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RESUMO 

  

O estudo da geodiversidade vem sendo desenvolvido desde a década de 1990 e visa o 

conhecimento, descrição e conservação do patrimônio natural, através da avaliação de aspectos 

geológicos (minerais, rochas e fósseis), geomorfológicos (formas de relevo, processos) e 

pedológicos. A presente pesquisa buscou demonstrar e avaliar o potencial de utilização de 

variáveis da geomorfologia fluvial como indicadores de geodiversidade, considerando a 

subtilização deste tipo de indicador em estudos ambientais no Brasil. Essa subtilização coloca-se 

especialmente para a região amazônica, onde o ambiente fluvial tem grande relevância, seja nos 

aspectos ambientais, culturais estéticos ou científicos.  

O objetivo central da tese é a caracterização morfológica e análise, por amostragem, de padrões 

de canais fluviais e de outros parâmetros da morfologia fluvial na Bacia Hidrográfica do Rio 

Xingu, a fim de demonstrar a relevância desta variável para a avaliação da geodiversidade na 

Amazônia. 

Apesar de ainda ser, em grande parte, protegida por Unidades de Conservação e por Terras 

Indígenas, a Bacia Hidrográfica do Xingu sofre graves pressões antrópicas, ocasionadas 

principalmente pela monocultura de soja, nas áreas de cabeceiras, e pela construção da Usina 

Belo Monte na chamada “Volta Grande do Xingu”, próxima à sede do município de Altamira-

PA. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas escalas. Na de maior detalhe (1:150.000), foram realizados 

mapeamentos da morfologia fluvial para 23 áreas selecionadas como representativas da 

diversidade de padrões de canais fluviais na bacia hidrográfica considerada. Essa caracterização 

comprovou a grande diversidade de padrões de canais fluviais na área de estudo, demonstrando a 

pertinência desse parâmetro como indicativo de geodiversidade, e servindo também como base 

para a inserção da variável “mudanças de padrão de canais fluviais” na metodologia de 

mapeamento dos índices de geodiversidade da Bacia Hidrográfica do Xingu. 

Na escala de menor detalhe, foi aplicado um método de quantificação da geodiversidade, em toda 

a Bacia Hidrográfica, baseado na mensuração e integração dos elementos abióticos 

espacializados em mapas temáticos em escalas que variam de 1:250.000 a 1:1.000.000, com 

auxílio de um grid da articulação sistemática 1:25.000. Nesta escala foi realizada, também, uma 

correlação entre os índices de geodiversidade e os índices de biodiversidade, inferidos pelo 
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mapeamento da vegetação em escala 1:250.000 (IBGE, 2000c). 

As principais contribuições da pesquisa foram o enriquecimento de bases para o estudo de 

grandes rios amazônicos e a aplicação de um método de mapeamento dos índices de 

geodiversidade, que poderá servir como instrumento para o planejamento ambiental, 

especialmente na definição de áreas prioritárias para conservação na região amazônica. 
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ABSTRACT 

 

The study of geodiversity has been developed since the 1990s and aims the knowledge, 

description and conservation of natural heritage, through the evaluation of geological (minerals, 

rocks and fossils), geomorphological (landforms, processes) and pedological aspects. This 

research has intended to demonstrate and evaluate the potential use of fluvial geomorphological 

variables as geodiversity indicators, in view of the underutilization of this kind of indicator in 

environmental studies in Brazil. This underutilization is a critical issue for the Amazon region, 

where fluvial environments have great relevance on diverse aspects (environmental, cultural, 

aesthetic and scientific). 

The central aim of the thesis is the morphological characterization and analysis of river channel 

patterns and other parameters of fluvial morphology in sampling areas in the Xingu River Basin, 

in order to demonstrate the relevance of these parameters for the assessment of geodiversity in 

the Amazon.  

Although still largely preserved by conservation units and indigenous lands, the Xingu Basin 

suffers severe anthropogenic pressures, mainly caused by soy monocultures in headwater areas 

and by the construction of the Belo Monte Dam in the "Volta Grande do Xingu", near the town of 

Altamira, in the state of Pará. 

This research was conducted at two different spatial scales. On a more detailed scale (1:150,000), 

maps of fluvial morphology were made for 23 selected areas, which were considered 

representative of the diversity of river channel patterns in the drainage basin. This 

characterization proved the great diversity of river channel patterns in the study area, 

demonstrating the relevance of this parameter as an indicator of geodiversity. Such a 

characterization was also useful as a basis for the inclusion of the variable "change in channel 

pattern" in the mapping methodology of the geodiversity indexes in the Xingu Drainage Basin. 

On a less detailed scale, a method to quantify the geodiversity was applied to the entire drainage 

basin, based on the measurement and integration of abiotic elements, spatially distributed on 

thematic maps with scales ranging from 1:250,000 to 1:1,000,000, with the aid of a systematic 

articulation grid 1:25,000. On this scale it was also performed a correlation between the 

geodiversity and the biodiversity indexes, the latter inferred by vegetation mapping on scale 

1:250,000 (IBGE, 2000c). 
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The main contributions of this research are the enrichment of the knowledge basis about large 

Amazonian rivers, as well as the application of a method for mapping the geodiversity indexes, 

which can be useful as a tool for environmental planning, particularly in defining priority areas 

for conservation in the Amazon region. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 - Apresentação do tema da tese 

A Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas é o maior sistema hidrográfico do mundo, porém, 

ainda é desconhecida em muitos aspectos, seja em relação à biodiversidade encontrada em suas 

matas e águas, por sua contribuição na regulação do clima regional e mundial, por sua 

singularidade física (geológica, geomorfológica, pedológica e hidrológica) ou, ainda, pelos 

sistemas culturais de vários povos indígenas que a habitam. Diversos são os ambientes, bem 

como são complexas as relações físicas e humanas que ocorrem em tão vasto espaço do território 

brasileiro. 

 Considerando esta perspectiva de conhecer para valorizar a diversidade ambiental, a 

bacia amazônica ainda é um laboratório praticamente inexplorado, em razão da vastidão de sua 

área bem como da diversidade de litologias, morfologias e solos que a compõem. Estudar a 

Amazônia, ainda que através de recortes espaciais, temáticos e temporais, é um grande desafio 

para cientistas de todas as áreas, especialmente quando tal recorte abrange regiões de florestas 

densas com acesso precário e com raras referências de estudos anteriores.  

Esta pesquisa é parte desse grande desafio, uma vez que se dedicou ao estudo de porções 

da bacia amazônica a partir de aspectos físicos, especialmente relacionados à geomorfologia 

fluvial, aspectos estes que evidenciaram questões relevantes e emergenciais sobre a conservação 

da geodiversidade e, consequentemente, da biodiversidade de uma de suas principais bacias 

hidrográficas afluentes: a Bacia Hidrográfica do Rio Xingu. 

O estudo da geodiversidade tem como principal objetivo valorizar o conhecimento, a 

descrição e conservação do patrimônio natural, através da avaliação de aspectos geológicos 

(minerais, rochas e fósseis), geomorfológicos (formas de relevo, processos) e pedológicos 

(GRAY, 2005). A aplicação deste conceito é bastante recente, tendo suas primeiras citações na 

década de 1990, mas sua primeira definição data da primeira década deste século. 

Metodologias de avaliação da geodiversidade estão sendo propostas (KOZLOWSKI, 

2004; CARCAVILLA et al., 2007; SERRANO; FLAÑO, 2007b; JACKOVA; ROMPORTL, 

2008; BENITO-CALVO et al., 2009; HJORT; LUOTO, 2010; RUBAN, 2010; ZWOLINSKI, 

2010; PEREIRA et al., 2012), mas ainda há um grande caminho a ser trilhado para a discussão 
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dos critérios e usos desse tipo de abordagem, bem como para a consolidação de métodos que 

consigam englobar todos os elementos constantes nas definições. 

Na Amazônia, os sistemas fluviais sobrepõem-se a diversos outros sistemas 

geomorfológicos e apresentam as condições básicas para a existência de diversos ecótopos, 

apresentando tipos e sub-tipos diversos e numerosos que, uma vez reconhecidos, poderão auxiliar 

na discussão e no desenvolvimento de metodologias de avaliação da geodiversidade. Esse 

conhecimento assumiria importância estratégica para a conservação tanto da geodiversidade 

como da biodiversidade, posto que, somadas, constituem o patrimônio natural (BÉTARD et al., 

2011). 

O desenvolvimento dessas metodologias de mapeamento da geodiversidade visa a sua 

utilização como base para o planejamento do território, assim como estudos da biodiversidade já 

o são. 

Os objetivos deste estudo foram identificar e avaliar a diversidade da morfologia fluvial e, 

a partir dessa avaliação, aplicá-la como parâmetro de avaliação da geodiversidade em dois níveis. 

Apresenta, portanto, cunho substantivo (de reconhecimento geomorfológico de uma porção 

territorial ou geográfica) e metodológico, posto que propõe procedimentos e discute propostas 

metodológicas. Justifica-se principalmente pela ausência deste reconhecimento substantivo e pela 

ausência desse parâmetro, seja em pesquisas acadêmicas envolvendo a geodiversidade, seja em 

trabalhos voltados à seleção e implantação de áreas prioritárias para conservação ou outros usos. 

Nesta pesquisa, a geodiversidade, representada pela morfologia fluvial, foi abordada em 

seu valor científico, considerando que tal parâmetro é o registro de um histórico de processos 

geológicos, hidrológicos, pedológicos e geomorfológicos e, portanto, deve ser inserida em 

políticas de planejamento que envolvem a seleção de áreas de geoconservação. O parâmetro 

“morfologia fluvial” foi abordado também em seu valor funcional, uma vez que cada tipo de 

morfologia representa um ambiente diferenciado, que funciona como suporte a diferentes 

espécies da fauna e da flora, muitas vezes endêmicas de cada trecho de canal fluvial.  

Para a análise ora descrita foram elencados critérios baseados na literatura em 

geomorfologia fluvial visando a complementação dos parâmetros de análise de áreas com alta 

geodiversidade e visando colaborar na discussão metodológica dessa última.  

O procedimento foi realizado através da seleção de 23 trechos, que representam diferentes 

padrões de canais fluviais, ao longo da rede de drenagem do Xingu e de seus principais afluentes. 
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O estudo da dinâmica de cada um desses trechos foi feito através do levantamento, correlação e 

análise dos seus dados hidrológicos e interpretação morfológica, que levaram a hipóteses sobre os 

processos que geram tal diversidade. Esse procedimento visou a sistematização de parâmetros 

para a avaliação da geodiversidade em bacias hidrográficas, especialmente da região amazônica. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Xingu foi analisada de forma multiescalar. Na escala de 

maior detalhe (1:150.000), as áreas amostrais foram caracterizadas através das formas, processos 

e materiais utilizando dados hidrometeorológicos disponibilizados pela Agência Nacional de 

Águas (ANA, 2010a), imagens do satélite Land Remote Sensing Satellite (Landsat TM e ETM), 

dados de elevação da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM, 2004), mapeamentos 

temáticos na escala 1:250.000 (IBGE, 2000a, 2000b, 2000c, 2012) e dados encontrados em 

relatórios de estudo do aproveitamento hidrelétrico da região (CNEC, 1988; ELETROBRAS, 

2007a, 2007b, 2009a, 2009b, 2009c). Os procedimentos realizados nessa escala foram 

importantes para a adaptação da metodologia de mapeamento de índices de geodiversidade para a 

região amazônica, com a inserção do parâmetro “mudança de padrão de canais fluviais” e 

também para a escolha de áreas com alto valor científico, funcional, cultural e estético a serem 

estudadas em escala mais detalhada em futuras pesquisas. 

A escala de menor detalhe abrangeu toda a bacia hidrográfica através do levantamento, 

compilação e análise de dados secundários como mapeamentos temáticos (geológicos, 

geomorfológicos e pedológicos) realizados por órgãos oficiais tais como Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), e 

estudos realizados dentro dos limites da bacia hidrográfica.  

Após a compilação desses dados aplicou-se a metodologia de mapeamento de índices de 

geodiversidade (PEREIRA et al., 2012) acrescida do sub-índice “mudança de padrão de canais 

fluviais” para toda a bacia hidrográfica. Foi realizado também outro mapeamento, na mesma 

escala, apresentando a correlação entre os índices de geodiversidade e índices de biodiversidade, 

inferido pelo mapeamento da vegetação da área.  

A pesquisa possibilitou uma sistematização de parâmetros para avaliação da morfologia 

fluvial em rios do meio tropical úmido, e o estabelecimento de critérios suplementares para 

avaliar a geodiversidade de bacias hidrográficas amazônicas.  

O estudo comprovou também que a Bacia Hidrográfica do Rio Xingu tem uma alta 

geodiversidade, sinalizando áreas imprescindíveis para conservação desse espaço, que vem 
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sofrendo perturbações irreversíveis, especialmente em função da construção da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, na região da Volta Grande do Xingu, próxima à sede do município 

de Altamira. 

1.2 - Justificativa 

O estudo da geodiversidade tem grande relevância para a seleção mais criteriosa de áreas 

prioritárias para conservação do patrimônio natural, valorizando também seus aspectos abióticos, 

e não apenas os biológicos, cujos critérios já foram exaustivamente debatidos e, em muitos casos, 

assegurados na legislação de vários países e em tratados e acordos internacionais 

(NASCIMENTO et al., 2008). 

Esta pesquisa propôs a inserção do parâmetro morfologia fluvial no debate da 

geodiversidade, partindo, em primeiro lugar, da proposição e aplicação de procedimentos e de 

parâmetros para o reconhecimento da diversidade fluvial na região amazônica e, 

secundariamente, de sua utilização como sub-índice na avaliação dos índices de geodiversidade 

tal como proposta por Pereira et al. (2012), uma vez que, segundo mapeamento produzido por 

IBGE (2000b), aproximadamente 12,6%1 de toda a área da Amazônia Legal é constituída de 

planícies e terraços fluviais, e corpos d’água. 

A pesquisa justificou-se pela importância em se reconhecer os ambientes ou sistemas 

fluviais de canais e planícies de inundação, através da correlação e análise de formas, materiais e 

processos fluviais, no meio tropical úmido, e na Amazônia em particular, onde há carência deste 

tipo de estudo (GUPTA, 2007).  

A área de estudo foi escolhida devido à excepcional diversidade de formas fluviais 

encontrada na região amazônica. Em um artigo sobre os “Problemas Geomorfológicos da 

Amazônia Brasileira”, Ab’Saber (2003a) aponta várias questões ainda insolúveis no 

entendimento do relevo da Bacia Amazônica, relativos especialmente à tectônica e 

paleotectônica, gênese e aplainamentos do Grupo Barreiras, paleopaisagens do Baixo e Médio 

Amazonas durante as regressões e transgressões marinhas, flutuações climáticas do quaternário e 

suas relações com a vegetação (retração e expansão das áreas de floresta e cerrados) e com a 

intensidade das fases erosivas nas épocas de transição climática. Dentre algumas conclusões 

                                                 
1 Essa estimativa foi realizada por meio da soma de todas as áreas de planícies fluviais e corpos d’ água da Amazônia 
Legal, mapeadas por IBGE (2000b), e cálculo da porcentagem dessa soma em relação à área total da região de 
acordo com o referido mapeamento. 
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expostas pelo autor, entretanto, está a de que existem diferenças marcantes de solos, tipos de rios 

e morfologia fluvioaluvial extraordinárias na própria área nuclear do domínio morfoclimáticos 

amazônico, além das rápidas variações que “ocorrem nas áreas de transição entre os terrenos 

sedimentares e os terrenos cristalinos, cristalofilianos e vulcânicos que a envolvem 

irregularmente por quase todos os quadrantes” (AB’SABER, 2003a, p. 37). 

