resultantes 

mostrados por esses autores demonstram claramente um comportamento não-linear entre a 

descarga de água e a concentração de sedimentos em suspensão, bem como três situações 

temporais diferentes que permitem distinguir entre a modulação da descarga do rio Amazonas 

em Óbidos das modulações do rio Madeira e do rio Negro. 

O transporte de sedimentos em suspensão é produto dos processos de erosão e 

deposição dentro de uma bacia, e depende de fatores como clima e relevo. Na Amazônia, a 



25 
 

paisagem ocidental age como um importante mecanismo de condução do clima, e o gradiente 

do relevo tem um efeito importante sobre a erosão e os processos de deposição entre as 

montanhas e a saída da bacia. 

Ainda de acordo com Filizola et al. (2011), o transporte de sedimentos em suspensão e 

o cenário hidrológico amazônico atual podem ser alterados pela construção de nova 

infraestrutura (p. ex. usinas hidrelétricas, estradas e o avanço da nova fronteira agrícola), por 

impactos das mudanças climáticas e por políticas de uso da terra. Monitorar esses fatores e 

suas variações é, portanto, muito importante. No Caderno da Região Hidrográfica Amazônica 

(Brasil, 2006), o Plano Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos descreve o 

desenvolvimento sustentável de ações quanto à implantação de reservatórios das usinas 

hidrelétricas e ao avanço das novas fronteiras agrícolas como dois dos objetivos mais 

importantes a serem alcançados. Ambos são afetados e afetam o transporte de sedimentos dos 

rios dentro da região Amazônica. Com uma grande fonte de sedimentos a oeste, como os 

Andes, e sua declividade geral baixa, (a partir do piemonte até as planícies de inundação) de 

cerca de 2 cm.km-1 (Molinier, 1996), os reservatórios atuariam como áreas de captura de 

sedimentos, o que aumentaria os processos de deposição. Essas áreas de captura poderiam 

reduzir, por exemplo, a quantidade de sedimentos depositados pelo rio Madeira no rio 

principal (trecho do baixo Amazonas), levando à diminuição da fertilização das várzeas. 

1.5.4 Os processos de erosão, transporte e deposição de material sedimentar 

 A erosão é um conjunto de processos complexos, responsáveis por aplainar o relevo, 

formar os solos e transferir os sedimentos. Tais processos estão implicados no ciclo de 

evolução de uma rocha, desde a sua desagregação mecânica ou de sua alteração química até o 

seu transporte para o oceano (Maneaux, 1998). 

O clima exerce influência no processo erosivo sob várias formas, por intermédio de 

agentes como a chuva, o vento, a neve e seu consequente degelo. Consequentemente, os tipos 

de erosão podem ser: pluvial, fluvial, marinha, eólica, glacial, diferencial ou seletiva, laminar, 

lateral, vertical e remontante. E os agentes envolvidos no processo de erosão são acionados 

pela atração gravitacional rumo ao centro da Terra e, portanto, as partículas minerais 

envolvidas tendem a cair ou deslizar das partes mais altas para as mais baixas (Suguio, 2003). 

A erosão, o transporte e a deposição são processos fundamentais na geomorfologia; 

pois, sem a atuação desses mecanismos, o intemperismo cessaria, não haveria modificações 
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no relevo e a deposição nas margens continentais seria interrompida. As taxas dessas 

transformações são baixas em relação ao lapso de tempo envolvido na vida humana, mas 

produzem efeitos significativos em escala geológica de tempo (Ibid.). 

Segundo Vanoni (2006), a sedimentação incorpora os processos de erosão, 

deslocamento, transporte, deposição, bem como a compactação de sedimentos. Esses são 

processos naturais que ocorreram ao longo do tempo geológico, dando forma à paisagem atual 

de nosso mundo. 

O desprendimento de partículas no processo de erosão ocorre por meio do impacto da 

energia cinética contida nas gotas d’água da chuva, ou pelas forças geradas por água corrente. 

Quando uma partícula é desprendida, ela é arrastada e transportada à distância. Tanto o 

deslocamento quanto o transporte dependem da forma, do tamanho, do peso das partículas e 

das forças exercidas sobre as partículas pelo fluxo. À medida que essas forças são reduzidas, a 

taxa de transporte também é reduzida e, nesse momento, ocorre o processo de deposição 

(Ibid.). 

O sistema natural de produção de sedimentos de qualquer bacia, de acordo com 

Bordas e Semmelmann, (2002), é composto por três grandes conjuntos: interflúvios ou 

vertentes, leitos ou calhas, planícies aluviais ou várzeas. Para os autores citados, a ocorrência 

de erosão ou deposição em uma bacia, em termos genéricos, é determinada a partir de duas 

grandezas: a descarga sólida, que penetra no trecho do canal considerado (ainda chamada de 

descarga sólida de abastecimento); e a capacidade de transporte. Portanto, se a descarga sólida 

for superior à capacidade de transporte do escoamento desse trecho, haverá deposição; se for 

inferior, haverá erosão. 

De acordo com Morehead et al. (2003), a carga de sedimento em suspensão carreada 

pelos rios é altamente variável no tempo e no espaço e está geralmente relacionada com a 

descarga. Entretanto, a descarga dos sedimentos em suspensão pode variar significativamente 

em diferentes ordens de magnitude. Essas variações têm consequências importantes para o 

maior entendimento do fluxo de sedimentos para o oceano, melhorando as interpretações das 

seções das sequências estratigráficas e permitindo melhores reconstruções climáticas do 

passado. 
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Com base em Picouet et al. (2001), a estimativa das mudanças na concentração dos 

sedimentos em suspensão varia com o tempo ao longo de um rio, refletindo a complexidade 

do processo envolvido no fluxo e transporte de sedimento fluvial em suspensão. 

1.5.5 Erosão e transporte sedimentar na bacia Amazônica 

Estudos sobre o fluxo de matéria transportado pelos cursos d’água formadores do 

Amazonas são importantes para o conhecimento dos processos de erosão que ocorrem nesta 

região. 

Segundo Filizola e Guyot (2007), os fluxos sólidos da bacia Amazônica são estudados 

desde os anos 1950/1960. Esses estudos mostraram que os Andes representam a principal 

fonte de sedimentos para os rios amazônicos (Gibbs, 1967; Sioli, 1984; Guyot, 1993; Filizola, 

1999, 2003). Na região da planície Amazônica, processos de estocagem (sedimentação) e de 

ressuspensão já foram observados (Schmidt, 1972). Tais fenômenos foram associados a 

mudanças no gradiente hidráulico ao curso do ciclo hidrológico (Meade, 1985, 1988; Richey 

et al.,  1986;  Dunne et al., 1998). 

Atualmente, o fluxo de MES exportado pelo Amazonas aos oceanos vem sendo 

monitorado pela rede Ore-Hybam, com gerenciamento realizado por uma base técnica 

instalada em Manaus – Amazonas – Brasil (Filizola e Guyot, 2007). 

1.5.6 Fatores atuantes no processo erosivo 

Julien (1995) define que a intensidade da chuva condiciona a desagregação do solo, a 

cobertura vegetal, bem como o deflúvio superficial, onde as características pedológicas e 

litológicas determinam a resistência do solo à erosão. As características geológicas e do 

relevo determinam, igualmente, as condições de escoamento. O impacto antrópico, ocupação 

do solo, desmatamento, obras civis etc. modificam sobremaneira as condições de erosão e de 

deflúvio, tanto líquido quanto sólido. 

Geralmente, rochas de natureza cristalina (metamórfica ou ígnea) possuem maior 

resistência ao processo de desgaste pela água que as rochas sedimentares. Já a declividade de 

um terreno é, possivelmente, o fator mais importante no condicionamento da gênese e 

evolução do processo erosivo.  
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Para os solos, a textura, porosidade, permeabilidade e o conteúdo de matéria orgânica 

são de grande importância no controle da erosão. E a sua cobertura vegetal está intimamente 

ligada aos processos antrópicos. 

Além dos fatores tectônicos e climáticos, grandes bacias continentais, como a bacia 

Amazônica, têm sido submetidas a uma forte pressão antrópica: desmatamento, atividades 

agrícolas, mineração e urbanização (Sternberg, 1995). Essas atividades traduzem-se numa 

alteração da cobertura pedológica e vegetal, que, por sua vez, induz a uma modificação do 

regime climático (Shukla, et al., 1990), sendo que os efeitos conjugados (clima e cobertura – 

solo e vegetação) influem nos processos de transferência de matéria dentro da bacia. 

1.5.7 Ciclo hidrossedimentológico 

Os rios são os principais agentes de transporte dos detritos dos continentes para o mar. 

Os ventos, as geleiras, as ondas oceânicas e todos os agentes de erosão realizam pequeno 

trabalho em comparação com os rios (Bloom, 1994). 

Christofoletti (1981) ressalta que o escoamento nos canais fluviais apresenta diversas 

características dinâmicas que se tornam responsáveis pelas qualidades atribuídas aos 

processos fluviais. A dinâmica do escoamento, no que se refere à perspectiva geomorfológica, 

ganha significância na atuação exercida pela água sobre os sedimentos do leito fluvial, no 

transporte de sedimentos, nos mecanismos deposicionais e na esculturação da topografia do 

leito. 

Nesse contexto, os rios desempenham a função de desagregar partículas dos solos e 

das rochas do embasamento sobre o qual fluem, bem como de transportar sedimentos 

fornecidos por escorregamentos e movimentos do regolito. Os sedimentos transportados pelos 

interflúvios podem provir, portanto, do fundo e paredes da calha, onde o complexo 

água/sedimentos produzido propagar-se-á até a saída da bacia pelo canal fluvial; das planícies 

de inundação ou várzeas, que recebem sedimentos produzidos a montante; do deflúvio ou 

vertentes, que constituem a área de captação e produção de sedimentos. 

Observa-se, então, que, paralelamente ao ciclo da água, existe outro ciclo aberto, 

extremamente vinculado ao ciclo hidrológico e deste totalmente dependente, que envolve o 

deslocamento, o transporte e o depósito de partículas sólidas presentes na superfície da bacia. 

Este é chamado de ciclo hidrossedimentológico. Tal ciclo lida com a circulação aberta dos 
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sedimentos no continente, onde há os processos de desagregação, transporte e deposição das 

partículas (Tucci, 2009), sejam estas provindas da superfície da bacia hidrográfica ou mesmo 

do leito do canal. 

Até algumas décadas, o ciclo hidrossedimentológico não despertava interesse 

semelhante àquele dispensado pelo ciclo hidrológico. Conforme Bordas e Semmelmann 

(2004), a gestão integrada de recursos hídricos, os riscos de degradação do solo, do leito dos 

rios e dos ecossistemas fluviais e estuarinos, ou de contaminação dos sedimentos por produtos 

químicos, levaram a reconsiderar essa postura e dar maior atenção aos problemas que podem 

decorrer da alteração do ciclo hidrossedimentológico natural. 

Dessa maneira, é importante destacar que toda bacia hidrográfica tem um 

comportamento hidrossedimentológico próprio que está relacionado com os processos 

naturais de produção e de deposição de sedimentos, fortemente influenciados pela fisiografia 

(geologia, relevo, solos, vegetação, clima etc.). Contudo, as atividades antrópicas podem 

causar alterações no fluxo de sedimentos em uma bacia e, por este motivo, é necessário o 

conhecimento desse comportamento para o desenvolvimento adequado das diversas 

atividades econômicas exercidas pelo homem (Bordas & Semmelmann, 2002). Ainda nesse 

sentido, Lima et al. (2004) afirmam que o conhecimento desse comportamento constitui 

importante ferramenta de suporte à tomada de decisão para os mais variados setores. 

Os processos hidrossedimentológicos são resultados da interação entre os processos 

hidrológicos e sedimentológicos. A água é um dos principais agentes causadores do 

desprendimento de partículas de rochas e solos; estas irão percorrer a encosta da bacia até 

atingir os cursos d’água, alcançar o exutório e contribuir para a produção de sedimentos da 

bacia. 

A erosão é o fenômeno da desagregação, destacamento e mobilização das partículas de 

solo. A erosão pode ocorrer devido aos agentes ativos, principalmente a água e o vento, e 

passivos, como a topografia, o tipo de solo e a cobertura vegetal. A erosão ocorre em três 

etapas subsecutivas: a desagregação, o transporte e a sedimentação das partículas. A erosão 

pode ser geomorfológica, quando ocorre em um processo natural, ou de forma acelerada, 

quando é provocada pela intervenção humana (Carvalho, 1994).   

O processo de transporte do material erodido pela água é realizado por meio da 

descarga sólida de arraste, da descarga sólida em suspensão e do material em solução. No 
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material em solução ou carga dissolvida, os constituintes intemperizados das rochas são 

transportados em solução química. Todavia, para o ciclo hidrossedimentológico, é importante 

o estudo da descarga sólida de arraste ou carga sedimentar de fundo e da carga sedimentar em 

suspensão. 

A Figura 1.6 apresenta os três sistemas naturais que compõem os processos 

hidrossedimentológicos em uma bacia hidrográfica: (A) no alto curso do rio e da bacia, ocorre 

forte degradação (erosão), área de maior fonte de sedimentos, elevadas quantidades de 

material grosseiro transportado pelo rio, com a predominância do transporte de arraste – área 

dos interflúvios ou vertentes que constituem a área da bacia de captação e produção de 

sedimentos; (B) o médio curso é uma área de maior estabilidade, onde não há elevados 

acréscimos e perdas do volume transportado, que apresenta granulometria média – leitos ou 

calhas em que se concentra o escoamento que tem por papel principal a propagação até a 

saída da bacia do complexo água/sedimento produzido pelos interflúvios; e (C) o baixo curso 

é uma região de forte gradação (colúvios), onde predomina a deposição dos sedimentos e o rio 

acaba transportando somente partículas finas – planícies aluvial ou várzeas que circulam as 

calhas e que funcionam como receptores dos sedimentos produzidos mais a montante, quando 

os rios transbordam, ou como áreas fornecedoras de sedimentos no resto do tempo (Bordas & 

Semmelmann, 2000).  

Nas regiões tropicais e subtropicais, nas quais a maior agressividade dos regimes 

pluviométricos faz com que esses fenômenos sejam naturalmente mais intensos que nas 

regiões temperadas, é de se esperar que o desequilíbrio do ciclo hidrossedimentológico tenha 

potencialmente consequências ainda mais prejudiciais (Tucci, 2007). 
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Bacia Hidrográfica 

 

Figura 1.6 – Sistema fluvial e processos hidrossedimentológicos.   
Fonte: Vestena, 2008. (Adaptada de Bordas & Semmelmann, 2000). 

 

1.6 Fundamentação teórica 

1.6.1 Análise Geográfica 

Segundo Câmara e Monteiro (2004) as funções de manipulação e análise de dados 

geográficos podem ser agrupadas de acordo com o tipo de dado tratado (correspondente a 
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uma geometria distinta): análise geográfica, processamento de imagens, modelagem de 

terreno, redes, geodésia e fotogrametria, produção cartográfica. A Análise Geográfica, por 

exemplo, permite a combinação de informações temáticas e pode ser realizada tanto no 

domínio vetorial como no matricial (raster). Um conjunto importante de procedimentos de 

análise geográfica, que produz novos dados a partir de funções de manipulação aplicadas a 

um ou mais mapas, foi definido por Tomlin (1990) e denominado “Álgebra de Mapas”. Estes 

procedimentos são a base de implementações de operadores de análise em diferentes sistemas. 

A Álgebra de Mapas é a matemática aplicada a dados Rasters. Corresponde a uma 

prática que se torna possível porque tais dados são geograficamente cadeias de números 

referenciados. Por exemplo, se os dados Rasters forem empilhados uns sobre os outros, como 

se fossem um “sanduíche matemático”, pode-se realizar uma aritmética das mais simples às 

mais sofisticadas (Figura 1.7). 

 

 

 Figura 1.7 – Exemplo de operação de álgebra de mapas. 

Essa álgebra organiza os operadores e expressões para a manipulação dos dados 

espaciais. A maioria dos operadores de álgebra de mapas está baseada na sobreposição de 

mapas de uma mesma região, coincidentes em escala, localização e projeção cartográfica. O 

resultado das operações pode ser um novo mapa (Fonseca e Davis Jr., 1998). As operações 

com mapas podem ocorrer em escala regional, de vizinhança ou em nível local. 

Das diversas possibilidades de análises geográfica disponíveis em SIG, as funções de 

sobreposição, também conhecidas como operações de overlay, são uma das técnicas mais 

utilizadas. Nessas operações são utilizados, por exemplo, operadores lógicos e aritméticos. 
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Em termos simples, o uso de overlay consiste no cruzamento de diversas camadas de 

informação. No exemplo da Figura 1.8, esse processo é apresentado. 

 

 
Figura 1.8 – Exemplo da função de sobreposição para análise espacial. 
Fonte: Medeiros, 2009. 

 No exemplo esquemático da Figura 1.8, o cruzamento dos dados do modelo numérico 

do terreno com outros planos de informação – como as demandas, a rede de distribuição de 

água na região, dentre outras, permitiu que se definisse, por meio de uma análise espacial, a 

localização mais adequada para implantação de novos reservatórios. 

A sobreposição de mapas é uma das mais importantes e usadas operações em análise 

espacial. Usualmente, envolve operações aritméticas em duas ou mais matrizes de iguais 

dimensões, devendo estar bem registradas geometricamente. Essas operações podem ser: a 

adição, que corresponde à operação lógica “união”; a multiplicação, que corresponde à 

“interseção”; a subtração; e a divisão. 

1.6.2 Análise de Decisão Multicritério Espacial 

A Análise de Decisão Multicritério Espacial envolve um conjunto de alternativas 

geograficamente definidas, a partir das quais é feita a escolha de uma ou mais alternativas no 



34 
 

que diz respeito a um dado conjunto de critérios de avaliação (Carver, 1991; Heywood et al., 

1995; Keller, 1996; Malczewski, 1996). As alternativas são definidas geograficamente no 

sentido em que os resultados das análises (decisões) dependem do seu arranjo espacial. 

As técnicas convencionais de Análise de Decisão Multicritério são, em sua grande 

maioria, não-espaciais. Elas usam tipicamente uma média dos impactos ou os impactos totais, 

que são considerados apropriados para a área inteira (Tkach e Simonovic, 1997). As 

abordagens convencionais assumem uma homogeneidade espacial dentro da área de estudo, o 

que não é a realidade em muitas situações de decisão porque os critérios de avaliação variam 

através do espaço. Análises Multicritério Espaciais representam um avanço significativo em 

relação às técnicas convencionais de Análise Multicritério devido ao seu componente 

geográfico explícito. 

A Análise de Decisão Multicritério Espacial pode ser pensada como um processo que 

combina e transforma dados geográficos (entradas) em uma decisão resultante (saída). Os 

procedimentos de Análise Multicritério (ou regras de decisão) definem uma relação entre os 

mapas de entrada e mapa de saída. Os procedimentos envolvem a utilização de dados 

geográficos, das preferências dos decisores e a manipulação destes dados e preferências de 

acordo com regras específicas de decisão. 

Elas agregam dados geográficos multidimensionais e informação em valores 

unidimensionais das alternativas de decisão. A Figura 1.9, apresenta como é realizado o 

tratamento dos dados na Análise de Decisão Multicritério Espacial. 

ENTRADA 
 SAÍDA 

 

 
 
 
 

Regras de decisão 
 
 

 

 
 

 

Mapas temáticos  Mapa temático resultante 
Figura 1.9 – Análise de Decisão Multicritério Espacial. 
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A tomada de decisão é um processo que envolve uma sequência de atividades que se 

inicia com o reconhecimento do problema de decisão e termina com as recomendações. O 

problema de decisão é a diferença percebida entre o estado existente e o desejado de um 

sistema (Malczewski, 1999). Nesta etapa, os dados brutos são obtidos, processados e 

examinados em busca de pistas que possam identificar oportunidades ou problemas. As 

habilidades do SIG para armazenar, gerir, manipular e analisar dados oferece o principal 

suporte no estágio de definição do problema. 

Uma vez que o problema de decisão é identificado, a análise multicritério espacial 

foca o conjunto de critérios de avaliação (objetivos e atributos). Esta etapa envolve a 

especificação de um conjunto abrangente de objetivos que reflitam todas as preocupações 

(questões) relevantes para o problema de decisão, e medidas para se alcançar estes objetivos. 

Tais medidas são chamadas de atributos. Uma escala de medida deve ser definida para cada 

atributo. O grau em que os objetivos são atendidos, medido pelos atributos, é a base para 

comparação das alternativas.  Os critérios de avaliação estão associados com as entidades 

geográficas e as relações entre elas e, portanto, podem ser representados na forma de mapas. 

Existem dois tipos de mapas de critério: 

1. Mapa de critério de avaliação: é composto por um único atributo geográfico 

das alternativas de decisão, que pode ser usado para avaliar o desempenho das 

alternativas. 

2. Mapa de restrições: exibe as limitações sobre o valor que os atributos e as 

variáveis de decisão podem assumir. 

Nesta etapa, as habilidades do SIG para manipular e analisar dados são utilizados para 

gerar entradas para a Análise de Decisão Multicritério Espacial. 

O processo de geração das alternativas deve estar baseado na estrutura de valores e 

estar relacionado ao conjunto de critérios de avaliação. Este tipo de abordagem é definido por 

Keeney et al. (1993) como uma abordagem focada no valor (value-focused approach) e usa os 

valores (critérios de avaliação) como o elemento fundamental da análise de decisão. Neste 

tipo de abordagem, as alternativas são derivadas da estrutura de valores, ou seja, as 

alternativas de decisão devem ser geradas de modo que os valores especificados para a 

situação de decisão sejam mais bem alcançados (Keeney et al., 1993). Isto implica que a 

ordem de raciocínio foca primeiro no que é desejado e então nas alternativas para obtê-lo. 



36 
 

Argumenta-se que os valores são mais importantes do que as alternativas para o problema de 

decisão. Em outras palavras, as alternativas são os meios para se alcançar os valores mais 

fundamentais. 

Para cada alternativa é atribuída uma variável de decisão. As variáveis são usadas pelo 

decisor para medir o desempenho das alternativas. O conjunto de variáveis de decisão define 

o espaço de decisão. 

Além das varáveis de decisão, são definidas também restrições que representam 

limitações impostas ao espaço de decisão. Elas determinam o conjunto de alternativas viáveis. 

Em termos de SIG, as restrições são utilizadas para eliminar do processo pontos, linhas, 

polígonos e/ou rasters caracterizados por determinados atributos e/ou valores de atributos. 

Na etapa de definição de pesos dos critérios, as preferências dos decisores com relação 

aos critérios de avaliação são incorporadas ao modelo de decisão. As preferências são 

expressas em termos de pesos de importância relativa atribuídos aos critérios de avaliação 

considerados. O propósito do peso do critério (objetivo ou atributo) é expressar a importância 

de cada critério em relação aos outros. A derivação dos pesos é o passo central para se 

considerar adequadamente as preferências dos decisores. Dados o conjunto de alternativas, 

atributos e pesos associados, os dados de entrada podem ser organizados na forma de uma 

matriz de decisão. 

Na etapa que define regras de decisão, as medidas unidimensionais (planos de 

informação geográficos) e os julgamentos (preferências) devem ser integrados para fornecer 

uma avaliação global das alternativas. Isto é realizado através de uma regra de decisão ou 

função de agregação apropriada. É esta regra de decisão que dita como melhor ordenar as 

alternativas ou que decide que alternativa é preferida em relação às demais. 

O resultado final do processo de decisão é uma recomendação para uma futura ação. A 

recomendação deve estar baseada na classificação das alternativas e na análise de 

sensibilidade. Ela pode incluir a descrição da melhor alternativa ou de um grupo de 

alternativas consideradas candidatas à implementação. Técnicas de visualização são de grande 

importância na apresentação e comunicação dos resultados para os decisores e grupos de 

interesse. 
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Embora cada etapa da análise multicritério espacial envolva tanto as metodologias SIG 

como Multicritério, as etapas diferem no grau em que estas duas metodologias são utilizadas. 

Nas etapas iniciais, as metodologias SIG têm maior importância, enquanto nas últimas etapas 

as metodologias Multicritério desempenham o papel principal. Desta maneira, duas 

considerações são importantes para a análise de decisão multicritério espacial: 

1. as habilidades do SIG para aquisição, armazenamento, recuperação, 

manipulação e análise de dados e, 

2. as habilidades das técnicas multicritério para agregar os dados geográficos e as 

preferências dos decisores em valores unidimensionais das alternativas. 

1.6.3 Sistema de suporte à decisão 

Um dos aspectos mais importantes do uso das geotecnologias é o potencial de um SIG 

em facilitar a produção de novas informações a partir de um banco de dados geográficos. Tal 

capacidade é fundamental para aplicações como: ordenamento territorial e estudos de impacto 

ambiental, casos em que, a informação final deve ser deduzida e compilada a partir de 

levantamentos básicos. Também é muito relevante em estudos sócio-econômicos, quando se 

deseja estabelecer indicadores que permitam uma visão quantitativa da informação espacial. 

Porém, o grande desafio da produção de novas informações em um SIG é a capacidade de 

comparar e avaliar as diferentes possibilidades de geração de novos mapas. Como o SIG 

oferece uma grande quantidade de funções de Álgebra de Mapas, nem sempre é fácil escolher 

qual a forma de combinação de dados é mais adequada para os diversos propósitos. Neste 

contexto, é muito útil dispor de ferramentas de suporte à decisão, que nos ajudem a organizar 

e estabelecer um modelo racional de combinação dos dados (Câmara et al., 2004). 

O conceito fundamental dos vários modelos de tomada de decisão é o de 

racionalidade. De acordo com este princípio, indivíduos e organizações seguem um 

comportamento de escolha entre alternativas, baseado em critérios objetivos de julgamento, 

cujo fundamento será satisfazer um nível pré-estabelecido de aspirações (Câmara et al., 

2004). Os métodos mais utilizados no suporte à decisão são os multicritérios. As 

metodologias Multicritérios de Apoio à Decisão (Multicriteria Decision Aid – MCDA) 

objetivam auxiliar analistas e decisores em situações nas quais há a necessidade de 

identificação de prioridades sob a ótica de múltiplos critérios, o que ocorre normalmente, 

quando coexistem interesses em conflito (Gomes, 1999). 
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Na gestão ambiental o processo de decisão consiste no papel atribuído e na 

participação de cada um dos atores no processo de negociação. A análise multicritério deve 

servir basicamente para ajudar o “decisor” a controlar os dados que são fortemente complexos 

dentro do campo ambiental e a fazer progredi-los em direção a melhor estratégia de 

gerenciamento ambiental. Assim sendo, os resultados obtidos pela análise multicritério e 

como consequência, o apoio à tomada de decisão, dependem do conjunto de ações 

consideradas, da qualidade dos dados, da escolha e estruturação dos critérios, dos valores de 

ponderação atribuídos aos critérios, do método de agregação utilizado e da participação dos 

diferentes atores (Soares, 2003). 

Dentre os métodos mais utilizados em MCDA estão os de ponderação. O método de 

ponderação mais simples é o da soma ponderada, que foi aplicado no presente trabalho (Mello 

et al., 2003). A ponderação é um método empírico, pois, os pesos são atribuídos conforme a 

área de estudo, ao tipo de variável, ao objetivo do trabalho e a experiência da cada 

profissional. 

Ainda a respeito das geotecnologias, verifica-se uma tendência mundial de integração 

das mesmas em trabalhos relacionados ao planejamento e gerenciamento do meio ambiente. 

Segundo Star e Estes (1991), a vantagem em associar as aplicações da tecnologia de 

sensoriamento remoto às de SIG, consiste em identificar e quantificar as mudanças ocorridas 

no ambiente. O sensoriamento remoto proporciona um excelente conjunto de ferramentas para 

detectar mudanças e, ao mesmo tempo, o SIG é um instrumento eficiente para quantificar os 

processos de mudanças. 