Latrubesse et al. (2005a) atentam ainda para o fato de que, apesar do grande avanço da 

geomorfologia fluvial nas últimas décadas, o conhecimento dos rios tropicais é ainda bastante 

limitado, em vista da extensão dessas regiões e magnitude desses rios. Somando-se a esse fato, 

observa-se que os estudos clássicos foram, em sua maioria, desenvolvidos em regiões 

temperadas. Além deste pouco conhecimento de grandes rios, o autor salienta que grandes bacias 

hidrográficas totalmente inseridas em território brasileiro, como a do Rio Madeira, Araguaia e 

Xingu sofrem pressão para construção de hidrelétricas sem nenhuma discussão sobre seus 

impactos junto à comunidade internacional, como acontece com rios cujas bacias se estendem por 

mais de um país. 

Considerando o patrimônio natural como um bem da humanidade, e que nos rios 

amazônicos encontram-se áreas de excepcional geodiversidade e biodiversidade, a construção de 

grandes obras, como a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, deveria ser discutida em fóruns 

internacionais, onde a relação entre os ganhos econômicos e a perda de parte desse patrimônio 

fosse exaustivamente debatida antes da tomada de decisões irreversíveis e unilaterais. Esta 

afirmação não visa a perda de soberania do Estado Brasileiro, mas o debate científico, capaz de 

subsidiar decisões mais coerentes.  

Baseada nestes fatos, a escolha do Rio Xingu como recorte espacial justificou-se pela 

grande diversidade de padrões de canais fluviais, encontrada desde as cabeceiras, localizadas na 

Chapada dos Guimarães no estado do Mato Grosso (área de transição floresta-cerrado), até sua 

foz no Rio Amazonas - estado do Pará, decorrente da heterogeneidade de ambientes geológico-

geomorfológicos, aliada às suas peculiaridades hidrológicas. 

Grande parte dessa bacia é protegida pela legislação brasileira devido à existência de 

terras indígenas e unidades de conservação, porém, muitos fatores ameaçam essa geodiversidade 

antes de seu reconhecimento científico. Dentre esses fatores destacam-se: a degradação das áreas 

de cabeceira (principalmente pelo cultivo de soja e seus efeitos físicos e químicos); a construção 

de uma usina hidrelétrica (Belo Monte) em uma área de espetacular diversidade de formas de 
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canais fluviais nas proximidades da sede do município de Altamira (maior município do mundo); 

o adensamento populacional ao longo da Transamazônica e BR163 e a extração de madeira e 

criação de gado na região de São Félix do Xingu. 

Rodrigues (1997) indica que a Bacia Hidrográfica do Rio Xingu apresenta grande 

diversidade de morfologia fluvial, mas salienta que essa diversidade não foi devidamente 

estudada, nem tão pouco valorizada em estudos de impacto ambiental dos eixos de barramento da 

bacia hidrográfica, dentre os quais, os que envolveram a viabilidade da construção da Usina Belo 

Monte.  

Nos relatórios deste estudo (CNEC, 1988; ELETROBRAS, 2009b, 2009c) são citadas 

várias referências (BERGLEITER2, 1999; ISAAC, 20023; CAMARGO et al., 20024, 20045; 

PIECZARKA et al. 20036; CARVALHO JR., 19967, 20028, 20039, 200810 apud ELETROBRAS, 

2009c) que mostram que o Rio Xingu apresenta uma extraordinária diversidade de ictiofauna 

(aproximadamente 800 espécies), com destaque para os estudos de Matthews (1998 apud 

ELETROBRAS, 2009c), que concluem que o Rio Xingu se apresenta como a região mais 

diversificada dentre as 52 regiões ictiogeográficas do mundo. Toda essa diversidade de peixes se 

deve à grande biodiversidade (fauna e flora) e geodiversidade (rocha, relevo, hidrografia e solo) 

que, por sua vez, são responsáveis por uma alta variedade de ambientes fluviais ao longo da 

                                                 
2 BERGLEITER, S. Zur ökologischen Struktur einer zentralamazonischen Fischzönose Ethologische und 
morphologische Befunde zur Ressourcenteilung. Zoologica. 149: 1-191.1999. 
3 ISAAC, I. Diversidade e distribuição geográfica dos acaris (Loricariidae) do médio rio Xingu-Pa, estado do 
conhecimento. In: XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia. Itajaí – SC. CDROM.2002. 
4 CAMARGO-ZORRO, M.; CARVALHO JR, J. R.; GIARRIZZO, T.; ZUANON, J. & ISAAC, I. Lista preliminar 
dos peixes do médio rio Xingu, Amazônia brasileira, estado do Pará. In: Congresso Brasileiro de Zoologia. Itajaí – 
SC. CD-ROM. 2002. 
5 CAMARGO-ZORRO, M. A comunidade Ictica e suas interrelações tróficas como indicadores de integridade 
biológica na área de influência do Projeto Hidrelétrico Belo Monte, rio Xingu,Pará, Brasil. Tese. Doutorado em 
Zoologia da Universidade Federal do Pará e Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém – PA. 167 p. 2004. 
6 PIECZARKA, J. C.; NAGAMACHI, C. Y.; MILHOMEM, S. S. R.; SOUZA, A. C. P. & CARVALHO JR, J. R. 
Levantamento da Biodiversidade e Definição de Espécies de Interesse Econômico de Peixes Ornamentais da Região 
de Altamira, Pará. Relatório. SECTAM, Belém–PA. 67 p. 2003. 
7 CARVALHO JR, J. R. & TORRES, M. F. Ictiofauna da Amazônia Oriental III. A pesca artesanal de acaris de 
importância econômica no município de Altamira, Pará. (Siluriformes,Loricariidae). In: XXI Congresso Brasileiro de 
Zoologia. Porto Alegre-RS. CD-ROM. 1996. 
8 CARVALHO JR, J. R.; CAMARGO-ZORRO, M.; GIARRIZZO, T.; ZUANON, J. & ISAAC, I. Diversidade e 
distribuição geográfica dos acaris (Loricariidae) do médio rio Xingu-Pa, estado do conhecimento. In: XXIV 
Congresso Brasileiro de Zoologia. Itajaí – SC. CDROM.2002. 
9 CARVALHO JR, J. R. Oportunidades e Desafios na Educação de Pescadores de Peixes Ornamentais do Médio Rio 
Xingu, Pará. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Pedagogia. Universidade Estadual Vale do Acaraú e 
Instituto de Ensino e Pesquisa na Amazônia. Belém. 60 p. 2003. 
10 CARVALHO JR, J. R. Composição e distribuição da ictiofauna de interesse ornamental do estado do Pará. 
Dissertação de Mestrado em Ciência Animal. Universidade Federal do Pará. Belém-PA. 110 p. 2008. 
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bacia. Desta forma, buscou-se com esta pesquisa uma valorização desses aspectos abióticos, que 

também devem ser incluídos como critério na escolha de áreas especiais para conservação ou 

preservação do patrimônio natural, uma vez que, além de apresentar valores intrínsecos, 

científicos e estéticos, apresentam também valor funcional como suporte da biodiversidade. 

1.3 - Hipótese 

Partindo-se do pressuposto de que os padrões de canais fluviais podem ser considerados 

importantes indicadores de geodiversidade, uma vez que cada padrão apresenta dinâmica fluvial 

própria, caracterizada por suas diferentes formas, hidrologia e materiais (composição de leito e de 

planície aluvial), a hipótese que norteia esta pesquisa é a de que a diversidade de formas fluviais 

é subestimada nas metodologias de avaliação de geodiversidade. 

Para averiguar esta hipótese foi escolhida a Bacia Hidrográfica do Rio Xingu, que, por 

possuir uma alta diversidade de tipos de canais fluviais, provavelmente apresenta alta 

geodiversidade de ambientes, que deveriam ser incluídos como áreas prioritárias de conservação. 

1.4 - Objetivos  

 Os objetivos desta pesquisa são: 

• Identificar, caracterizar a avaliar a diversidade de padrões de canais fluviais na Bacia 

Hidrográfica do Xingu; 

• Propor procedimentos e parâmetros para essa caracterização e avaliação; 

• Utilizar esse conhecimento na aplicação de metodologia para avaliação de índices de 

geodiversidade na Bacia Hidrográfica do Xingu;  

• Discutir os limites e possíveis avanços desses procedimentos e parâmetros para a 

região amazônica. 
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CAPÍTULO 2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado em duas escalas de análise, onde procedimentos específicos foram 

sistematizados para aplicação em outras áreas. A opção pela abordagem multiescalar para esta 

pesquisa justifica-se pelo fato de que a Bacia Hidrográfica do Rio Xingu apresenta uma grande 

dimensão espacial, fato que impede o detalhamento completo da área e, por outro lado, apresenta 

também uma grande diversidade de padrões de canais fluviais que seria perdida caso se optasse 

por trabalhar apenas com um recorte espacial. 

A escala regional considera toda a Bacia Hidrográfica do Xingu. Essa visão geral é 

importante para que a unidade de análise física "bacia hidrográfica" não fosse negligenciada e 

para que os processos fluviais fossem analisados a partir de uma abordagem sistêmica. Nessa 

escala também foi realizada uma avaliação da geodiversidade.  

A escala média (1:150.000) focou as principais áreas representativas da diversidade de 

padrões de canais ao longo dos cursos d'água.  

2.1 - Levantamento bibliográfico 

O levantamento bibliográfico foi realizado para os temas: ‘padrões de canais fluviais’ e 

‘avaliação da geodiversidade’.  

O primeiro baseou-se em pesquisa de livros e periódicos que envolvem a discussão sobre 

metodologias de caracterização de canais fluviais, além de artigos científicos, dissertações e teses 

voltados à aplicação de metodologias específicas desse tipo de caracterização. 

  O levantamento relativo à ‘avaliação da geodiversidade’ abrangeu desde as primeiras 

obras, que visaram conceituar e delimitar o tema dentro do campo das ciências da terra, até 

artigos e teses que tratam especificamente da busca de metodologias e avaliação da 

geodiversidade. Por ser um tema relativamente recente, a pesquisa procurou abranger todas as 

obras de referência encontradas desde os anos 2000. Obras sobre a avaliação do patrimônio 

geológico e geomorfológico também foram consultadas, apesar de não ser tema central desta 

pesquisa, posto que esse tipo de avaliação é, muitas vezes, complementar à avaliação da 

geodiversidade. 
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A partir da pesquisa bibliográfica relativa à classificação de canais fluviais foram 

escolhidas áreas representativas da diversidade de padrões de canais fluviais e definidos critérios 

para aplicação dessa classificação na Bacia Hidrográfica do Xingu. Dos critérios levantados e 

sistematizados na Tabela 5, nem todos puderam ser utilizados na caracterização dos canais da 

Bacia Hidrográfica do Xingu, em virtude da carência de dados hidrológicos na área e da 

impossibilidade de levantamentos de dados primários em campo, devido à dificuldade de acesso 

e à grande dimensão da área de estudo. 

 Esse levantamento foi importante também para dar subsídio à proposição da inserção da 

variável ‘padrão de canais fluviais’ na avaliação dos índices de geodiversidade. 

A pesquisa referente à ‘avaliação da geodiversidade’ gerou o subsídio necessário à 

escolha da metodologia mais adequada a ser aplicada na área de estudo e sua adaptação à 

realidade amazônica com a inserção da variável ‘mudança de canais fluviais’. 

2.2 - Identificação das áreas representativas de diversidade de padrões de canais fluviais 

na Bacia do Rio Xingu 

Nessa etapa foram selecionadas 23 áreas representativas de padrões de canais fluviais, 

sendo 20 áreas ao longo do rio principal e 3 em importantes tributários do Rio Xingu (Figura 1). 

Essa seleção foi realizada com auxílio do mosaico de imagens Landsat, denominado Landsat 

GeoCover ETM+ 2000 (MDA FEDERAL, 2004), que é disponibilizado gratuitamente pela 

NASA's Earth Science Enterprise Scientific Data Purchase Program. 

Nesse primeiro momento, a expressão ‘padrão fluvial’ foi utilizada de maneira a não se 

comprometer com uma atitude científica apriorística. Para a seleção das áreas, foi utilizado o 

sentido clássico de padrão de forma, considerando variáveis como largura e forma do canal, 

presença e tamanho da planície de inundação, ilhas, barras e lagoas, entre outras. A denominação 

de padrões fluviais foi, neste momento da pesquisa, provisória, sendo realizadas em etapa 

posterior, discussões com recentes propostas teóricas de classificação de padrões, nas quais o 

comprometimento com tendências de processos (atuais e pretéritos) é maior. 
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Figura 1: Localização das 23 áreas selecionadas como representativas da diversidade de canais fluviais. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
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2.3 - Caracterizações e mapeamentos geomorfológicos das 23 áreas indicativas de 
diversidade de padrões de canais fluviais 

Nas 23 áreas selecionadas como indicativas de diversidade de canais fluviais foram 

realizadas caracterizações morfométricas, morfológicas, hidrológicas e hidrodinâmicas, de acordo 

com os parâmetros consagrados na literatura especializada (sumarizados na Tabela 5). 

Os materiais utilizados foram os mapas geológico, geomorfológico e pedológico, na 

escala 1:250.000  (IBGE, 2000a, 2000b, 2000c, 2012), imagens do satélite Landsat (TM e ETM – 

várias datas) e dados de elevação da Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM, 2004). Para as 

interpretações hidrodinâmicas também foram utilizados os dados dos postos hidrológicos 

disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2010a) e dados obtidos para o projeto 

básico da Usina Belo Monte, disponibilizados pela ELETROBRAS (2009b) e CNEC (1988). 

Os dados de elevação foram obtidos através do download e mosaicagem das imagens 

SRTM para toda a área da bacia. A partir desse insumo foram obtidos os modelos digitais, 

inseridos como fundo nos mapeamentos de formas fluviais, e foram geradas curvas de nível de 10 

metros de equidistância para aumentar o detalhamento do perfil longitudinal do rio, uma vez que 

as curvas de nível da base cartográfica obtida apresentam 100 metros de eqüidistância. A partir 

desses dados de elevação foi gerado também o mapa hipsométrico da bacia hidrográfica. 

A base cartográfica e os mapas geológico, geomorfológico e pedológico da Amazônia 

Legal em escala 1:250.000 foram produzidos pelo IBGE (IBGE, 2000a, 2000b, 2012)11. Os 

shapefiles12 relativos a esses mapas estão disponíveis no portal do IBGE, com exceção dos mapas 

geológico e pedológico, sendo que o primeiro foi adquirido no Sistema de Proteção da Amazônia 

(SIPAM) - Centro Regional de Belém, e o segundo, via solicitação à Divisão de Recursos 

Naturais e Análises Ambientais no IBGE (RJ). As informações pedológicas utilizadas nesta 

pesquisa já foram atualizadas em relação ao mapeamento de 2000, mas a atualização de toda a 

Amazônia Legal ainda não foi concluída e, portanto, não está disponível ao público em geral até 

o momento. 

As imagens do satélite Landsat são disponibilizadas gratuitamente, de forma bruta, pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e as ortorretificadas, pelo Global Land Cover 
                                                 
11  Esse projeto de mapeamento temático contínuo para a Amazônia Legal demandado pelo Sistema de Proteção da 
Amazônia (SIPAM) utilizou, em grande parte, os dados levantados nas décadas de 1970 e 1980 pelo Projeto 
RADAMBRASIL, uma vez que todo o acervo produzido pelo RADAMBRASIL e grande parte do corpo técnico foi 
incorporado pelo IBGE após o fim do projeto. 
12 Arquivos digitais vetoriais. 
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Facility (GLCF). As imagens brutas foram georreferenciadas a partir das ortorretificadas e foram 

produzidos mosaicos nas áreas selecionadas que abrangem mais de uma cena. 

Utilizando-se as imagens do satélite Landsat, foi possível mapear, em escala 1:150.000, 

indicadores propostos para análise dos padrões de canais fluviais, tais como, a forma e área das 

planícies de inundação, índice de sinuosidade, presença e forma de ilhas e barras e presença de 

lagoas. Essas imagens possibilitaram também a análise da mobilidade das formas através da 

comparação de imagens de diferentes épocas (com aproximadamente vinte anos de diferença), o 

que permitiu realizar algumas inferências sobre a dinâmica fluvial (análise multitemporal). 

A Tabela 1 apresenta as imagens Landsat selecionadas para esta pesquisa. As mais 

recentes são as cenas do ano de 2008 que apresentaram menor cobertura de nuvens. Para a análise 

multitemporal optou-se por utilizar as imagens ortorretificadas mais antigas obtidas pelo sensor 

TM, uma vez que as anteriores (década de 1970) foram capturadas pelo sensor MSS, cuja 

resolução espacial era muito menor (80 metros) que a do sensor TM (30 metros), o que 

dificultaria a comparação das imagens antigas e atuais.  

 
Tabela 1: Imagens de Satélite levantadas para caracterização morfológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram utilizadas também imagens obtidas em períodos mais secos e mais úmidos, de 

acordo com os dados fluviométricos das estações hidrológicas mais próximas de cada trecho 

selecionado, a fim de realizar uma apreciação da variação espacial do canal no ano hidrológico. A 

escolha dessas imagens levou em consideração as variações de cotas anuais e as variações 

históricas observadas nos dados hidrológicos levantados, buscando-se, dentro do possível, 

Sensor Órbita_ponto Recentes  Antigas Estiagem Cheia 

Landsat-5 TM 225_062 11/07/2008 15/07/1986 20/10/1998 26/04/1992 

Landsat-5 TM 225_063 11/07/2008 11/07/1986 _ 26/04/1992 

Landsat-5 TM 225_065 11/07/2008 07/07/1992 18/09/1998 16/04/1994 

Landsat-5 TM 225_066 25/06/2008 07/07/1992 18/09/1998 16/04/1994 

Landsat-5 TM 225_067 11/07/2008 20/07/1988 07/10/1999 14/04/2005 

Landsat-5 TM 225_068 09/06/2008 27/04/2001 07/10/1999 10/03/2004 

Landsat-5 TM 225_069 09/06/2008 21/06/1992 12/09/1996 10/03/2004 

Landsat-5 TM 225_070 09/06/2008 21/06/1989 12/09/1996 14/04/2005 

Landsat-5 TM 226_061 02/07/2008 23/08/1986 _ _ 

Landsat-5 TM 226_062 02/07/2008 23/06/1987 09/09/1998 23/05/2005 

Landsat-5 TM 226_063 02/07/2008 07/08/1986 22/08/2003 15/05/2008 

Landsat-5 TM 226_064 _ _ _ 15/05/2008 
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imagens dos anos e meses com as maiores cheias registradas e os anos e meses com as maiores 

estiagens. A seleção das imagens representativas de períodos de cheias foi dificultada, muitas 

vezes, pela constante presença de nuvens sobre a região nesses períodos. Foram selecionadas, 

então, as imagens mais representativas dos períodos de cheia que apresentaram a menor cobertura 

de nuvens. 

Para a elaboração dos mapas das feições fluviais em escala 1:150.000 foi desenvolvida 

uma legenda (Figura 2) adequada à especificidades do ambiente fluvial amazônico. Essa 

contribuição é um avanço nos estudos da geomorfologia fluvial de grandes rios em regiões 

tropicais, ainda carentes em pesquisas de detalhe/semi-detalhe.  
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Figura 2: Legenda elaborada para o mapeamento da morfologia fluvial nos 23 trechos selecionados.  
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Os mapas pedológico e geológico foram utilizados para a caracterização dos materiais. A 

diferenciação das ilhas com embasamento rochoso e ilhas sedimentares foi realizada por meio das 

informações contidas no mapa geológico. O mapeamento geológico na escala 1:250.000 (IBGE, 

2000a) também foi tomado como base para a delimitação das áreas de terraços fluviais. Apesar 

de ter um detalhamento menor que os mapas de morfologia fluvial produzidos nesta pesquisa na 

escala 1:150.000, optou-se por utilizar esse mapeamento prévio pela impossibilidade de campo 

para averiguação desses terraços, uma vez que todos eles são encontrados no interior de terras 

indígenas, o que dificulta a entrada de pesquisadores. Como a metodologia para esse mapeamento 

(IBGE, 2000a) previu etapas de campo, decidiu-se respeitar esses limites, ainda que novos 

trabalhos de campo sejam necessários para esclarecer todas as dúvidas suscitadas nos 

mapeamentos da presente pesquisa. 

Para cada trecho de canal selecionado como representativo da diversidade de formas 

fluviais, foi recortado um retângulo de 23 km X 32 km (chamado nesta pesquisa de quadrante), 

dentro do qual foram realizados os mapeamentos da morfologia do canal e das planícies. Em 

outro mapa, foram recortados e organizados fragmentos dos mapeamentos geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos e de vegetação produzidos por IBGE (2000a, 2000b, 2000c, 2012). 

Com esse procedimento, todas as imagens Landsat e mapeamentos, utilizados como base para a 

caracterização dos padrões de canais fluviais, são apresentados para melhor entendimento do 

procedimento de mapeamento e das análises realizadas posteriormente. 

Foi detectada uma grande dificuldade na caracterização hidrológica, decorrente da 

carência de postos fluviométricos ao longo dessa grande bacia hidrográfica. A maioria das áreas 

selecionadas como representativas de diversidade do canal fluvial não dispõe desses dados, e a 

coleta em campo foi considerada inviável para esta pesquisa devido à dimensão do rio, grande 

quantidade de pontos de análise e dificuldade extrema de acesso às áreas. Assim, foram utilizados 

os postos mais próximos, por vezes distantes cerca de 200 km das áreas amostrais (Figura 3).  
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Figura 3: Localização dos postos fluviométricos na bacia hidrográfica e tipos de dados encontrados em cada posto 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
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2.4 - Trabalho de campo 

Foi realizado trabalho de campo para observações pontuais e registro fotográfico. No 

campo foram feitas também entrevistas com moradores locais para auxiliar o entendimento da 

dinâmica do rio em cada ponto. 

Devido à dificuldade de acesso em grande parte das áreas da bacia, foram visitados 

somente os pontos relativamente próximos à cidade de Altamira (20 a 23, distantes até 75 km, em 

linha reta, da sede do município), que devem ser os mais impactados com a construção da Usina 

Belo Monte.  

Um dos procedimentos realizados no trabalho de campo foi a coleta de amostras de solos 

de planícies e ilhas, para posteriores análises granulométricas que iriam auxiliar na caracterização 

dos materiais das planícies e margens dos trechos visitados. Entretanto, os procedimentos 

metodológicos adotados para a análise em laboratório não foram adequados ao tipo de solo da 

região. Ao fim dos cálculos verificou-se um erro sistemático em todas as amostras, que 

acentuava-se naquelas com predomínio de sedimentos finos, em que o peso final das amostras foi 

sempre cerca de 10 a 20% menor que o peso inicial.  

As análises não foram repetidas pela impossibilidade de realização de novo campo para 

coleta. 

Apesar da frustração pelo erro de procedimento, considerou-se que o resultado final não 

foi prejudicado, uma vez que mesmo a escala de trabalho de maior detalhe (1:150.000) não 

possibilita este tipo de procedimento em uma parte significativa das áreas amostrais, no tempo de 

realização desta pesquisa, e com os recursos disponíveis para uma tese de doutorado. Por esse 

motivo, os dados de solos considerados nas descrições das áreas selecionadas nessa escala foram 

os compilados através de mapeamento pré-existente (IBGE, 2012) e as descrições realizadas no 

campo. 

2.5 - Interpretação e análise da diversidade de padrões de canais fluviais na Bacia 

Hidrográfica do Xingu 

Nessa etapa, os dados hidrológicos e os mapeamentos morfológicos, na escala 1:150.000, 

foram analisados com base nos critérios levantados pela revisão bibliográfica relativa à 

classificação de padrões de canais fluviais (sistematizados na Tabela 5). Alguns trechos foram 
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classificados de acordo com os padrões consagrados na literatura (padrões retilíneo, sinuoso, 

meândrico e ramificado), outros trechos oferecem condições diferenciadas, especialmente aqueles 

nos quais o leito é misto, apresentando características de canais de leito rochoso e aluvial. Nesses 

casos foi atribuída uma nomenclatura baseada no tipo de canal (único ou múltiplo), material do 

leito (rochoso ou aluvial), forma (retilínea, sinuosa, meândrica e anastomosada), presença e 

desenvolvimentos de planícies e terraços e outras feições, como lagoas, que ajudam a caracterizar 

o trecho.  

Para correlacionar as variações do padrão de canais fluviais com as rupturas geológicas e 

geomorfológicas, foi construído um perfil longitudinal, tendo como base as informações 

altimétricas fornecidas pelo SRTM e as informações de base (rios e curvas de nível) e temáticas 

fornecidas por IBGE (2000a, 2000b). As correlações explicitadas pelo perfil longitudinal 

permitiram a interpretação das mudanças de padrão de canal fluvial a partir das rupturas 

geológicas/geomorfológicas.  

Além da classificação dos canais fluviais em padrões já ser, por si só, um indicativo de 

geodiversidade, este procedimento também foi importante para o estabelecimento de critérios 

para inserção do parâmetro ‘mudança de padrão de canal’ na avaliação dos índices de 

geodiversidade realizado na área da bacia hidrográfica, conforme explicitado a seguir. 

2.6 - Mapeamento dos índices de geodiversidade na Bacia Hidrográfica do Xingu 

Para a escala da bacia hidrográfica foram compilados e analisados dados secundários, 

obtidos através da generalização de mapeamentos geológicos, geomorfológicos e pedológicos em 

escala 1:250.000 (IBGE, 2000a, 2000b, 2000c, 2003), bem como estudos relacionados à 

dinâmica climática e hidrológica da região.  

A partir dos mapas temáticos levantados e da revisão bibliográfica, foi selecionado e 

aplicado um método de avaliação da geodiversidade, que foi adaptado à realidade amazônica com 

a inserção da variável ‘mudança de padrão de canal fluvial’. Esse procedimento gerou um mapa 

de índices de geodiversidade, em escala 1:4.000.000 com 5 classes (muito baixa, baixa, média, 

alta e muito alta). Por ser considerado parte dos resultados, esse procedimento será descrito 

detalhadamente no item 6.1. 

Foi realizada também uma correlação entre o mapa de índices de geodiversidade da Bacia 

Hidrográfica do Xingu e a biodiversidade da área, inferida pelo mapeamento da vegetação, 
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produzido por IBGE (2000c). 

2.7 - Seleção de área para futuros estudos de avaliação do patrimônio geomorfológico 

Dos 23 trechos representativos de diversidade de padrões de canais fluviais, foram 

selecionados oito, a partir dos critérios apresentados na primeira etapa da metodologia de 

Avaliação do Patrimônio Geomorfológico proposta por Pereira (2006), a saber: científico, 

estético, associação entre elementos geomorfológicos e culturais e associação entre elementos 

ecológicos. Além desses, outros dois, propostos na etapa seguinte da metodologia citada, foram 

considerados importantes e pertinentes para a análise proposta nesses trechos. Trata-se do grau de 

proteção e do grau de deterioração atuais. 

Para esses oito trechos foram discutidos os usos atuais e sugeridas recomendações para a 

conservação da geodiversidade, altamente ameaçada, especialmente na região do 

empreendimento da Usina Belo Monte. 

2.8 - Discussão dos avanços e limites desses procedimentos e parâmetros para a 

avaliação da geodiversidade na região amazônica 

 Após os procedimentos metodológicos descritos nas etapas anteriores foi realizada uma 

discussão de como essas metodologias e procedimentos podem ajudar na proposição de 

parâmetros para o mapeamento da morfologia fluvial de rios amazônicos e na adequação da 

proposta de mapeamento de índices de geodiversidade para a região, apontando os avanços e 

limitações dessa nova abordagem.  

 Para melhor visualização do fluxo de trabalho executado nesta pesquisa, os procedimentos 

descritos anteriormente são apresentados em forma de fluxograma de atividades e produtos 

(Figura 4). 
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Figura 4: Fluxograma de atividades e produtos. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2012. 
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Capítulo 3 – Caracterização da área de estudo 

 

3.1 - Elementos físico-territoriais e populacionais 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Xingu localiza-se entre as latitudes 01º e 15º Sul e 

longitudes 50º e 55º Oeste nos estados do Pará e Mato Grosso, onde encontram-se suas nascentes. 

O Rio Xingu tem comprimento de aproximadamente 2600 km e é um dos afluentes da margem 

direita do Rio Amazonas. Sua área total abrange 51,1 milhões de hectares, sendo 17,7 milhões em 

Mato Grosso e 33,4 milhões no estado do Pará. Deste total, estima-se que 30,5 milhões de 

hectares estão protegidos legalmente do desmatamento, divididos em 28 territórios indígenas e 18 

unidades de conservação (SEFAZ-MT, 2009). A área total desta bacia hidrográfica corresponde a 

13% da área da Bacia Amazônica inserida em território brasileiro (ELETROBRÁS, 2009b). 

Grande parte da bacia hidrográfica de estudo encontra-se bastante preservada devido ao 

número elevado de unidades de conservação e terras indígenas citados anteriormente (Figura 5). 