Para Ehlers (1991), um SIG, quando associado aos sistemas de sensoriamento remoto, 

pode auxiliar na automação da interpretação, identificação de mudanças, compilação e revisão 

de mapas. Além de que estes sistemas possibilitam a integração, numa única base de dados, 

de informações geográficas provenientes de fontes diversas, tais como dados cartográficos, 

dados de censo e cadastro urbano e rural, imagens de satélite e modelos numéricos de terreno 

(Câmara et al., 1996). 

Para Bailey e Gatrell (1995), a integração de análises estatísticas e SIG têm crescido 

rapidamente e há ainda um grande potencial computacional a ser oferecido às análises 

estatísticas de dados. Contudo, é de fundamental importância uma análise adequada por parte 

do pesquisador, assim como uma boa interpretação e entendimento dos dados para obtenção 



39 
 

de resultados mais precisos com relação à realidade. Estas ferramentas podem ainda ser 

associadas a modelos, servindo de suporte à decisão em casos em que questões 

interdisciplinares estejam envolvidas. 

1.6.4 Análise Estatística 

Para Montoro (1996), na visão atual, a Estatística é uma poderosa ferramenta de 

planejamento, análise, aprendizagem e solução de problemas e um valioso suporte para 

tomada de decisão, contribuindo, assim, para a melhoria contínua dos processos, produtos e 

serviços. 

Existe um conjunto de métodos estatísticos que visam estudar a associação entre duas 

ou mais variáveis aleatórias. Dentre tais métodos, a teoria da regressão e correlação ocupa um 

lugar de destaque por ser o de uso mais difundido (Naghettini e Pinto, 2007). 

Segundo Stevenson (1986), “A correlação mede a força, ou grau de relacionamento 

entre duas variáveis; a regressão dá uma equação que descreve o relacionamento em termos 

matemáticos.” O autor cita ainda, que a regressão compreende a análise de dados amostrais 

para saber se e como duas ou mais variáveis estão relacionadas uma com a outra numa 

determinada população, tendo, como resultado, uma equação matemática que descreve este 

relacionamento. A equação pode ser usada para estimar, ou predizer, valores futuros de uma 

variável quando se conhecem ou se supõem conhecidos valores da outra variável. 

De acordo com Montoro (2011), o objetivo de qualquer modelo é tentar explicar a 

natureza de um fenômeno ou de um processo. A Análise de Regressão Linear Múltipla tem 

como objetivo obter um modelo (Figura 1.10) que explique as relações entre as variáveis de 

entrada de um processo (X1, X2,...,Xk) com uma variável de saída (Y).  

 

Figura 1.10 – Exemplo do modelo de análise de regressão. 
Fonte: Montoro, 2011. 

 

Sendo assim, o que a Análise de Regressão faz é tentar obter um modelo quantitativo 

que possa prever a resposta de um processo quando se alteram as suas entradas. Existe uma 
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nomenclatura particular utilizada na Análise de Regressão: as Variáveis de Controle são 

chamadas de variáveis “independentes”; enquanto que a Variável Resposta é chamada de 

“dependente”; e os Coeficientes do modelo são chamados de parâmetros. Então, pode-se 

afirmar que a análise de regressão múltipla é utilizada para: 

a) Estimar os valores de uma variável, com base nos valores de outra variável conhecida; 

b) Explicar os valores de uma variável com base nos valores da outra; 

c) Predizer futuros valores de uma variável. 

A regressão linear simples estabelece uma equação matemática linear que descreve o 

relacionamento entre duas variáveis, uma dependente e outra independente, com a finalidade 

de estimar valores para uma variável, com base em valores conhecidos da outra.  

A regressão linear múltipla envolve três ou mais variáveis, com uma variável 

dependente e duas ou mais variáveis independentes, com a finalidade de melhorar a 

capacidade de predição em confronto com a regressão linear simples. 

A correlação, que literalmente significa correlacionamento, evidencia até que ponto os 

valores de uma variável estão relacionados com os de outra.  

A regressão, por meio de estimativas dos parâmetros, mostra o efeito da variável 

explicada X sobre a dependente Y, enquanto a correlação mede o grau de associação entre Y e 

a variável independente X. 

Em Sell (2005), são encontrados os conceitos básicos sobre regressão múltipla, 

descritos a seguir, os quais serviram de base para o entendimento e análises realizadas no 

decorrer do trabalho. 

O R² ajustado exibe o coeficiente de determinação múltipla, que é uma medida do grau 

de ajustamento da equação de regressão múltipla aos dados amostrais. Um ajuste perfeito 

resulta em R² = 1; um ajuste muito bom acarreta um valor próximo de 1; e um ajuste fraco 

ocasiona um valor de R² próximo de zero. O coeficiente múltiplo de determinação de R² é 

uma medida de aderência da equação de regressão aos dados amostrais. O coeficiente de 

determinação ajustado é o coeficiente múltiplo de determinação R² modificado de modo a 

levar em conta o número de variáveis e o tamanho da amostra. O coeficiente de determinação 

ou de explicação R2 mede a parcela da variação de Y explicada pela variação dos X. 
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R2 = (variância de Y explicada pela análise de regressão)  =  SQR , 
                                   (variância total)                                     SQT 

 

sendo a porcentagem de ajuste da superfície igual a R2 x 100. 

 A variância residual, S², mede o grau de dispersão entre os valores observados e os 

estimados de Y, sendo que a raiz quadrada de S² é denominada erro-padrão da estimativa.  

O Erro Padrão mede a dispersão da estimativa do parâmetro indicada pelos dados 

amostrais, podendo ser obtido pela raiz quadrada da variância residual. É uma espécie de 

desvio padrão que mede a dispersão em torno da reta de regressão.  

A Estatística F é utilizada para testar o efeito conjunto das variáveis independentes 

sobre a dependente, ou seja, serve para verificar se, pelo menos, um dos X explica a variação 

do Y.  

Desse modo, a hipótese nula (Ho) indicará que nenhum dos X afeta Y, enquanto a 

hipótese alternativa (H1) assegura que, pelo menos, uma das variáveis independentes 

influenciará a variável dependente Y, dentro dos graus de liberdade exigidos e dado um grau 

de significância.   

Considerando um nível de significância igual a 0,05, se F de significação for < 0,05, a 

regressão é significativa; mas, se for ≥ 0,05, a regressão não é significativa.  

A Estatística T para os coeficientes das variáveis independentes, ou valor da prova, 

tem a finalidade de testar se o efeito de cada uma das variáveis independentes sobre a 

dependente é ou não estatisticamente significativo.  

Intervalo de Confiança é o intervalo dentro do qual o valor verdadeiro do parâmetro 

populacional cairá, respeitando um determinado nível de confiança. Se a hipótese nula for 

rejeitada e o valor estimado de “b” for positivo, zero não pertencerá ao intervalo. 

O Valor P, segundo Lapponi (2000), é o maior valor de nível de significância para o 

qual o teste é significativo. Ou é o maior valor de nível de significância que rejeita a hipótese 

nula, Ho. Valor P é o nível de significância observado. Para julgamento, compara-se Valor P 

com o nível de significância ou erro tolerado que julgar mais adequado. O critério de decisão 

para o Valor P será: escolher o nível de significância α; se Valor P < α, então, rejeitar a Ho. É 
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uma medida de significância global da equação de regressão múltipla e uma boa medida de 

aderência da equação aos dados amostrais.  

Cabe aqui lembrar que a equação da reta, na regressão linear, é representada por: 

“y=a+b.x”, onde “y”, representa a variável dependente; “a”, o intercepto ou a interseção; “b”, 

o coeficiente angular; e o “x” representa a variável independente.  

O Teste de Hipótese é um processo capaz de afirmar, com base em dados amostrais, se 

uma hipótese sob prova é correta ou não. É uma afirmação que admite se certo efeito está 

presente ou não. Por hipótese, entende-se certa afirmação condicionada acerca de uma 

população, e classificam-se em dois tipos:  

a) hipótese nula (H=0), quando se admite não haver diferença entre a informação 

fornecida pela realidade e a afirmação da hipótese;  

b) hipótese alternativa (H≠0), quando se admite haver diferença entre a informação 

fornecida pela realidade e a afirmação da hipótese.  

Portanto, o processo de teste consiste em aceitar ou rejeitar a hipótese nula (H=0), com base 

na diferença entre o valor hipotético e seu estimado. 
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CAPÍTULO  2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Introdução geral 

O desenvolvimento dos procedimentos da metodologia manteve-se entre as 

orientações do fluxograma, mostrado pela Figura 2.1, o qual resume as quatro principais 

etapas que serviram de base para a realização deste trabalho. 

Na primeira etapa, foram adquiridos: o modelo digital de elevação (MDE) do SRTM 

para a área da bacia, os dados climáticos das estações da ANA, HIBAM e ORE-HYBAM; a 

base de dados das análises de vazão (Q) e descarga sólida (QS); e os dados vetoriais, tais 

como: rede hidrográfica, geologia, geomorfologia, solos, vegetação, estradas e delimitação 

das bacias geradas pelo projeto ORE-HIBAM. Ainda nesta fase, foi estruturado o banco de 

dados georreferenciado. 

Na segunda etapa, com auxílio de técnicas de geoprocessamento, foi realizada, a partir 

do MDE, a extração automática dos parâmetros que compõem a discretização da bacia. 

Posteriormente, foi feita a reclassificação dos dados temáticos, agrupando e simplificando as 

classes dos temas analisados, para atribuição dos índices de vulnerabilidade. 

Na terceira etapa, foi considerada a importância que os fatores exercem no fluxo de 

MES, com base nos índices de vulnerabilidade das classes temáticas. Os pesos associados 

foram definidos por álgebra de mapas. Nesta etapa, foram realizadas as análises integradas 

com representações temáticas, regressão múltipla e produção de sedimentos.  

A entrada, estruturação, manipulação da base de dados e geração dos produtos foram 

processadas com a utilização dos programas computacionais ARCGIS 9.3® e EXCEL.  

A quarta etapa compreendeu a análise integrada, considerando o índice de 

vulnerabilidade da bacia, dados de MES e a elaboração de cenários de vulnerabilidade e, 

ainda, os cenários climáticos atual e futuro. 
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Figura 2.1 – Etapas da metodologia. 
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2.2 Base de Dados 

Os dados utilizados na modelagem dos fatores de controle dos fluxos de MES na bacia 

do rio Solimões foram compostos por: Modelo Digital de Elevação (DEM); dados 

fisiográficos; climáticos e dados medidos de vazão líquida e sólida, obtidos de várias fontes, 

considerando dados disponíveis para a parte da bacia que está compreendida na porção 

brasileira e de fontes que apresentam dados para a porção andina em escalas mais globais. Ou 

seja, foram utilizadas bases alternativas visando suprir as informações necessárias para 

complementar o estudo em toda área da bacia.  

2.2.1 MDE SRTM 

Os dados SRTM são resultados de uma missão espacial realizada pela NASA, NIMA 

(National Imagery and Mapping Agency), DLR (Agência Espacial Alemã) e ASI (Agência 

Espacial Italiana), cujo objetivo foi gerar um Modelo Digital de Elevação (MDE) da Terra 

usando uma técnica denominada interferometria, a qual se utiliza das respostas espectrais na 

faixa de microondas do espectro eletromagnético, permitindo a obtenção de informações 

sobre a estrutura tri-dimensional dos alvos na imagem, no caso da SRTM, o relevo. 

Os arquivos do MDE SRTM foram obtidos da seguinte fonte: LabGeo UFRGS: 

http://www.ecologia.ufrgs.br/labgeo/index.php, pois estes já estavam corrigidos, ou seja, 

todos os trechos sem dados estavam preenchidos e prontos para uso. Como foi necessário 

fazer o download de vários arquivos para cobrir a área de interesse, estes arquivos tiveram 

que ser unidos para obter um mosaico completo da bacia e recortados para área de interesse. 

Nesta imagem raster gerada através das imagens SRTM, para cada pixel, além da 

posição geográfica “x e y”, também foi atribuído um valor altimétrico “y”, o qual serviu de 

valor base para a extração das redes de drenagem e da delimitação da bacia hidrográfica 

utilizando ferramentas disponíveis no software ArcGIS. (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 – DEM SRTM para bacia do rio Solimões. 

 

2.2.2 Dados Fisiográficos 

Para se analisar o comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica, foi 

necessário definir a espacialização dos atributos relacionados às características fisiográficas. 

Como a bacia estudada tem sua localização, além do Brasil, em países Andinos, 

inicialmente buscou-se as informações atualizadas sobre os recursos naturais nas áreas de 

geologia, geomorfologia, solos e vegetação, produzidas pelo IBGE, para todo o território 

nacional, a partir do acervo de informações oriundas do Projeto RADAMBRASIL, e ainda de 

outras fontes, como CPRM e EMBRAPA. Já para a porção Andina, foram utilizados dados da 

FAO, ISRIC, Comissão Europeia, além das informações organizadas por diversos autores 

para esta bacia, conforme descritos nos tópicos a seguir. 

a) Geologia 

Os dados referentes às unidades geológicas presentes na área foram obtidos dos mapas 

disponibilizados pelo IBGE e pela CPRM (Companhia de Pesquisas em Recursos Minerais) 
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na escala de 1:250.000, cobrindo a porção brasileira da bacia e do Mapa Geológico da 

América do Sul, escala 1:5.000.000 (Figura 2.3), elaborado pela CPRM em conjunto com as 

instituições dos outros países da América do Sul, o qual constitui uma síntese da geologia da 

América do Sul e das áreas oceânicas adjacentes. Segundo Schobbenhaus e Bellizzia (2001), 

esse mapa apresenta um sumário consistente das informações geológicas geradas nos últimos 

30 anos, em especial pelos serviços geológicos e mineiros sul-americanos, e permite a visão e 

o diagnostico rápido dos problemas geológicos. 

 

Figura 2.3 – Mapa Geológico da América do Sul, escala 1:5.000.000 (Schobbenhaus et al., 
2001). 
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b) Geomorfologia 

As Unidades Geomorfológicas presentes na área, foram obtidas com base no mapa de 

geomorfologia da Amazônia Legal (Figura 2.4), com um nível de detalhe compatível com a 

escala 1:250.000 do Projeto de Sistematização das Informações sobre Recursos Naturais, 

Versão I (IBGE, 2008). Neste mapa, as Unidades Geomorfológicas, que agregam tipos de 

modelados fisionomicamente semelhantes e com gênese comum, também estão representadas 

por cores, com a mesma tonalidade dos Domínios Morfoestruturais a que estão associadas. 

Estão incluídas nestes dados, entre outros aspectos, informações relacionadas aos processos 

formadores, padrões de drenagem predominantes, morfogênese atual e a caracterização geral 

da unidade. Além destes dados, foram utilizadas as informações produzidas por Guyot (1993). 

 

Figura 2.4 – Mapa Geomorfológico da Amazônia Legal, escala 1:2.500.000 (IBGE, 2001). 

c) Solos 

Para os tipos de solos na Amazônia, os dados referentes ao projeto RADAM Brasil 

representam as informações com maior detalhamento. Porém, como parte da bacia localiza-se 

fora do território brasileiro (área não abrangida pelos mapas do Projeto em referência), optou-

se por utilizar também as bases de dados de solos oriundos de levantamentos em escala global 

e continental. Uma destas bases de dados consultadas foi o mapa de solos disponibilizado pela 
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FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (FAO, 2003), na escala 

1:5.000.000.  

 Também foi consultado o mapa de solos da América Latina – SOTERLAC (Soil and 

Terrain database for Latin América and Caribbean) (Figura 2.5) do ISRIC (World Soil 

Information) descrito em Dijkshoorn et al. (2005) e disponível em (www.isric.org) na escala 

1:5.000.000. O SOTERLAC é oriundo do mapa de solos da FAO, revisões de outras bases de 

dados (e.g. mapas nacionais) e inclusão de informações relacionadas à topografia. 

 

Figura 2.5 – Mapa de solos da América Latina - SOTERLAC (Soil and Terrain database for 
Latin América and Caribbean) do ISRIC (World Soil Information) (Dijkshoorn et al., 2005). 
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d) Vegetação e Uso da Terra 

 Em alguns estudos realizados na Bacia Amazônica, foram desenvolvidos mapas de 

cobertura vegetal específicos para determinadas regiões desta bacia através de classificação de 

imagens de satélite. Porém, dado o grande esforço que seria necessário para gerar um mapa de 

cobertura vegetal para toda a bacia, optou-se por utilizar mapas desenvolvidos em trabalhos 

anteriores, considerados compatíveis com a escala e precisão necessária. 

 Desta forma, para cobrir a porção brasileira da bacia, foi utilizada a base de dados de 

vegetação elaborado pelo IGBE com nível de detalhe compatível com a escala 1:250.000, 

apresentados no recorte dos limites da Amazônia Legal (Figura 2.6). Este mapa foi elaborado 

conforme o Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira adotado pelo IBGE, cujo 

mapeamento mostra as áreas de cobertura vegetal natural e os antropismos existentes no 

âmbito de estudo. 

 

 
 

Figura 2.6 – Mapa de Vegetação do Brasil - Escala 1:5.000.000 (IBGE, 2004). 
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As bases de dados de solos oriundos de levantamentos em escala global e continental, 

também utilizada neste estudo, se refere ao Mapa de Vegetação da América do Sul (“A 

Vegetation Map of South America”) (Figura 2.7), desenvolvido por Eva et al. (2002). Este 

mapa possui resolução espacial de aproximadamente 1 km e foi desenvolvido a partir de 

revisões de levantamentos de cobertura vegetal anteriores e múltiplas imagens de satélite de 

diferentes resoluções e finalidades. A resposta espectral dos alvos foi avaliada a partir de 

sensores como ATSR-2 / ERS-2 (“Along Track Scanning Radiometer”), SPOT VGT. Outras 

informações relativas às áreas alagadas (dados de radar do JERS-1), à cobertura de nuvens 

(DMSP) e ao relevo (GTOPO30) também foram incluídas. 

 

 
Figura 2.7 – Mapa de cobertura vegetal da America do Sul, com legenda generalizada (Eva et 
al., 2002). 
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2.2.3 Dados Hidrológicos 

A principal dificuldade relativa à disponibilidade de dados na bacia Amazônica é o 

fato desta abranger territórios de países vizinhos, onde há dificuldades de acesso aos seus 

dados hidrológicos. Por este motivo, optou-se por utilizar bases de diferentes fontes, que 

englobam tanto os dados dos países andinos quanto os dados da porção brasileira. 

Os dados hidrológicos das estações pluviométricas obtidos da base de dados da 

Agência Nacional das Águas (ANA), disponíveis no Sistema de Informações Hidrológicas 

(HidroWeb – http://hidroweb.ana.gov.br), correspondem a uma série histórica de coleta de 20 

anos (1980 a 2000). Para as estações pluviométricas que apresentaram “mês” ou “dia” sem 

coleta foi feita uma média entre valores coletados em períodos equivalentes para que a lacuna 

fosse preenchida. Foram calculados os números de dias com chuva ao longo dos anos de cada 

estação, os valores médios de precipitação mensal e a precipitação média anual. 

Os dados hidrológicos das estações pluviométricas para porção andina da bacia foram 

obtidos da base de dados organizada por Espinoza (2009), composta por um total de 1446 

estações pluvioviométricas pertencentes a diferentes instituições e com precipitação média 

anual (mm/ano) no período de 1975 a 2003. 

Conforme as duas bases citadas anteriormente, 192 estão localizadas na bacia do rio 

Solimões e podem ser visualizadas na Figura 2.8.  

Neste estudo, optou-se por complementar a base de dados de precipitação utilizando a 

base levandata por Legates e Willmott (1990), organizada a partir de informações de estações 

pluviométricas e que cobrem todo o globo, abrangendo o período de 1920 a 1980, dispostos 

numa resolução espacial de 0.5º de latitude por 0.5º de longitude, adotando o procedimento de 

interpolação (Figura 2.9). A reanálise foi, basicamente, a combinação de resultados de 

modelos climáticos e informação observada em estações meteorológicas. Esta base de dados 

foi espacializada de maneira a obter a caracterização das precipitações no citado período para 

a bacia do Solimões. 
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Figura 2.8 – Localização das estações pluviométricas na bacia do rio Solimões. 
Fonte: ANA e Espinoza (2009). 

 

 

Figura 2.9 – Localização dos pontos com informação de precipitação da reanálise (Legates & 
Willmott, 1990). 

Foram utilizadas, também, as informações climáticas de precipitação média (mm/dia) 

do clima futuro, disponibilizados pelo Terceiro Relatório (Third Assessment Report – TAR) 

do IPCC (2001). Foram selecionados dois cenários A2 e B2, centrados nas décadas 2020 

(entre 2010 e 2039), 2050 (entre 2040 e 2069) e 2080 (entre 2070 e 2099), utilizando a média 
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do modelo HadCM3. O modelo apresenta resolução espacial de (3,7 x 2,5) e tamanho do grid 

de (96 x 73). A Figura 2.10, mostra o grid recortado para a bacia do Solimões. 

 

Figura 2.10 – Localização dos pontos do Grid do modelo HADC3, com informação do clima 
futuro (IPCC, 2001). 

2.2.4 Dados de Vazão Líquida e Sólida 

Foi utilizada a base de dados com os resultados das análises realizadas por Filizola e 

Guyot (2009), para um conjunto de 1584 amostras, coletadas em 49 estações do banco de 

dados da ANA, distribuídas na bacia Amazônica. Nesta base estão os resultados referentes às 

análises de vazão (Q) e descarga sólida (QS), calculado usando três diferentes métodos 

chamados de QS1, QS2 e QS3, definidos a seguir: 

[QS1] ou QS = c. Q.[MES] 

[QS2] ou QS = f(q) 

[QS3] ou QS =f(Q, dH/dT5) 

onde QS é a descarga sólida; [MES] é a concentração de matéria em suspensão e c é a 

constante para a obtenção dos resultados em ton.dia-1,  igual a 0,0864. 
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2.3 Estruturação da Base de Dados 

A estruturação dos dados foi realizada em ambiente de Sistema de Informações 

Geográfico (SIG) e, após a importação de todos os dados, estes foram transformados para o 

sistema de projeção WGS84, e seguiu a arquitetura utilizada pelo software ArcGIS da ESRI, 

nos formatos Raster (imagens) e Vetor (Shape File), conforme a Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Base de dados utilizada 

DADOS TIPO FONTE OBS. 

DEM Raster SRTM Resolução de 90 m 

Hidrografia Vetor 
ANA 

IBGE 

Escala 1:250.000  

Escala 1:2.500.000 

Estações Pluviométricas Vetor 
ANA 

HYBAM 

Série histórica de 20 

anos 

Geologia Vetor 
IBGE 

CPRM 

Escala 1:250.000 

Escala 1:5.000.000 

Geomorfologia Vetor IBGE Escala 1:2.500.000 

Solo Vetor 
EMBRAPA/IBGE 

FAO/SOTERLAC 

Escala 1:2.500.000 

Escala 1:5.000.000 

Vegetação e Uso do Solo Vetor 
IBGE 

EUROPEAN COMMISSION 

Escala 1:2.500.000 

Escala 1:5.000.000 

Precipitação Raster 

LEGATES 

 

 

IPCC 

Resolução espacial de 

0.5º de latitude por 0.5º 

de longitude  

Resolução espacial de  

(3,7 x 2,5) 

A utilização do SIG apresenta como vantagem a manipulação, com rapidez, dos dados 

inseridos no sistema, permitindo que se façam diferentes análises dos dados de forma mais 

eficiente, utilizando ferramentas matemáticas e estatísticas sofisticadas e também com menor 

subjetividade, se comparadas às análises realizadas de forma manual. Vale ressaltar que, além 

disso, ele também possibilita processos de tomada de decisão, facilita a atualização dos dados 

e produz mapas com rapidez. 
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2.4 O uso das geotecnologias 

Desde a década de 1970, as metodologias empregadas em estudos ambientais sofreram 

grandes modificações devido ao surgimento de novas geotecnologias, dada a maior agilidade, 

objetividade, consistência e precisão na obtenção/construção de bases de dados para fins de 

tomada de decisões. 

As geotecnologias, também conhecidas como "geoprocessamento", são definidas por 

Câmara (1995) e Rosa (2005) como um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, 

análise e oferta de informações com referência geográfica. As geotecnologias são compostas 

por equipamentos computacionais (hardware), programas computacionais (software), dados, 

recursos humanos (usuários) e métodos que, juntos, constituem poderosas ferramentas para 

tomada de decisões. Dentre as geotecnologias, destacam-se: sistemas de informação 

geográfica, cartografia digital, sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global e a 

topografia. 

As ferramentas computacionais para geoprocessamento, chamadas de Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG), permitem realizar análises complexas ao integrar dados do 

mundo real, obtidos de diversas fontes (imagens de satélite, mapas topográficos, mapas de 

solos, hidrografia etc.) em diferentes formatos e em diferentes escalas, criando bancos de 

dados georreferenciados (banco de dados geográficos). O resultado dessas manipulações é 

geralmente apresentado sob a forma de mapas temáticos com as informações desejadas. 

Santos (2010) aponta que a aplicação dos SIGs em estudos relacionados aos recursos 

hídricos tem sido crescente, principalmente pela facilidade de manipulação de mapas, 

organização de banco de dados e de obtenção de informações geomorfológicas das bacias 

hidrográficas. Assim, as ferramentas de geotecnologias têm se consolidado como meio eficaz 

de caracterização dos sistemas hidrográficos, possibilitando, por exemplo, a determinação de 

valores para variáveis de cobertura e uso do solo, variabilidade espacial de parâmetros 

climáticos, identificação de fontes poluidoras significativas e o mapeamento de áreas 

vulneráveis a processos erosivos. 

Na hidrologia, a utilização de recursos de SIG foi motivada pela necessidade de 

representações mais acuradas do terreno (Sui & Maggio, 1999). Nessa linha de trabalho, 
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identificam-se iniciativas de utilizar modelos hidrológicos distribuídos sobre representações 

matriciais (raster) da superfície geográfica e rede de drenagem. 

Para Tucci (1998), o uso de SIG e Sensoriamento têm composto a estrutura de alguns 

modelos visando à obtenção de informações físicas e climáticas das bacias. Os recursos 

disponíveis no SIG permitem a eficiente obtenção de dados sobre os elementos e fenômenos 

envolvidos na estrutura das bacias representadas por modelos digitais. 

Na atualidade, o SIG vem sendo usado extensivamente na área de planejamento e 

projetos de engenharia de recursos hídricos e, por consequência, modificando a maneira para 

as quais essas atividades costumavam ser desenvolvidas. O fluxo de água em uma bacia 

hidrográfica está sujeito à localização no espaço. Assim, o uso do SIG na hidrologia adquiriu 

motivação e força para se difundir nas mais diversas áreas que envolvem a engenharia de 

recursos hídricos (Johnson, 2009). 

Segundo Thoutin et al. (2000), o Sensoriamento Remoto, ao longo das últimas 

décadas, tem evoluído no sentido de tornar-se uma importante fonte de informações da 

superfície terrestre para estudos de características topográficas, tais como a elevação do 

terreno. 

Por meio de uma representação numérica do terreno com um Modelo Digital de 

Elevação (MDE), um SIG pode gerar delimitação de bacia hidrográfica, verificar a 

declividade do terreno, modelar a direção do fluxo superficial e, por conseguinte, propor a 

rede de drenagem e sub-bacias – identificando os divisores topográficos (Devantier; Feldman, 

1993; Johnson, 2009).  Mais recentemente, as técnicas de análises de MDE ocorrem de 

maneira automática, cabendo ao usuário o conhecimento necessário para orientação de 

determinadas premissas (Johnson, 2009), como a área de drenagem mínima para que se 

considere a formação de um canal. 

Um Modelo Digital de Elevação pode ser obtido por intermédio de levantamentos de 

campo ou de produtos digitais advindos das técnicas de Sensoriamento Remoto (orbital ou 

aerotransportado). 

A partir de um levantamento topográfico, técnicas de interpolação espacial podem ser 

utilizadas para a geração de um MDE. A interpolação espacial apresenta vários aspectos a 

serem considerados. Inicialmente, considera-se o tipo de dado a ser interpolado e o método de 
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interpolação a utilizar. As amostras podem ser pontuais ou podem ser as próprias isolinhas (ou 

curvas de nível), tradicionalmente utilizadas em levantamentos topográficos. Todas as 

amostras devem estar distribuídas espacialmente e cartograficamente referenciadas. 