As maiores áreas desmatadas encontram-se nas porções mais à montante da bacia, pertencentes 

ao Estado do Mato Grosso devido, especialmente, à pecuária e monocultura de soja, e nas 

proximidades da transamazônica, especificamente nos municípios de Senador José Porfírio, 

Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo e Medicilândia. Neste caso, as madeireiras e a pecuária 

são as principais atividades econômicas ligadas ao desmatamento. 
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Figura 5: Localização da área de estudo e disposição das Áreas Especiais (Unidades de Conservação e Terras 
Indígenas) 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 

 
Existem 43 municípios inseridos total ou parcialmente na Bacia Hidrográfica do Rio 

Xingu, destes, 14 pertencem ao estado do Pará e 29 ao estado do Mato Grosso (Figura 6). Todos 

os municípios do estado do Pará apresentaram, em 2000, Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) abaixo da média nacional. Dos municípios do Mato Grosso a maioria também obteve IDH 

abaixo da média brasileira, com exceção de seis, destacando-se Cláudia e Sinop (com IDH acima 

de 0,8), que têm apenas parte de suas terras localizadas a sudoeste desta bacia hidrográfica. 
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Figura 6: Municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
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Em relação à área (km2) o maior município do mundo está totalmente inserido nesta bacia 

(Altamira). Há uma tendência dos municípios com maior área, e predomínio de mata nativa, 

localizarem-se no estado do Pará (em grande parte protegidos por áreas especiais, como pode ser 

observado na Figura 5). No Mato Grosso observa-se que praticamente toda a área não protegida 

por lei (terras indígenas) é utilizada pela agropecuária, com destaque para o cultivo de soja e 

criação de gado. 

Em relação à população há uma densidade demográfica muito baixa. Apenas o município 

de Sinop apresenta uma densidade de 35,71 hab/km2 (Tabela 2), possuindo mais de 100.000 

habitantes, sendo que sua sede localiza-se fora da Bacia Hidrográfica do Xingu. Altamira também 

se destaca com 98.750 de habitantes. Dos 43 municípios, 26 apresentam população abaixo de 

20.000 habitantes e 11 abaixo dos 30.000. Apesar da baixa densidade demográfica observada 

nesses municípios observa-se que a região vem apresentando um crescimento demográfico nas 

últimas décadas, especialmente na região de Altamira, após o início das obras da Usina Belo 

Monte.  

 

Tabela 2: Área, população e IDH dos municípios inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio 
Xingu.  
 

Município Estado 
Área 
(km²) 

População 
2009* 

Densidade 
Demográfi-

ca 
(hab/km2) 

IDH 
1991 

IDH 
2000 

Altamira PA 159.696 98.750 0,62 0.625 0.737 

Anapu PA 11.895 20.421 1,72 0.531 0.645 

Bannach PA 2.957 3.947 1,33 0.657 0.7 

Brasil Novo PA 6.368 19.754 3,10 0.591 0.674 

Cumaru do Norte PA 17.085 11.890 0,70 0.585 0.666 

Gurupá PA 8.540 25.511 2,99 0.506 0.631 

Medicilândia PA 8.273 23.682 2,86 0.606 0.71 

Ourilândia do Norte PA 13.826 21.327 1,54 0.631 0.699 

Porto de Moz PA 17.423 28.091 1,61 0.521 0.65 

Prainha PA 12.599 26.570 2,11 0.555 0.621 

São Félix do Xingu PA 84.212 67.208 0,80 0.605 0.709 

Senador José Porfírio PA 14.374 14.434 1,00 0.544 0.638 

Tucumã PA 2.513 27.691 11,02 0.606 0.747 

Vitória do Xingu PA 2.966 9.664 3,26 0.546 0.664 

Água Boa MT 7.484 20.276 2,71 0.512 0.642 

Alto Boa Vista MT 2.242 5.475 2,44 0.6 0.708 

Campinápolis MT 5.970 14.301 2,40 0.571 0.673 

Canabrava do Norte MT 3.450 5.563 1,61 0.577 0.693 

Canarana MT 10.834 18.014 1,66 0.71 0.761 
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Município Estado 
Área 
(km²) 

População 
2009* 

Densidade 
Demográfi-

ca 
(hab/km2) 

IDH 
1991 

IDH 
2000 

Cláudia MT 3.821 11.148 2,92 0.726 0.813 

Confresa MT 5.796 22.606 3,90 0.563 0.704 

Feliz Natal MT 11.448 11.170 0,98 0.661 0.748 

Gaúcha do Norte MT 16.899 6.195 0,37 0.545 0.702 

Guarantã do Norte MT 4.713 32.142 6,82 0.664 0.757 

Marcelândia MT 12.294 14.473 1,18 0.667 0.771 

Matupá MT 5.152 15.170 2,94 0.686 0.753 

Nova Ubiratã MT 12.695 8.372 0,66 0.703 0.779 

Nova Xavantina MT 5.527 19.398 3,51 0.68 0.76 

Novo São Joaquim MT 5.022 6.985 1,39 0.626 0.743 

Paranatinga MT 24.178 21.424 0,89 0.615 0.724 

Peixoto de Azevedo MT 14.399 30.363 2,11 0.678 0.719 

Planalto da Serra MT 2.454 2.797 1,14 0.595 0.738 

Porto Alegre do Norte MT 3.977 10.109 2,54 0.583 0.709 

Primavera do Leste MT 5.472 46.933 8,58 0.805 0.725 

Querência MT 17.850 11.570 0,65 0.631 0.75 

Ribeirão Cascalheira MT 11.356 9.172 0,81 0.599 0.694 

Santa Carmem MT 3.920 4.573 1,17 0.744 0.787 

São Félix do Araguaia MT 16.848 11.257 0,67 0.624 0.726 

São José do Xingu MT 7.464 4.218 0,57 0.608 0.681 

Sinop MT 3.194 114.051 35,71 0.764 0.807 

União do Sul MT 4.581 4.093 0,89 0.71 0.768 

Vera MT 2.951 9.502 3,22 0.741 0.772 

Vila Rica MT 7.433 20.075 2,70 0.66 0.723 

Brasil / 8.514.876 191.500.000 22,49 0,714 0,771 

Fonte: IBGE (2010), PNUD (2010)  
Organização: Juliana de Paula Silva, 2010. 
* dados estimados 
 

3.2 - Geologia Regional 

 

A área de estudo abrange duas macro-estruturas – o Cráton Arcaico e Proterozóico 

Amazônico e a Cobertura Fanerozóica.  

O Cráton Amazônico que envolve uma vasta área, para além da bacia do Xingu, recebe 

localmente a designação Complexo do Xingu (ISSLER et al., 1974 e SILVA et al., 1974 apud 

SCHOBBENHAUS et al., 1984). De forma generalizada o Complexo do Xingu é constituído por 

gnaisses, migmatitos, anfibolito, ultabásicas e rochas clásticas dobradas, além de inúmeros 

granitóides incluindo granodioritos, dioritos e gabros (SCHOBBENHAUS et al., 1984, p. 15) 

(Figura 7).  
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Figura 7: Regiões, sistemas e faixas de dobramentos do ciclo Brasiliano e crátons relacionados. 
Fonte: adaptado de Issler et al. (1974) e Silva et al. (1974) apud Schobbenhaus, et al. (1984). 
 

A Cobertura Fanerozóica inclui pequena parte da Bacia Sedimentar do Paraná (nas 

cabeceiras) e parte da Bacia do Parecis – Alto Xingu no setor superior da Bacia hidrográfica do 

Xingu, e da Bacia Sedimentar do Amazonas, no baixo curso do Rio Xingu. Essas bacias são 

constituídas por sedimentos paleozóicos e mesozóicos (Figura 14).  

Segundo Schobbenhaus et al. (1984), após a consolidação do Cráton Amazônico, no 

Proterozóico Médio e início do Proterozóico Superior, ocorreram três importantes reativações 

acompanhadas de intensos fenômenos magmáticos e formação de coberturas sedimentares: 

Uatumã, Parguazense e Rondoniense.  
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O evento Uatumã inicia-se em cerca de 1900 Ma com vulcanismo ácido a intermediário, 

de grandes proporções, associado a granitóides anorogênicos. Juliani et al. (2008) afirmam que o 

evento magmático Uatumã  

representa uma das mais importantes atividades magmáticas félsicas paleoproterozóicas 
do mundo, sendo que suas rochas vulcânicas recobrem mais de 1.100.000 km2 (Santos 
et al. 2000) e perfazem, excluindo-se a bacia fanerozóica do Rio Amazonas, cerca de 
30% das rochas aflorantes no Cráton Amazônico. Esse evento gerou extensos derrames e 
fluxos vulcanoclásticos riolíticos cálcio–alcalinos, com unidades andesíticas e dacíticas 
basais subordinadas, e rochas alcalinas do tipo A (FERNANDES et al., 200813, 
JULIANI et al., 200514, LAGLER et al., 2008, LAMARÃO et al., 2002). Inclui também 
um grande volume de granitóides de composições e naturezas diversas, além de plútons 
e diques de rochas máficas e ultramáficas. (JULIANI et al., 2008, p. 3).  

No intervalo entre 1600 a 1700 Ma ocorre a superposição dessa associação vulcano-

plutônica por extensa cobertura sedimentar, com ocasionais intercalações piroclásticas, de origem 

continental e, localmente, marinha. 

Durante a reativação Parguazense (1500 – 1600 Ma) ocorreu uma segunda geração de 

granitos anarogênicos, sendo que no escudo Brasil-Central (Complexo do Xingu) esses 

granitóides são cobertos por sedimentação continental.  

No último evento, denominado Rondoniense (1000 – 1300 Ma), esforços tensionais e de 

cisalhamento causaram reativação de zonas de falhas gerando rochas vulcânicas ácidas. 

Desde o final do evento Rondoniense até o encerramento do ciclo Brasiliano, o cráton 
Amazônico comportou-se como uma ortoplataforma, apresentando localmente algumas 
evidências de ativação do tipo reflexa indicadas pela presença de diques de diabásio com 
idades próximas a 500 Ma. Desde essa época em diante, o cráton perde a 
individualidade, pela sua integração à plataforma Sul-Americana 
(SCHOBBENHAUS et al., 1984, p. 18). 

Após a cratonização da plataforma sul-americana no fim do Proterozóico e início do 

Paleozóico houve um período de estabilização tectônica. No período Ordoviciano-Siluriano, 

extensas bacias sedimentares intracratônicas instalaram-se no território brasileiro, entre elas a 

Bacia Sedimentar Amazônica. A Bacia Sedimentar do Parecis-Alto Xingu apresenta sedimentos 

paleozóicos e mesozóicos e a Bacia do Paraná, sedimentos paleozóicos. 

                                                 
13 FERNANDES C.M.D. & JULIANI C. Ancient volcanic field of the São Félix do Xingu region, SSE of Pará state, 
Carajás Mineral Province, Brazil. Journal of Volcanology and Geothermal Research. 
14 JULIANI C., RYE R.O., NUNES C.M.D., SNEE L.W., CORREA SILVA R.H., MONTEIRO, 
L.V.S.,BETTENCOURT J.S., NEUMANN R., NETO A.A. (2005). Paleoproterozoic high-sulfidation mineralization 
in the Tapajós gold province, Amazonian Craton, Brazil: geology, mineralogy, alunite argon age, and stable-isotope 
constraints. Chemical Geology, v. 215, p 95-125. 
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No período Cenozóico há ocorrência de neotectônica na região amazônica, fortemente 

relacionada com o soerguimento dos Andes, gerando mudanças nos sistemas de drenagem e 

retrabalhamento das rochas mais antigas através da erosão. 

 

3.3 - Tectônica e Evolução da Drenagem da Bacia Amazônica 

 

Segundo Bemerguy e Costa (1991) os principais rios amazônicos são adaptados às 

estruturas que compõem o arcabouço tectônico regional, especialmente as que foram reativadas 

no Mesozóico e Cenozóico. Os autores fazem uma retrospectiva dos estudos realizados na área 

(Bacia Hidrográfica Amazônica e parte da Bacia hidrográfica Araguaia-Tocantins) e dão novas 

contribuições ao entendimento da evolução do sistema de drenagem em sua configuração atual. O 

primeiro estudo mencionado é o de Almeida (197415) que defendia a existência de uma 

paleodrenagem de padrão festonado não explicado a partir do controle estrutural. Em suas 

considerações existia uma paleoplanície de acumulação de um rio denominado de Sanozama que 

tinha todo o seu fluxo correndo para oeste. Nas paleocicatrizes dos meandros dessa planície 

estaria encaixada a drenagem atual. 

Nessa retrospectiva, Bemerguy e Costa (1991) demonstram que Barbosa et al. (197416) 

contestaram essa hipótese sugerindo que, pelo menos até o Cretáceo, existiam dois canais 

principais, um drenando para oeste e outro para leste. Lima (198817) e Cunha (198818) relacionam 

os alinhamentos de drenagem com os alinhamentos estruturais. Outros autores também ratificam 

a importância do controle tectonoestrutural na evolução da drenagem amazônica, tais como 

Grabet (1971), que infere a existência de uma paleodrenagem radial decorrente do arqueamento 

do escudo brasileiro desde o Triássico, padrão este que foi revertido no Terciário Médio, quando 

o levantamento dos Andes gerou um curso para leste, e Rezende (1972), que defende a 

importância de grandes sistemas de geofraturas decorrentes da separação da América do Sul e 

África, gerando importante controle tectônico (BEMERGUY; COSTA, 1991). Os autores 
                                                 
15 ALMEIDA, L. F. G. (1974). A drenagem festonada e seu significado fotogeológico. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA, 28, 1974, Porto Alegre, RS. Anais... Porto Alegre.  
16 BARBOSA, G. V.; RENNÓ, C. V.; FRANCO, E. M. S. (1974). Geomorfologia da Folha AS.22-Belém. In: 
Projeto Radam Brasil. Rio de Janeiro, DNPM, 2:1-27 (Levantamento de Recursos Naturais, 6).  
17 LIMA, M. I. C. (1988). Lineamentos estruturais na seqüência cenozóica Solimões e suas relações com o Cráton 
Amazônico e Bacia do Alto Amazonas. In.: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 35, 1988, Belém, PA. 
Anais... Belém. 
18 CUNHA. F. M. B. (1988). Controle Tectônico-estrutural na hidrografia na região do alto Amazonas. In.: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 35, 1988, Belém, PA. Anais... Belém. 
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apresentam ainda o modelo de Campbell Júnior (199019), que contesta todas as linhas 

apresentadas anteriormente. Nesse modelo haveria a existência de um lago em uma elevação de 

aproximadamente 250-300 metros acima do nível do mar de 45.000 anos AP até o Eo-Holoceno. 

Estruturas de paleodeltas e padrões anômalos de correntes ramificadas dariam suporte para essa 

interpretação. 

Em sua tese Bemerguy e Costa (1991) defendem que  

o controle estrutural efetivo é assinalado nas expressões morfo-hidrográficas, tais como: 
assimetria de tributários, descontinuidades entre terraço e planície-margem (...), 
alinhamento de lagos e rios, e outras particularidades regionais como furos, paranás e 
rios de foz afogada. (BEMERGUY; COSTA, 1991, p. 82).  

Todas essas morfologias podem ser encontradas na Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.  

Os autores apresentam a evolução da Bacia Hidrográfica Amazônica e parte da Bacia 

Hidrográfica Tocantins-Araguaia por meio de três figuras acompanhadas de blocos diagramas 

que representam a configuração tectono-estrutural e o provável arranjo do sistema de drenagem 

em cada período: 

1- Paleozóico Superior – O Arco de Purus na direção NW-SE dividia, então, as drenagens 

das bacias do Amazonas (Médio e Baixo), cuja drenagem escoava para leste, e do chamado 

paleo-Solimões, que escoava para oeste, obedeciam a direção WNW-ESE, provavelmente 

encaixadas em falhas normais. Estes domínios estruturais foram individualizados pelo efeito do 

regime distensivo dominante neste período (Figura 8). 

 

                                                 
19 CAMPBELL JÚNIOR (1990). Late Pleistocene and Early Holocene Hydrologic change in Amazonia. ANNUAL 
MEETING SYMPOSIUM ON AMAZONIA: A DYNAMIC HABITAT – PAST, PRESENT AND FUTURE. New 
Orleans: 1 – 23, 17-18. 23 p. 
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Figura 8: (a) Arcabouço tectono-estrutural do Paleozóico Superior e o provável arranjo do sistema de drenagem 
associado. 
O Arco de Purus funcionava como um divisor de sistemas de drenagem discorrendo para nordeste e para sudeste; (b) 
Bloco diagrama esquemático mostrando, de modo simplificado, o provável paleo-relevo do final do Paleozóico. 
Fonte: Bemerguy e Costa (1991, p. 88). 
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2- Regime extensional no Mesozóico – Neste período ocorreram importantes 

modificações estruturais, gerando um novo compartimento estrutural cujos lineamentos N-S 

passaram a controlar os cursos dos rios Tocantins e Araguaia. Os sistemas vinculados à Bacia do 

Amazonas e do paleo-Solimões não sofreram modificações no sentido de escoamento da 

drenagem, entretanto, a formação de novas falhas normais e de transferência, relacionadas à 

separação da placa da América do Sul e da África (eixo extensional na direção N70E) e da 

América do Sul e da América do Norte (eixo extensional NW-SE), originou novas calhas de 

drenagens e anomalias em cotovelo (Figura 9). 

 
Figura 9: (a) Arcabouço tectono-estrutural do Mesozóico, sobretudo do Cretáceo, e o provável sistema de drenagem 
associado. 
O Arco de Purus ainda funcionava como divisor de águas nessa época, mas grande parte do arranjo hidrográfico deve 
ter sido reorganizado segundo as novas linhas estruturais geradas. Na parte oriental da área, os sistemas Araguaia e 
Tocantins foram implantados e, juntamente com o sistema do Amazonas, contribuíram expressivamente para o 
enchimento da bacia do Marajó; (b) Bloco diagrama esquemático mostrando a provável configuração do relevo da 
época.  
Fonte: Bemerguy e Costa (1991, p. 89). 
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3- Terciário Inferior Médio – Com o soerguimento dos Andes, distintas etapas de 

reorganização dos rios que drenavam para o oeste geraram um grande lago na base da cadeia, que 

foi posteriormente afogado, e a integração da rede de drenagem que passou a associar-se ao 

sistema que existia a leste do arco de Purus (Figura 10). 

 

 
Figura 10: (a) Arcabouço tectono-estrutural do Terciário Inferior Médio (Paleoceno-Oligoceno) e o provável sistema 
de drenagem associado.  
A região pontilhada corresponde à área aproximada ocupada pelo lago formado na base da Cadeia Andina. A 
ampliação progressiva da cadeia de montanhas dos Andes promove a uniformização do sistema de drenagem, o qual 
passa a correr para leste ao longo dos eixos das bacias sedimentares do Solimões e do Amazonas; (b) Bloco diagrama 
esquemático mostrando a provável arquitetura morfológica do final do Terciário Médio.  
Fonte: Bemerguy e Costa (1991, p. 91). 
 

 

4- Final do Pleistoceno – A partir do terciário superior houve a reorganização do arranjo 

de drenagem gerado por falhas transcorrentes de várias direções. O aparecimento de rias 
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interiores e o traçado em zigue-zague seriam decorrência de segmentos transtrativos e 

transpressivos, alternados ao longo desses sistemas transcorrentes (Figura 11). Os autores 

admitem, entretanto, que a ria do Rio Xingu foi formada principalmente em decorrência dos 

efeitos da transgressão Flandriana, diferente de outras rias (como a do Rio Tapajós) que tem 

origem morfo-estrutural. 

 
Figura 11: (a) Arcabouço tectono-estrutural visualizado a partir do Terciário Superior. 
Novas falhas transcorrentes se propagam nas direções E-W e NW-SE, promovendo reorganização da rede de 
drenagem; (b) Bloco diagrama esquemático mostrando o provável quadro morfológico do final do Pleistoceno. 
Fonte: Bemerguy e Costa (1991, p. 92). 
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No estudo da geomorfologia fluvial, em meio tropical úmido, a abordagem puramente 

estrutural deve ser relativizada. A heterogeneidade de embasamento é evidenciada na diversidade 

fluvial, uma vez que o intemperismo químico expõe as diferenças litológicas nas formas fluviais. 

Dessa maneira, o mapeamento da morfologia fluvial, e o estudo da sua diversidade, é 

indispensável ao entendimento da evolução geomorfológica das áreas tropicais. 

 

3.4 - Caracterização Física da Bacia do Rio Xingu baseada nos Mapas Geomorfológico, 

Geológico e Pedológico– escala 1:250.000 (IBGE, 2000a, 2000b, 2003) 

 

Esta caracterização baseou-se nas informações contidas na base de dados associada aos 

arquivos vetoriais (shapefiles), em escala 1:250.000, do mapeamento temático produzido pelo 

IBGE (2000a, 2000b, 2003) para alimentar o banco de dados do Sistema de Proteção da 

Amazônia (SIPAM).  

Para essa caracterização em escala pequena (1:5.500.000) foi realizada uma generalização 

cartográfica baseada em critérios específicos para cada tema: os solos foram agrupados por tipos 

(Figura 12), as unidades geomorfológicas foram agrupadas a partir das Unidades 

Morfoesculturais, que representam o segundo táxon na proposta de mapeamento do relevo 

apresentada por Ross (1992) (Figura 13); as unidades geológicas por meio da idade e tipo de 

rochas (formação/grupo, suítes graníticas, complexos de rochas metamórficas etc.) (Figura 14), e 

as classes de altimetria foram delimitadas a partir do modelo de elevação produzido pelas 

imagens do SRTM (2004) (Figura 15). 
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Figura 12: Mapa Pedológico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.  
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Figura 13: Mapa Geomorfológico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.  
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Figura 14: Mapa Geológico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.  
Generalização cartográfica: Juliana de Paula Silva e João Carlos Christophe da Silva, 2010. 
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Figura 15: Mapa Hipsométrico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu.  
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A sistematização e análise desses dados, em escala regional, permitiu a seguinte 

caracterização da área de estudo: 

O rio principal da Bacia Hidrográfica do Xingu (Rio Culuene) nasce na Chapada dos 

Guimarães, modelado elaborado sobre formações paleozóicas pertencentes à Bacia do 

Parecis/Alto Xingu (subdivisão da Bacia do Paraná proposta por Schobbenhaus et al., 1984). 

Segundo IBGE (2000a, 2000b), predominam nessa unidade formas tabulares em dois níveis 

distintos, um mais elevado (600 a 750 metros), que apresenta sedimentos terciários e 

quaternários, formando a superfície plana ondulada das chapadas onde encontram-se latossolos e 

solos concrecionários. Essa unidade foi soerguida no terciário, levando à dissecação e exposição 

dos arenitos do Grupo Parecis nos fundos dos vales, gerando relevos mais dissecados em 

altimetrias mais baixas (500 a 600 metros). 

Após aproximadamente 120 km à jusante, o Rio Culuene drena para a Depressão 

Interplanáltica de Paranatinga, que é composta por relevos elaborados em sequências de rochas 

metamórficas e/ou metassedimentares falhadas do Paleozóico Médio-Superior. Ross e Santos 

(1982 apud IBGE, 2000b20) acreditam que essa depressão tenha sido “submetida a pelo menos 

duas fases de erosão: uma no Pré-Cretáceo arrasando o dorso das anticlinais e outra no Pós-

Terciário seguida de um evento tectônico, e por fim a dissecação atual”. Os solos dessa unidade 

apresentam, em geral, constituição arenosa, sendo que os cambissolos e argissolos são 

caracterizados por textura média a média argilosa. 

Seguindo à jusante, o rio principal, que passa a chamar-se Xingu, atravessa o Planalto das 

Cabeceiras do Xingu por aproximadamente 550 km, composto basicamente por coberturas 

lateríticas do Pleistoceno. Esse planalto “compreende uma extensa superfície com dissecação 

relativamente suave e de inclinação geral para nordeste, como bem mostram os cursos de 

drenagem, e acha-se cortado por rios que integram” (IBGE, 2000b). Segundo Ross e Santos 

(1982 apud IBGE, 2000b) o relevo sofreu esforços tectônicos epirogenéticos no Terciário e 

processo de pediplanção durante o Pliopleistoceno. Nessa área, as cabeceiras de drenagem 

possuem aspecto interdigitado e apresentam formações superficiais pedogenizadas, que deram 

origem a Latossolos com ferruginização, nas partes mais elevadas, e Neossolos Quartzarênicos, 

nas áreas menos elevadas. Encontram-se também extensas áreas de “planícies e terraços 

                                                 
20 As informações obtidas a partir das referências IBGE (2000a), IBGE (2000b), IBGE (2000c), IBGE (2003) e 
IBGE (2012) foram obtidas por meio da base digital contínua da Amazônia, em formato shapefile, não apresentando, 
portanto, número de páginas. 
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compostos de material silto-arenoso, com eventuais lentes de argilas e linhas de pedras, bem 

como campos de areia e acumulações dunares” (IBGE, 2000b). 

Os próximos 1000 quilômetros são, em grande parte, lindeiros à Depressão do Médio 

Xingu e Depressão do Bacajá. A primeira apresenta “relevos elaborados em rochas cristalinas 

arqueano-proterozóicas correspondentes a áreas cratônicas, maciços medianos e cinturões 

remobilizados. Incluem modelados de aplainamento e formas de dissecação homogênea, às vezes 

diferencial” IBGE (2000b). A Depressão do Bacajá é um dos setores rebaixados do conjunto das 

depressões periféricas elaboradas na margem sul da Bacia Amazônica. Processos de pediplanação 

nivelaram granitos e granodioritos do Complexo Xingu, originando a superfície de piso regional. 

Os processos erosivos que se seguiram resultaram em modelados de dissecação de topos 

convexos e tabulares. Os solos encontrados são os Argissolos Vermelho-Amarelos de textura 

argilosa e Neossolos Litólicos nos setores mais dissecados e nas cristas residuais. 

Nas áreas de depressões há várias ocorrências de relevos residuais, como as Serras do 

Cachimbo, do Jurunas, de Cubencranquém/da Paz/Gorotire, de São Félix/Antonhão/Seringa, 

Serras do Pardo/Porto Seguro e dos Carajás, além de vários afloramentos dos Planaltos Residuais 

do Sul do Pará que configuram morros e cristas com vertentes íngremes e vales profundos 

formados por pediplanação pleistocênica, que isolou blocos de relevos residuais em litologias 

mais resistentes do Proterozóico. 

À montante da Bacia Sedimentar do Amazonas, nas proximidades da Volta Grande do 

Xingu, o rio drena o Patamar Dissecado do Xingu/Pacajazinho e o Planalto Meridional da Bacia 

Sedimentar do Amazonas.  

O Patamar Dissecado do Xingu/Pacajazinho é um  

conjunto de relevos intensamente dissecados formando um patamar periférico à borda 
sul da Bacia Sedimentar do Amazonas no contato com as depressões escavadas no 
embasamento cristalino por processos de circundesnudação. Predominam no conjunto 
formas convexas de grandes dimensões, com entalhes medianos. Os vales apresentam 
fundo chato, colmatados por material colúvio-aluvionar. O intemperismo profundo 
atuando nas rochas cristalinas do embasamento resultou em Argissolos Vermelho-
Amarelos de textura argilosa” (IBGE, 2000b). 

O Planalto Meridional da Bacia Sedimentar do Amazonas é uma  

área de borda de bacia sedimentar que apresenta sucessão de camadas litológicas que 
foram truncadas por fase de pediplanação pretérita e que posteriormente foram 
dissecadas sob condições de clima úmido. Constituindo borda de bacia sedimentar, 
apresenta dois aspectos distintos: uma superfície de dissecação21 suave com caimento 
topográfico para norte e uma área bastante dissecada, por vezes marcada por escarpas 

                                                 
21 Termo que corresponde à “superfície de aplainamento”. 
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erosivas voltadas para sul. A alteração de diferentes camadas litológicas gerou 
principalmente Argissolos Vermelho-Amarelos álicos nas áreas mais dissecadas e 
Latossolos Amarelos, também álicos, nas áreas menos dissecadas (IBGE, 2000b). 

O Rio Xingu, que possui uma largura de cerca de 0,5 km nas áreas rochosas do Patamar 

Dissecado Xingu-Pacajazinho, alarga-se formando uma grande ria de cerca de 10 km de largura. 

Na área da Ria do Xingu, já na Bacia Sedimentar do Amazonas, ocorrem os Tabuleiros do 

Xingu/Tocantins que, segundo IBGE (2000b), teriam sido gerados por  

processos de pediplanação ocorridos no Plio-Pleistoceno que elaboraram uma vasta 
superfície aplainada que nivela a topografia. Processos erosivos posteriores, sob 
condições mais úmidas, descaracterizaram e reentalharam a superfície pediplanada. Os 
relevos tabulares amplos, cujos topos concordantes e planos denotam o aplainamento 
que os nivelou, são cortados pela rede de drenagem, adaptada a vales amplos de bordas 
bem marcadas. O intemperismo das coberturas sedimentares terciário-quaternárias 
resultou em espesso manto de alteritas, originando Latossolo Amarelo distrófico de 
texturas média e argilosa (IBGE, 2000b). 