Outra fonte de dados para MDE é o imageamento por Radar de Abertura Sintética 

(SAR). O SAR é um sistema imageador ativo de visada lateral, que trabalha com sinais de 

rádio na faixa de microondas (Jenson et al., 1988).  O princípio básico de imageamento SAR 

consiste de um radar instalado em uma plataforma aerotransportada ou orbital, como mostra a 

Figura 2.11. À medida que a plataforma se desloca na velocidade V, o transmissor envia 

pulsos de microondas modulados linearmente em frequência, conhecidos como “chirp” 

(Jenson et al., op. cit.), em intervalos regulares, Tprf, como ilustrado na Figura 2.12. 

Normalmente se convenciona a direção de vôo como a direção de azimute e a direção 

perpendicular ao vôo, como a direção de “range”, ou radial. 

 
Figura 2.11 – Geometria de um sistema SAR. 

 

 

 
Figura 2.12 – Ilustração de pulsos transmitidos. 
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A geração de modelos de elevação digital do terreno com base em interferometria com 

radar de abertura sintética (InSAR) pela Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) (Rabus 

et al. 2003) em 2000 abriu novas oportunidades para geocientistas. Esse tipo de produto pode 

ser particularmente valioso para estudos na Amazônia. Como se sabe, em imagens 

convencionais de sensoriamento remoto desta região, a densa cobertura vegetal mascara 

feições sutis do relevo, limitando a interpretação geológica.   

O SRTM obteve dados de elevação com uma escala próxima à global para gerar a 

mais completa base de dados topográficos digitais de alta resolução da Terra. O SRTM 

consistiu em um sistema de radar especialmente modificado que voou acoplado ao Ônibus 

Espacial Endeavour durante uma missão de 11 dias em fevereiro de 2000. Os dados foram 

publicados em uma grade, com arco de 1 segundo (resolução de 30 metros), para os EUA e, 

com um arco de 3 segundos (resolução de 90 metros), para o resto do globo da latitude de 56° 

S  até a de 60° N (Rabus et al., 2003). 

Existem diversos locais de onde se podem obter os dados SRTM: 

− NASA (dados brutos): ftp://e0mss21u.ecs.nasa.gov/srtm/ 

− USGS (dados parcialmente corrigidos): http://seamless.usgs.gov/ 

− CGIAR (dados corrigidos): http://srtm.csi.cgiar.org/ 

− LabGeo UFRGS (dados corrigidos): http://www.ecologia.ufrgs.br/labgeo/index.php 

De grande relevância, há ainda o projeto TOPODATA, no qual os dados obtidos pela 

SRTM, de resolução de 90 m, são trabalhados, dentro do território nacional, para possuírem 

melhor resolução. Com isso, os dados são refinados para atingir uma resolução de 30 m 

(Valeriano, 2004). 

Conforme citado por Valeriano (2008), desde a disponibilização de dados SRTM para 

a América do Sul, em meados de 2003, há uma grande expectativa com relação aos ganhos de 

conhecimento sobre aquele território, justificada pela carência geral de dados topográficos em 

escalas adequadas. 

Atualmente, o processo de extração das variáveis geomorfométricas é feito 

automaticamente a partir de modelos digitais de elevação (MDE) oriundos dos dados SRTM, 

em ambiente de SIG. Os MDE são arquivos que contêm registros altimétricos estruturados em 
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linhas e colunas georreferenciadas, como uma imagem com um valor de elevação em cada 

pixel (Ibid.). 

As variáveis geomorfométricas disponibilizadas por Valeriano (2008) incluem 

declividade, orientação de vertentes, curvatura horizontal, curvatura vertical e insumos para o 

delineamento da estrutura de drenagem. Essas variáveis são elementos básicos que 

fundamentam as técnicas de interpretação e análise do relevo, servindo para caracterizar a 

morfometria das bacias hidrográficas e delimitação da rede de drenagem, as quais são 

importantes no processo de análise do transporte de material em suspensão de uma bacia. 

Para Paradella et al. (2001), o uso de sensores remotos é uma opção para obtenção de 

informações, embora com limitações no espectro ótico, em função de condições atmosféricas 

desfavoráveis que dificultam o mapeamento sistemático das regiões. Isso porque, no Brasil, 

algumas regiões apresentam como característica a cobertura quase que permanente de nuvens, 

chuvas constantes, presença de fumaça e dificuldade de acesso, o que acarreta uma deficiência 

de mapeamento topográfico e de informações de recursos naturais, nessa região do espectro 

eletromagnético. 

 

2.5 Discretização da bacia hidrográfica 

A primeira etapa realizada para discretização da bacia do Solimões foi a aquisição das 

imagens SRTM. De posse dessas imagens, seguiu-se os passos descritos na metodologia de 

Collischonn (2009).  

2.5.1 Obtenção do MDE 

Para iniciar o processo de discretização da bacia do Solimões, foi necessário organizar 

a base de dados, com o MDE da região e os dados de hidrografia, estações pluviométricas e 

limites de sub-bacias delimitadas em outros estudos para esta região. 

Foi dada ênfase à geração do divisor de águas de uma bacia por meio do MDE. Torres 

et. al. (2004) realizaram uma comparação entre a delimitação manual e a digital. Na 

delimitação manual, foi observada uma variação de limites em média de 2% a menos que as 

bacias geradas pelo modelo digital, demonstrando, dessa maneira, ser confiável a geração pelo 

processo digital. 
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Todas as atividades relacionadas à discretização da bacia foram desenvolvidas com 

base nas ferramentas do ArcGIS v.9.3, utilizado o módulo ArcHydro (Maidment, 2002). Esse 

módulo permite desenvolver um conjunto de dados que, coletivamente, descreve um sistema 

de drenagem padrão para uma bacia, proporcionando uma análise de um modelo digital de 

terreno em formato grid, onde são geradas informações como: direção de fluxo, fluxo 

acumulado, definição do fluxo (rio) e a delimitação da bacia hidrográfica. O módulo é 

utilizado em duas etapas, sendo a primeira correspondente ao pré-processamento do terreno e 

a segunda, à delimitação da bacia hidrográfica. 

No pré-processamento do terreno, o MDE foi preparado para a inclusão do sistema de 

drenagem e adotou-se uma sequência de processamentos automáticos relacionados a seguir e 

descritos nos itens posteriores: remoção das depressões, direção de fluxo de escoamento da 

água, fluxo acumulado de escoamento da água, definição da rede de drenagem raster, 

delimitação da bacia por trecho de rio, trechos de drenagem raster, rede de drenagem vetorial, 

verificação das estações pluviométricas e delimitação das áreas de contribuição hidrológica. 

2.5.2 Remoção de depressões 

Depois de obtido o MDE, a etapa seguinte consistiu em corrigir o modelo numérico do 

terreno, removendo as depressões fechadas que interrompem o escoamento na rede 

hidrográfica (Figura 2.13). O algoritmo, com este fim mais comum, disponibilizado no 

software SIG é o proposto por Jenson e Domingue (1988). Este processo trata as depressões 

simplesmente preenchendo-as à altura do ponto de rotura, obtendo-se, assim, uma região 

plana. É identificada a depressão e o conjunto de células que para ela drenam. O ponto de 

rotura é o ponto de menor elevação adjacente às células da área contributiva. O valor de 

elevação do ponto de rotura é propagado a todas as células de elevação inferior dentro da 

depressão e respectiva área contributiva. 

Embora seja este o algoritmo mais usado, tem vindo a ser criticado por provocar a 

perda de informação morfológica potencialmente útil. Alternativas e evoluções deste 

algorítmo têm sido propostas (Soille et al., 2003) das quais se destaca a proposta de Martz e 

Garbrecht (1998). Neste algorítmo, para além do simples preenchimento das depressões, são 

também removidas elevações que constituam obstruções ao escoamento. As células da área 

contributiva cujos vizinhos (fora desta) têm elevação inferior, são avaliadas de forma a 

determinar redução da elevação, reduzir ou eliminar o estrangulamento. Este processo é 
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habitualmente conhecido por Ruptura (breching). Encontrando o ponto de ruptura, o processo 

é em tudo igual ao anterior, sendo uma nova área plana que preenche a depressão. (Sousa, 

2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.13 – Correção das depressões do modelo numérico do terreno. Fonte: Santos et al., 
2010. 

A remoção das depressões ou áreas planas com cotas inferiores à vizinhança foi 

realizada por meio da utilização de um procedimento automático que precede a definição das 

direções de escoamento. Sabe-se que essas áreas podem ocorrer naturalmente no relevo, mas 

são, frequentemente, resultantes de erros nos processos de geração do MDE. 

O algoritmo de remoção de depressões, que é baseado no preenchimento de regiões 

mais baixas que a sua vizinhança, utilizado no ArcHydro, foi a ferramenta Terrain 

Processing/DEM Manipulation/Fill Sinks. 

2.5.3 Direções de fluxo de escoamento da água 

Após a correção do MDE, a definição da direção de fluxo de escoamento da água, 

baseado nas direções do escoamento para cada célula que compõem o MDE já corrigido 

anteriormente, é uma das primeiras etapas da análise da topografia para derivar informações 

de interesse hidrológico.  

A partir das direções de escoamento, são calculados outros parâmetros ou variáveis de 

interesse hidrológico, como a área de drenagem a montante de cada célula, delimitação de 

sub-bacias, definição da rede de drenagem, determinação de comprimentos e declividades de 

trechos de rio etc. 

Segundo Paz e Collischonn (2007), as direções de fluxo constituem o plano de 

informações básico derivado de um MDE em formato raster para suporte a estudos 

hidrológicos. O procedimento mais comum consiste em considerar uma única direção de 

fluxo para cada pixel do MDE, sendo essa direção atribuída para um de seus oito vizinhos 

Depressão 
Preenchimento da 
depressão 
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(tomando uma janela 3x3). A determinação de qual direção de fluxo atribuir é feita 

escolhendo a direção que proporcione a maior declividade, calculada como sendo a diferença 

de elevação entre o pixel vizinho e o pixel central dividida pela distância entre eles. 

Esse procedimento é conhecido como D8 ou deterministic eight neighbours (Jenson; 

Domingue, 1988), e é o mais comumente empregado. Esse método de cálculo da direção de 

fluxo consiste em determinar a direção de maior declividade de um pixel/célula em relação a 

seus oito pixels vizinhos. Assim, assume-se que a água flui de cada célula para uma das oito 

células vizinhas e os valores indicam um código de direções que pode ser de 1 a 128, em 

potências de 2 (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128), como na Figura 2.14.  

O cálculo das direções de fluxo foi, então, obtido com a ferramenta Terrain 

Processing/Flow Direction, disponível no ArcHydro. No final, foi gerado um arquivo raster, 

no qual cada célula tem um código que indica a direção em que a água escoa naquele local. 

 

          Elevação (MDE)             Direção de fluxo no mapa                                 Direção de fluxo 

Figura 2.14 – Direção de fluxo de escoamento da água. Fonte: Santos et al., 2010. 

2.5.4 Fluxo acumulado de escoamento da água 

Após a determinação da direção de fluxo, criado na etapa anterior, foi possível 

determinar o fluxo acumulado que depende da direção de fluxo, como pode ser observado na 

Figura 2.15. O fluxo acumulado para cada célula depende do número de vetores que estão 

direcionados para a mesma. 

 

Direção de fluxo  Fluxo acumulado 

Figura 2.15 – Fluxo acumulado de escoamento da água. Fonte: Santos et al., 2010. 
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Para calcular a área de drenagem de cada célula do MDE, foi utilizada a ferramenta 

Terrain Processing/Flow Direction no ArcHydro e, como resultado, obteve-se um novo 

arquivo raster, em que o valor de cada célula corresponde ao número de células localizadas a 

montante. 

2.5.5 Rede de drenagem raster 

Nesta etapa, um arquivo raster de rede de drenagem foi criado com o objetivo de 

reclassificar os valores das células do mapa de área acumulada, de forma a gerar um novo 

arquivo em que as células tenham um valor igual a “1”, caso pertençam à rede de drenagem. 

Esse novo arquivo foi obtido reclassificando todas as células do layer de entrada de área 

acumulada que continham um valor maior que um limiar especificado. Todas as demais 

células na grade passaram a conter o valor “no data”.  

No ArcHydro, a função de definição da rede de drenagem foi acionada usando a 

ferramenta Terrain Processing/Stream Definition. 

A adoção de um valor limite nessa operação definiu, em grande parte, o grau de 

discretização da bacia, ou seja, quanto menor o valor do limite adotado, mais densa é a rede 

de drenagem e maior o número de confluências. 

2.5.6 Trechos de drenagem raster  

O mapa de trechos de drenagem raster foi formado pela segmentação da rede de 

drenagem em trechos individuais, localizados entre duas confluências sucessivas, ou entre o 

início da rede de drenagem e a próxima confluência. Todas as células em um segmento da 

rede de drenagem (trecho) têm um mesmo código de grade, que é específico daquele 

segmento.  

No ArcHydro, a segmentação da rede de drenagem em trechos foi realizada na função 

Terrain Preprocessing / Stream Segmentation. 

2.5.7 Rede de drenagem (vetorial)  

Com o mapa de trechos de rio em formato raster (gerado no passo anterior) e o mapa 

com as direções de fluxo também no formato (gerado no início das atividades), foi criado o 

mapa vetorial da rede de drenagem. 
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Esse mapa foi obtido por meio da função Terrain Preprocessing / Drainage Line 

Processing.   

2.5.8 Verificação da posição das estações pluviométricas  

Com o mapa das estações pluviométricas sobrepostas à rede de drenagem vetorial, foi 

verificada a localização destas. Em alguns pontos, ocorreram deslocamentos. Isso ocorreu, 

provavelmente, por vários motivos: o rio pode ser relativamente largo, mas é simbolizado por 

uma linha relativamente estreita; existem pequenos erros nas coordenadas das estações 

pluviométricas; a rede de drenagem criada a partir do MDE não está localizada exatamente 

onde passa o rio etc. 

Para verificar o posicionamento das estações pluviométricas, foi necessário comparar 

os valores da área de drenagem de cada estação no banco de dados da ANA e HYBAM com a 

área de drenagem calculada no ArcGIS. 

2.5.9 Delimitação automática da bacia hidrográfica do rio Solimões 

De forma generalizada, pode-se dizer que uma bacia hidrográfica é uma área da 

superfície terrestre de captação natural de água, definida topograficamente e drenada por um 

sistema interconectado de canais fluviais desde as nascentes até o ponto de saída da bacia, 

denominado de Exutório (Christofoletti, 1980). O Exutório pode ser demarcado na 

confluência de dois cursos d’água ou mesmo considerando outros critérios, como a barragem 

de uma hidrelétrica ou um ponto de captação de água para consumo em uma cidade. 

Santos (2010) afirma que a delimitação de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros 

e mais comuns procedimentos executados em análises hidrológicas ou ambientais. Com o 

advento e consolidação dos Sistemas de Informações Geográficas e, consequentemente, o 

surgimento de formas digitais consistentes de representação do relevo, como os Modelos 

Digitais de Elevação, a delimitação de bacias tem se tornado cada vez mais precisa. 

Alguns métodos de delimitação de bacias de drenagem, como o de equidistância, não 

têm um critério geomorfológico. Nesse caso, o divisor de água encontra-se na distância média 

entre os trechos da rede hidrográfica, não avaliando as curvas de nível e pontos cotados. 

Dessa forma, um aperfeiçoamento para a delimitação das bacias de drenagem é obtido 

utilizando técnicas computacionais (Oliveira et al., 2007). 
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O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de técnicas de delimitação automática de 

bacias hidrográficas têm sido objeto de estudo em várias partes do mundo. Tais técnicas são 

implementadas em ambientes de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), promovendo 

resultados relevantes, conforme verificado em vários trabalhos (Alves Sobrinho et al., 2010). 

No processo de delimitação automática de bacias hidrográficas em SIGs, são utilizadas 

informações de relevo, que podem ser representadas por uma estrutura numérica de dados 

correspondente à distribuição espacial da altitude e da superfície do terreno, denominada 

Modelo Digital de Elevação. 

O processo de delimitação de bacias hidrográficas por meio de um MDE em formato 

raster requer, em primeira instância, a escolha adequada do tamanho da célula ou pixel. As 

definições do tamanho da célula e resolução dependem muito do objetivo da análise e do 

tamanho da área estudada (Ramme; Krüger, 2006). 

De acordo com Ramme e Krüger (Ibid.), para a delimitação de bacias hidrográficas a 

partir de um MDE no formato raster, são geradas informações, como a direção de fluxo e o 

fluxo acumulado. A direção de fluxo consiste em indicar, a partir de uma célula principal, 

para onde o fluxo deverá seguir, de acordo com a declividade das células vizinhas. Logo, o 

fluxo acumulado indica a partir de quantas células uma célula estudada recebe de 

contribuição. 

Nesse contexto, para a delimitação automática de bacias hidrográficas por meio do 

MDE, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) necessitam de algoritmos que 

determinem as direções dos fluxos da água de uma região. Dessa forma, foi realizada a 

delimitação da bacia, representada por um polígono com o divisor de água da bacia até o 

último ponto de interesse (extremo de jusante da bacia). 

No ArcHydro, esse polígono com o contorno da bacia foi gerado usando a função 

Watershed Processing/Batch Subwatershed Delineation. Para tanto, foi necessário definir, 

antes, um ponto com o exutório da bacia, representado pela estação Manacapuru.  

2.5.10 Delimitação das áreas de contribuição hidrológica 

Considerando que a área de contribuição hidrológica é uma sub-bacia, então, para 

determiná-la, é necessário um exutório, que representa um ponto de um curso d’água onde 

ocorre todo o escoamento superficial. Geralmente, o exutório de uma bacia hidrográfica é a 
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sua foz, mas também pode ser uma barragem, uma estação de coleta ou mesmo qualquer 

ponto de interesse a ser estudado. 

Nesta etapa, levou-se em consideração a base cartográfico-hidrográfica da bacia 

Amazônica construída no escopo do programa HIBAM, com uso de imagens JERS (Muller et 

al., 2000). O programa leva em consideração as “áreas de contribuição hidrológica” a 

montante de cada estação hidrométrica da rede hidrometeorológica brasileira, hoje sob a 

responsabilidade da Agência Nacional de Águas1 (ANA), e também as estações operadas pelo 

Programa HIBAM, desde 1995. 

Para este estudo, a delimitação das áreas de contribuição hidrológica foi obtida por 

apenas 16 estações de referência que fazem parte da rede hidrometeorológica brasileira, 

localizadas na bacia do rio Solimões. Essas estações foram selecionadas a partir do conjunto 

de dados organizado por Filizola e Guyot (2009), contendo os resultados de análises para 

descarga líquida (Q) e descarga sólida (QS), destacando os resultados obtidos por diferentes 

métodos de abordagem sobre o fluxo de MES na bacia Amazônica. Esses resultados foram 

utilizados no presente trabalho. 

Na Figura 2.16 estão espacializadas as 16 estações de referência utilizadas na 

delimitação das áreas de contribuição hidrológica, e a relação com as coordenadas de 

localização são encontradas na Tabela 2.2. 

                                                           
1 Para mais informações, ver: http://hidroweb.ana.gov.br 
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Figura 2.16 – Localização das 16 estações de referência na bacia do Solimões. 

 

Tabela 2.2 – Estações de referência para o estudo 

N. LONGITUDE  LATITUDE CÓDIGO ESTAÇÃO RIO 
1 -60.55848312 -3.32837248 14100000 Manacapuru Rio Solimões 
2 -62.14026260 -4.72576904 13962000 Arumã-jusante Rio Purus 
3 -63.02023315 -4.04758883 13150000 Itapeua Rio Solimões 
4 -64.73284912 -7.22864389 13870000 Lábrea Rio Purus 
5 -66.93462372 -7.68238258 13750000 Seringal Fortaleza Rio Purus 
6 -66.85962677 -4.84226513 12840000 Gavião Rio Juruá 
7 -67.35028076 -4.33528042 12230000 Barreira Branca Rio Bia 
8 -67.90730286 -3.04458904 11500000 Santo Antônio do Içá Rio Solimões 
9 -69.73202515 -4.35660410 11200000 Teresina Rio Solimões 
10 -69.90000153 -6.68333340 12550000 Eirunepé montante Rio Juruá 
11 -72.68131256 -7.62886190 12500000 Cruzeiro do Sul Rio Juruá 
12 -72.83746338 -5.13443184 10200000 Palmeiras do Javari Rio Javari 
13 -67.79834747 -9.98101902 13600002 Rio Branco Rio Acre 
14 -68.91674042 -3.44592595 11400000 São Paulo de Olivença Rio Solimões 
15 -64.89174652 -6.31975412 13886000 Bacaba Rio Tapauá 
16 -69.45352173 -1.40171659 12845000 Vila Bittencourt Rio Japurá 

Fonte: ANA, 2006.  < http://www.ana.gov.br.>  Acessado em janeiro/2008. 
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2.6 Análise e Manipulação dos Dados Temáticos 

2.6.1 Análise geográfica por álgebra de mapas 

2.6.1.1 Definição dos índices de vulnerabilidade dos fatores que controlam os processos de 

erosão 

A definição dos índices de vulnerabilidade dos fatores que controlam os processos de 

erosão da área de estudo foi baseada nos estudos de Crepani et al. (Ibid.), preconizados a 

partir do conceito de Ecodinâmica de Tricart (1977); porém, associado à utilização das 

técnicas de geoprocessamento. Originalmente, a primeira fase da metodologia consiste em 

definir Unidades Territoriais Básicas (UTBs), que podem ser consideradas unidades de 

paisagem natural ou polígonos de intervenção antrópica. No entanto, neste trabalho, optou-se 

por não diferenciar a área de estudo em UTBs e utilizar as 16 áreas de contribuição 

hidrológica da bacia do rio Solimões em substituição a estas, de forma a poder manter a 

representatividade e integridade da informação hidrológica e sedimentológica. 

Apesar disso, todos os fatores (geologia, geomorfologia, solos, chuva e vegetação/uso 

do solo) utilizados para definir as UTBs foram representados por meio de mapas temáticos e 

avaliados, observando-se as áreas de contribuição hidrológica da bacia, de maneira sistêmica, 

considerando para tal as relações existentes entre estes.  

Para cada fator supracitado, aplicaram-se valores de vulnerabilidade definidos em 

função dos processos de morfogênese e pedogênese, ou seja, quando predomina a 

morfogênese prevalecem os processos erosivos, modificadores das formas de relevo, e, 

quando predomina a pedogênese, prevalecem os processos formadores de solos. Nesse 

contexto, vale ressaltar que a bacia do rio Solimões é caracterizada por dois domínios (Andino 

e Planície) e os processos de morfogênese e pedogênese estão relacionados a eles, sendo 

caracterizados, respectivamente, pela cadeia de montanhas dos Andes e pela Planície 

Amazônica. 

Na Tabela 2.3, encontram-se resumidas as características de cada variável envolvida 

para a obtenção da vulnerabilidade e a relação morfogênese/pedogênese. 

Foram atribuídos valores para cada um dos fatores, que variam de 1.0 (estável) a 3.0 

(instável).  Assim, cada fator considerado na análise contribui de alguma maneira, para a 

vulnerabilidade da área. 
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Tabela 2.3 – Identificação da Vulnerabilidade a partir da relação morfogênese/pedogênese 

Variável Fisiográfica 
Processo de Morfogênese 

(erosão)  

Processo de Pedogênese 

(solos) 

Geologia Rochas pouco coesas   Rochas muito coesas  

Geomorfologia  Elevada amplitude de relevo Baixa amplitude de relevo 

Pedologia  
Solos jovens e pouco 

desenvolvidos  

Solos maduros, lixiviados e 

bem desenvolvidos  

Cobertura vegetal  Densidade baixa Densidade elevada 

Intensidade 

pluviométrica  

Alta pluviosidade anual e curta 

duração do período chuvoso  

Baixa pluviosidade anual 

distribuída em um maior 

período de tempo 

Fonte: Crepani et al., 2001; Cunico, 2007. 

A média entre os valores de cada um dos elementos indica a posição dos mesmos em 

uma escala de vulnerabilidade. Assim, quando os valores se aproximam de 1.0, indicam a 

categoria estável, com predomínio de processos pedogenéticos. Valores próximos a 2.0 

apresentam uma categoria intermediária, com equilíbrio entre os processos formadores de 

solos e de erosão. Valores próximos a 3.0 indicam uma categoria com prevalência dos 

processos de morfogênese. Esse modelo foi idealizado por Tricart (1977), a partir dos 

conceitos da Ecodinâmica (Tabela 2.4). 

Tabela 2.4 – Classificação da Vulnerabilidade Natural à Erosão 

Unidade Relação Pedogênese/Morfogênese Valor 

Estável Prevalece a Pedogênese 1.0 

Intermediária Equilíbrio entre Pedogênese/Morfogênese 2.0 

Instável Prevalece a Morfogênese 3.0 

Fonte: Crepani et al., 2001. 

Dessa forma, a vulnerabilidade total da bacia resulta da média aritmética entre as 

classes de vulnerabilidade dos fatores em questão: geologia, geomorfologia, solos e 

vegetação/uso e chuva, representado pela intensidade pluviométrica. Salienta-se que o fator 

geomorfologia foi analisado a partir do cruzamento da declividade, dissecação do relevo e 

amplitude altimétrica. No entanto, foram consideradas também, como variável de análise, as 

formas de vertentes predominantes.  
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2.6.1.2 Critérios para atribuição de valores na escala de vulnerabilidade 

Seguindo as orientações de Crepani et al. (2001), para atribuir os valores da escala de 

vulnerabilidade, deve-se destacar, em cada um dos fatores de contribuição dos processos 

erosivos, os parâmetros que se apresentam como indicadores de categoria morfodinâmica 

(como a espessura e maturidade do solo), ou aqueles capazes de influir decisivamente no 

desenvolvimento dos processos morfodinâmicos (como o grau de coesão das rochas, a 

densidade de cobertura vegetal, os índices morfométricos do terreno e a intensidade 

pluviométrica).  

Os dados temáticos utilizados para atribuição de valores na escala de vulnerabilidade 

são oriundos de várias fontes e escalas diferentes, apresentando níveis de detalhe diferentes. 

Por essa razão, optou-se, inicialmente, por analisar os dados para a porção brasileira, gerando 

a vulnerabilidade de cada fator nesta área. Posteriormente, com os dados temáticos em escala 

global, fez-se o mesmo procedimento metodológico, analisando a porção andina da bacia e 

melhorando a resolução das informações a partir da reclassificação com os dados que cobrem 

a porção brasileira, fazendo uso das técnicas de geoprocessamento. 

A seguir, estão descritos os procedimentos adotados para cada fator em relação à 

definição dos índices de vulnerabilidade. 

a) Fator Geologia 

Para espacialização deste fator, considerando sua atuação nos processos erosivos da 

bacia, inicialmente foi utilizado o mapa geológico disponibilizado pelo Serviço Geológico do 

Brasil na parte brasileira. Para o restante da bacia, correspondente à parte andina, utilizou-se o 

Mapa Geológico da América do Sul, elaborado pela CPRM em conjunto com as instituições 

dos outros países da América do Sul. 

Com esse dado em SIG, cada classe foi analisada individualmente segundo a relação 

pedogênese/morfogênese e um valor de estabilidade/vulnerabilidade referente a esta relação 

foi atribuído para cada tipo de rocha do mapa de geologia (Crepani et al., 2001). Em seguida, 

por média aritmética, obteve-se um único valor para cada polígono de uma determinada classe 

do mapa. 
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b) Fator Geomorfologia 

Os dados de entrada para espacialização deste fator, considerando sua atuação nos 

processos erosivos da bacia, foram o mapa geomorfológico disponibilizado pelo IBGE e o 

Modelo Digital de Elevação disponibilizado pelo SRTM. 

Os valores de estabilidade/vulnerabilidade à perda de solo atribuída à Geomorfologia, 

propostos por Crepani et al. (2001), foram baseados na análise dos índices morfométricos do 

terreno: dissecação do relevo pela drenagem, amplitude altimétrica e declividade. 