As planícies são descritas como “relevos elaborados em aluviões e depósitos elúvio-

coluviais quaternários que incluem planícies e terraços compostos de material silto-arenoso, com 

eventuais lentes de argilas e linhas de pedras, bem como campos de areia e acumulações dunares” 

(IBGE, 2000b). No mapeamento realizado no âmbito desta pesquisa as áreas de planície foram 

detalhadas e diferenciadas entre si. 
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3.5 – Aspectos Hidrológicos 

 

De acordo com CPRM (1995) a Bacia Hidrográfica do Xingu apresenta uma descarga 

média de 9.700 m3/s e descarga específica de 19,2 l/s/km2. A pluviosidade média é de 1.930 

mm/ano e o escoamento 6.7 mm/ano, apresentando também um déficit22 de 1.323 mm/ano 

(Tabela 3). Estes dados foram obtidos através de consistência e homogeneização dos dados 

hidroclimáticos da Bacia Amazônica (série histórica de 1973 a 1990) através do “método do 

vetor regional (Hiez, 197723). Este método é baseado na pesquisa do máximo de verossimilhança 

(informação mais provável) de uma série de dados, agrupados por regiões consideradas como 

homogêneas” (CPRM, 1995, p. 32). 

Esse artigo (CPRM, 1995) menciona a existência de um período de menor pluviosidade 

na região da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu nos períodos de julho a novembro. Este período 

aumenta para 15,7 o índice R (relação entre vazões médias mensais extremas) que varia entre 4,7 

(Rio Tapajós) e 7,6 (Juruá) nas bacias hidrográficas contempladas no estudo. 

 

Tabela 3: Características hidrológicas anuais dos principais rios da bacia amazônica 

 

Rio 
Área de 

Drenagem 
(Km²) 

Pluvio 
(mm/ 
ano) 

Descarga 
(m/³s) 

Descarga 
específica 
(l/s/Km²) 

Escoamento 
(mm/ano) 

Déficit 
(mm/ 
ano) 

Solimões em São 
Paulo de Oliv. 

990.780 2.900 46.500 46,9 1.481 1.419 

Purus (confluência) 370.000 2.336 11.000 29,7 938 1.398 
Solimões em 
Manacapuru 

2.147.740 2.880 103.000 48,0 1.513 1.367 

Rio Negro em Manaus 696.810 2.566 28.400 40,8 1.286 1.280 
Amazonas em 
Jatuarana 

2.854.300 2.780 131.600 46,1 1.455 1.325 

Madeira (confluência) 1.420.000 1.940 31.200 22,0 693 1.247 
Amazonas em Óbidos 4.618.750 2.520 168.700 36,5 1.153 1.367 
Tapajós (confluência) 490.000 2.250 13.500 27,6 869 1.381 
Xingu (confluência) 504.300 1.930 9.700 19,2 607 1.323 
Amazonas (foz) 6.112.000 2.460 209.000 34,2 1.079 1.381 
Tocantins (foz) 757.000 1.660 11.800 15,6 492 1.168 

Fonte: CPRM (1995). 
 

                                                 
22 No referido estudo, os autores consideram déficit como a diferença entre a precipitação e o escoamento. 
23 HIEZ. G. (1977). L'homogénéité des données pluviométriques. Cahiers ORSTOM série Hydrologie. 14 (2): 129- 
172. 
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 Em relação ao aporte de sedimentos em suspensão, Latrubesse et al. (2005a) afirmam que 

rios que drenam áreas de cráton ou plataformas apresentam baixo aporte de sedimentos. Rios 

amazônicos com altas descargas líquidas, localizados em áreas florestadas como o Negro, o 

Tapajós e o Xingu apresentam quantidades insignificantes de sedimentos suspensos, 

comparando-se, por exemplo, à quantidade de sedimentos carreada pelo Rio Madeira, que drena 

parte dos Andes bolivianos e peruanos (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Suprimento sedimentar de rios amazônicos 
 

Rio 
Descarga Anual 

(m3/s) 

Área de 
Drenagem 
(103 Km2) 

Qs anual 
(106 ton/ano) 

Suprimento 
Sedimentar 

(ton/km2/ano) 
Amazonas 209.000 6.000 1.000 167 

Madeira 32.000 1.360 450 330 

Negro 28.400 696 8 11,5 

Tapajós 13.500 490 6 12,2 

Tocantins 11.800 757 58 76,6 

Purus 11.000 370 30 81 

Xingu 9.700 504 9 17,8 

Juruá 8.440 185 35 189,2 

Mamoré 8.255 589,5 80 135,7 
Fonte: adaptado de Latrubesse et al. (2005a).  
 
 

3.6 - Clima 

A Bacia do Rio Xingu localiza-se na porção oriental da Bacia Amazônica, sendo marcada 

por ser uma região de transição climática entre o Equatorial (norte) e o Tropical (sul). Essa 

diferenciação do padrão climático norte-sul é decorrente, principalmente, da grande variação da 

latitude. Além desse fator, há que se considerar o efeito orográfico na distribuição espacial da 

precipitação pluviométrica. 

Segundo ELETROBRAS (2009b), os principais sistemas atmosféricos responsáveis pela 

dinâmica climática da bacia são o Sistema Equatorial Continental (SEC), a Convergência 

Intertropical (CIT), os alíseos de nordeste do Hemisfério Norte e os alíseos de sudeste do 

Hemisfério Sul. O SEC e a CIT são os principais sistemas responsáveis pela intensificação da 

pluviosidade, enquanto que os alíseos, principalmente os do Hemisfério Sul, são os que 

proporcionam a definição do período mais seco de inverno-primavera. Excepcionalmente, pode 
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ocorrer o fenômeno da friagem pela atuação de sistemas Polares Continentais ou pela 

intensificação da atividade convectiva no setor pré-frontal da Frente Polar Atlântica.  

Em relação à temperatura, a bacia apresenta clima quente condicionado pela proximidade 

ao Equador e às baixas altitudes, entretanto, as máximas diárias são atenuadas devido à forte 

umidade relativa e à intensa nebulosidade. Nos meses mais frios (de junho a agosto), as 

temperaturas dificilmente ficam abaixo dos 22 ºC, chegando aos 8 ºC quando ocorre o fenômeno 

da friagem.  

Na região de Altamira, a temperatura média durante o ano fica entre 25 ºC e 27 ºC. A 
época mais quente é a primavera, quando age o SEC, e a mais fria, o outono, sob a ação 
da CIT. As médias das mínimas absolutas inferiores a 16 ºC são raras, assinalando-se, 
em geral, no "inverno amazônico", e as médias das máximas absolutas ficam entre 33 ºC 
e 36 ºC, geralmente ocorrendo os maiores valores de agosto a março. 
(ELETROBRAS, 2009b, p. 27). 

No mapa de distribuição da precipitação média anual na bacia (Anexo 1) pode-se observar 

valores médios entre 500 mm e 2.750 mm, apresentando maiores volumes a oeste da bacia e 

próximo à foz. A média anual é de 1.800 mm. Segundo ELETROBRAS (2009b), a área apresenta 

uma sazonalidade bem definida, sendo que, na parte superior da bacia, o período chuvoso vai de 

dezembro a março, enquanto na porção média e inferior da bacia hidrográfica há um atraso desse 

período em torno de dois meses, ocorrendo de fevereiro a maio.  

Esse fato favorece a ocorrência de grandes deflúvios nos trechos do médio e baixo cursos. 

As descargas que ocorrem nesses trechos, no período de fevereiro a abril, são provenientes do 

escoamento superficial das chuvas que atingem o segmento médio inferior da bacia e do 

escoamento dos deflúvios originários das precipitações de um a dois meses antes, nas partes 

média superior e alta da bacia. “Merece citação também a grande acumulação na própria calha do 

rio (...) o que tem grandes efeitos sobre o amortecimento das cheias e seu tempo de trânsito ao 

longo da calha principal do rio Xingu”. (ELETROBRAS, 2009b, p. 22). 

Lucas et al. (2006) fizeram uma regionalização da precipitação no setor pertencente ao 

estado do Pará da Bacia Hidrográfica do Xingu, por meio da técnica estatística multivariada 

denominada “análise de agrupamento”. As estações pluviométricas foram agrupadas em três 

regiões, conforme observado na Figura 16.  
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Figura 16: Regiões homogêneas de precipitação segundo método de Ward. 
Fonte: Lucas et al. (2006). 

 

A região ‘B’ sofre a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), 

apresentando um período de diminuição considerável da pluviosidade entre maio e agosto (meses 

em ocorrem apenas 6% das chuvas anuais), assim como setores mais ao sul, ainda no alto Xingu 

(Figura 17).  

 

 
Figura 17: Variação mensal das chuvas. Grupo B. 
Fonte: Lucas et al. (2006). 
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A região ‘C’ é influenciada atmosfericamente pela Zona de Convergência Intertropical 

(CIT), com estação menos chuvosa entre julho e novembro, quando chove aproximadamente 

15% do valor anual (Figura 18).  

 
Figura 18: Variação mensal das chuvas. Grupo C. 
Fonte: Lucas et al. (2006). 

 

A região ‘A’ é uma área de transição entre as regiões B e C, apresentando período menos 

chuvoso entre os meses de junho a setembro, quando precipita 9% das chuvas anuais (Figura 19). 

 

 
Figura 19: Variação mensal das chuvas. Grupo A. 
Fonte: Lucas et al. (2006). 
 

De acordo com o mapa de clima do Brasil (IBGE, 2002) (Figura 20), regionalmente a 

bacia Hidrográfica do Xingu apresenta três tipos climáticos, classificados como “quentes” (média 

maior que 18 o C em todos os meses do ano). 

O Tropical semi-úmido, caracterizado por 4 a 5 meses secos, ocorre na região das 

cabeceiras, onde estão localizadas as áreas amostrais de diversidade de padrões de canais fluviais 

números 1 a 4.  
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O Tropical úmido, com três meses secos por ano, ocorre em parte da Bacia do Alto Xingu 

e em toda a região do médio curso, onde se encontram os trechos de número 5 a 21.  

Na região do baixo Xingu, o clima predominante é o tropical úmido, que se caracteriza 

por um a dois meses menos chuvosos. Sob esse clima encontram-se apenas os trechos 22 e 23. 
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Figura 20: Fragmento do Mapa de Climas do Brasil em escala 1:5.000.000 (IBGE, 2002) 
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Capítulo 4 – Bases Teórico-metodológicas 

 

4.1 - Bacias Hidrográficas 

 

As Bacias Hidrográficas são consideradas sistemas abertos caracterizados pela entrada de 

material através da pluviosidade que ocorre em seus limites, e pelos sedimentos trazidos das suas 

vertentes por meio de processos de infiltração, escoamento superficial e escoamento basal, 

chegando aos canais fluviais, onde são transportados de forma mais eficiente até a foz, 

considerada como saída do sistema. Esse transporte realizado pelos canais fluviais não ocorre, 

entretanto, de forma homogênea, dependendo de características como declividade, forma do 

perfil longitudinal, profundidade, sinuosidade, tipo de material proveniente da bacia, tipo de 

material do canal, vazão, tipo de fluxo, entre outras. Estas variáveis dão origem a diversos tipos 

de canais que são estudados em sua morfologia, para diversos fins como navegação, potencial 

hidrelétrico, pesca e turismo, além do valor científico strito sensu. 

Os rios podem ser considerados ajustados quando mantém uma relação de equilíbrio entre 

as características morfológicas e hidrodinâmicas, sendo que  

modificam-se gradualmente em função do trabalho realizado pelo sistema, realizando 
trocas em suas propriedades. Caso haja modificações de uma ou mais variáveis, o rio 
torna-se desajustado e é levado a modificar suas características morfológicas e dinâmicas 
de forma acelerada. (SOUZA FILHO, 1993, p. 25).  

Segundo Love (197924 apud SOUZA FILHO, 1993) estes ajustes podem ser de pequena 

escala quando há modificações de uso da terra e precipitação local. Neste caso o tempo envolvido 

estaria na ordem de séculos25. Ajustes de média escala, na ordem de milhares de anos, podem 

ocorrer devido a mudanças climáticas de média escala levando ao retrabalhamento de todo o vale. 

Há ainda ajustes de grande escala decorrentes de grandes ciclos de erosão/deposição, 

influenciados por flutuações climáticas de longo período (dezenas de milhares de anos). 

As modificações no padrão dos canais também ocorrem ao longo do perfil longitudinal de 

                                                 
24 LOVE, D. W. (1979). Quaternary fluvial geomorphic adjustments in Chaco Canyon, New México. In: Adjustments 
of the fluvial systems. D. D. Rhodes; G. P. Williams (eds). Proc. Tenth an Geom. Symp. Series. Birghmighan, New 
York, p. 277-308. 
25 Essa escala na ordem de séculos considerada por Love, em 1979, pode ocorrer de forma mais rápida conforme o 
tipo de mudança inserida pelo fator antrópico. Dessa forma, usos como construção de barragens, agricultura 
intensiva, desmatamentos, entre outros, podem acelerar essas mudanças na escala de décadas ou até anos. 
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um rio de acordo com as mudanças em suas características, como aumento da vazão, da carga 

sedimentar total, diminuição do tamanho médio das partículas e da quantidade de sedimentos 

transportados por unidade de volume. Ao longo do perfil longitudinal essa tendência teria como 

conseqüência geral o aumento da largura, da profundidade e do raio hidráulico, bem como a 

redução da resistência ao fluxo, da velocidade e da declividade (SOUZA FILHO, 1993). Alguns 

autores consideram que essas mudanças ocorrem através de um continuum e outros através de 

superação de limiares.  

Por outro lado, as mudanças de embasamento geológico têm uma importância 

fundamental nas mudanças de padrão, implicando, muitas vezes, em contradizer essas tendências 

ou criar rupturas morfológicas e até mesmo barreiras biogeográficas, como pode ser observado na 

Bacia Hidrográfica do Xingu. 

Nesta pesquisa será explorado o conceito de padrão de canais, que é a caracterização de 

determinado trecho de rio a partir de variáveis de forma, materiais, hidrologia e processos 

hidrogeomorfológicos. Cada padrão de canal tem características distintas com formas e habitats 

diversos, de maneira que a grande diversidade de padrões de canais em uma bacia hidrográfica 

pode indicar altos índices de geodiversidade e, consequentemente, biodiversidade. 

 Considerando essa perspectiva, o estudo dos padrões de canais fluviais é um importante 

instrumento para ser utilizado como base para a seleção de áreas para conservação e preservação, 

especialmente na Amazônia, onde a dinâmica fluvial tem grande representatividade espacial e 

processual. 

 No próximo tópico será feita uma discussão sobre como esse conceito evoluiu na 

literatura em geomorfologia fluvial. 

No Brasil, esse tema é pouco explorado, havendo contribuições importantes de 

Christofolleti (1981), Souza Filho (1993), Latrubesse et al. (2005a, 2005b), Silva (2006) e 

Zancopé (2008), sendo que destes, apenas Latrubesse et al. (2005a, 2005b) vem se dedicando à 

pesquisa na bacia hidrográfica amazônica. 

 

4.2 - Classificação de Canais Fluviais, uma revisão 

 

Em Kondolf et al. (2003) encontra-se uma reflexão sobre a importância da classificação 

de canais em geomorfologia fluvial, explorando usos e limitações da classificação como uma 
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ferramenta em geomorfologia fluvial e gerenciamento de rios. Essa reflexão é realizada através 

de uma revisão crítica de exemplos de sistemas deste tipo de classificação. 