A intensidade de dissecação do relevo pela drenagem está diretamente ligada à 

porosidade e à permeabilidade do solo e da rocha. E foi obtida a partir de medidas 

morfométricas, como amplitude dos interflúvios, que é representada pelo cálculo da distância 

entre canais de drenagem (maior, menor e intermediária). Depois, com a média calculada 

entre os três valores, foram aplicados os valores de vulnerabilidade para o grau de dissecação 

do relevo, encontrados em Crepani et al. (2001). 

A amplitude altimétrica foi obtida pelo cálculo da diferença entre as cotas máxima e 

mínima contidas na área, realizado a partir dos dados de altimetria do MDE-SRTM. 

O valor de vulnerabilidade associado à amplitude altimétrica foi considerado a partir 

da seguinte relação: quanto maior a diferença encontrada entre as elevações máximas e 

mínimas, extraídas do MDE-SRTM e contidas nas áreas de contribuição, maior o valor de 

vulnerabilidade atribuído. Por outro lado, os menores valores de vulnerabilidade foram 

associados aos menores valores de amplitude altimétrica. 

O valor de vulnerabilidade associado à declividade foi atribuído considerando o 

ângulo de inclinação das encostas em relação ao horizonte para cada sub-bacia. Ou seja, 

quanto maior a inclinação, maior a declividade e, portanto, mais rapidamente a energia 

potencial das águas pluviais transforma-se em energia cinética, o que se traduz em maior 

velocidade para as massas de água em movimento e, consequentemente, maior poder erosivo. 

Dessa forma, quanto maior a declividade, maior o valor de vulnerabilidade à perda de solo 

atribuído. 

Após a geração dos mapas temáticos, que representam os índices morfométricos do 

terreno (dissecação do relevo pela drenagem, amplitude altimétrica e declividade, com os 
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valores de vulnerabilidade atribuídos), foi, então, calculada a vulnerabilidade (R) para o fator 

geomorfologia, com o uso da seguinte Equação: 

                                            
( )

4
R

VDAG +++=                                                                 (2.1) 

Onde, 

R= Vulnerabilidade para a Geomorfologia 

G = Grau de Dissecação 

A = Amplitude Altimétrica 

D = Declividade 

V = Formas de Vertentes Predominantes 

c) Fator Solo 

A erodibilidade é a capacidade de um determinado solo resistir à erosão (Palmeira, 

2004). Ocorre em função das condições internas ou intrínsecas do próprio solo, como sua 

composição (mineralógica e granulométrica) e características físicas e químicas, e das suas 

condições externas ou atributos da superfície do solo, relacionadas ao seu manejo. 

Portanto, os processos erosivos que ocorrem no solo dependem dos seguintes fatores: 

estrutura do solo, tipo e quantidade das argilas, permeabilidade e profundidade e a presença 

de camadas impermeáveis. O valor de vulnerabilidade associado a esses fatores atribuídos 

aos principais tipos de solos da bacia, estão definidos em Crepani et al. (2001). 

d) Cobertura vegetal e uso do solo 

A cobertura do solo é um fator que está intimamente ligado a processos antrópicos 

(econômicos, sociais e culturais), os quais explicam o modo pelo qual vem sendo manejado o 

solo de uma região, assim como sua cobertura. 

A densidade de cobertura vegetal do terreno é um fator de proteção contra os 

processos morfogenéticos que se traduzem na forma de erosão. Crepani et al. (Ibid.) 

definiram que, para as altas densidades de cobertura, os valores atribuídos na escala de 
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vulnerabilidade aproximam-se da estabilidade (1,0); para as densidades intermediárias, 

atribuem-se valores intermediários (ao redor de 2,0); e, para baixas densidades de cobertura 

vegetal, valores próximos da vulnerabilidade (3,0). 

A ação da cobertura vegetal na proteção da paisagem ocorre de diversas maneiras: 

− Evita o impacto direto das gotas de chuva contra o terreno, que promove a 

desagregação das partículas; 

− Impede a compactação do solo, que diminui a capacidade de absorção de água; 

− Aumenta a capacidade de infiltração do solo pela difusão do fluxo de água da chuva; 

− Suporta a vida silvestre, que, pela presença de estruturas biológicas (como raízes das 

plantas, perfurações de vermes e buracos de animais), aumenta a porosidade e a 

permeabilidade do solo. 

Portanto, compete à cobertura vegetal um papel importante no trabalho de retardar o 

ingresso das águas provenientes das precipitações pluviais nas correntes de drenagem pelo 

aumento da capacidade de infiltração. A infiltração impede o incremento do escoamento 

superficial, com a consequente diminuição na capacidade de erosão pela transformação de 

energia potencial em energia cinética. 

Com relação aos dados utilizados para gerar a vulnerabilidade desse fator, adotou-se o 

seguinte: para a porção brasileira, foi utilizado o Mapa de Vegetação da Amazônia Legal, 

elaborado pelo IBGE e, para a porção andina, o Mapa de Vegetação de América do Sul (A 

Vegetation Map of South America), desenvolvido por Eva et al.  (2002). 

e) Fator intensidade pluviométrica 

As principais características físicas da chuva envolvidas nos processos erosivos, 

conforme Buckman e Brady (1976) apud Crepani et al. (2001) são: a quantidade ou 

pluviosidade total, a intensidade pluviométrica e a distribuição sazonal. Segundo (Crepani et 

al., 2001) dentre as três características, é especialmente importante se conhecer a intensidade 

pluviométrica, porque representa uma relação entre as outras duas características (quanto 

chove / quando chove). 



75 
 

Com as informações disponíveis na base de dados, o valor da intensidade 

pluviométrica para cada estação foi obtido dividindo-se o valor da pluviosidade média anual 

(em mm) pela duração do período chuvoso (em meses), conforme Equação 2.2. 

 Intensidade pluviométrica =        Precipitação média anual                                      (2.2) 

     Número de dias com chuva / 30 

Com os valores de intensidade pluviométrica calculados, foi realizada a interpolação 

por média ponderada para construção de uma superfície numérica com a distribuição linear 

desses valores. Posteriormente, os valores, relativos e empíricos, de vulnerabilidade, definidos 

por Crepani et al. (2001) foram associados aos de intensidade pluviométrica. 

2.6.1.3 Correlação temática para elaboração dos mapas de vulnerabilidade morfodinâmica 

A correlação temática foi obtida a partir da utilização de duas equações: a primeira, 

para a obtenção do Mapa de Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural; e a segunda, para a 

elaboração do Mapa de Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural, considerando a cobertura 

vegetal e uso do solo, a seguir representadas: 

1) Correlação temática para geração do Mapa de Vulnerabilidade Morfodinâmica 

Natural. 

 

( )
4

V
CSRGE

N
+++=                                                                                            (2.3) 

Onde, 

VN= Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural 

GE = Geologia 

R = Geomorfologia 

S = Solos 

C = Clima 

2) Correlação temática para geração do Mapa de Vulnerabilidade Morfodinâmica 

Natural, considerando a cobertura vegetal e uso do solo. 
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( )
2

V
VEVN

C
+=                                                                                                        (2.4) 

Onde, 

VC= Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural, considerando a cobertura vegetal e 

uso do solo 

VN = Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural 

VE = Cobertura Vegetal e Uso do Solo 

A representação cartográfica desses produtos é baseada na tabela de cores definida 

por Crepani et al. (2001), a qual faz a combinação das cores básicas aditivas primárias 

(vermelho, verde e azul) (Tabela 2.5). Assim, para o valor de maior estabilidade (1,0), 

associa-se a cor azul; ao valor de estabilidade intermediária (2,0), a cor verde; e, ao valor de 

maior vulnerabilidade (3,0), a cor vermelha. Para os valores situados entre estes citados, 

utiliza-se uma variação na luminosidade das cores, ou seja, combinação das cores frias (tons 

de lilás, azul e verde) a situações de tranquilidade, enquanto que as cores quentes (tons de 

amarelo, alaranjado e vermelho), às situações de emergência, conforme Martinelli (2003). 

Tabela 2.5 – Escala de Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural 

  
Fonte: Crepani et al., 2001. 
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Na razão do nível informativo dos mapas temáticos representados, optou-se por adotar 

as seguintes cores associadas às variáveis em questão: azul, para o grau de vulnerabilidade 

estável; ciano, para moderadamente estável; verde, para medianamente estável/vulnerável; 

amarelo, para moderadamente vulnerável; e vermelho, para vulnerável. 

Após a classificação do grau de vulnerabilidade para todos os fatores analisados, foi 

gerado, inicialmente, os respectivos mapas de vulnerabilidade para a porção brasileira da 

bacia e, posteriormente, para toda bacia, usando as operações de álgebra de mapas com as 

funções implementadas no ArcGIS 9.3®. 

2.6.1.4 Abordagem individual dos mapas temáticos 

Os mapas temáticos elaborados apresentam, de acordo com os elementos 

representados, diferentes valores na escala de vulnerabilidade morfodinâmica, os quais são 

apresentados individualmente. 

1) Vulnerabilidade do Fator Geomorfologia 

O mapa de vulnerabilidade do fator Geomorfologia foi obtido a partir da correlação 

das variáveis: declividade, dissecação do relevo, amplitude do relevo e predomínio das formas 

de vertentes. 

a) Declividade 

A imagem de declividade gerada foi fatiada em classes de declividade, que são 

apresentadas em cinco intervalos distintos sugeridos, em 1999b, pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa): 0 – 3% (relevo plano); 3 – 8% (relevo suavemente 

ondulado); 8 – 20% (relevo ondulado); 20 – 45% (relevo forte ondulado); e > 45% (Tabela 

2.6). 
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Tabela 2.6 – Classes de declividade e respectivos valores na escala de Vulnerabilidade 
Morfodinâmica Natural da Bacia do Rio Solimões 

Declividade Vulnerabilidade 

(%) Classes Valor 

0 – 3 Estável 1,0 

3 – 8 Moderadamente Estável 1,5 

8 – 20 Medianamente Estável-Vulnerável 2,0 

20 – 45 Moderadamente Vulnerável 2,5 

> 45 Vulnerável 3,0 

Fonte: Baseado em Crepani et al., 2001. 

Considerando a Tabela 2.6, as inclinações mais suaves, como as encontradas nas 

classes de 0 – 3% e de 3 – 8%, por predominarem os processos pedogenéticos, recebem 

valores de vulnerabilidade próximos a 1,0. As vertentes cuja inclinação apresenta-se entre 8 – 

20% constituem uma classe intermediária, ou seja, existe um equilíbrio nos processos 

modificadores das formas de relevo e formadores de solos. Em vertentes com ângulo de 

inclinação elevado (20 – 45% e > 45%), os valores atribuídos na escala de vulnerabilidade 

aproximam-se de 2,5 e 3,0, o que indicam que se sobressaem os processos erosivos da 

morfogênese. 

O mapa com a espacialização das cinco classes de vulnerabilidade pode ser 

visualizado na Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 – Mapa de Vulnerabilidade da Declividade da bacia do Rio Solimões. 
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b) Amplitudes de Relevo 

Após analisar as diferenças de altitude, a declividade, a dissecação do relevo e a 

geologia, foram definidos três compartimentos com características específicas, que 

correspondem à amplitude altimétrica, para os quais foram atribuídos os valores de 

vulnerabilidade, conforme a Tabela 2.7. 

O primeiro compartimento varia de altitude inferior de 10 até 107 metros, sendo assim 

definido como o compartimento de planície. Sua litologia corresponde aos sedimentos 

recentes, tais como as aluviões indiferenciadas, compostos de areia, silte e argila. 

Topograficamente, o relevo apresenta-se bastante plano ou suavemente ondulado, com 

declividade inferior a 8%. Neste também ocorrem as concentrações antrópicas e suas 

atividades derivadas. 

À medida que a declividade torna-se expressiva, é mais comum a presença de eventos 

relacionados a deslizamentos. O segundo compartimento de amplitude altimétrica foi 

delimitado considerando a variação de 108 a 500 metros. O relevo apresenta-se bastante 

íngreme, com aclividades/declividades superiores a 45%, sendo observadas as maiores 

declividades da bacia, geologicamente compostas por rochas metamórficas. 

 

Tabela 2.7 – Classes de amplitude altimétrica do relevo e respectivos valores na escala de 
Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural da Bacia do Rio Solimões 

Compartimento 
Amplitude 

Altimétrica 
Índice Classe 

Compartimento 1 0 -107 1.7 Moderadamente Estável 

Compartimento 2 108 - 500 2.5 Moderadamente Vulnerável 

Compartimento 3 > 501 3.0 Vulnerável 

Fonte: Baseado em Crepani et al., 2001. 

O terceiro compartimento corresponde à variação altimétrica acima de 501 metros de 

altitude, localizando-se às nascentes dos principais rios que compõem a área de estudo. Possui 

as maiores altitudes da bacia, modelado, predominantemente, com encostas íngremes. 

Destaca-se que, neste compartimento, é bastante comum a presença de rochas expostas. 

Os dois primeiros compartimentos são representativos da porção brasileira, 

caracterizada pela Planície Amazônica, onde ocorrem baixas altitudes. O terceiro 
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compartimento é caracterizado pela porção Andina, que, por sua vez, representa as altitudes 

mais elevadas da bacia. 

O mapa com a espacialização dos compartimentos identificados na bacia pode ser 

visualizado na Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 – Mapa de Vulnerabilidade à Amplitude de Altimétrica da bacia do rio Solimões. 

 

c) Dissecação do relevo (amplitude do interflúvio) 

Na área de estudo, após medir os interflúvios, verificou-se que existem seis classes 

diferentes de dissecação.  De acordo com a proposta metodológica sugerida por Crepani et al. 

(2001), essas classes apresentam altos valores de vulnerabilidade, os quais estão dispostos na 

Tabela 2.8. Isto significa que existe uma grande quantidade de canais, com amplitude pequena 

entre os mesmos, maior quantidade de água em superfície para ser drenada em direção as 

partes mais baixas do terreno, ou seja, maior energia potencial para o runoff, possibilitando a 

ocorrência de processos erosivos da morfogênese. 

O intervalo de classes apresentado na tabela citada segue a metodologia. Então, as 

amplitudes dos intervalos inferiores a 200 metros foram agrupadas e contemplam a classe de 

maior vulnerabilidade. Os valores encontrados entre 201 e 500 metros também foram 

agrupados para compor a classe imediatamente superior e assim sucessivamente. Apesar das 

diferentes classes, pode-se observar que a bacia do Solimões apresenta na porção andina, 
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grande dissecação do relevo, predominando os processos modificadores do relevo e na porção 

da planície os processos de pedogênese. 

Tabela 2.8 – Classes de dissecação do relevo e respectivos valores na escala de 
Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural da Bacia do Rio Solimões 

Amplitude do Interflúvio (m) Índice Classe 

1226 – 1500 2,5 Moderadamente Vulnerável 

1001 – 1225 2,6 Moderadamente Vulnerável 

701 – 1000 2,7 Vulnerável 

501 – 700 2,8 Vulnerável 

201 – 500 2,9 Vulnerável 

< 200 3,0 Vulnerável 

Fonte: Baseado em Crepani et al., 2001. 

O mapa com a amplitude dos interflúvios que foram identificados na bacia pode ser 

visualizado na Figura 2.19. 

 
Figura 2.19 – Mapa de Vulnerabilidade da Dissecação do Relevo da Bacia do Rio Solimões. 

d) Formas de vertentes predominantes 

Com base na metodologia adotada neste estudo, a declividade, dissecação do relevo e 

amplitude altimétrica definiriam o fator geomorfológico necessário para compor a equação de 

vulnerabilidade morfodinâmica natural. Porém, complementando essa análise, optou-se por 
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adotar a metodologia proposta por Cunico (2007), utilizando, também como critério de 

análise, as formas de vertentes. No Tabela 2.9, estão relacionadas as classes de formas de 

vertentes predominantes com os respectivos valores de vulnerabilidade. 

Tabela 2.9 – Tipos de vertentes e respectivos valores na escala de Vulnerabilidade 
Morfodinâmica Natural da Bacia do Rio Solimões 

Tipos de Vertentes Índice Classe 

Convexa 1,5 Moderadamente Estável 

Retilínea 2,0 Medianamente Estável-Vulnerável 

Côncava 2,5 Moderadamente Vulnerável 

Planície 3,0 Vulnerável 

Fonte: Baseado em Crepani et al., 2001. 

Em relação aos valores atribuídos ao grau de vulnerabilidade das vertentes, já existe 

um consenso entre pesquisadores, como o apresentado por Fernandes e Amaral (1996), de que 

as vertentes de perfil côncavos são mais propensas à ocorrência de deslizamento, processos 

erosivos e até mesmo ravinamento e voçorocas, em razão da convergência de fluxo de água. 

Sendo assim, atribui-se valor 2,5, expressando vulnerabilidade. 

Como os seguimentos retilíneos estão associados a porções do relevo caracterizados 

por declividades muito acentuadas e também predispostas a processos erosivos, optou-se por 

atribuir valor intermediário 2,0. Para as vertentes convexas, por estarem localizadas em 

aclividades/declividades mais amenas, foi conferido o grau de 1,5, representando 

agrupamentos moderadamente estáveis. 

No compartimento de planície, o valor 3,0 adotado segue o sugerido por Crepani et al. 

(2001), por se constituir uma área sujeita a inundações e a intensa morfodinâmica, nas quais 

os processos de morfogênese predominam sobre a pedogênese e, desse modo, apesar de 

apresentar um relevo bastante plano, são muito instáveis, principalmente quando ocorre a 

ocupação humana. 

A Figura 2.20 apresenta as classes de formas de vertentes predominantes da bacia. 
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Figura 2.20 – Mapa de Vulnerabilidade das Formas de Vertentes Predominantes na bacia do 
rio Solimões. 
 

e) Correlação temática para geração do mapa de vulnerabilidade geomorfológica 

O mapa de Vulnerabilidade Geomorfológica da Bacia do Rio Solimões foi gerado a 

partir da correlação das variáveis: declividade, dissecação do relevo, amplitude do relevo e 

predomínio das formas de vertentes, conforme pode ser visualizado na representação 

esquemática da Figura 2.21. 

Com o resultado da correlação temática, foi possível identificar as características 

físico-naturais da paisagem que predominam em cada uma das classes de vulnerabilidade. Na 

Tabela 2.10, estão sintetizadas essas características e na Tabela 2.11 estão organizadas as 

classes geomorfológicas da bacia com suas respectivas estatísticas. 
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Figura 2.21 – Representação esquemática da correlação das variáveis necessárias para 
definição do Mapa de Vulnerabilidade Geomorfológica. 

 
 
Tabela 2.10 – Características físico-naturais predominantes por classe de vulnerabilidade 

geomorfológica. 
Vulnerabilidade Geomorfológica 

Características                                

físico-naturais 

Medianamente                        

Estável-Vulnerável 

Moderadamente                 

Vulnerável 
Vulnerável 

Declividade até 20% 20 a 45% > 45% 

Amplitude 

Altimétrica 

Concentra-se nas 

altitudes inferiores a 

100 metros 

Concentra-se nas 

altitudes entre 

150 a 1000 

metros 

Concentra-se nas 

altitudes acima 1000 

metros 

Dissecação do Relevo 
Em média 1500 

metros  

Em média 1000 a 

1500 metros 

Inferiores a 700 

metros 

Predomínio das 

Vertentes 

Convexa e/ou 

Retilínea 
Côncava Planície 
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Tabela 2.11 – Classes geomorfológicas e os percentuais correspondentes em relação às áreas 
na bacia do rio Solimões 

Classes Geomorfológicas Índice Área (km2) % 

Medianamente Estável-Vulnerável 2,0 1813691,4 81,4 

Moderadamente Vulnerável 2,5 299034,7 13,4 

Vulnerável 3,0 114469,7 5,2 

As três classes geomorfológicas do Mapa de Vulnerabilidade Geomorfológica da bacia 

do rio Solimões (Figura 2.22) apresentam características distintas e estão descritas a seguir.  

A classe Medianamente Estável-Vulnerável corresponde a 1813691,4 km2 (81,4%) da 

área de estudo, concentrando-se, basicamente, na região mais plana (até 100 metros), ou seja, 

na planície. Caracterizam-se por aclividades/declividades pouco expressivas (até 20%), 

predominando o padrão convexo como forma de vertentes e grande amplitude entre os 

interflúvios (1.000 metros em média). Em função dessas características, afirma-se que a 

declividade é a variável de maior influência na delimitação da referida classe de 

vulnerabilidade. 

 
Figura 2.22 – Mapa de Vulnerabilidade Geomorfológica da bacia do rio Solimões. 

A segunda classe de vulnerabilidade geomorfológica é a Moderadamente Vulnerável, 

que contempla 299034,7 km2 (13,4%), encontrando-se bem distribuída por toda área da bacia. 

Caracteriza-se por declividade acentuada, que varia de 20 a 45%, dissecação do relevo 
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expressiva, com amplitude entre os interflúvios de 250 a 750 metros, e vertentes côncavas e 

convexas. A variável amplitude do relevo não se apresentou essencial para a delimitação da 

classe. 

Já a classe Vulnerável corresponde a 114469,7 km2 (5,2%), concentrando-se na porção 

norte e centro-norte da bacia hidrográfica. Nesta, é possível perceber nitidamente o 

predomínio da declividade acima de 45%, amplitude entre os interflúvios inferiores a 700 

metros, fato que denota uma acentuada dissecação do relevo e a presença de vertentes 

retilíneas. 

Em relação aos processos morfogenéticos-pedogenéticos afirma-se que, na primeira 

classe descrita, prevalecem situações intermediárias de vulnerabilidade, ou seja, equilíbrio 

entre ambos os processos. Para as outras duas classes predominam os processos 

modificadores das formas de relevo (morfogênese). Isso ocorre, principalmente, em função de 

os valores atribuídos a cada variável temática apresentar-se elevado devido às características 

analisadas. Mesmo assim, observa-se que a declividade mostra-se, sobretudo, como a variável 

mais importante para a definição da alta vulnerabilidade geomorfológica da bacia hidrográfica 

em análise, uma vez que predominam aclividades/declividades acima de 47%, traduzindo 

situações com baixa possibilidade de formação de solo (pedogênese) e a ocorrência frequente 

de exposição contínua de material rochoso, por meio dos processos erosivos da morfogênese. 

2) Vulnerabilidade do fator geologia 

Os valores de vulnerabilidade e denudação das rochas que compõem as litologias da 

bacia do rio Solimões seguem a proposta de Crepani et al., (2001), conforme o Tabela 2.12. 

No que se refere à espacialização das unidades geológicas existentes na área de estudo, as 

mesmas podem ser visualizadas na Figura 2.23. 
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Figura 2.23 – Mapa de Vulnerabilidade Geológica da bacia do rio Solimões. 

 

Tabela 2.12 – Unidades geológicas e respectivos valores na escala de Vulnerabilidade 
Morfodinâmica Natural da bacia do rio Solimões 

Geologia Índice Classe 

M (Mesoproterozóico) 

Pré-Cambriano não diferenciado, 

rocha metamórfica de grau médio a 

alto 1,0 

Estável 

M (Mesoproterozóico) 

Paleógeno, rocha 

vulcânica/vulcanossedimentar 

ácida/intermediária 1,1 

K (Cretáceo) 

Paleógeno, rocha 

vulcânica/vulcanossedimentar não-

diferenciada 1,2 

P (Paleoproterozóico) 

Paleoproterozóico (Orosiriano a 

Estateriano), rocha metamórfica de 

grau médio a alto 1,3 

J (Jurássico) 
Siluro-Devoniano, rocha plutônica 

ácida/intermediária 1,4 
Moderadamente 

Estável 
J (Jurássico) Jurássico, rocha plutônica 1,5 
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ácida/intermediária 

K (Cretáceo) 
Permo-Triássico, rocha plutônica 

ácida/intermediária 1,6 

Q (Quaternário) 
Triássico, rocha plutônica 

ácida/intermediária 1,8 

Medianamente 

Estável-

Vulnerável 

DC (Devoniano-

Carbonífero) 

Devoniano-Carbonífero, rocha 

metamórfica não-diferenciada 2,0 

M2 (Mesoproterozóico) 

Mesoproterozóico, rocha 

metamórfica de grau muito baixo a 

baixo 2,1 

J (Jurássico) Permo-Triássico, rocha sedimentar 2,4 

Moderadamente 

Vulnerável 

TrJ (Triássico-Jurássico) 
Triássico-Jurássico, rocha 

sedimentar 2,5 

MZ (Mesozóico) 
Terciário (Paleógeno-Neogeno), 

rocha sedimentar 2,6 

P (Permiano) Siluro-Devoniano, rocha sedimentar 2,7 

Vulnerável 

CP (Carbonífero-

Permiano) 
Paleógeno, rocha sedimentar 

2,8 

C (Carbonífero) Triássico, rocha sedimentar 2,9 

Q (Quaternário) 
Terciário-Quaternário, rocha 

sedimentar 3,0 

Fonte: Resumida de Crepani et al. (2001) e Schobbenhaus et al. (2001). 

 

 

3) Vulnerabilidade do fator Solos 

Os valores atribuídos para cada tipo de solo da bacia seguem os propostos na 

metodologia, cujas classes de vulnerabilidade são observadas na Tabela 2.13 e espacializados 

na Figura 2.24. 

 

 

 



89 
 

Tabela 2.13 – Unidades de solos e respectivos valores na escala de Vulnerabilidade 
Morfodinâmica Natural da bacia do rio Solimões 

Tipo de Solo Classe Índice 

Latossolos Estável 1,0 

Alissolos 

Medianamente Estável-

Vulnerável 
2,0 

Argissolos 

Chemossolos 

Espodossolos 

Andossolos 
Moderadamente Vulnerável 2,5 

Cambissolos 

Gleissolos 

Vulnerável 3,0 

N. Flúvicos 

N. Litólicos 

N. Regolíticos 

Plintossolos 

Vertissolos 

 

 
Figura 2.24 – Mapa de Vulnerabilidade ao tipo de solo da bacia do rio Solimões. 

4) Vulnerabilidade do fator vegetação/Uso do Solo 

Os valores adotados para as classes de vegetação da bacia estão relacionados com o 

estágio de desenvolvimento e recobrimento do terreno. 
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Para as classes de Floresta Densa (e suas subclasses) e Floresta Mista mantiveram-se 

os valores que representam estabilidade (1,0), uma vez que as mesmas apresentam-se em 

estágio de conservação e/ou muito pouco alteradas pela ação antrópica. Esse fato, portanto, 

favorece a ação dos processos formadores de solos, contribuindo para a estabilidade da 

paisagem. 

A Floresta de Altitude Estacional enquadra-se na classe Moderadamente Estável, 

recebendo valor de 1,6, em razão das alterações antrópicas existentes; porém, em estágio 

evoluído de recomposição. As Florestas de Altitude Decidual receberam valor de 2,2, 

caracterizando a classe Medianamente Estável-Vulnerável. 

Para as Savanas e áreas antropizadas, atribuiu-se os valores 2,7 e 3,0, respectivamente, 

constituindo a classe Vulnerável. 

A Tabela 2.14 apresenta as diferentes classes encontradas na bacia hidrográfica do rio 

Solimões e suas respectivas classes de vulnerabilidade, as quais também podem ser 

visualizadas na Figura 2.25. 

Tabela 2.14 – Unidades de vegetação e uso do solo e respectivos valores na escala de 
Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural da bacia do rio Solimões 

Classes de Cobertura Vegetal e Uso do Solo Índice Classe 

Floresta Tropical Estacional – Planície (< 500m) 

1,0 Estável 

Floresta sob regime de inundação – Planície 

(<500m) 

Floresta Montana Decidual (500 – 1000m) 

Floresta Montana Estacional (500-1000m) 

Floresta Montana Aluvial (500 – 1000m) 

Floresta de Altitude Estacional (>1000m) 1,6 

Moderadamente 

Estável 

Floresta de Altitude Decidual (>1000m) 
2,2 

Medianamente 

Estável-Vulnerável Floresta Tropical Decidual – Planície (< 500m) 

Savana 2,7 

Vulnerável 
Agricultura 

3,0 Desmatamento 

Área Urbana 
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Figura 2.25 – Mapa de Vulnerabilidade da Cobertura Vegetal e Uso do Solo da bacia do rio 
Solimões. 