Segundo os autores, os rios variam amplamente em tamanho, em forma de canal e em seu 

grau de dinamismo. A variabilidade regional nos processos e características fluviais confere uma 

dificuldade no desenvolvimento de sistemas gerais e regionais de caracterização fluvial 

(KONDOLF et al., 2003). 

Uma das principais motivações para utilizar sistemas de classificação é melhorar a 

comunicação entre diferentes profissionais, especialmente em meios interdisciplinares. Como os 

biólogos tentaram classificar os componentes do habitat aquático para fornecer um quadro 

comum para prover de informações as diversas disciplinas, alguns autores reconheceram a 

necessidade de um sistema de classificação para canais fluviais (PENNAK, 197126; HAUKES, 

197527; TERREL; MACCONNELL, 197828; NEWSON; NEWSON, 2000, apud KONDOLF et 

al., 2003). Para que os sistemas de classificação possibilitem uma melhor comunicação, eles 

devem ser objetivos, de modo que profissionais de diferentes disciplinas e em diferentes regiões 

possam utilizar uma mesma linguagem. No entanto, um grande complicador para um sistema de 

classificação unificado são as diferentes características geomorfológicas de sistemas fluviais 

encontradas na natureza (KONDOLF et al., 2003). Outra dificuldade encontrada é o fato de que 

as classificações voltadas a ambientes temperados, mais exploradas em grande parte das 

pesquisas, nem sempre são aplicáveis à realidade dos sistemas hidrográficos das áreas tropicais 

úmidas. 

Sistemas fluviais podem ser vistos como inerentemente hierárquicos com pequenas 

unidades agrupadas dentro de outras maiores, sendo que níveis superiores controlam níveis 

inferiores, mas não vice versa. Ou seja, uma determinada paisagem/ecorregião com litologia, 

clima, geomorfologia e histórico de uso da terra semelhantes tenderia a dar origem a 

características de canais semelhantes e, assim, constituir um sistema de classe hidrográfica que 

pode ser dividido em subsistemas. (KONDOLF et al., 2003). 

                                                 
26 PENNAK, R. W. (1971). Towards a classification of lotic habitats. Hydrobiologia 38: 321-334. 
27 HAWKES, H. A. (1975). River Zonation and classification. In: Whitton, B., ed., River Ecology. Berkeley: 
University of California Press, pp. 321-274. 
28 TERRELL, T. T. and McCONNELL, W. J. (1978). Stream Classification 1977: Procedings of the Workshop Held 
at Pingree Park, Colorado, October 1977, US Fish and Wildlife Service Publication No. FWS/OBS-78/23, USFWS 
Instream Flow Group, Fort Collins, Colorado, pp. 1-38. 
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Kondolf et al. (2003) afirmam ainda que desde o final do século XIX vários tipos de 

classificações hidrogeomorfológicas foram propostas, sendo os dois principais objetivos: 

1. Entendimento científico de como os rios funcionam (processos), da existência de 

limiares naturais que produzem uma complexidade longitudinal em diferentes escalas espaciais, e 

da possibilidade dos canais serem agrupados em classes homogêneas; 

2. Orientação para gerenciamento com base geomorfológica para informar decisões sobre 

manutenção de canais, melhoramento, restauração ou conservação. Nesse caso, critérios 

geomorfológicos podem ser misturados com critérios de outras disciplinas (ex. ecologia, química 

da água). 

As primeiras classificações foram baseadas na diferenciação de rios de montanhas e rios 

de planície (DANA,185029). Ainda no século XIX, Powel (187530) propôs uma classificação de 

rios baseada em suas relações genéticas com a estrutura geológica. Davis (189931) explorou a 

questão dentro da sua teoria do ciclo geográfico (KONDOLF et al., 2003). Já no século XX, as 

principais classificações foram baseadas nos seguintes critérios: 

 

4.2.1 - Classificações baseadas em processos 

Em obra clássica, Leopold e Wolman (1957) apresentaram bases quantitativas para 

diferenciar padrões de canais retos, meândricos e entrelaçados, baseadas em relações entre 

declividade e descarga. Essas primeiras bases de classificação de padrões foram revisadas e 

ampliadas (RUST, 197832; SCHUMM, 198533; FERGUNSON, 198734; CHURCH, 199235; 

THORNE, 199736; ALABIAN; CHALOV, 1998), em particular com a inclusão de padrões 

                                                 
29 DANA J. (1850). On denudation in the Pacific. American Journal of Science.  Series 2, 9:58-62. 
30 POWEL J.W. (1875). Exploration of the Colorado River of the West and its Tributaires. Washington, DC: 
Government Printing Office, 291 p. 
31 DAVIS W.M. (1899).  The geographical cycle. Geographical Journal 14: 481-504. 
32 RUST B.R. (1978). A classification of alluvial channel systems. In: MIALL, A.D. (ed.). Fluvial Sedimentology, 
Canadian Society of Petroleum Geologist Memoir 5, pp. 187-198. 
33 SCHUMM S.A. (1985). Patterns of alluvial rivers. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 13:5-27. 
34 FERGUSON R. (1987). Hydraulic and sedimentary controls of channel pattern. In: RICHARDS K. (ed.). River 
channels, environment and process. Basil: Blackwell, pp. 129-158. 
35 CHURCH M. (1992). Channel morphology and typology. In: CALOW P.; PETTS G. (ed.). The rivers handbook: 
hydrological and ecological principles. Oxford: Blackwell Scientific Publications, pp. 126-143. 
36 THORNE C.R. (1997). Channel types and morphological classification. In: THORNE C.R.; HEY R.D.; NEWSON 
M.D. (ed.). Applied fluvial geomorphology for river engineering and management. Chichester: John Wiley and Sons 
Ltd., pp. 175-222. 
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adicionais como o anastomosado (SMITH; SMITH, 198037; KNIGHTON; NANSON, 1993; 

MAKASKE, 2001), e rios anabranches (NANSON; KNIGHTON 1996).  

Schumm (196338, 197739) classificou os rios com base na morfodinâmica de leito, estável, 

erosivo, ou agradacional e, adicionalmente, diferenciou-os através da predominância de carga 

suspensa, carga mista, ou transporte de carga de fundo.  

Nanson e Croke (199240) levaram em consideração a forte dependência entre canal e 

planície de inundação para propor uma classificação genética e detalhada das planícies 

(KONDOLF et al., 2003). 

Alabian e Chalov (1998) consideram que os padrões de canais são formados por um 

continuum morfológico. Este continuum é bi-dimensional, definido por formas planas (canais 

retos, meândricos e ramificados) e níveis estruturais do relevo fluvial: planície de inundação 

(foodplain), leito maior (flood channel) e leito menor (low-water channel). São combinações 

entre essas variáveis que dão a diversidade dos canais. Um dos mais importantes fatores no 

desenvolvimento dos canais é a potência do fluxo, definida pela vazão e a declividade do canal, 

sendo que, quanto maior a potência do fluxo maior a tendência à ramificação.  

 

4.2.2 - Características dos canais 

Howard (1980, 1987) descreve canais como aluviais ou de leito rochoso. Como diferenças 

fundamentais nos materiais do leito refletem limiares nos processos de canais, a classificação de 

Howard (1980) fornece uma resposta potencial para diferentes tipos de canais, mas traz uma 

subdivisão demasiadamente abrangente para distinção da ampla gama de canais fluviais 

encontrada na natureza.  

Church (199241) classificou os canais pela escala. Enquanto pequenos canais são 

estreitamente ligados a processos de vertente, grandes canais são aqueles em que a morfologia é 

                                                 
37 SMITH D.G; SMITH N.D. (1980). Sedimentation in anastomosed river systems: examples from alluvial valleys 
near Banff, Alberta. Journal of Sedimentary Petrology, 50(1): 157-164. 
38 SCHUMM S.A. (1963).  A tentative classification of alluvial river channels.  US Geological Survey Circular 477, 
Washington, DC. 
39 SCHUMM S.A. (1977). The fluvial system. New York: John Wiley and Sons Ltd. 
40 NANSON G.C.; CROKE J.C. (1992). A genetic classification of floodplains. Geomorphology. 4: 459-486. 
41 CHURCH M. (1992). Channel morphology and typology. In: CALOW P.; PETTS G. (ed.). The rivers handbook: 
hydrological and ecological principles. Oxford: Blackwell Scientific Publications, pp. 126-143. 
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determinada pelos processos fluviais (p.e. descarga, gradiente, aporte de sedimentos) e controles 

geológicos (KONDOLF et al., 2003). 

Segundo Brotherton (1979) a relativa facilidade de erosão e transporte de material dos 

bancos é um elemento fundamental na diferenciação entre os padrões de canal. Se a erosão é mais 

atuante que o transporte, o canal se manterá retilíneo. Se, por outro lado, a erosão é menos 

atuante que o transporte, a deposição resultante levará ao entrelaçamento. Rios meândricos 

assumem uma posição intermediária, onde erodibilidade e transportabilidade estão 

aproximadamente em equilíbrio. 

 

4.2.3 - Classificações baseadas na potência do fluxo 

A partir do reconhecimento da potência do fluxo como uma variável chave em 

geomorfologia fluvial, um número crescente de classificações tem sido baseado nesse parâmetro. 

O conceito de fluxo foi usado, primeiramente, em geomorfologia fluvial para estudar transporte 

de sedimentos em canais fluviais (KNAPP, 193842; BAGNOLD, 199643) e, posteriormente, 

aplicado para diferentes propostas: carga de fundo e carga suspensa (BAGNOLD, 197744), 

instabilidade do canal e erosão das margens (BROOKES, 198745; LAWLER, 199246), limiares 

em padrões de canais (FERGUSON, 198147; VAN DEN BERG, 199548) e dinâmica de planícies 

fluviais (NANSON; CROKE, 1992; BRAVARD, PEIRY, 199949, apud KONDOLF et al., 2003). 

Utilizando esse critério, Schumm (1981) classifica os canais fluviais levando em 

consideração a carga de sedimentos que se desloca da zona 1 para a zona 3 (Figura 21), chegando 

a 14 padrões possíveis, sendo que 5 são mais comumente encontrados nas condições 

                                                 
42 KNAPP R.T. (1938). Energy-balance in stream-flows carrying suspended load. American Geophysical Union 
Transactons. 19: 501-505. 
43 BAGNOLD R.A. (1996). An approach to the sediment transport problem form general physics. Us Geological 
Survey Professionnal Paper 422 (I): 37p. 
44 BAGNOLD R.A. (1977). Bed load trqansport by natural rivers. Water Ressources Research. 13(2): 303-312. 
45 BROOKES A. (1987). The distribuition and management of channelized streams in Denmark. Regulated rivers: 
research and management. 1: 3-16. 
46 LAWLER D.M. (1992). Process dominance in bank erosion systems. In: CARLING P.A.; PETTS G.E. (ed.). 
Lowland floodplain rivers: geomorphological perspectives. Chichester: John Wiley and Sons Ltd., P. 117-143. 
47 FERGUSON R. (1981). Channel form and channel changes. In: LEWIN J. (ed.). British rivers. Boston: Allen & 
Unwin, pp. 90-125. 
48 VAN DER BERG J.H. (1995). Prediction of alluvial channel pattern of perennial rivers. Geomorphology. 12: 259-
279. 
49 BRAVARD J.P.; PEIRY J.L. (1999). The CM pattern as a tool for the classification of alluvial suites and flodplans 
along the river continuum. In: MARRIOTT S.B.; ALEXANDER J. (ed.). Floodplains: interdisciplinary approaches. 
Special Publications 163, London: Geological Society, pp. 259-268. 
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geológicas/climáticas atuais: canais retos com ondas de areia móveis, canais retos com barras 

alternadas e talvegues sinuosos, canal meândrico muito sinuoso e simétrico, canal meândrico com 

curvas largas, canais em transição do meândrico para o entrelaçado e canais tipicamente 

entrelaçados. Segundo o autor, tudo sobre sistemas fluviais reflete instabilidade e variabilidade de 

processos e taxas. Os padrões variam através do tempo e longitudinalmente, e através dos canais, 

dependendo de variações na morfologia do vale (que pode ser decorrente de eventos tectônicos 

ou mudanças climáticas) e contribuições dos afluentes. Essas mudanças não ocorrem, entretanto, 

de forma contínua e sim de forma abrupta quando limiares de erosão ou deposição são atingidos. 

 
Figura 21: Classificação dos canais fluviais segundo Schumm (1981). 
Fonte: Knighton (1998). 
 

4.2.4 - Classificações Hierárquicas 
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Muitos modelos de classificação carecem de uma definição de unidades espaciais 

interligadas dentro das quais a variabilidade de cada pequeno nível hierárquico é forçada pelo 

nível hierárquico superior. Em uma escala mais ampla, diferenças nos estilos de precipitação e 

vegetação conduzem a diferenças nos processos fluviais e características em grandes zonas 

climáticas (ex. regiões alpinas, tropicais, temperadas, áridas e polares).  

Nas classificações hierárquicas níveis superiores controlam níveis inferiores, mas não 

vice-versa (KONDOLF et al., 2003). 