5) Vulnerabilidade do fator intensidade pluviométrica 

Segundo Crepani et al., 2004, uma elevada pluviosidade anual, porém distribuída ao 

longo do período, possui menor poder erosivo que a situação inversa, quando se registra uma 

reduzida precipitação anual concentrada em um período determinado do ano. Sendo assim, 

quanto maior a intensidade pluviométrica, maior a erosividade e, logo, maior será a 

vulnerabilidade à perda de solo. 

Após o tratamento adequado dos dados pluviométricos, ou seja, a definição da variável 

intensidade pluviométrica a partir da relação entre a pluviosidade média anual e a duração do 

período chuvoso, confeccionou-se o Mapa de Intensidade Pluviométrica da Bacia do Rio 

Solimões (Figura 2.26), sendo composto por cinco classes de vulnerabilidade. As mesmas 

encontram-se com os valores discriminados na Tabela 2.15, na qual é possível verificar as 

diferentes classes de pluviosidade da área da bacia e as respectivas classes de vulnerabilidade. 

É importante salientar que os valores de intensidade pluviométrica baixos corroboram 

para a estabilidade do terreno, ou seja, para os processos pedogenéticos, enquanto que os mais 

expressivos contribuem para os modificadores derivados da morfogênese. 
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Figura 2.26 – Mapa de Vulnerabilidade da Intensidade Pluviométrica da bacia do rio 
Solimões. 

Tabela 2.15 – Intensidade pluviométrica e respectivos valores na escala de Vulnerabilidade 
Morfodinâmica Natural da bacia do rio Solimões 

Intensidade Pluviométrica (mm/mês) Índice Classe 

10 – 54 1,1 
Estável 

54 – 90 1,2 

90 – 135 1,4 
Moderadamente Estável 

135 – 190 1,6 

190 – 260 1,9 Medianamente 

Estável/Vulnerável 260 – 346 2,2 

346 – 453 2,7 

Vulnerável 
453 – 587 3,0 

587 – 754 3,0 

754 – 962 3,0 

 

Vale ressaltar que situações de alta pluviosidade anual e curta duração do período 

chuvoso podem ser traduzidas como situações com quantidade de água excessiva para o 

runoff, reunindo as condições necessárias para o desenvolvimento da morfogênese. A baixa 

pluviosidade anual com distribuição em um maior período de tempo revela situações de 
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menor disponibilidade de água, ou seja, minimizando os riscos de erosão, prevalecendo a 

pedogênese. 

2.6.2 Análise de decisão multicritério – Ponderação 

Uma vez obtidos os mapas temáticos referentes às características fisiográficas e de uso 

e cobertura da terra, as classes dos mesmos foram ponderadas, assim como cada mapa 

temático, anteriores à fase de superposição destes. 

Existem várias técnicas de análise multicritério automatizadas e implementadas nos 

Sistemas de Informação Geográfica. No entanto, optou-se neste trabalho, por utilizar os 

métodos de Média Simples, Média Ponderada e Soma Ponderada, fazendo uso das 

ferramentas do ArcGIS para integração dos mapas temáticos. Nestes métodos, os fatores de 

controle e suas respectivas classes são ponderados de acordo com a importância relativa para 

a hipótese considerada, que, no presente estudo, é de que esses fatores contribuem de forma 

diferenciada para a vulnerabilidade da bacia. 

Na atribuição dos pesos aos fatores, considerando o grau de importância, foram 

tomadas por base as orientações de Santos et al. (2010), os quais propõem alguns 

procedimentos que podem ser adotados e descritos a seguir: 

− Ao comparar um impacto ambiental com o outro, o pesquisador pode 

simplesmente, com base em sua experiência e em visitas de campo, definir a 

escala de importância; 

− O pesquisador pode, por meio do levantamento bibliográfico, comprovar sua 

tese de que um impacto possui mais importância que o outro; 

− Uma equipe multidisciplinar, trabalhando em conjunto, com visitas de campo, 

debates, etc., pode definir a escala que mais se aproxima da realidade. 

A união das três opções é certamente a opção mais adequada, representando a 

interdisciplinaridade, produzindo uma melhor coerência no resultado final, visto que poderão 

ser apresentadas opiniões provenientes de diversos integrantes, contribuindo para alcançar a 

escolha que melhor representa as idéias do grupo. 
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No presente estudo, optou-se por unir a idéia de que o levantamento bibliográfico, 

associado aos mapas de vulnerabilidade da bacia do Solimões, gerados com base na 

metodologia de Crepani et al. (2001), são suficientes para atribuir os pesos a cada fator. 

Dessa forma, o grau de vulnerabilidade das classes dos fatores foi organizado em 

cinco níveis de contribuição na bacia (Tabela 2.16). 

Tabela 2.16 – Classificação dos níveis de contribuição 

Grau de Vulnerabilidade 
Nível de 

Contribuição 
Peso 

Cores 

adotadas 

Estável Muito Baixo 1 Azul 

Moderadamente estável Baixo 2 Ciano 

Medianamente 

estável/Vulnerável 
Médio 

3 
Verde 

Moderadamente vulnerável Alto 4 Amarelo 

Vulnerável Muito Alto 5 Vermelho 

 

Ao definir a geologia como o fator de menor importância, levaram-se em consideração 

as características dos parâmetros capazes de influir decisivamente no desenvolvimento dos 

processos indicadores de categoria morfodinâmica, como o grau de coesão das rochas, a 

densidade de cobertura vegetal, os índices morfométricos do terreno e a intensidade 

pluviométrica. 

A susceptibilidade da rocha ao intemperismo, que, por sua vez, influencia nos 

processos erosivos e de transporte de sedimentos, também foi considerada. Ou seja, quanto 

maior o intemperismo, maior é a quantidade de sedimentos que se depositam nos rios, 

causando o seu assoreamento.  

No entanto, percebe-se que os processos erosivos são originados e intensificados 

devido a uma integração de fatores não somente geológicos, mas também pedológicos, 

geomorfológicos, intensidade pluviométrica e, principalmente, antrópicos. 

O fator intensidade pluviométrica ficou em segundo lugar na escolha de 

comparadores, pois, se comparado com a geologia, seu impacto na bacia pode ser maior 

devido à sua intensidade e periodicidade, ou seja, está relacionado com quanto chove e 
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quando chove em determinado local, resultado que determina a quantidade de energia 

potencial disponível para transformar-se em energia cinética e iniciar os processos erosivos. 

Segundo Crepani et al. (2001), os  valores  de  intensidade  pluviométrica  podem  ser  

considerados  representantes  de valores  de  energia  potencial  disponível  para  transformar-

se  em  energia  cinética responsável  pela  erosividade  da  chuva. Logo, pode-se dizer que 

quanto maiores são os valores da intensidade pluviométrica, maior é a erosividade da chuva; 

e, assim, criar uma escala de erosividade da chuva que represente a influência do clima nos 

processos morfodinâmicos. 

O fator geomorfologia foi escolhido como terceiro na escala de comparadores, e 

caracteriza-se pela média dos índices morfométricos, indicando que a região estudada possui 

extensas áreas aplainadas, com baixa amplitude interfluvial, com uma estabilidade 

medianamente estável/vulnerável. Apresenta amplitude altimétrica predominantemente alta na 

região andina da bacia e uma planície aluvionar, que é a mais instável das classes; pois, neste 

tipo de relevo, ocorre a acumulação de sedimentos. Esses sedimentos, provenientes do arraste 

de outras áreas pela ação da água, decorrem dos processos de modificação do relevo, 

principalmente na porção andina da bacia. 

Na sequência, o quarto fator escolhido na escala de comparadores foi o solo. A análise 

é feita considerando que a causa fundamental da erosão hídrica, seja ela laminar, em sulcos ou 

ravinas, é a ação da chuva sobre o solo. E que a chuva é o agente ativo da erosão e o solo é o 

agente passivo.  

A área de estudo apresenta solos vulneráveis principalmente os regossolos, litossolos e 

vertissolos, considerados pouco desenvolvidos, e, ainda, os solos bem desenvolvidos, por 

exemplos os latossolos, que são considerados solos estáveis aos processos de perda de solo. 

Ao definir vegetação/uso como o fator de maior importância, considerou-se que, além 

da proteção contra os processos erosivos, torna-se praticamente impossível estabelecer um 

limite entre os processos de erosão natural e a erosão induzida pelas atividades antrópicas; 

pois o processo natural de erosão é acelerado pelas atividades do homem. Então, uma das 

questões é saber a partir de qual nível de erosão a capacidade do solo se apresenta instável e 

como o material transportado para fora da área de erosão vai provocar problemas em outro 

local. 
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Assim, em relação a esse fator, foi adotado o pressuposto de que quanto mais tempo o 

solo permanecer exposto, maior o seu potencial para processos erosivos e, portanto, para o 

transporte de sedimento nos rios da bacia. Por outro lado, quanto maior a densidade de 

cobertura vegetal, menor o potencial erosivo. Dessa forma, o ideal seria que a taxa média de 

perda superficial de solo por erosão não excedesse a taxa média de formação ou renovação 

superficial de solo pelos agentes de intemperismo; assim, ter-se-ia uma situação de 

estabilidade. 

De posse de todos os mapas temáticos dos fatores já ponderados, foi efetuada a 

álgebra de mapas propriamente dita. Os valores obtidos para cada classe dos respectivos 

fatores foram espacializados por área de contribuição hidrológica, a partir da Média Zonal 

implementada no ArcGIS. A Média Zonal é uma ferramenta de análise espacial que tem 

diversas aplicações e, neste trabalho, foi utilizada para calcular a média dos valores das 

classes de vulnerabilidade dessas áreas (Câmara, 2001).  

Na aplicação da álgebra de mapas alguns cuidados devem ser tomados. Um deles é 

que todos os mapas temáticos devem possuir uma unidade de mapeamento comum, que, neste 

caso, correspondeu às áreas de contribuição. Do contrário, muita inconsistência é gerada 

(polígonos muito pequenos), o que dificulta a apresentação dos resultados na forma de mapas, 

assim como interfere no cálculo de áreas (Prado, 2004). 

2.6.3 Análise estatística  

Uma das mais importantes aplicações da análise de regressão linear múltipla é a 

escolha, entre diversas variáveis independentes, daquelas mais úteis na previsão de Y. A 

questão se torna, então, saber se certas varáveis explanatórias podem ser retiradas, ou não, do 

modelo de regressão. 

O método mais usual para essa seleção é a regressão múltipla “passo-a-passo” 

(stepwise multiple regression). O processo de seleção é iniciado com a adição da variável com 

a maior contribuição para o modelo. A partir daí são estabelecidas probabilidades limiares 

tanto para a retirada como para inclusão de novas variáveis ao modelo. Se uma segunda 

variável apresenta uma probabilidade menor do que a probabilidade de entrada, ela é 

adicionada ao modelo. O mesmo para uma terceira variável. Após a terceira variável ser 

adicionado, o impacto da remoção de cada variável presente no modelo, depois de ter sido 

adicionada, é avaliada. Se a probabilidade é maior do que a probabilidade de remoção, a 
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variável é removida. O processo continua até que não haja mais variáveis que possam ser 

acrescentadas ou removidas. 

Outra maneira para verificar a ordenação, segundo Krumbein & Graybill (1965) apud 

Landim (2010) , é calcular os valores de R2 segundo 2n-1 combinações, onde n é o número de 

varáveis independentes. Ao final verifica-se a contribuição de cada variável independente por 

comparações sucessivas entre os diversos resultados. 

Nesse trabalho, o índice de vulnerabilidade foi modelado observando a relação com os 

fatores de controle do processo de erosão, ilustrado por: 

                                                                                             (2.5) 

Onde, 

− Variável Dependente (y): é o índice de vulnerabilidade, por exemplo; 

− Variáveis explicativas (x): São as variáveis que influenciam diretamente, ou que 

hipoteticamente ajudam a explicar a variável dependente (geologia, geomorfologia, 

solos, intensidade pluviométrica e vegetação/uso); 

− Coeficientes (β): São os valores, calculados pela ferramenta de regressão, que indicam 

a relação e o peso de cada variável explicativa para a variável dependente; 

− Resíduos: (ε): é a parte da variável dependente que não foi explicada pelo modelo. 

Desta forma, para verificar se o índice de vulnerabilidade da bacia pode ser previsto 

em função dos cinco fatores de controle e, também, qual a sua ordem de importância nessa 

previsão, aplicou-se a análise de regressão múltipla. 

Inicialmente foi feita uma análise de regressão levando em consideração todos os 

fatores, considerados independentes, e uma análise de variância para verificar a validade do 

modelo. 

Calcularam-se os coeficientes R2s referentes às variáveis independentes, uma de cada 

vez e, em seguida, combinadas duas a duas, três a três e quatro a quatro.  Esse procedimento 

forneceu um número total de combinações da ordem de 25 – 1, isto é, 31, e resultou na 

contribuição específica de cada variável independente, com vistas ao seu ordenamento por 

importância. 
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2.7 Análise integrada 

2.7.1 Cenários de vulnerabilidade 

De posse de todos os mapas temáticos, com as áreas de contribuição hidrológica já 

ponderadas, foi efetuada a álgebra de mapas propriamente dita, e cinco cenários de 

vulnerabilidade foram gerados.  

O Cenário 1 foi gerado partindo da premissa que todos os fatores que controlam o 

fluxo de sedimento na bacia têm a mesma contribuição quanto ao processo de transporte de 

sedimento na bacia em questão. Para simular essa hipótese, foi utilizada a média simples 

expressa pela Equação 2.6, tal que o cenário resultante é dado por: 

 ���á��� 1 
 �������� � ��������� �������é����� � ����� ������ � �����
! "                (2.6) 

O Cenário 2 foi gerado partindo da premissa que os quatro fatores que representam a 

vulnerabilidade natural tem peso correspondente ao grau de importância, ou seja, geologia 

recebeu peso 1;  a intensidade pluviométrica recebeu peso 2; a geomorfologia recebeu peso 3; 

solos recebeu peso 4; e a vegetação/uso (agora introduzida no cenário) recebeu peso 5, 

considerando a situação real em que este fator possui uma interferência maior no nível de 

contribuição da bacia. Para simular essa hipótese, foi aplicada a média ponderada expressa 

pela Equação 2.7, tal que o cenário resultante é dado por: 

���á��� 2 
 �$�������%�&'�$���.�������.%�)'�$����� ������%�*'�$�����%�!'�$+�.,��%�-'
&- "   (2.7) 

Onde, P corresponde aos pesos. 

Os Cenários 3, 4 e 5 foram gerados partindo da premissa que o fator vegetação/uso 

exerça maior influência no fluxo de material em suspensão, pois se acredita que a 

interferência antrópica tenha maior contribuição para os processos erosivos, já que os fatores 

fisiográficos não se modificam de forma drástica em uma pequena escala temporal. Então, 

para simular essa hipótese, procurou-se manter os pesos dos fatores naturais por ordem de 

importância, com exceção da vegetação/uso. Para simular essa hipótese, procurou-se atribuir 

pesos cada vez maiores (5, 6 e 7) ao fator vegetação/uso, aplicando a soma ponderada 

expressa pelas Equações 2.8, 2.9 e 2.10. 
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Cenário 3 = $$.��/�0�1 % 21' 3 $4�5. 2/67.% 22' 3 $.��8��9�/�0�1 % 23' 3 $;�/�< % 24' 3 $>�0. ?<� % 25''    (2.8) 

 

Cenário 4 = $$.��/�0�1 % 21' 3 $4�5. 2/67.% 22' 3 $.��8��9�/�0�1 % 23' 3 $;�/�< % 24' 3 $>�0. ?<� % 26''    (2.9) 

 

Cenário 5 = $$.��/�0�1 % 21' 3 $4�5. 2/67.% 22' 3 $.��8��9�/�0�1 % 23' 3 $;�/�< % 24' 3 $>�0. ?<� % 27'' (2.10) 

Para todos os cenários, após a integração dos fatores, foi realizada uma reclassificação. 

Os intervalos de classe foram variáveis, considerando sempre o primeiro intervalo de 0 ao 

menor valor obtido pela equação, sendo o restante dividido em 5 intervalos iguais, cujas 

classes atribuídas foram: estável, moderadamente estável, medianamente estável/vulnerável, 

moderadamente vulnerável e vulnerável. 

2.7.2 Cenários climáticos 

Para elaboração de mapas do clima futuro na bacia, foram consideradas as 

informações climáticas de precipitação (mm/dia) relativas às médias mensais do clima futuro. 

Então, selecionou-se dois cenários, A2 e B2, para o clima futuro, centrados nas décadas 2020 

(entre 2010 e 2039), 2050 (entre 2040 e 2069) e 2080 (entre 2070 e 2099), utilizando a média 

do modelo HadCM3 do Terceiro Relatório (Third Assessment Report – TAR) do IPCC (2001). 

Esse modelo apresenta resolução espacial de 3,7 x 2,5 e grid com tamanho de 96 x 73. 

Conforme o método de elaboração de mapas de variáveis climáticas do Brasil nos 

cenários futuros, utilizando a ferramenta de SIG (Hamada et al., 2009), seguiu-se as seguintes 

etapas preliminares na preparação dos dados para geração dos mapas: 

− Entrada no sumário de dados dos modelos do TAR (IPCC, 2001);  

− Seleção do modelo climático global – HadCM3;  

− Obtenção de arquivo com a descrição do modelo (grid e latitudes e longitudes);  

− Seleção dos cenários A2 e B2 e as médias mensais da variável climática 

precipitação;  

− Obtenção dos arquivos da variável climática precipitação; 

− Organização dos dados estruturados em colunas de longitude, latitude e valor da 

variável (arquivo do tipo x, y, z). 

Na elaboração dos mapas foi utilizado o ArcGIS e foi  definida  uma  padronização  

dos  dados  no  sistema  de coordenadas geográficas latitude e longitude e resolução espacial 
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de 0,5º X 0,5º. A média aritmética das variáveis climáticas foi estruturada em colunas e 

importadas no banco de dados do SIG e depois convertidos para o formato matricial, aos 

quais foi empregado o inverso do quadrado da distância.  

Os dados para a bacia foram selecionados utilizando uma máscara do limite desta 

bacia. Os mapas gerados foram classificados em intervalos de valores e depois foi sobreposta 

uma informação vetorial contendo os limites das áreas de contribuição hidrológica, com dados 

mensais dos anos centrados em 2020, 2050 e 2080 e cenários A2 e B2. 

Segundo Marengo (2006), desde a década de 1980, evidências científicas sobre a 

possibilidade de mudança de clima em nível mundial vêm despertando um interesse crescente 

no público e na comunidade científica em geral. Em 1988, a Organização Meteorológica 

Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

estabeleceram o Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC). 

Os modelos globais de clima (atmosférico ou acoplado oceano-atmosfera) utilizados 

nas simulações do IPCC estão descritos na Tabela 2.17.  

 

Tabela 2.17 – Modelos do IPCC 

Modelos Características 

HadCM3 

Desenvolvido no Hadley Centre e sua componente atmosférica tem 19 níveis com uma 

resolução horizontal de 2.5167º de latitude e 3.75º de longitude que produz uma grade 

global de 96 x 73 células. Isto é equivalente a uma resolução de superfície de cerca de 

417km x 278km no Equador, reduzindo até 295km x 278km em 45º de latitude 

(comparável a uma resolução espectral de T42). A componente oceânica do HadCM3 

tem 20 níveis com uma resolução horizontal de 1.25º x 1.25º. 

CSIRO MK2 

Utilizado para várias simulações de mudanças climáticas, as quais estão disponíveis no 

IPCC-DDC (Data Distribution Centre). O CSIRO MK2 tem nove níveis na vertical e 

sua resolução horizontal espectral é R21 (aproximadamente 5.6 até 3.2 graus). Sobre o 

oceano, o modelo tem a mesma resolução horizontal, porém apresenta 21 níveis 

verticais. 

CCCMA 
Possui resolução de grade em superfície de 3.7º x 3.7º e 10 níveis verticais. A 

componente oceânica tem uma resolução de 1.8º x 1.8º e 29 níveis verticais. 

GFDL-CM2 

Possui a componente atmosférica com uma resolução de 2.5º longitude e 2º latitude, 

com 24 níveis verticais. A componente oceânica apresenta uma resolução de 1º em 

latitude-longitude, passando a ter uma resolução maior ao Norte de 30º. Esta 

componente apresenta 50 níveis verticais no oceano, e não tem ajuste de fluxos. 

CCSR/NIES Tem resolução espacial de 5.5º latitude x 5.6º longitude e 20 níveis na vertical 
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(componente atmosférica), enquanto que a componente oceânica apresenta uma 

resolução de 0.28125º em longitude e 0,1875º em latitude, e 47 níveis na vertical no 

oceano. O modelo inclui os efeitos de gases de efeito estufa e aerossóis de sulfatos. Foi 

desenvolvido pelo Centro de Pesquisas do Sistema Climático – Instituto Nacional de 

Estudos Ambientais do Japão. CCSR/NIES/FRCGC é também conhecido como 

MIROC Model v3. 

Fonte: Marengo, 2006. 

O IPCC é um painel científico ligado às Nações Unidas, tendo a missão de “avaliar a 

informação científica, técnica e socioeconômica relevante para entender os riscos induzidos 

pela mudança climática na população humana”. E apoiar, com trabalhos científicos, as 

avaliações do clima e os cenários de mudanças climáticas para o futuro. 

O IPCC conclui no seu Terceiro Relatório de Avaliação TAR (IPCC 2001a), que a 

temperatura média da atmosfera tem aumentado em 0.6ºC + 0.2ºC durante o século XX. Os 

modelos globais do IPCC têm mostrado que entre 1900 e 2100 a temperatura global pode 

aquecer entre 1.4 e 5.8ºC, o que representa um aquecimento mais rápido do que aquele 

detectado no século XX e que, aparentemente, não possui precedentes durante, pelo menos, os 

últimos 10.000 anos (Ibid.). 

Os cenários climáticos do IPCC (2001) são baseados nas quatro projeções diferentes 

de emissões de gases de efeito estufa para o futuro. Esses cenários foram definidos no Special 

Report on Emissions Scenarios (SRES) do IPCC, para analisar o clima futuro em três time-

slices (fatias de tempo) centrados em 2020, 2050 e 2080. 

Os cenários SRES mostram diferentes cenários futuros de mudanças climáticas, 

denominados de A1, A2, B1 e B2, os quais estão disponibilizados no IPCC – DDC da CRU –  

University of East Anglia. As características desses cenários estão apresentadas na Tabela 

2.18. 

O modelo HadCM3 apresenta aumentos de chuva na região Sudeste-Sul do Brasil e 

reduções de chuva na Amazônia norte e central, enquanto que todos os modelos apresentam 

diminuição de chuva na Amazônia em geral. 

Baseado nas evidências observacionais e tendências já observadas no Brasil, assim 

como em estudos feitos, considerando as projeções climáticas do futuro derivadas dos 

modelos climáticos do IPCC, e juntamente com o apanhado sobre os impactos da mudança de 

clima no Brasil, apresentado pelo Greenpeace no relatório Mudanças de Clima, Mudanças de 

Vida (GREENPEACE, 2006), e em outros estudos recentes, os impactos de clima na 

Amazônia seriam os seguintes: 
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• Se o avanço da fronteira agrícola e da indústria madeireira for mantido nos níveis 

atuais, a cobertura florestal poderá diminuir dos atuais 5,3 milhões de km2 (85% da 

área original) para 3,2 milhões de km2 em 2050 (53% da cobertura original); 

• O aquecimento global vai aumentar as temperaturas na região Amazônica e pode 

deixar o clima mais seco, provocando a savanização da floresta; 

• O aquecimento observado pode chegar até 8ºC no cenário pessimista A2. Os níveis 

dos rios podem ter quedas importantes e a secura do ar pode aumentar o risco de 

incêndios florestais. 

Tabela 2.18 – Cenários do IPCC  

Cenário 
Características 

A1 

Descreve um mundo futuro em que a globalização é dominante. O crescimento econômico é 

rápido e o crescimento populacional é pequeno com um desenvolvimento rápido de 

tecnologias mais eficientes. Os temas subjacentes principais são: a convergência econômica 

e cultural, com uma redução significativa em diferenças regionais e renda per capita. Neste 

mundo, os indivíduos procuram riqueza pessoal em lugar de qualidade ambiental. Há três 

cenários: A1B (cenário de estabilização), A1F (máximo uso de combustível fóssil) e A1T 

(mínimo uso de combustível fóssil). 

A2 

Descreve um mundo futuro muito heterogêneo em que a regionalização é dominante. 

Existiria um fortalecimento de identidades culturais regionais, com ênfase em valores da 

família e tradições locais. Outras características são: um crescimento populacional alto e 

menos preocupação em relação ao desenvolvimento econômico rápido. 

B1 

Descreve uma rápida mudança na estrutura econômica mundial, na qual ocorre uma 

introdução de tecnologias limpas. A ênfase está em soluções globais, sustentabilidade 

ambiental e social e inclui esforços combinados para o desenvolvimento de tecnologia 

rápida. 

B2 

Descreve um mundo no qual a ênfase está em soluções locais, sustentabilidade econômica, 

social e ambiental. A mudança tecnológica é mais diversa com forte ênfase nas iniciativas 

comunitárias e inovação social, em lugar de soluções globais. 

Fonte: Marengo, 2006. 
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CAPÍTULO  3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram baseados nos seguintes aspectos principais: 

1) Discretização da bacia hidrográfica e definição dos índices morfométricos; 

2) Correlação de mapas temáticos; 

3) Análise espacial; 

4) Análise estatística; 

5) Ponderação e integração dos fatores para geração de cenários de vulnerabilidade;  

6) Projeção de cenários climáticos. 

Esses resultados estão apresentados a seguir, na forma de seis artigos, os quais estão 

dispostos nos itens 3.1 a 3.6. 

 

3.1 Análise espacial da vulnerabilidade morfodinâmica 

Este item consiste na análise espacial da vulnerabilidade da bacia do rio Solimões, 

apresentada na forma de artigo. Essa análise foi gerada a partir da sobreposição dos mapas 

temáticos dos fatores de controle, permitindo estabelecer relações de causa e efeito entre os 

elementos constituintes. Cada um dos fatores espacializados já correlacionado por meio de 

processamentos computacionais (álgebra de mapas), sendo os resultados obtidos apresentados 

sob a forma de mapas temáticos, nos quais procurou-se estabelecer níveis hierárquicos de 

acordo com a vulnerabilidade natural à perda de solos. 
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ARTIGO 1  

ANÁLISE ESPACIAL DA VULNERABILIDADE MORFODINÂMICA D A BACIA 

DO RIO SOLIMÕES 

 

Resumo 

Análises espaciais realizadas em ambiente de Sistema de Informação Geográfica produzem novas informações a 
partir de funções de manipulação aplicadas aos dados e informações geográficas para simular fenômenos do 
mundo real. A maioria dos operadores de álgebra de mapas está baseada na sobreposição de mapas de uma 
mesma região, coincidentes em escala, localização e projeção cartográfica. A sobreposição de mapas é uma das 
mais importantes e usadas operações em análise espacial. Usualmente, envolve operações aritméticas em duas ou 
mais matrizes de iguais dimensões. Essas operações podem ser: a adição, que corresponde a operação lógica 
“união”; a multiplicação, que corresponde à “interseção”; a subtração; e a divisão. A metodologia está 
fundamentada nas concepções de Crepani et al. (2001) para correlacionar as informações temáticas 
correspondentes à geologia, geomorfologia, solos e intensidade pluviométrica, que caracterizam os aspectos 
físico-naturais da bacia do rio Solimões, para gerar o mapa de vulnerabilidade morfodinâmica natural e, 
posteriormente, considerar o grau de vulnerabilidade/estabilidade da bacia,  com a introdução das informações 
de cobertura vegetal e uso do solo. 

Palavras-chave: Análise espacial; Álgebra de mapas; Vulnerabilidade; Morfodinâmica; morfogênese. 

1. Introdução 

A análise espacial é realizada no Sistema de Informação Geográfica (SIG), com as 

funções que utilizam os atributos espaciais e não espaciais das entidades gráficas armazenadas 

na base de dados espaciais e buscam fazer simulações sobre os fenômenos do mundo real, 

seus aspectos ou parâmetros. 

Na região da Bacia do Rio Solimões, a intensidade pluviométrica, aliada à litologia, 

relevo, solo e cobertura vegetal, causa um processo de vulnerabilidade natural que pode ser 

acelerado devido aos processos de ocupação humana em áreas consideradas instáveis. 

Neste contexto a análise espacial da vulnerabilidade tem a finalidade de mostrar a 

intensidade e a sua distribuição, levando-se em consideração, principalmente, a estabilidade 

em relação à morfogênese e pedogênese, auxiliando na interpretação da contribuição dos 

fatores que controlam o fluxo de Material em Suspensão (MES) na Bacia do Rio Solimões. 

Como embasamento teórico, foi adotado o conceito de abordagem de paisagem dado 

por Pires Neto (1995) de forma sistêmica descrito por Tricart (1977), semelhante aos estudos 

de Zonneveld (1989) que podem ser demonstrados a partir da descrição da metodologia para a 

geração da carta de vulnerabilidade desenvolvida por Crepani et al. (2001). Originalmente, a 

primeira fase desta metodologia consiste em definir Unidades Territoriais Básicas (UTBs), 

que podem ser consideradas unidades de paisagem natural ou polígonos de intervenção 
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antrópica. No entanto, neste trabalho, optou-se por não diferenciar a área de estudo em UTBs 

e utilizar as 16 áreas de contribuição hidrológica da bacia do rio Solimões em substituição a 

estas, de forma a poder manter a representatividade e integridade da informação hidrológica e 

sedimentológica. 

Apesar disso, todos os fatores (geologia, geomorfologia, solos, intensidade 

pluviométrica e vegetação/uso do solo) utilizados para definir as UTBs foram representados 

por meio de mapas temáticos e avaliados, observando-se as áreas de contribuição hidrológica 

da bacia hidrográfica, de maneira sistêmica, considerando para tal as relações existentes entre 

estes. 

2. Objetivo 

O objetivo deste estudo foi correlacionar as informações temáticas correspondentes à 

geologia, geomorfologia, solos e intensidade pluviométrica, que caracterizam os aspectos 

físico-naturais da bacia do rio Solimões, para gerar o mapa de vulnerabilidade morfodinâmica 

natural e posteriormente, com a introdução das informações de cobertura vegetal e uso do 

solo, considerar o grau de vulnerabilidade/estabilidade da bacia. 

 3. Metodologia 

Para realização deste trabalho, foi construído um modelo digital da área de estudo 

contendo a base de dados georreferenciadas, gerado a partir das informações de geologia, 

geomorfologia, pedologia, intensidade pluviométrica e cobertura vegetal/uso. A técnica de 

geoprocessamento permitiu o tratamento dos dados, desde a sua entrada, passando pela 

edição, armazenamento e análises ambientais. 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais, softwares 

e equipamentos: documentação cartográfica (base cartográfica e mapas temáticos); produtos 

de sensores remotos; dados altimétricos da SRTM (Shuttle Radar Topography Mission); 

dados bibliográficos e Softwares (ArcGIS, Global Maper). 

A metodologia usada para vulnerabilidade foi desenvolvida por Crepani et. al. (2001), 

a partir do conceito da Ecodinâmica de Tricart (1977), baseado na relação 

Morfogênese/Pedogênese. 

Primeiramente foram gerados mapas temáticos de tipo de solo, geologia, 

geomorfologia/declividade, intensidade pluviométrica e cobertura vegetal/uso. Em seguida os 
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valores de vulnerabilidade desses fatores, se baseou nos critérios adotados por Crepani et al. 

(2001), quais sejam:   

I - Para geologia: a história da evolução geológica da região e as informações relativas ao 

grau de coesão das rochas;  

II - Para geomorfologia, a análise dos índices morfométricos;  

III - Para solos, a maturidade;  

IV - Para o uso e cobertura vegetal, a densidade de cobertura vegetal.  

Posteriormente, foi feita uma classificação do grau da vulnerabilidade de cada uma das 

classes temáticas, segundo as relações de predomínio dos processos de pedogênese (às quais 

se atribuem valores próximos de 1.0), passando por situações intermediárias (às quais se 

atribuem valores ao redor de 2.0) e situações de predomínio da morfogênese (às quais se 

atribuem valores próximos de 3.0). Nesse contexto, vale ressaltar que a bacia do rio Solimões 

é caracterizada por dois domínios (Andino e Planície) e os processos de morfogênese e 

pedogênese estão relacionados a eles, sendo caracterizados, respectivamente, pela cadeia de 

montanha dos Andes e pela Planície Amazônica. 

Para avaliar cada área de contribuição hidrológica e chegar a uma caracterização sobre 

a sua vulnerabilidade, foi realizada uma média aritmética entre os valores já definidos de cada 

um dos fatores de controle (solos, geomorfologia/declividade, geologia, intensidade 

pluviométrica e cobertura vegetal/uso): 

Vulnerabilidade=(Geologia+Geomorfologia+Pedologia+Int.Pluviométrica+Vegetação_Uso)/5 

Após a classificação do grau de vulnerabilidade dos fatores de controle, conforme 

procedimentos adotados em Cunico (2007) foram gerados inicialmente o mapa temático de 

classes de vulnerabilidade morfodinâmica natural e, em seguida, o mapa síntese de 

vulnerabilidade morfodinâmica natural, considerando a cobertura vegetal e uso do solo. 

4. Resultados e discussão 

Para avaliar cada área de contribuição hidrológica e chegar a uma caracterização sobre 

a sua vulnerabilidade, foi realizada uma média aritmética entre os valores já definidos de cada 

um dos fatores de controle. O número obtido com a média calculada caracterizou cada uma 

das áreas de contribuição dentro de uma escala de estabilidade/vulnerabilidade com 21 

valores estabelecidos empírica e relativamente na metodologia para a geração do mapa de 

vulnerabilidade morfodinâmica da bacia do rio Solimões. 
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A Figura 4.1, mostra a representação esquemática da correlação realizada entre os 

mapas temáticos para geração da vulnerabilidade média de cada fator. 

 

Figura 4.1 – Representação esquemática da correlação dos mapas temáticos necessários para 
geração da vulnerabilidade média de cada área de contribuição hidrológica. 

4.1 Vulnerabilidade média por área de contribuição hidrológica 

Na sequência serão apresentados os mapas temáticos de vulnerabilidade por área de 

contribuição hidrológica (Figura 4.2-A, B, C, D, e E) de acordo com o grau de 

estabilidade/vulnerabilidade e respectivos percentuais de ocorrência entre os cinco fatores 

considerados nesta análise para a bacia do rio Solimões. 
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(A) (B) 

  
  

(C) (D) 

  
 

(E) 

 
Figura 4.2 – Mapas representando a vulnerabilidade média dos fatores de controle (A) 
Geomorfologia, (B) Geologia, (C) Solos, (D) Intensidade Pluviométrica e (E) Cobertura 
vegetal e Uso do solo, por área de contribuição hidrológica.  

1) Vulnerabilidade Média do Fator Geomorfologia 

Inicialmente a aplicação da metodologia consiste na elaboração do mapa de 

vulnerabilidade geomorfológica (Figura 4.2A), obtida a partir da correlação das informações 

de declividade, dissecação do relevo, amplitude do relevo, formas de vertentes predominantes.  
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A vulnerabilidade geomorfológica das áreas de contribuição hidrológica apresenta três 

classes distintas, caracterizadas por: medianamente estável/vulnerável, moderadamente 

vulnerável e vulnerável, conforme Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Grau de Vulnerabilidade do fator geomorfologia e respectivos percentuais de 
ocorrência na bacia do rio Solimões 

Grau de vulnerabilidade - fator geomorfologia Área (km2) % 

Medianamente Estável/Vulnerável 742015,5 33 
Moderadamente Vulnerável 110061,2 5 
Vulnerável 1375123,7 62 

Área total da bacia 2227200,4 100 

O grau de vulnerabilidade medianamente estável/vulnerável ocorre na maior parte da 

bacia e corresponde às seguintes áreas de contribuição: Manacapuru, Rio Branco, Lábrea, 

Seringal Fortaleza, Arumã-jusante, São Paulo de Olivença, Bacaba, Gavião, Santo Antônio do 

Içá, representando um percentual de 33%. 

O menor percentual (5%) corresponde ao grau de vulnerabilidade moderadamente 

vulnerável, sendo representando pelas áreas de contribuição: Eirunepé montante, Cruzeiro do 

Sul, Palmeiras do Javari, Barreira Branca. 

As áreas de contribuição Teresina, Itapeua e Vila Bitencourt apresentaram o grau de 

vulnerabilidade vulnerável, correspondendo a 62% do total da bacia. Vale ressaltar que, em 

função da delimitação adotada para essas áreas de contribuição hidrológica, Teresina tem a 

maior área espacial e, por esse motivo, tem influência no referido percentual. 

2) Vulnerabilidade Média do Fator Geologia 

A vulnerabilidade geológica das áreas de contribuição hidrológica está caracterizada 

por duas classes distintas: moderadamente vulnerável e vulnerável. A Figura 4.2B mostra a 

distribuição espacial das áreas de contribuição hidrológica representadas pelo grau de 

vulnerabilidade correspondente e a Tabela 4.2, apresenta os valores de estabilidade e 

vulnerabilidade. 

Tabela 4.2 – Grau de Vulnerabilidade do fator geologia e respectivos percentuais de 
ocorrência na bacia do rio Solimões 

Grau de Vulnerabilidade - fator geologia 
Área (km2) % 

Moderadamente Vulnerável 137069,25 6 
Vulnerável 2090131,18 94 

Área total da bacia 2227200,4 100 
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O menor percentual (6%) corresponde ao grau de vulnerabilidade moderadamente 

vulnerável, sendo representando pelas áreas de contribuição: Palmeiras do Javari e Vila 

Bitencourt. 

As áreas de contribuição Lábrea, Rio Branco, Seringal Fortaleza, Teresina, Cruzeiro 

do Sul, Manacapuru, Arumã-jusante, Itapeua, Gavião, Barreira Branca, Santo Antônio do Içá, 

Eirunepé montante, São Paulo de Olivença e Bacaba, apresentaram o grau de vulnerabilidade 

vulnerável, com 94% do total da bacia. 

3) Vulnerabilidade Média do Fator Solos 

A vulnerabilidade pedológica das áreas de contribuição hidrológica está caracterizada 

por três classes distintas: medianamente estável/vulnerável, moderadamente vulnerável e 

vulnerável. A Figura 4.2C mostra a distribuição espacial das áreas de contribuição hidrológica 

representadas pelo grau de vulnerabilidade correspondente e a Tabela 4.3, apresenta os 

valores de estabilidade e vulnerabilidade. 

Tabela 4.3 – Grau de Vulnerabilidade do fator solos e respectivos percentuais de ocorrência 
na bacia do rio Solimões 

Grau de Vulnerabilidade - fator solos Área (km2) % 

Medianamente Estável/Vulnerável 98772,3 5 
Moderadamente Vulnerável 1005124,4 45 
Vulnerável 1123303,7 50 

Área total da bacia 2227200,4 100 
 

O grau de vulnerabilidade medianamente estável/vulnerável ocorre em apenas duas 

áreas de contribuição: Lábrea e Rio Branco, representando um percentual de 5%. 

A maioria das áreas tem grau de vulnerabilidade moderadamente vulnerável, 

correspondente a 45% e estão representados nas áreas de contribuição: Seringal Fortaleza, 

Cruzeiro do Sul, Vila Bitencourt, Arumã-jusante, Itapeua, Eirunepé-montante, Santo Antônio 

do Içá, Palmeiras do Javari, Manacapuru, São Paulo de Olivença. 

As áreas de contribuição Gavião, Barreira Branca, Teresina e Bacaba têm grau de 

vulnerabilidade vulnerável, correspondendo a 50% do total da bacia. 

4) Vulnerabilidade Média do Fator Intensidade Pluviométrica 

A vulnerabilidade da intensidade pluviométrica das áreas de contribuição hidrológica 

apresenta três classes distintas, caracterizadas por: medianamente estável/vulnerável, 

moderadamente vulnerável e vulnerável.  A Figura 4.2D mostra a distribuição espacial das 
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áreas de contribuição hidrológica representadas pelo grau de vulnerabilidade correspondente e 

a Tabela 4.4, apresenta os valores de estabilidade e vulnerabilidade. 

Tabela 4.4 – Grau de vulnerabilidade do fator intensidade pluviométrica e respectivos 
percentuais de ocorrência na bacia do rio Solimões 

Grau de Vulnerabilidade – fator intensidade pluviométrica Área (km2) % 

Medianamente Estável/Vulnerável 989696,64 44 
Moderadamente Vulnerável 553812,66 25 
Vulnerável 683691,14 31 

Área total da bacia 2227200,4 100 

O grau de vulnerabilidade medianamente estável/vulnerável ocorre somente na área de 

contribuição Teresina e, como esta representa a maior área da bacia, o seu percentual é 

significativo, sendo de 44%. 

O grau de vulnerabilidade moderadamente vulnerável aparece com 25%, sendo 

representando pelas áreas de contribuição: Lábrea, Seringal Fortaleza, Santo Antônio do Içá, 

São Paulo de Olivença e Vila Bitencourt. 

As áreas de contribuição Arumã-jusante, Barreira Branca, Cruzeiro do Sul, Itapeua, 

Eirunepé-montante, Gavião, Palmeiras do Javari, Bacaba, Manacapuru e Rio Branco, 

apresentaram o grau de vulnerabilidade vulnerável, correspondendo a 31% do total da bacia. 

5) Vulnerabilidade Média do Fator Vegetação/Uso do Solo 

A Vulnerabilidade do fator cobertura vegetal e uso do solo das áreas de contribuição 

hidrológica apresenta quatro classes distintas, caracterizadas por: moderadamente estável, 

medianamente estável/vulnerável, moderadamente vulnerável e vulnerável. A Figura 4.2E 

mostra a distribuição espacial das áreas de contribuição hidrológica representadas pelo grau 

de vulnerabilidade correspondente e a Tabela 4.5, apresenta os valores de estabilidade e 

vulnerabilidade. 

O grau de vulnerabilidade moderadamente estável ocorre em apenas uma área de 

contribuição: Barreira Branca, representando um percentual de 1%, pois esta é uma das 

menores áreas da bacia. 

O grau de vulnerabilidade medianamente estável/vulnerável ocorre na maior parte da 

bacia e correspondem as seguintes áreas de contribuição: Santo Antônio do Içá, Bacaba, 

Arumã-jusante, Palmeiras do Javari, Lábrea e Gavião, representando um percentual de 23%. 

O percentual de 32% corresponde ao grau de vulnerabilidade moderadamente 

vulnerável, sendo representando pelas áreas de contribuição: Cruzeiro do Sul, Manacapuru, 
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Seringal Fortaleza, Rio Branco, Eirunepé-montante, São Paulo de Olivença, Vila Bitencourt e 

Itapeua. 

A área de contribuição Teresina apresenta o grau de vulnerabilidade vulnerável, 

correspondendo a 44% do total da bacia. Esse percentual é justificado por esta ser a maior 

área de contribuição da bacia. 

Tabela 4.5 – Grau de Vulnerabilidade do fator cobertura vegetal e uso do solo e respectivos 
percentuais de ocorrência na bacia do rio Solimões 

Grau de Vulnerabilidade – fator cobertura vegetal e uso do solo 
Área (km2) % 

Moderadamente Estável 11005,6 1 
Medianamente Estável/Vulnerável 514890,5 23 
Moderadamente Vulnerável 711607,6 32 
Vulnerável 989696,6 44 

Área total da bacia 2227200,4 100 

4.2 Vulnerabilidade Morfodinâmica 

Após a definição dos mapas com a vulnerabilidade média das informações temáticas 

que concernem aos aspectos físico-naturais das áreas de contribuição hidrológica, foi gerada a 

correlação por álgebra de mapas. O mapa síntese corresponde a vulnerabilidade 

morfodinâmica natural, que quando considerada a cobertura vegetal e uso do solo, obteve a 

vulnerabilidade morfodinâmica natural de acordo com o grau de estabilidade vulnerabilidade 

da bacia, permitindo, com isso, estabelecer relações de causa e efeito entre os elementos 

constituintes. Estas correlações estão representadas na Figura 4.3.  

Com a vulnerabilidade morfodinâmica natural, pode-se analisar o comportamento do 

equilíbrio dinâmico natural da bacia hidrográfica do rio Solimões. Para isso, as classes de 

vulnerabilidade (estável, moderadamente estável, medianamente estável-vulnerável, 

moderadamente vulnerável e vulnerável) foram delimitadas e agrupadas em uma escala de 

grandeza seguindo o mesmo padrão adotado para elaboração de todos os mapas, de acordo 

com o sugerido na metodologia. 

Assim, após o processamento, observou-se que as classes que apresentam maior 

estabilidade, ou seja, com valores próximos de 1,0 e as intermediárias, representadas por 

valores ao redor de 2,0, não foram observadas na bacia. Isso provavelmente se justifica pelas 

características físico-naturais existentes na mesma, como os aspectos geomorfológicos, a 

intensidade pluviométrica elevada e a presença de solos pouco desenvolvidos. 
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Figura 4.3 – Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural considerando a cobertura vegetal e uso 
do solo da bacia do rio Solimões. 
 

Dessa forma, duas classes de vulnerabilidade – moderadamente vulnerável e 

vulnerável – estão presentes na bacia, o que permite posicionar esta área como sendo 

moderadamente vulnerável em função do percentual de ocorrência (Figura 4.4). 

 
Figura 4.4 – Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural da bacia do rio Solimões. 



114 
 

Na Tabela 4.6 estão representadas as classes que caracterizam a vulnerabilidade 

natural da bacia. A classe moderadamente vulnerável, muito significativa na bacia, comporta 

82% do total e apresenta doze áreas de contribuição hidrológica (Lábrea, Seringal Fortaleza, 

Rio Branco, Manacapuru, Arumã-jusante, Santo Antônio do Içá, Teresina, Eirunepé-

montante, Cruzeiro do Sul, Palmeiras do Javari, São Paulo de Olivença e Vila Bitencourt), 

localizadas tanto na região andina, quanto em áreas de planície. 

A segunda classe de vulnerabilidade morfodinâmica natural corresponde à vulnerável, 

com 18%. Ocorre em quatro áreas de contribuição hidrológica (Gavião, Barreira Branca, 

Bacaba e Itapeua), que estão localizadas na região de planície. Essas áreas caracterizam-se 

pela baixa variação altimétrica e declividade pouco acentuada. Geologicamente, são 

compostas por sedimentos recentes, estão sujeitas a inundações e expostas à intensa 

morfodinâmica. 

Tabela 4.6 – Classes de Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural e respectivas áreas na bacia 
do rio Solimões. 

Classe de Vulnerabilidade Índices Área (km2) (%) 
Moderadamente 
Vulnerável 

2,4 – 2,6 
1828603,8 82 

Vulnerável 2,7 – 2,8  398596,6 18 
 

Na Figura 4.5, o gráfico apresenta os percentuais de ocorrência das classes de 

vulnerabilidade presentes na bacia.  

 

Figura 4.5 – Frequência da Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural da bacia do rio Solimões. 
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Observa-se que a bacia do rio Solimões apresenta elevada vulnerabilidade 

morfodinâmica natural, sendo, portanto, predominante os processos de erosão em detrimento 

dos processos de formação e desenvolvimento do solo. No entanto, quando se considera a 

cobertura vegetal e o uso do solo, detectam-se alterações significativas quanto à estabilidade 

da bacia do rio Solimões. Dessa forma, correlacionaram-se as informações obtidas por meio 

da vulnerabilidade morfodinâmica natural com as de cobertura vegetal e uso do solo, 

resultando na vulnerabilidade morfodinâmica, considerando o grau 

estabilidade/vulnerabilidade da bacia (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural considerando a cobertura vegetal e uso 
do solo da bacia do rio Solimões. 

Com essa nova correlação, foi possível inferir as modificações na cobertura vegetal 

que podem interferir no equilíbrio dinâmico do meio físico-natural, bem como no atual 

estágio de preservação da área da bacia. A partir desses resultados, foi observado que a classe 

estável não foi verificada na área de estudo, provavelmente em função de as variáveis em 

análise não apresentarem características necessárias para a existência da mesma. Na Tabela 

4.7, estão relacionadas as classes encontradas para a bacia. 

Seguindo a análise, a primeira classe encontrada é a medianamente estável-vulnerável, 

sendo pouco expressiva na área da bacia, localizando-se apenas em uma área de contribuição 

hidrológica denominada Barreira Branca. Vale ressaltar que no Mapa de Vulnerabilidade 

Morfodinâmica Natural, a mesma não foi constatada. 
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Tabela 4.7 – Classes de Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural considerando a cobertura 
vegetal e uso do solo e respectivas áreas na bacia do rio Solimões 

Classes de Vulnerabilidade Índices Área (km2) (%) 

Medianamente estável-vulnerável 2 11005,6 0,5 

Moderadamente vulnerável 2,3 – 2,6 961508,7 43,2 

Vulnerável 2,7 – 2,8 1254686,2 56,3 

A classe moderadamente vulnerável ocorre em treze áreas de contribuição hidrológica 

da bacia, correspondentes a: Lábrea, Santo Antônio do Içá, Bacaba, Arumã-jusante, Palmeiras 

do Javari, Manacapuru, Seringal Fortaleza, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Eirunepé-montante, 

Gavião, São Paulo de Olivença e Vila Bitencourt. Localiza-se principalmente na bacia do rio 

Purus.  

Já a classe vulnerável ocorre nas áreas de contribuição Itapeua e Teresina. Porém, 

como essas áreas são maiores, a classe apresenta-se de forma bastante expressiva, com 56,3% 

do total da área. 

No Gráfico da Figura 4.7., é possível observar a frequência com que ocorrem as 

classes de vulnerabilidade constantes da bacia. 

 

Figura 4.7 – Frequência da Vulnerabilidade Morfodinâmica Natural considerando o grau de 
estabilidade/vulnerabilidade da bacia do rio Solimões. 

A vegetação densa e preservada evita problemas de erosão e deslizamento de encostas, 

uma vez que isso impede a desagregação das partículas de solo por meio do impacto direto da 

pluviosidade no terreno. Também contribui significativamente para diminuir o escoamento 
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superficial, aumentando a capacidade de infiltração da água. Outros benefícios podem ser 

citados como a permeabilidade, aeração e porosidade do solo. 

 Diante disso, a modificação desse cenário altera diretamente sua estabilidade, 

possibilitando a ocorrência dos processos modificadores das formas de relevo. Ressalva-se a 

necessidade de manter a preservação da vegetação, tanto a de grande porte quanto a própria 

mata ciliar dos cursos d’água. Caso contrário, pode ocorrer aumento no grau de 

vulnerabilidade, alterando a classe para moderadamente vulnerável ou até mesmo vulnerável. 

É importante frisar que, nas classes de vulnerabilidade descritas anteriormente, em 

função de a cobertura vegetal apresentar-se preservada em grande parte da bacia, os valores 

na escala de vulnerabilidade aproximam-se da estabilidade. Isso pode ser traduzido como 

maior possibilidade de atuação dos processos formadores de solo, corroborando para 

diminuição dos processos modificadores das formas de relevo. 

Na Tabela 4.8, é possível observar a diferença existente entre as classes de 

vulnerabilidade obtidas na primeira correlação que gerou o Mapa de Vulnerabilidade 

Morfodinâmica Natural em relação ao produto da segunda correlação, que considerou a 

cobertura vegetal e uso do solo. 

Tabela 4.8 – Diferença entre as Classes de Vulnerabilidade Morfodinâmica da bacia do rio 
Solimões 

Classes de Vulnerabilidade 

Vulnerabilidade 
Morfodinâmica 

Natural 
(Figura 4.8) 

Vulnerabilidade 
Morfodinâmica 

Natural considerando a 
cobertura vegetal e uso 

do solo 
 (Figura 4.10) 

Diferença 

  Área (km2) (%) Área (km2) (%) 
Área 
(km2) 

(%) 

Estável - - - - - - 
Moderadamente estável - - - - - - 
Medianamente estável-vulnerável - - 11.005,6 0,5 11.006 0,5 
Moderadamente vulnerável 1.828.603,8 82 961.508,7 43,2 867.095 38,93 
Vulnerável 398.596,6 18 1.254.686,2 56,3 856.089 38,44 

 

Na Tabela 4.8, observa-se que, após considerar o grau estabilidade/vulnerabilidade da 

bacia, houve a inserção da classe medianamente estável-vulnerável, porém pouco expressiva, 

permanecendo as duas classes (moderadamente vulnerável e vulnerável), encontradas na 

primeira correlação, no entanto, de forma mais distribuída. 
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5. Conclusões 

A vulnerabilidade da bacia do rio Solimões foi analisada a partir da sobreposição dos 

mapas temáticos, permitindo estabelecer relações de causa e efeito entre os elementos 

constituintes, aliadas ao potencial geotecnológico disponível. Cada um dos fatores de controle 

do processo erosivo foi correlacionado por meio de processamentos computacionais, 

denominados Álgebra de Mapas, sendo os resultados organizados de acordo com a 

vulnerabilidade natural. 

Analisando os resultados, observa-se, em relação à escala de vulnerabilidade, que, 

quando os valores se aproximam de 3.0, traduzem situações de maior possibilidade de 

processos modificadores do relevo. Por outro lado, os valores próximos de 1.0, indicam maior 

estabilidade, prevalecendo os processos formadores de solos. 

As características do relevo apresentam influência na intensidade dos processos 

erosivos que ocorrem na porção andina, principalmente em função das classes de declividade 

da área, pois esta interfere diretamente na velocidade das enxurradas e, consequentemente, no 

transporte de sedimento na bacia. Sendo assim, a declividade tem relação direta com a 

velocidade de transformação da energia potencial em cinética, ou seja, com a velocidade da 

água em movimento. 

Outra observação importante é feita em relação à quantidade de canais, ao escoamento 

superficial e à ocorrência de processos modificadores do relevo ou formadores de solos, que 

apresentam relação direta na bacia. 

A geologia tem importância significativa para a análise e compreensão das categorias 

morfodinâmicas, principalmente quando são consideradas as informações relativas à história 

geológica e ao grau de coesão das rochas, sendo este último um dos parâmetros mais adotados 

para atribuição dos valores de vulnerabilidade. 

A intensidade pluviométrica é especialmente importante para o balanço morfogênese-

pedogênese, visto que representa uma relação entre a pluviosidade total e a distribuição 

sazonal na bacia. 

Os solos são analisados como produto direto do balanço morfogênese-pedogênese, 

pois podem fornecer informações sobre a bacia, que indicam se prevalecem os processos 

formadores do mesmo, gerando solos bem desenvolvidos, intemperizados, maduros e 

estáveis; ou se ocorre ação erosiva, predominando o transporte de material. 

A densidade de cobertura vegetal é um fator de proteção contra os processos 

morfogenéticos que se traduzem na forma de erosão. Assim, valores próximos a 1.0 revelam 
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situações de estabilidade e alta densidade de cobertura vegetal, como ocorre na porção 

brasileira, caracterizada pela Planície Amazônica. Entretanto, valores próximos a 3.0 

representam áreas mais suscetíveis à vulnerabilidade, à perda de solos e à baixa densidade de 

cobertura vegetal. Já numa situação intermediária na escala de vulnerabilidade, a densidade da 

vegetação é demonstrada pelos valores próximos a 2.0. Desse modo, observa-se que a 

cobertura vegetal desempenha papel de destaque na proteção dos solos, correspondendo a um 

agente de equilíbrio da paisagem. No entanto, atividades antrópicas, como o desmatamento, 

possibilitam desencadear processos de movimento de massa, bem como processos erosivos. 

Nesse contexto, de posse dos mapas gerados de vulnerabilidade morfodinâmica 

natural e considerando o grau de estabilidade/vulnerabilidade, constatou-se que a bacia do rio 

Solimões está posicionada, dentro da escala de vulnerabilidade, como moderadamente 

vulnerável a vulnerável. Isso demonstra que, mesmo a bacia possuindo uma área de planície 

com alta cobertura vegetal que garante, de certa forma, a proteção contra os altos valores de 

intensidade pluviométrica, se a ocupação humana for intensificada nessa região, de maneira 

desordenada, isto pode provocar alterações que podem modificar ainda mais os resultados 

alcançados nesta modelagem.  
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3.2 Análise estatística da vulnerabilidade e dos dados de descarga sólida (QS) 

 Este item consiste na análise estatística da vulnerabilidade e dos dados de descarga 

líquida (Q) e descarga sólida (QS) das áreas de contribuição hidrológica da bacia do rio 

Solimões. O artigo a seguir faz uma análise de regressão múltipla, levando em consideração 

os cinco fatores que estão envolvidos no processo de vulnerabilidade, para verificar a 

contribuição de cada variável independente (fator) com vista ao seu ordenamento por 

importância em relação à variável dependente.  

 

ARTIGO 2  

ANÁLISE ESTATÍSTICA DA VULNERABILIDADE E DOS DADOS DE DESCARGA 
LÍQUIDA (Q) E DESCARGA SÓLIDA (QS) DAS ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO 

HIDROLÓGICA DA BACIA DO RIO SOLIMÕES 
 

Resumo 

Este trabalho objetivou ampliar o conhecimento sobre o comportamento dos fatores que controlam o potencial de 
vulnerabilidade em áreas de contribuição hidrológica. A área de estudo foi a bacia do rio Solimões, a qual foi 
dividida em dezesseis áreas de contribuição hidrológica. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizadas 
informações de vulnerabilidade das variáveis (geologia, geomorfologia, solos, intensidade pluviométrica e 
vegetação/uso) e dados de descarga líquida e descarga sólida. A análise de regressão múltipla foi o método 
escolhido para verificar a contribuição de variáveis independentes no comportamento da variável dependente 
vulnerabilidade da bacia do Solimões. A regressão múltipla apontou a vegetação/uso como a variável que mais 
contribuiu para explicar a variabilidade do índice de vulnerabilidade na área, seguida, em ordem decrescente, 
pelo solo, geomorfologia, intensidade pluviométrica e geologia. 
 

Palavras-chave: Análise estatística; Índice de vulnerabilidade; Bacia do Solimões. 

 

1. Introdução 

Existe um conjunto de métodos estatísticos que visam estudar a associação entre duas 

ou mais variáveis aleatórias. Dentre tais métodos, a teoria da regressão e correlação ocupa um 

lugar de destaque por ser o de uso mais difundido (Naghettini, 2007). 

Segundo Macedo (2011), modelos de regressão são modelos matemáticos que 

relacionam o comportamento de uma variável Y com outra X. Quando a função f que 

relaciona duas variáveis é do tipo f(X) = a  +  bX temos o modelo de regressão simples. A 

variável X é a variável independente da equação enquanto Y  =  f  (X)  é  a  variável  
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dependente  das  variações  de  X.  O modelo de regressão é chamado de simples quando 

envolve uma relação causal entre duas variáveis. O modelo de regressão é multivariado 

quando envolve uma relação causal com mais de duas variáveis. Isto é, quando o 

comportamento de Y é explicado por mais de uma variável independente X1, X2, ....Xn. 

O método estatístico de regressão linear não pressupõe necessariamente uma relação 

temporal entre a variável dependente e as variáveis independentes. Em geral, busca-se 

relacionar, para uma dada amostra de tamanho ‘n’, alguns fatores “explicativos” – as variáveis 

independentes – para outro fator “explicado” – a variável dependente. A partir do 

estabelecimento de uma relação estatística entre esses fatores, torna-se possível “predizer” o 

parâmetro explicado do evento ‘n+1’, tomando-se por base seus atributos explicativos 

(Landim e Lourenço, 2004). 

Os fatores que controlam os processos de erosão, o regime de águas e a produção de 

sedimentos estão inter-relacionados, excedendo a capacidade dos métodos estatísticos 

elementares. É necessário, nesse caso, fazer uso dos métodos numéricos, que permitem 

analisar a complexidade dos dados ambientais envolvidos na bacia hidrográfica. 

2. Objetivo 

Neste trabalho, procurou-se verificar, com o emprego de técnicas de análise de 

regressão múltipla, se o índice de vulnerabilidade do processo erosivo e a descarga sólida 

(QS) da bacia do rio Solimões podem ser previstos em função dos fatores que controlam a 

produção de sedimento: índice de vulnerabilidade da: geologia, geomorfologia, solos, 

intensidade pluviométrica e da cobertura vegetal e uso do solo; descarga líquida (Q) e 

quantidade de Material em Suspensão (MES) e, ainda, avaliar qual a ordem de importância 

dessas variáveis nessa previsão.  

3. Metodologia de trabalho 

3.1 Variáveis do modelo 

Para este estudo, a análise estatística dos dados de descarga líquida (Q) e descarga 

sólida (QS), da base de dados de Filizola e Guyot (2009) e os índices de vulnerabilidade dos 

fatores que controlam o fluxo de MES, gerado por meio de álgebra de mapas, com base na 

metodologia de Crepani, et al. (2001), foi realizada nas dezesseis áreas de contribuição 

hidrológica da bacia do rio Solimões (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 – Variáveis do modelo 

 
 *  Valores de QS estão em 106 t ano-1; ** Valores de Q estão em 103 m3 s-1; ***  Valores de MES estão em 106 t 
ano-1; ****  Área de drenagem está em 103 km2. 
Fonte: Adaptado de Filizola e Guyot, 2009. 

3.2 Espacialização dos dados de Q e QS 

O conjunto de dados referente ao resultado das análises obtidas por Filizola e Guyot 

(2009), foi espacializados para cada área de contribuição hidrológica, adotando técnicas de 

geoprocessamento e utilizando funções implementadas no ArcGIS. Os campos denominados 

Q e QS resultaram em mapas cujos valores foram representados por níveis de cores para 

mostrar a variação entre os valores em cada área. 

3.3 Regressão linear múltipla 

A regressão múltipla é usada, para testar dependências cumulativas de uma única 

variável dependente em relação a diversas variáveis independentes (Landim, 2010). 

Segundo Landim e Lourenço (2004), uma das mais importantes aplicações da análise 

de regressão múltipla é a escolha, entre diversas variáveis independentes, daquelas mais úteis 

na previsão da variável dependente. 

O método mais usual para essa seleção é a regressão múltipla “passo-a-passo” 

(stepwise multiple regression). O processo de seleção é iniciado com a adição da variável com 

a maior contribuição para o modelo. A partir daí são estabelecidas probabilidades limiares 

tanto para a retirada como para inclusão de novas variáveis ao modelo. Se uma segunda 
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variável apresenta uma probabilidade menor do que a probabilidade “de entrada”, ela é 

adicionada ao modelo. O mesmo para uma terceira variável. Após a terceira variável ser 

adicionada, o impacto da remoção de cada variável presente no modelo, depois de ter sido 

adicionada, é avaliada. Se a probabilidade é maior do que a probabilidade “de remoção”, a 

variável é removida. O processo continua até que não haja mais varáveis que possam ser 

acrescentadas ou removidas (Landim, 2010). 

Nesse estudo, a análise de regressão foi aplicada para testar duas variáveis 

dependentes para entender o comportamento dos fatores que interferem no processo de erosão 

da bacia do Solimões. O primeiro processamento testou o índice de vulnerabilidade total; e o 

segundo, a vazão sólida (QS) da bacia.  

A análise de regressão buscou estabelecer uma relação entre o índice de 

vulnerabilidade da bacia em relação às variáveis independentes: geologia, geomorfologia, 

solos, intensidade pluviométrica, vegetação/uso, convertidos em índices de 

vulnerabilidade/estabilidade calculados para as áreas de contribuição hidrológica, obtidos 

conforme a metodologia de descrita por Crepani et al. (2001). Posteriormente, QS foi testado 

com as variáveis independentes caracterizadas pelos índices de vulnerabilidade da: geologia, 

geomorfologia, solos, intensidade pluviométrica, vegetação/uso e pelos valores de Q, MES e 

área de drenagem. 

Os dados foram organizados numa tabela do tipo a seguir e, a partir dela, os dados 

foram processados no EXCEL® e MATLAB® R2007b para obter os resultados do modelo. 

Tabela 3.2 – Modelo de organização dos dados utilizados para a regressão linear múltipla 
Y x1 x2 ... xm 

y1 x11 x12 ... x1m 

y2 x21 x22 ... x2m 

... ... ... ... ... 
yn xn1 xn1 ... xnm 

 Finalmente, verificou-se a contribuição pura de cada variável independente por 

comparações sucessivas entre os diversos resultados, adotando o método de regressão 

múltipla “passo-a-passo”. 

4. Resultados e discussão 

4.1 Análise espacial das variáveis de atuação do modelo 

Como variáveis explicativas, foram utilizados os dados de Q, QS e as informações de 

vulnerabilidade dos fatores de controle do processo de erosão da bacia. Dessa maneira, foi 

realizada, inicialmente, uma análise espacial dessas variáveis antes de aplicar o modelo de 
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regressão linear múltipla, utilizando as técnicas de geoprocessamento em ambiente de Sistema 

de Informação Geográfica (SIG). 

4.1.1 Análise espacial de Q e QS 

Os mapas apresentados a seguir correspondem ao conjunto de dados referente ao 

resultado das análises obtidas por Filizola e Guyot (2009) para as variáveis Q e QS. É possível 

observar, nesses mapas, o comportamento espacial de cada área de contribuição hidrológica 

em relação aos valores analisados. 

Aplicando-se os resultados às áreas de contribuição hidrológica, obtém-se para o caso 

das descargas líquidas (Figura 4.1A), que toda a região da calha central do rio Solimões 

formada pela as áreas de contribuição hidrológica (Teresina, São Paulo de Olivença, Santo 

Antônio do Iça, Itapeua e Manacapuru), apresenta um regime regular no que diz respeito às 

suas vazões. Ou seja, as variações são da ordem (13,72 até 98,75). O maior valor (365,00) 

encontra-se na região sudoeste da bacia, mais especificamente na área de contribuição 

Seringal Fortaleza. 

Com relação aos extremos de QS (Figura 4.1B), há uma regularidade também na 

porção central (5 a 10). Na porção sudoeste especialmente nas áreas de contribuição Seringal 

Fortaleza e Lábrea, a faixa de valores diminui (26,44 até 102,66) e no restante das áreas 

ocorre uma irregularidade variando de (1,34 até 26,44). 

(A) (B) 

  
Figuras 4.1 – Espacialização das variáveis para cada área de contribuição hidrológica da bacia 
do rio Solimões, sendo (A) dados de Q e (B) dados de QS. 
 

4.1.2 Análise espacial da vulnerabilidade das áreas de contribuição 

As classes de vulnerabilidade, obtidas com a metodologia de Crepani et al. (2001), 

estão distribuída na Figura 4.2, utilizando a representação cartográfica da estabilidade ou 

vulnerabilidade das unidades de contribuição hidrológica, as quais foram obtidas a partir da 
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combinação básica das três cores aditivas primárias (azul, verde e vermelho), associando cada 

classe de vulnerabilidade sempre a mesma cor e obedecendo ao seguinte critério: ao valor de 

maior estabilidade (1,0) está associada a cor azul; ao valor de estabilidade intermediária (2,0) 

está associada a cor verde; e, ao valor de maior vulnerabilidade (3,0), a cor vermelha. Aos 

valores situados entre 1,1 e 1,9 na escala de vulnerabilidade associam-se cores resultantes da 

combinação entre o azul e o verde, crescendo a participação do segundo à medida que se 

aproxima de 2,0. Aos valores situados entre 2,1 e 2,9 associam-se cores resultantes da 

combinação entre o verde e o vermelho, crescendo a participação desta última cor à medida 

que o valor da vulnerabilidade se aproxima de 3,0. 

 

Figuras 4.2 – Espacialização da Vulnerabilidade para cada área de contribuição hidrológica da 
bacia do rio Solimões.  

 

Fazendo uma correlação do comportamento de QS com o índice de vulnerabilidade da 

bacia, verifica-se que quanto mais alta é a produção de sedimento, mais vulnerável é a área. 

Observa-se isto, nas áreas de contribuição (Teresina, São Paulo de Olivença, Santo Antônio 

do Iça, Itapeua e Manacapuru, Seringal Fortaleza e Lábrea), destacadas por apresentarem os 

maiores valores, tanto de QS, quanto de vulnerabilidade. 

4.2 Análise estatística – Regressão Múltipla 

A análise de regressão múltipla foi realizada para verificar se as variáveis dependentes 

– Índice de vulnerabilidade total e QS – podem ser previstas em função das variáveis 

independentes, caracterizadas pelos índices de vulnerabilidade da: geologia, geomorfologia, 

solos, intensidade pluviométrica, vegetação/uso e valores de Q, MES, área de drenagem, bem 

como identificar a ordem de importância dessas variáveis nessa previsão. 
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4.2.1 Análise de Regressão para variável dependente – Índice de Vulnerabilidade 

Este processamento inicial foi realizado no Excel 2007® e MATLAB 7.5.0 (R2007b)®, 

e, como resultado para análise de variância, obteve-se a Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Análise da relação das variáveis (processada no Excel 2007®) 

RESUMO DOS RESULTADOS 

Índice de Vulnerabilidade = f (índice de vulnerabilidade da: geologia, geomorfologia, solos, intensidade 
pluviométrica, veg/uso) 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,9905 

R-Quadrado 0,9811 

R-quadrado ajustado 0,9717 

Erro padrão 0,0269 

Observações 16 
 

ANOVA 

  

Grau de 
Liberdade 

Gl 

Soma dos 
Quadrados 

SQ 

Média dos 
Quadrados 

MQ 
Razão F 

F de 
significação 

Regressão 5 0,3771 0,0754 104,0007 0,000000027 

Resíduo 10 0,0073 0,0007 

Total 15 0,3844       

  
Coeficientes 

Erro 
padrão 

Stat t valor-P 
95% 

inferiores 
95% 

superiores 

Interseção 0,4031 0,2125 1,8969 0,0871 -0,0704 0,8766 

Geologia 0,1009 0,0515 1,9580 0,0078 -0,0139 0,2156 

Geomorfologia 0,0997 0,0228 4,3815 0,0014 0,0490 0,1505 

Solos 0,1002 0,0436 2,2995 0,0443 0,0031 0,1973 

Intens.Pluviométrica 0,0768 0,0367 2,0958 0,0062 -0,0049 0,1585 

Vegetação/Uso 0,4830 0,0249 19,3794 0,0000 0,4275 0,5386 

Dá análise dos resultados apresentados, concluiu-se que: 

1) a interseção que representa o Índice de Vulnerabilidade é igual a 0,4031; 

2) o coeficiente angular (b), que representa os fatores de controle: geologia é 0,1009; 

geomorfologia é 0,0997; solos é 0,1002; intensidade pluviométrica é 0,0768 e veg/uso é 

0,4830; 

3) o modelo matemático é definido pela seguinte equação: 

Índice de Vulnerabilidade = 0,4031+0,1009*Geologia+0,00997*Geomorfologia+      

0,1002*Solos+0,0768*Intensidade Pluviométrica+ 0,4830*Vegetação/Uso                     (4.1) 



127 
 

4) por meio do coeficiente de determinação  R2, o grau de correlação entre Índice de 

Vulnerabilidade e os fatores de controle (geologia, geomorfologia, solos, intensidade 

pluviométrica e veg/uso) é de 98,11%, significando que as variáveis independentes explicam 

o comportamento da variável dependente (Índice de Vulnerabilidade); 

5) para responder às hipóteses levantadas  para o problema, também é necessário testar o 

modelo: 

1.º Teste: Intervalo de confiança 

O intervalo com 95% de confiança está: para Geologia, entre -0,0139 e 0,2156, sendo 

que o coeficiente angular 0,1009 está neste intervalo; para Geomorfologia, entre 0,0490 e 

0,1505, sendo que o coeficiente angular 0,0997 está neste intervalo; para Solos, entre 0,0031 e 

0,1973, sendo que o coeficiente angular 0,1002 está neste intervalo; para Intensidade 

Pluviométrica, entre -0,0049 e 0,1585, sendo que o coeficiente angular 0,0768 está neste 

intervalo; e para Veg/Uso, entre 0,4275 e 0,5386, sendo que o coeficiente angular 0,4830 está 

neste intervalo. Então, com base nesses valores, a hipótese nula de que o coeficiente angular 

igual a 0 é rejeitada e a hipótese alternativa de que b≠0 é aceita, significa que as cinco 

variáveis têm influência significativa sobre o Índice de Vulnerabilidade. 

2.º Teste: Stat t 

Significa que o coeficiente angular da amostra para a variável Geologia está 1,9580, 

para Geomorfologia está 4,3815, para Solos está 2,2995, para Intensidade Pluviométrica está  

2,0958 e para Veg/Uso está 19,3794 desvios padrões distantes em relação ao coeficiente da 

população. A região de aceitação apresenta um “t” crítico entre –2,23 e +2,23 (Geologia: 

0,1009+0,0139/0,0515; Geomorfologia: 0,0997-0,0490/0,0228; Solos: 0,1002-0,0031/0,0436; 

Intensidade Pluviométrica: 0,0768+0,0049/0,0367 e Veg/Uso: 0,4830-0,4275/0,0249) para 

todas as variáveis. Então, a hipótese H=0 é rejeitada, com um nível de confiança de 95%, para 

todas as variáveis, pois estão fora da região de aceitação. Portanto, essas variáveis têm 

influência significativa sobre o Índice de Vulnerabilidade. 

3.º Teste: Valor-P 

O Valor-P dá como resposta que o coeficiente angular é igual a zero, mas comparando 

com o alfa=0,05, que é o nível de significância definido no problema, concluiu-se que o 

Valor-P das variáveis – Geologia = 0,0078; Geomorfologia = 0,0014; Solos = 0,0443; 
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Intensidade Pluviométrica = 0,0062; e Veg/Uso = 0,0000 – são menores que o alfa=0,05; 

então, rejeita-se a hipótese H=0 e aceita-se a hipótese H≠0 para estas variáveis, assumindo 

que elas tem influência significativa sobre o Índice de Vulnerabilidade. 

Os três testes anteriores já dão suporte suficiente para provar a influência significativa 

das variáveis (geologia, geomorfologia, solos, intensidade pluviométrica e veg/uso) sobre o 

Índice de Vulnerabilidade. No entanto, a regra diz que, se o F de significação for menor que o 

alfa=0,05, a regressão é boa, é significativa.  

Ainda, ao analisar o grau de correlação entre as variáveis, observa-se que o grau de 

correlação das variáveis independentes não apresenta problema de multicolinearidade, isto é, 

estas variáveis não dependem umas das outras, conforme se pode constatar na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Matriz de coeficientes de correlação (Pearson) 

  
Geologia Geomorfologia Solos Intes. 

Pluviométrica 
Vegetação

/ Uso 
Índice de 

Vulnerabilidade 

Geologia 1 

Geomorfologia -0,2155 1 

Solos 0,4641 0,1098 1 

Intensidade Pluviométrica 0,0224 -0,4295 -0,0610 1 

Vegetação/Uso -0,0939 0,3038 -0,1979 -0,3682 1 

Índice de Vulnerabilidade 0,0210 0,4644 -0,0027 -0,3494 0,9526 1 

Contudo, o interesse desta análise também teve a finalidade de verificar qual a 

contribuição individual de cada variável, considerando que existem relações entre elas que 

interferem nos resultados, conforme pode ser observado na matriz de correlação de Pearson. 

Então, para verificar a contribuição individual de cada variável, iniciou-se o cálculo 

dos coeficientes R2s, referentes às variáveis independentes, uma de cada vez, e, em seguida, 

combinadas duas a duas, três a três e quatro a quatro. Esse procedimento é denominado 

“passo-a-passo progressivamente” (forward stepwise).  

A contribuição pura de cada variável independente foi encontrada da seguinte maneira: 

a variável vegetação/uso é a primeira a ser selecionada com 90,74% do total da soma de 

quadrados de Y a ela atribuída; em seguida, apresenta-se vegetação/uso+solos, com 94,33%. 

Desse modo, a variável solos é escolhida, com a contribuição de 94,33 - 90,74 = 3,59%, para 

a explicação de Y. De modo idêntico, geomorfologia é escolhida como a terceira variável, 

com 2,31%, resultado de 96,64 - 94,33; intensidade pluviométrica, como a quarta variável, 

com 0,74%, resultado de 97,38 - 96,64; e, finalmente, geologia, com 0,73%.  

A seguir, na Tabela 4.3, estão relacionados os coeficientes R2 utilizados para verificar 

o ordenamento de importância das variáveis. 
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Tabela 4.3 – Coeficientes de R2 
Variáveis R2 

Vegetação/Uso 0,9074 

Solos 0,9433 

Geomorfologia 0,9664 

Intensidade Pluviométrica 0,9738 

Geologia 0,9811 
 

De forma resumida, os resultados dos maiores valores de R2 da Tabela 4.3, 

responsáveis pela contribuição individual de cada variável independente, estão dispostos na 

Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Contribuição individual de cada variável independente  
Contribuição individual  

90,74% pela vegetação/uso 

3,59% por  solos (94,33 - 90,74  = 3,59) 

2,31% por geomorfologia (96,64 - 94,33 = 2,31) 

0,74% por intensidade pluviométrica (97,38 - 96,64  = 0,74) 

0,73% por geologia (98,11 - 97,38 = 0,73) 

Os resultados indicam que, para a explicação do comportamento do Índice de 

Vulnerabilidade da bacia do rio Solimões, nesta modelagem, a variável mais importante é a 

vegetação/uso do solo, o que é coerente, pois esta variável nada mais é que a proteção contra 

os processos erosivos. Além disso, a segunda variável em importância é o solo. Isso indica 

que a Vulnerabilidade Morfodinâmica está também relacionada com os tipos de solos. 

4.2.2 Análise de regressão para variável dependente – Descarga Sólida (QS) 

A análise de regressão aqui aplicada verificou se QS pode ser prevista em função das 

variáveis índices de vulnerabilidade da: geologia, geomorfologia, solos, intensidade 

pluviométrica, veg/uso e dos valores de Q, MES e área de drenagem, bem como buscou 

definir qual a ordem de importância desses fatores nessa previsão. 

Inicialmente, com os dados de QS e Q, foi realizado o cálculo da concentração de 

MES pela equação definida por Filizola e Guyot (2009). 

 QS=Q.[MES].c                                                                                                (4.2) 

 Onde, 

QS é a descarga sólida; Q é a descarga líquida; [MES] é a concentração de matéria em 

suspensão; c é a constante para obtenção dos resultados em ton.dia-1 e é igual a 0,0864. 
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 Com os valores de MES calculados, uma análise de regressão foi realizada seguindo o 

mesmo procedimento feito anteriormente para verificar a variabilidade do Índice de 

Vulnerabilidade. O processamento inicial foi realizado no Excel 2007® e obteve, como 

resultado para análise de variância, a Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Análise da relação das variáveis. (processada no Excel 2007®) 
RESUMO DOS RESULTADOS 

QS = f (índice de vulnerabilidade da geologia, geomorfologia, solos, intensidade pluviométrica, veg/uso e 

valores de Q, MES, área de drenagem) 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,9693 

R-Quadrado 0,9396 

R-quadrado ajustado 0,8706 

Erro padrão 71,6551 

Observações 16 

ANOVA 

  Gl SQ MQ F 
F de  

Significação 

Regressão 8 559145,53 69893,19 13,61 0,00126 

Resíduo 7 35941,17 5134,45 

Total 15 595086,70       
 

  Coeficientes Erro padrão Stat t Valor-P 
95% 

inferiores 
95% 

superiores 

Interseção 207,4920 686,4942 0,3022 0,7712 -1415,8087 1830,7928 

G -45,5647 155,3739 -0,2933 0,7778 -412,9657 321,8363 

R 59,9969 67,3830 0,8904 0,4028 -99,3387 219,3324 

S 118,8888 137,3168 0,8658 0,4153 -205,8139 443,5914 

IP -176,5970 112,8492 -1,5649 0,1616 -443,4430 90,2491 

Veg/Uso -42,7029 75,3876 -0,5664 0,5888 -220,9663 135,5604 

Q 0,4241 0,3093 1,3711 0,2127 -0,3073 1,1555 

MES 0,9644 0,5887 1,6381 0,1454 -0,4277 2,3566 

Área_Drenagem 0,2544 0,0339 7,5107 0,0001 0,1743 0,3344 

Da análise dos resultados apresentados, concluiu-se que: 

1) a interseção que representa QS é igual a 207,4920; 

2) o coeficiente angular (b), que representa os fatores de controle: G= -45,5647; R= 59,9960; 

S= 118,8888; IP= -176,5970; Veg/Uso= -42,7029; Q é 0,4241; MES é 0,79644 e área de 

drenagem é 0,2544; 
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3) o modelo matemático é definido pela Equação: 

QS = 207,4920 - 45,5647 * G + 59,9969 * R + 118,8888 * S - 176,5970 * IP - 42,7029 * 

Veg_Uso +  0,4241 * Q + 0,79644 * MES + 0,2544 * área_drenagem                                (4.3) 

4) por meio do coeficiente de determinação  R2, o grau de correlação entre QS e as variáveis 

(G, R, S, IP, Veg/Uso, Q, MES e área de drenagem) é de 93,96%, significando que as 

variáveis independentes explicam o comportamento da variável dependente (QS); 

5) para responder às hipóteses levantadas  para o problema, também é necessário testar o 

modelo: 

1.º Teste: Intervalo de confiança 

O intervalo com 95% de confiança está: para G, entre -412,9657 e 321,8363, sendo 

que o coeficiente angular -45,5647 está neste intervalo; para R, entre -99,3387 e 219,3324, 

sendo que o coeficiente angular 59,9969 está neste intervalo; para S -205.8139 e 443,5914, 

sendo que o coeficiente angular 118,8888 está neste intervalo; para IP, entre -443,4430 e 

90,2491, sendo que o coeficiente angular -176,5970 está neste intervalo; para Veg/Uso, entre -

220,9663 e 135,5604, sendo que o coeficiente angular -42,7029 está neste intervalo; para Q, 

entre -0,3073 e 1,1555, sendo que o coeficiente angular 0,4241 está neste intervalo; para 

MES, entre -0,4277 e 2,3566, sendo que o coeficiente angular 0,4241 está neste intervalo; 

para área de drenagem, entre 0,1743 e 0,3344, sendo que o coeficiente angular 0,2544 está 

neste intervalo. Então, com base nesses valores, a hipótese nula de que o coeficiente angular 

igual a 0 é rejeitada e a hipótese alternativa de que b≠0 é aceita, significa que as quatro 

variáveis têm influência significativa sobre QS. 

 

2.º Teste: Stat t 

Significa que o coeficiente angular da amostra para a variável G está  -0,2933, para R 

está 0,8904, para S está 0,8658, para IP está -1,5649, para Veg/Uso está -0,5664, para Q está 

1,3711, para MES está 1,6381, para área de drenagem está 7,5107, desvios padrões distantes 

em relação ao coeficiente da população. A região de aceitação apresenta um “t” crítico entre  -

2,4 e +2,4 (G:-45,5647+412,9657/155,3739; R:59,9969+99,3387/67,3830; 

S:118,8888+205,8139/137,3168; IP:-176,5970+443,4430/112,8492; Veg_Uso:-

42,7029+220,9663/75,3876; Q:0,4241+0,3073/0,3093; MES:0,9644+0,4277/0,5887; área de 

drenagem: 0,2544-0,1743/0,0339) para todas as variáveis. Então, a hipótese H=0 é rejeitada, 

com um nível de confiança de 95% para todas as variáveis, pois estão fora da região de 

aceitação. Portanto, essas variáveis têm influência significativa sobre QS. 
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3.º Teste: Valor-P 

O Valor-P dá como resposta que o coeficiente angular é igual a zero, mas comparando 

com o alfa = 0,05, que é o nível de significância definido no problema, concluiu-se que 

apenas o Valor-P da variável área de drenagem = 0,0001 é menor que alfa = 0,05; então, para 

esta variável, rejeita-se a hipótese H = 0. Já as outras variáveis possuem valores maiores que o 

alfa. Porém, em função do resultado dos outros testes realizados, isso não representa que essas 

variáveis não contribuem na explicação do comportamento da variável dependente. 

Os três testes anteriores já dão suporte suficiente para provar a influência das variáveis 

– G, R, S, IP, Veg/Uso, Q, MES, área de drenagem e vegetação/uso – sobre o QS. No entanto, 

a regra diz que, se o F de significação for menor que o alfa=0,05, a regressão é boa, é 

significativa.  

Ainda, ao analisar o grau de correlação entre as variáveis, observa-se que o grau de 

correlação das variáveis independentes não apresenta problema de multicolinearidade, isto é, 

estas variáveis não dependem umas das outras, conforme se pode constatar na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 – Matriz de coeficientes de correlação (Pearson) 

  G R S IP VU Q MES 
Área de 

drenagem QS1 

G 1 

R -0,2155 1 

S 0,4641 0,1098 1 

IP 0,0224 -0,4295 -0,0610 1 

VU -0,0939 0,3038 -0,1979 -0,3682 1 

Q 0,1339 -0,1666 -0,1357 -0,1641 0,2273 1 

MES 0,0695 -0,1167 -0,2571 -0,1585 0,0994 -0,4263 1 
Área de 
drenagem 0,3717 0,0858 0,2396 -0,0612 0,3632 0,2114 -0,0421 1 

QS1 0,3592 0,2097 0,2588 -0,3458 0,3999 0,2579 0,0869 0,9101 1 
 

Nesta análise, o interesse também foi verificar qual a contribuição individual de cada 

variável, considerando as relações existentes entre elas que interferem nos resultados. 

Na sequência, a contribuição individual de cada variável foi analisada a partir dos 

coeficientes R2s de cada variável independente, também utilizando o método forward 

stepwise, já comentado anteriormente.  

A contribuição pura de cada variável independente foi encontrada da seguinte maneira: 

a variável área de drenagem é a primeira a ser selecionada com 82,82% do total da soma de 

quadrados de Y a ela atribuída; em seguida, apresenta-se a variável IP, que é escolhida com a 

contribuição de 91,27-82,82 = 8,45% para a explicação de Y. De modo idêntico, MES é 
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escolhida como terceira variável, com 0,64%, resultado de 91,90 - 91,27. Q é escolhida como 

a quarta variável, com 0,45%, resultado de 92,35 - 91,90. S é escolhida como a quinta 

variável, com 0,69%, resultado de 93,04 - 92,35. R é escolhida como a sexta variável, com 

0,60%, resultado de 93,64 - 93,04. Veg/Uso é escolhida como a sétima variável, com 0,24%, 

resultado de 93,88 - 93,64. E, finalmente, G como a última variável, com 0,08%, resultado de 

93,96 - 93,88. 

A seguir, na Tabela 4.7, estão relacionados os coeficientes R2 que se utilizou para 

verificar o ordenamento de importância das variáveis independentes (área de drenagem, IP, 

MES, Q, S, R, Vegetação/Uso, G). 

 

Tabela 4.7 – Coeficientes de R2 
Variáveis R2 

              Área de drenagem 0,8282 

              IP 0,9127 

              MES 0,9190 

              Q 0,9235 

              S 0,9304 

              R 0,9364 

              Vegetação/Uso 0,9388 

              G 0,9396 

. 
 Na Tabela 4.8, estão apresentados os cálculos utilizando os valores de R2 da tabela 4.7, 

para geração do percentual de contribuição individual de cada variável independente. 

 Tabela 4.8 – Contribuição individual de cada variável independente 
Contribuição individual  

82,83% pela área de drenagem 

8,45% por  IP (91,27 – 8282 = 8,45) 

0,63% por  MES (91,90 – 91,27 = 0,63) 

0,45% por  Q (92,35 – 91,90 = 0,45) 

0,69% por  S (93,04 – 92,35 = 0,69) 

0,60% por  R (93,64 – 93,04 = 0,60) 

0,24% por  Veg/Uso (93,88 – 93,64 = 0,24) 

0,08% por  G (93,96 – 93,88 = 0,08) 

 
Os resultados indicam que, para a explicação do comportamento de QS na bacia do rio 

Solimões, nesta modelagem, a variável mais importante em termos de participação na análise 

de regressão é a área de drenagem. A Intensidade Pluviométrica (IP) vem logo em seguida, 
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como a segunda variável mais importante. Depois, aparecem as demais variáveis, começando 

por MES, que apresentam um pequeno percentual de participação em termos de contribuição 

individual. 

5. Conclusões 

Neste trabalho, a técnica de análise estatística escolhida foi a regressão múltipla para 

quantificar a influência de diversas variáveis independentes no comportamento tanto do índice 

de vulnerabilidade quanto de QS na bacia do Solimões.  

No primeiro caso, a variável dependente foi o índice de vulnerabilidade e as variáveis 

consideradas independentes foram os fatores de controle que contribuem com fluxo de 

material em suspensão (geologia, geomorfologia, solos, intensidade pluviométrica e 

vegetação/uso). 

A regressão múltipla mostrou-se uma eficiente ferramenta para predizer o 

comportamento da variável dependente, no caso, a variabilidade da vulnerabilidade em função 

das variáveis independentes. Os resultados obtidos apontaram a vegetação/uso como a 

variável independente que mais explica o comportamento da variável dependente, seguida das 

variáveis: solos, geomorfologia, intensidade pluviométrica e geologia.  

Já para o segundo caso, a variável dependente foi QS e as independentes foram: 

geologia, geomorfologia, solos, intensidade pluviométrica e vegetação/uso, Q, MES e área de 

drenagem. 

Os coeficientes expressam a contribuição individual de cada variável independente 

para a variável dependente. Assim, a significância do coeficiente é expressa na forma de um t 

estatístico, em que o mesmo verifica a significância das variáveis partindo do zero, que 

representa nenhum efeito. 

No entanto, todas as variáveis independentes consideradas na modelagem, em ambos 

os casos, apresentaram influência em maior ou menor grau no comportamento da 

variabilidade da vulnerabilidade e de QS, ou seja, por intermédio da análise de regressão, foi 

possível identificar quais das variáveis mantêm maior relação de causa e efeito entre si. 

Assim, na explicação da variabilidade da vulnerabilidade, no caso de priorizar apenas uma 

variável no modelo, a melhor escolha como estimador seria a vegetação/uso. No caso, se 

forem utilizadas duas variáveis, o solo deve ser acrescido e assim por diante. Essas cinco 

variáveis em conjunto contribuíram com, aproximadamente, 98%. 
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A utilização de ferramentas estatísticas específicas, aliadas às técnicas de análise 

espacial no contexto de estudos de geoprocessamento, contribui significativamente para 

melhoria da qualidade dos resultados. 
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3.3 Análise Multicritério  

Este item consiste na modelagem da vulnerabilidade da bacia do rio Solimões, 

utilizando análise multicritério. O artigo a seguir apresenta o resultado obtido com a 

ponderação e integração dos fatores que controlam os processos erosivos na bacia do 

Solimões. Dessa forma, aplicando-se análise multicritério, foram obtidos cenários de 

vulnerabilidade desta bacia, identificando as áreas com potencial de vulnerabilidade, a fim de 

que a intervenção possa ocorrer de forma mais direcionada. 

 

ARTIGO 3   

APLICAÇÃO DE GEOTECNOLOGIAS E ANÁLISE MULTICRITÉRIO  NA 

MODELAGEM DA VULNERABILIDADE DA BACIA DO RIO SOLIMÕ ES 

Resumo 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG’s) permitem na análise espacial utilizar vários elementos do meio 
ambiente de forma integrada, gerando resultados eficientes com rapidez e custo baixo. O SIG aliado à análise 
multicritério proporciona diversos benefícios para análise espacial, uma vez que soluciona problemas 
influenciados por diversos fatores, permitindo balancear os valores de cada critério da análise. Isto permite a 
geração de modelos capazes de demonstrar as áreas com diferentes graus de estabilidade/vulnerabilidade 
ambiental. Quando diferentes fatores contribuem para uma tomada de decisão, é necessário determinar a 
contribuição relativa de cada um. 

Palavras-chave: Análise espacial; Geotecnologia; Ponderação; Álgebra de mapas. 

1. Introdução 

O planejamento e a gestão ambiental necessitam de ferramentas ou metodologias que 

permitam reduzir ou anular os efeitos dos impactos ambientais determinados pela ação do 

homem. Desse modo, a geração de cenários, visando subsidiar as tomadas de decisões, são 

ferramentas importantes. 

De maneira geral, os ambientes naturais tendem a manter-se em equilíbrio dinâmico. 

Porém, com progressivas intervenções humanas, tal equilíbrio vem sendo constantemente 

alterado. A dinâmica de cada ambiente é determinada pelo constante fluxo de energia e 

matéria que movem os sistemas. A partir de uma visão que se atente para essa realidade 

sistêmica, é possível obter melhores resultados na análise e no planejamento das possíveis 

intervenções. (Cruz et al., 2010). 
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O conhecimento dos efeitos da vulnerabilidade, dos processos de erosão e do 

transporte de sedimento é importante para a tomada de decisão sobre o manejo adequado da 

bacia hidrográfica. Nesse sentido, a modelagem matemática tem sido utilizada e a principal 

vantagem de sua aplicação reside na possibilidade do estudo de vários cenários diferentes, de 

forma rápida e de baixo custo (Santos, et al., 2010). Principalmente, quando a área estudada 

apresenta maiores dimensões e complexidade, como as bacias hidrográficas de grandes 

extensões.   

No presente trabalho, a utilização de geotecnologias, como as ferramentas de SIG e a 

análise multicritério, permitiu a organização dos dados fisiográficos, bem como a ponderação 

e integração dos fatores que controlam os processos erosivos na bacia do Solimões. Sendo 

assim, a análise multicritério é definida como um conjunto de técnicas e métodos aplicados 

para auxiliar ou apoiar a tomada de decisões, dada uma multiplicidade de critérios, 

estabelecendo uma relação de preferências entre as alternativas pré-avaliadas. Ela lida com 

problemas de otimização de processos (Almeida & Costa, 2003). 

As análises multicritério procuram traduzir a realidade através de modelos, sendo um 

dos instrumentais mais abrangentes atualmente para a integração de uma grande quantidade 

de variáveis (Prado, 204). 

A bacia do Solimões foi selecionada para este estudo porque apresenta papel 

importante no processo que regula o transporte de sedimentos em suspensão no contexto da 

bacia Amazônica brasileira. 

 

2. Objetivo 

O presente trabalho foi elaborado com a finalidade de modelar a vulnerabilidade da 

bacia do Solimões, utilizando análise multicritério, possibilitando realizar de forma integrada 

e sistêmica a combinação dos critérios baseados numa relação hierárquica. 

 

3. Área de estudo 

O rio Solimões (Figura 3.1), possui área de drenagem de cerca de 2.225.186,25 km2 

(aproximadamente 36% da área total da bacia Amazônica). A bacia possui áreas externas ao 

território brasileiro e abrange frações significativas da Colômbia, Equador e Peru. No Brasil, 

fazem parte da bacia do rio Solimões os estados do Amazonas e Acre. 
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Figura 3.1 – Localização da bacia do rio Solimões. 

 

4. Materiais e métodos 

Para analisar a vulnerabilidade da bacia, foram necessários dados de diversos tipos, 

formatos e fontes, distribuídos no tempo e no espaço. Assim, todo o processamento e a 

interpretação desses dados para modelar a vulnerabilidade foram elaborados com auxílio do 

software de geoprocessamento ArcGIS 9.3®, bem como a elaboração dos mapas. 

Uma vez obtidos os mapas temáticos de vulnerabilidade dos fatores de controle 

(geologia, geomorfologia, solos, intensidade pluviométrica e vegetação/uso), suas respectivas 

classes foram ponderadas, assim como cada mapa temático, anteriormente à fase de 

superposição destes. 

Várias técnicas de análise multicritério estão automatizadas e implementadas nos 

SIG’s. Porém, neste trabalho, optou-se por utilizar os métodos da Média Simples, Média 

Ponderada e Soma Ponderada, baseados em álgebra de mapas, por sua facilidade de uso e 

rapidez de processamento, para integração dos mapas temáticos. Para atribuição dos pesos aos 

fatores de controle e classes, contou-se com um levantamento de informações da área de 

estudo, considerando que esses fatores contribuem de forma diferenciada para a 

vulnerabilidade da bacia e com os mapas de vulnerabilidade da bacia do Solimões, gerados 

conforme a metodologia de Crepani et al. (2001). 
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Dessa forma, as classes obtidas para cada mapa temáticos, bem como os fatores foram 

organizado em cinco níveis de contribuição quanto a vulnerabilidade da bacia: 1- Muito 

baixo, 2- Baixo, 3- Médio, 4- Alto e 5- Muito alto. E assim, alguns critérios foram adotados, 

baseado na relação das características de cada classe e fator com o grau de 

estabilidade/vulnerabilidade e com o material em suspensão (MES). Com os valores obtidos 

na forma de mapas numéricos para cada classe, dentro de seu respectivo fator de controle, 

foram espacializados por área de contribuição hidrológica, a partir da Média Zonal (Câmara. 

2001). 

Com base na definição do grau de importância dos fatores envolvidos no processo de 

vulnerabilidade da bacia, foram simulados cinco tipos de cenários, utilizando os métodos: 

Média Simples para o Cenário 1, Média Ponderada para o Cenário 2 e Soma Ponderada para 

os Cenários 3, 4 e 5. No primeiro cenário, foi analisada a vulnerabilidade natural da bacia, 

considerando a vulnerabilidade dos fatores (geologia, geomorfologia, solos e intensidade 

pluviométrica). A partir dos Cenários 2, 3, 4 e 5, analisou-se a vulnerabilidade considerando a 

cobertura vegetal e uso do solo.  

O Cenário 1 foi gerado partindo da premissa que todos os fatores que controlam o 

fluxo de sedimento na bacia têm a mesma contribuição quanto ao processo de transporte de 

sedimento na bacia em questão. Para simular essa hipótese, foi utilizada a média simples 

expressa pela Equação 4.1, tal que o cenário resultante é dado por: 

 

 ���á��� 1 
 �������� � ��������� �������é����� � ����� ������ � �����
! "                (4.1) 

 

O Cenário 2 foi gerado partindo da premissa que os quatro fatores que representam a 

vulnerabilidade natural tem peso correspondente ao grau de importância, ou seja, geologia 

recebeu peso 1;  a intensidade pluviométrica recebeu peso 2; a geomorfologia recebeu peso 3; 

solos recebeu peso 4; e a vegetação/uso (agora introduzida no cenário) recebeu peso 5, 

considerando a situação real em que este fator possui uma interferência maior no nível de 

contribuição da bacia. Para simular essa hipótese, foi aplicada a média ponderada expressa 

pela Equação 4.2, tal que o cenário resultante é dado por: 

 

���á��� 2 
 �$�������%�&'�$���.�������.%�)'�$����� ������%�*'�$�����%�!'�$+�.,��%�-'
&- "   (4.2) 

 

Onde, P corresponde aos pesos. 
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Os Cenários 3, 4 e 5 foram gerados partindo da premissa que o fator vegetação/uso 

exerça maior influência no fluxo de material em suspensão, pois se acredita que a 

interferência nos processos naturais tenha maior contribuição para os processos erosivos, já 

que os fatores fisiográficos não se modificam de forma drástica em uma pequena escala 

temporal. Então, para simular essa hipótese, procurou-se manter os pesos dos fatores naturais 

por ordem de importância, com exceção da vegetação/uso. Para simular essa hipótese, 

procurou-se atribuir pesos cada vez maiores (5, 6 e 7) ao fator vegetação/uso, aplicando a 

soma ponderada expressa pelas Equações 4.3, 4.4, 4.5. 

 

Cenário 3 = $$.��/�0�1 % 21' 3 $4�5. 2/67.% 22' 3 $.��8��9�/�0�1 % 23' 3 $;�/�< % 24' 3 $>�0. ?<� % 25''    (4.3) 

 

Cenário 4 = $$.��/�0�1 % 21' 3 $4�5. 2/67.% 22' 3 $.��8��9�/�0�1 % 23' 3 $;�/�< % 24' 3 $>�0. ?<� % 26''    (4.4) 

 

Cenário 5 = $$.��/�0�1 % 21' 3 $4�5. 2/67.% 22' 3 $.��8��9�/�0�1 % 23' 3 $;�/�< % 24' 3 $>�0. ?<� % 27''    (4.5) 

 

Para todos os cenários, após a integração dos fatores, foi realizada uma reclassificação. 

Os intervalos de classe foram variáveis, considerando sempre o primeiro intervalo de 0 ao 

menor valor obtido pela equação, sendo o restante dividido em 5 intervalos iguais, cujas 

classes atribuídas foram: estável, moderadamente estável, medianamente estável/vulnerável, 

moderadamente vulnerável e vulnerável. A álgebra de mapas foi realizada por meio das 

funções implementadas no ArcGIS, bem como a geração dos layouts dos mapas. 

 

5. Resultados e discussão 

5.1 Ponderação e integração de fatores de controle 

Pressupõe-se que cada área de contribuição hidrológica esteja contribuindo em 

diferentes intensidades para o índice de vulnerabilidade da bacia. Esse fato ocorre devido às 

características naturais de cada área de contribuição ser diferente, bem como a cobertura 

vegetal e uso. Buscando classificar essas áreas de contribuição quanto ao grau de importância 

para a vulnerabilidade da bacia, foi realizado um exercício de ponderação dos fatores de 

controle com suas respectivas classes e integração dos mesmos por meio de álgebra de mapas. 
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Para cada fator de controle, foi realizada uma ponderação das classes, considerando o 

nível de contribuição e pesos. Na ponderação dessas classes, foram utilizados os mapas de 

vulnerabilidade da geologia, da geomorfologia, dos solos, da intensidade pluviométrica e da 

vegetação/uso gerados de acordo com a metodologia desenvolvida por Crepani et al. (2001). 

Na sequência serão apresentados os mapas temáticos individualizados com suas 

classes ponderadas de 1 a 5 para cada área de contribuição hidrológica (Figura 5.1), conforme 

seu nível de contribuição para o fenômeno em questão. A partir da legenda é possível 

identificar e comparar os diferentes níveis de contribuição dessas áreas entre os cinco fatores 

de controle considerados na modelagem. 

 

Figura 5.1 – Mapas resultantes da ponderação das classes temáticas dos fatores de controle, 
sendo A - Geologia, B - Geomorfologia, C - Cobertura vegetal e uso do solo, D – Solos e E - 
intensidade pluviométrica. 

 

Observou-se que cada fator apresenta um comportamento diferenciado. No caso dos 

fatores geologia e intensidade pluviométrica (Figura 5.1A e 5.1E), a maioria das áreas de 

contribuição hidrológica apresentou uma contribuição muito alta, com 34% e 30%, 

respectivamente, do total da área da bacia. A geomorfologia (Figura 5.1B) apresentou 

somente dois níveis, o médio e o muito alto, este último correspondendo a apenas uma área de 

contribuição que representa 44% da área da bacia. No caso dos solos (Figura 5.1D), a maior 

parte das áreas apresentou uma contribuição alta, significando 47% do total da bacia.  

26 26 
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Quanto à cobertura vegetal e uso do solo (Figura 5.1C), não ocorreu a classe muito 

alta, visto que a Bacia tem uma vegetação densa e pouco antropizada nas áreas de planície. 

Pôde-se observar que, nas áreas com relevo mais acentuado, correspondentes à porção andina 

da bacia, o nível de contribuição foi alto e com maior percentual em área. 

5.2 Modelagem dos Cenários 

No que diz respeito aos resultados da modelagem, aplicando-se álgebra de mapas 

(Média Simples, Média Ponderada e Soma Ponderada), os Cenários 1, 2, 3, 4, e 5, na forma 

de mapas, podem ser visualizados na Figura 5.2. 

 
Figura 5.2 – Mapas representando os Cenários obtidos a partir da modelagem, sendo: 
CENÁRIO 1– Integração por Média Simples; CENÁRIO 2 – Integração por Média 
Ponderada; CENÁRIO 3 – Integração por Soma Ponderada (Vegetação/uso com Peso 5); 
CENÁRIO 4 – Integração por Soma Ponderada (Vegetação/uso com Peso 6) e CENÁRIO 5 – 
Integração por Soma Ponderada (Vegetação/uso com Peso 7). 

 

Os fatores foram ponderados e integrados por meio da aplicação de álgebra de mapas, 

ferramenta implementada no ArGIS. A ponderação é bastante subjetiva, visto que os pesos 

atribuídos dependem da experiência de cada profissional. Várias técnicas estão atualmente 

disponíveis nos SIG, que funcionam como suporte à decisão; mas estas também possuem a 

desvantagem de serem automáticas e, portanto, o conhecimento e experiência do profissional 
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são aproveitados de forma limitada. Dessa forma, optou-se por aplicar diferentes equações 

para a superposição dos fatores, como Média Simples, Média Ponderada e Soma Ponderada, 

sendo que esta última foi utilizada para gerar vários cenários, atribuindo diferentes pesos ao 

fator vegetação/uso (P5, P6 e P7). 

Dentre as características da bacia considerada no presente trabalho, a cobertura vegetal 

foi considerada, por ordem de importância, o fator mais importante para a 

estabilidade/vulnerabilidade da área e, por isso, foi escolhido para receber diferentes pesos na 

simulação. Os fatores, com seus respectivos pesos para cada cenário, encontram-se na Tabela 

5.1. Os resultados dos cálculos de áreas das classes para cada cenário podem ser visualizados 

na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.1 – Ponderação dos fatores nos diferentes cenários 

FATORES 

CENÁRIOS 
Média 

Simples 
Média 

Ponderada 
Simulação (Soma Ponderada) 

C1 C2 C3 C4 C5 
Geologia P1 P1 P1 P1 P1 
Geomorfologia P1 P3 P3 P3 P3 
Solos P1 P4 P4 P4 P4 
Intensidade Pluviométrica P1 P2 P2 P2 P2 
Vegetação/Uso - P5 P5 P6 P7 

 
P= Peso 

C = Cenário 

Em destaque: Pesos diferenciados para o fator vegetação/uso. 

 

Tabela 5.2 – Áreas das classes dos níveis de contribuição para a vulnerabilidade da bacia do 
rio Solimões. 

Níveis de contribuição 

ÁREA (km2) 
Média 

Simples 
Média 

Ponderada 
Simulação (Soma Ponderada) 

C1 C2 C3 C4 C5 
Muito Baixo - - 43.506,3 83.455,8 66.824,1 
Baixo - 66.824,1 50.955,1 271.733,4 66.118,4 
Médio 440.392,6 1.170.679,7 657.614,1 530.494,9 342.684,3 
Alto 1.786.807,8 989.696,6 485.428,3 351.819,7 761.877,0 
Muito Alto - - 989.696,6 989.696,6 989.696,6 

C = Cenário 

Em destaque: Classes que apresentaram maiores áreas. 
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Observando a Tabela 5.2, Cenário 1 (Média Simples), representando o cenário natural 

da bacia, verifica-se que ocorreu apenas as classes intermediárias (Médio e Alto), com maior 

área de ocorrência para a classe Alto. Porém, este não deve ser considerado um cenário ideal, 

visto que, na realidade, o processo de vulnerabilidade da bacia é resultado da integração de 

todos os fatores. 

No Cenário 2, os fatores foram ponderados, atribuindo pesos de acordo com o grau de 

importância de cada fator no processo de vulnerabilidade da bacia. Os pesos ficaram assim 

distribuídos: peso 1 para geologia; 2, para intensidade pluviométrica; 3, para geomorfologia; 

4, para solos; e 5, para vegetação/uso, que foi introduzida nesta fase para geração do cenário 

que considera o grau estabilidade/vulnerabilidade. As classes resultantes, após a integração 

por Média Ponderada, foram Baixo, Médio e Alto; sendo a classe Médio a de maior 

ocorrência na bacia. 

Ainda no Cenário 2, observa-se que, quando a vegetação/uso é introduzida no sistema, 

a Bacia é dividida em duas regiões bem significativas em relação ao nível de contribuição, ou 

seja, a porção andina que, anteriormente, apresentava o nível muito alto passou para alto. E a 

planície, que é caracterizada por uma vegetação mais densa, em sua maioria apresenta nível 

médio. 

Comparando os Cenários 2 e 3, cujos fatores receberam os mesmos pesos, mas com a 

aplicação de equações distintas no momento da integração (Média Ponderada e Soma 

Ponderada), foram percebidas diferenças nas áreas das classes de nível alto para muito alto na 

porção andina; e, na planície, ocorreram modificações em quatro áreas que apresentavam 

nível médio, sendo modificadas para alto. Assim, nota-se que o tipo de equação que se aplica 

para integração dos fatores interfere diretamente nos cenários. 

Na comparação dos Cenários 3, 4 e 5 (Soma Ponderada), notou-se que a classe Muito 

Alto permanece sem alteração, a classe Alto aumenta e a classe Médio apresenta uma 

tendência de redução. Os níveis mais baixos apresentam comportamento variável, ou seja, a 

classe Muito Baixo inicia reduzida, aumenta e, depois, reduz novamente. Já a classe Baixo 

tem comportamento diferente, aumenta, diminui e, depois, aumenta novamente, conforme o 

peso é aumentado em cada cenário. 

Os resultados obtidos após a ponderação e superposição dos fatores foram bastante 

coerentes, considerando que as áreas de contribuição hidrológica associadas às classes Muito 

Alto ou Alto são, predominantemente, as que estão mais diretamente relacionadas ao processo 

de erosão e transporte de sedimento na bacia. 
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Apesar da subjetividade envolvida nos processos de ponderação, a álgebra de mapas 

temáticos ponderados mostrou-se adequada para analisar a vulnerabilidade da bacia. Essa 

metodologia pode ser utilizada para identificar áreas potenciais de processos erosivos, simular 

cenários e apoiar nas medidas para minimizar impactos decorrentes da produção e transporte 

de sedimento em uma bacia hidrográfica. 

 

6. Conclusões 

Os resultados obtidos, após a simulação, mostraram-se coerentes, considerando que a 

área de contribuição hidrológica da bacia do Solimões, que engloba a maior porção andina da 

bacia, está associada à classe com nível muito alto, mostrando que esta região tem um 

potencial de erosão significativo e é responsável por grande parte dos sedimentos que são 

transportados pela bacia. 

Na simulação dos cenários, a ponderação dos fatores e de suas respectivas classes foi 

realizada com base no grau de importância dos mesmos para o processo de vulnerabilidade, 

associado ao levantamento bibliográfico e mapas de vulnerabilidade da bacia. 

A ponderação e integração dos fatores analisados para gerar a vulnerabilidade natural 

da bacia não apresentaram um cenário ideal, pois, na realidade, esta análise, independente do 

tipo de uso, deve sempre considerar a cobertura vegetal, que é normalmente responsável pelo 

controle dos processos erosivos. Isso foi observado quando a vegetação/uso foi introduzida na 

simulação, com a variação dos pesos. As áreas de contribuição localizadas na planície que 

apresentam vegetação mais densa passaram a apresentar modificações nas classes com nível 

de contribuição médio para alto. 

Para futuras pesquisas na vulnerabilidade da bacia do Solimões visando entender o 

comportamento dos fatores de controle no processo de erosão, recomenda-se a correlação 

entre os critérios naturais, de uso e ocupação do solo com levantamentos mais detalhados. Isto 

validaria, de certa forma, vulnerabilidade desta área.  

Outra proposta seria fazer a análise acima com dados de material em suspensão em 

uma quantidade maior de estações de monitoramento instaladas na bacia, o que resultaria em 

um detalhamento maior de áreas de contribuição hidrológica e, assim, verificar o nível de 

influência que cada uma dessas novas áreas possui na análise. 

E, por fim, incorporar na análise um novo critério, como fontes de poluição pontual da 

bacia hidrográfica. 
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