 

4.2.5 - Classificação Geomorfológica para gerenciamento 

Classificações têm sido planejadas especialmente para gerenciamento no Reino Unido 

(NRA, 199250; DOWNS, 199451; NEWSON et al., 199852), França (ZUMSTEIN; 

GOETGHEBEUR, 199453; AQUASCOP, 199754; SCHMITT, 2001b55), Alemanha (OTTO, 

199156, BOSTELMANN et al., 1998a57, 1998b58), Estados Unidos (CUPP, 1989b59; ROSGEN, 

1994, 199660; MONTGOMERY; BUFFINGTON, 199761, 199862) e América do Sul (KING et 

                                                 
50 NRA (National Rivers Authority) (1992). River channel typology for river planning and management, Internal 
report to NRA Thames region, prepared by Geodata Unit, Southampton University, England. 
51 DOWNS P.W. (1994). Characterizations of river channel adjustments in the Thames Basin, south-east England. 
Regulated rivers: research and management. 9: 151-175. 
52 NEWSON M.D.; CLARK M.J.; SEAR D.A.; BROOKES A. (1998). The geomorphological basis for classifying 
rivers. Aquatic Conservation. 8: 415-430. 
53 ZUMSTEIN J.F.; GOETGHEBEUR P. (1994). Typology des rivières du basin Rhin-Meuse. Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, 6p. + 1 carte.  
54 AQUASOP (1997). Système d’valuation de la qualité du milieu physique. 1. Typogie physique simplifiée des 
cours d’eau français. Rapport, Agence de l’eau, 55p. 
55 SCHMITT L. (2001b). Etude de la typologie de cours d’eau alsaciens: expertise scientifique et consolidation de 
acquis. Rapport final. ULP, Centre d’Etudes et de Recherches Eco-Géographiques Fre 2399, Agence de l’Eau Rhin-
Meuse, 166p.+ann.  
56 OTTO A. (1991). Grundlagen einer morphologischen typologie der Bache. In: LARSEN P. (ed.) Mitteilungen 180. 
University of Karlsruhe: Institute for Hydraulic Structures and Agricultural Engineering, pp. 1-94.  
57 BOSTELMANN R.; BRAUKMANN U.; BRIEM E.U.; DREHWALD U.E.; FLEISCHHACKER T.U.; 
HUMBORG G.T.; KÜBLER P.G.; NADOLNY I.; SCHEURLEN K. (1998A). Regionale bachtypen in Baden-
Würtemberg. Arbeitsweisen und exemplarische ergebnisse an Keuper- und Gneisbächen. LFU, Ministerium für 
Umwelt und Verkehr Baden-Würtemberg, Handbuch Wasser 2, Karlsruhe, 268 p. 
58 BOSTELMANN R.; BRAUKMANN U.; BRIEM E.U.; FLEISCHHACKER T.U.; HUMBORG G.T.; NADOLNY 
I.; SCHEURLEN K.; WEIBEL U. (1998B). An approach to classification of natural streams and floodplain in South-
west Germany. In: WAAL L.C.; LARGEE A.R.G.; WADE P.M. (ed.). Rehabilitation of rivers: principles and 
implementation. Chichester: John Wiley and Sons Ltd., pp. 31-55. 
59 CUPP C.E. (1989B). Stream corridor classification for forested lands of Washington. Washington Forest 
Protection Association, Washington, USA, 24 p. +ann. 
60 ROSGEN D.L. (1996). Applied rivers morphology. Wildland Hydrology, Pagosa Springs, Colorado, 390p. 
61 MONTGOMERY D.R.; BUFFINGTON J.M. (1997). Channel reach morphology in mountain drainage basins. 
Geological Society of America Bulletin. 109: 596-611. 
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al., 199263; VAN NIEKERK et al., 199564; HERITAGE et al., 199765; VAN NIEKERK et al., 

DOLLAR, 200066). Essas classificações orientadas ao gerenciamento são principalmente de 

escala regional, ou centradas no trecho de canal ao longo do continuum de rio ou, ainda, 

realizados por amostragem aleatória em uma dada área (com limites naturais e políticos) 

(KONDOLF et al., 2003).  

As classificações para a gestão territorial, contudo, são bastante diversas e sua qualidade é 

dependente da existência de conhecimento geomorfológico e de demais áreas afins e de 

profissionais capacitados para decodificá-lo. 

Boitsidis e Gurnell (2004) também desenvolvem este tipo de classificação para 

gerenciamento de trechos de rios no Reino Unido. 

 

4.2.6 - Zoneamento Longitudinal 

Metodologias de setorização baseadas em parâmetros geomorfológicos têm sido 

desenvolvidas para definir trechos homogêneos para formulação de recomendações específicas 

de gerenciamento. Por exemplo, Bernot et al. (199667) distinguiu variáveis de controle 

(independentes), tais como a morfologia do vale, a descarga e unidade geológica, a partir do 

ajuste de variáveis (dependentes), tais como potência específica do fluxo e padrão de canal. 

Embora não seja uma ferramenta sofisticada do ponto de vista técnico, a abordagem é de fácil 

desenvolvimento e reprodução, e pode ser usada como uma análise preliminar para planejamento 

de intervenções (KONDOLF et al., 2003). 

 

4.3 - Definições dos Padrões de Canais Fluviais 

                                                                                                                                                              
62 MONTGOMERY D.R.; BUFFINGTON J.M. (1998). Channel processes, classification, and reponse potencial.  In: 
NAIMAN R.J.; BILBY R.E. (ed.). River ecology and management. New York: Springer-Verlag Inc., pp. 13-42. 
63 KING J.M.; DEMOOR F.C.; CHUTTER F.M. (1992). Aternative ways of classifying rivers in southern Africa. In: 
BOON P.J.; CALOW P.; PETTS G.E. (ed.). River conservation and management. Chichester: John Wiley and Sons 
Ltd., pp. 213-230. 
64 VAN NIEKERK A.W; HERITAGE G.L.; MOON B.P. (1995). River classification for management: the 
geomorphology of the Sabie River in the Esatern Transvaal. South Africa Geographical Journal. 77 (2): 68-76. 
65 HERITAGE G.L.; VAN NIEKERK A.W.; MOON B.P. (1997). A comprehensive hierarchical river classification 
system. Geoökoplus. 4: 75-84. 
66 DOLLAR E.S.J. (2000). Fluvial geomorphology. Progress in physical geography. 24(3): 385-406. 
67 BERNOT V.; CALLAND V.; BRAVARD J.P.; FOUSSADIER R. (1996). La sectorisation longitudinale du 
Vidourle (Gard-Hérault): une méthode appliquée à la gestion environnementale de l’espace fluvial méditerranéen. 
Revue de Géographie de Lyon. 4: 323-339. 
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4.3.1 - Canais em Leitos Aluviais 

Segundo Knighton (1998), apesar da maior variedade de padrões de canais encontrada 

atualmente na literatura, a divisão nos três tipos básicos de canais aluviais (retos, meândricos e 

entrelaçados) proposta por Leopold e Wolman (1957) ainda pode ser considerada válida se 

relacionada com o conceito de continuum. Para os autores, os padrões de canais seriam 

controlados pela interação entre variáveis contínuas, sendo que cada padrão seria associado a 

uma determinada combinação dessas variáveis. O problema estaria em identificar as variáveis 

significantes e como elas controlam estes padrões.  

A seguir serão apresentadas características consideradas atualmente como indicativas dos 

quatro tipos de padrões apresentados na Tabela 5, além da definição de canais em trechos 

rochosos e hipóteses sobre a formação das rias fluviais. 

Os canais retos (straight) são possivelmente restritos aos ambientes de baixa energia, 

onde a potência do fluxo não é suficiente para a erosão das margens (KNIGHTON, 1998). Se os 

rios retos apresentam um padrão de talvegue sinuoso com bancos de areia assimétricos, pode 

haver um aumento da assimetria decorrente do aumento da vazão dando início à passagem para o 

padrão sinuoso (MORISAWA, 1985). A passagem do padrão reto para o meândrico em cinco 

estágios sucessivos foi apresentada por Keller (1972) (Figura 22). 

Canais retos podem ser relacionados também a trechos de rios com controle estrutural, 

onde a resistividade das rochas impede a formação de leitos aluviais. 

Na Amazônia, notadamente nas bacias hidrográficas dos rios Negro, Tapajós e Xingu, há 

trechos de canais retilíneos que são controlados pela estrutura, entretanto, desenvolvem também 

morfologias aluvionares. Devido a grande magnitude desses rios, processos consagrados na 

literatura se sobrepõem, assumindo uma nova dinâmica, muitas vezes com características de dois 

ou mais padrões em um único trecho de canal. 
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Figura 22: Evolução de trecho de canal reto para o meândrico ressaltando a disposição das depressões (pools), 
soleiras (riffles), áreas erosivas e deposicionais. 
 Fonte: Keller (1972 apud Selby, 1985). 
 

Christofoletti (1981) define canais meândricos (meandering) como “tipo de canal fluvial 

em que os rios descrevem curvas sinuosas, largas, harmoniosas e semelhantes entre si, através de 

um trabalho contínuo de escavação na margem côncava (local de maior velocidade da corrente) e 

de deposição na margem convexa (local de menor velocidade)” (CHRISTOFOLETTI, 1981, 

p.163). Esse processo de escavação nas margens côncavas e deposição nas convexas é chamado 

de divagação meândrica, onde o canal pode migrar horizontalmente tanto em direção à jusante 

como lateralmente, dentro da planície. Esse tipo de canal é considerado o mais conhecido dentre 

todos, devido ao grande número de estudos envolvendo esse padrão.  

Essa definição, que descreve as curvas como harmoniosas, nem sempre tem aplicação na 

natureza. Muitos rios meândricos apresentam curvas com formas aleatórias, provenientes de 

condições ambientais diferenciadas onde o processo de meandramento (que em princípio gera 

formas regulares) atua. Alguns autores (SNOW, 198968; NIKORA, 199169 apud KNIGHTON, 

1998) consideram inclusive a geometria meândrica como uma estrutura fractal. Alguns exemplos 

                                                 
68 SNOW, R. S. (1989). Fractal sinuosity of stream channels. Pure and Applied Geophisycs 131, 99-109. 
69 NIKORA, V. I. (1991). Fractal structures of river plan forms. Water Resources Research 27, 1327-33. 
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dessa geometria são apresentados na Figura 23. 

 
Figura 23: Exemplos de rios meândricos regulares, irregulares e tortuosos.  
Fonte: adaptado de Knighton (1998). 
 

O índice de sinuosidade acima de 1,5 é o principal critério usado para classificar os rios 

meândricos (KNIGHTON, 1998). Existem várias formas de se obter esse índice, sendo que nesta 

pesquisa será utilizada aquela proposta por Brice (1964): 

IS = comprimento do talvegue/comprimento do vale (LEOPOLD e WOLMAN, 1957) 

IS = comprimento do canal/comprimento do eixo do cinturão meândrico (BRICE, 1964) 

IS = 3.5 F-0.27 (SCHUMM, 1963) 

IS = 0.94 M0.23 (SCHUMM, 196370) 

Onde: IS = Índice de Sinuosidade, F = relação largura/profundidade, M= porcentagem silte/argila 

no perímetro do canal. 

Embora experimentos em laboratório simulando a passagem do padrão de canal reto para 

o meândrico já tenham sido realizados (Figura 22), ainda não há uma explicação satisfatória 

sobre como ou porque os meandros são desenvolvidos. A tendência à regularidade das curvas 

                                                 
70 De acordo com Schumm (1963), a sinuosidade aumenta quando a porcentagem de silte/argila no perímetro do 
canal é maior, tornando o canal mais estreito e mais profundo. 
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meândricas sugere a não aleatoriedade dessas formas. De acordo com Knighton (1998), a maior 

parte das explicações se baseiam em duas grandes hipóteses:  

• A mobilidade é uma propriedade inerente do fluxo turbulento: a reversão periódica do 

fluxo helicoidal tem sido reconhecida como uma importante influência no padrão da 

divagação meândrica; 

• A oscilação meândrica seria resultado da interação entre o fluxo e a mobilidade do canal, 

interação à qual o transporte de sedimentos seria o elemento essencial. A esse respeito 

Friedkin (194571 apud CHISTOFOLETTI, 1981, p. 190-191) afirma que, erodindo suas 

margens, os rios “irão meandrar simplesmente porque o fluxo de água tem capacidade 

limitada para carregar areia ao longo do leito. A erosão das margens é o único pré-

requisito para o meandramento”. 

Na primeira afirmação, a grande questão levantada por Schumm e Lichty (197372 apud 

CHISTOFOLETTI, 1981) é se o fluxo helicoidal é a causa dos meandramentos ou se o próprio 

fluxo é gerado pela sinuosidade do rio. A segunda hipótese seria contestada pelo fato de que há 

meandramentos também em ambientes desprovidos de carga sedimentar, como na superfície de 

geleiras, nos oceanos e na atmosfera. 

Outra hipótese apresentada (CHISTOFOLETTI, 1981; KNIGHTON, 1998) é a de que os 

rios meandram para dispersar energia. Chang (198873) afirma que o desenvolvimento do padrão 

meândrico é explicado pela tendência dos rios em estabelecer uma declividade de canal mínima 

para uma dada condição de entrada de fluxo e materiais. Langhbein e Leopold (1966 apud 

CHISTOFOLETTI, 1981) concluem, após experimentos de laboratórios, que a forma meândrica 

é a mais provável entre todas as possíveis trajetórias, pois permite que os rios executem seu 

trabalho pelo esforço mínimo. 

Christofoletti (1981) corrobora esta hipótese, afirmando que  

o rio meândrico apresenta maiores modificações no perfil do leito que o segmento reto 
de mesma magnitude. Essas mudanças na profundidade produzem alterações na 
inclinação da superfície da água e, dessa forma, reduzem a variabilidade na força de 
cisalhamento e na fricção, assim como diminuem os contrastes no gasto de energia entre 
os diversos setores. O gasto de energia encontra-se uniformemente distribuído, e o 

                                                 
71 FRIEDKIN, J. F. (1945). A laboratory study of the meandering of alluvial rivers. U. S. Waterways Experimental 
Station, Viksburg, 1945, 40 pp. 
72 SCHUMM, S. A.; LICHTY, R. W. (1973). Tempo, espaço e causalidade em geomorfologia. Notícia 
Geomorfológica, 13 (25): 43-62. 
73 CHANG, H. H. (1988). On the cause of river meandering. In: White, W. R. (ed.), International conference on 
river regime. Wallington, UK: Hydraulics Research, 83-93. 
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desgaste de energia por unidade de comprimento é o mínimo. A forma do meandro é a 
resposta para a entropia máxima no curso de água. Essas considerações permitem inferir 
que, embora os meandros se desloquem continuamente, o comportamento do padrão 
meândrico é estável através do tempo (CHISTOFOLETTI, 1981, p. 192-193). 

As principais formas desenvolvidas em uma planície meândrica, apresentadas na Figura 

24, são as seguintes: 

• Diques (Natural levees): “cristas ou saliências construídas acima da superfície da planície 

de inundação e adjacentes ao canal fluvial, geralmente contendo material de maior 

granulometria depositado durante as fases de transbordamento” (SANTANA, 2007, p. 

114). 

• Meandro abandonado (Oxbow lake): meandros desconectados do canal principal que 

foram separados a partir do processo de recortamento do pedúnculos (cut off) (Figura 25). 

• Cicatriz Meândrica (Meander Scar): meandros abandonados, completamente colmatados 

devido à deposição de sedimentos durante as enchentes. 

• Cordão marginal convexo ou barra de ponta (point bar): barras de sedimentação 

localizadas na parte convexa dos meandros.  

• Depósitos de rompimento de diques (Crevasse splay): depósitos de transbordamento 

formados na fase de cheia do rio, quando há rompimento do dique marginal. São 

geralmente compostos por areia fina e silte, e formados na parte côncava das curvas dos 

canais onde a energia do fluxo é maior.  

• Lodaçais (Backswamps): “áreas de águas mortas, formadas nas depressões de lineamento 

curvos dos arcos meândricos, ao longo das paredes do vale, em lugares escavados pela 

correnteza das cheias e posteriormente abandonados quando ocorre o abaixamento dos 

níveis d’água” (SANTANA, 2007, p. 114). 

• Undercut Bank: bancos localizados na margem côncava cuja base foi erodida pela ação da 

água. (KING et al., 2010) 

• Yazoo tributary: afluente paralelo ao canal principal por uma distância considerável. A 

junção desse canal é geralmente bloqueada por diques naturais ao longo do canal principal 

(KING et al., 2010). 
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Figura 24: Bloco diagrama esquemático de uma planície tipicamente meândrica. Nela estão contidas as principais 
formas geradas neste ambiente de sedimentação.  
Fonte: Selby (1985) – modificado por Santana (2007). 
 

 
Figura 25: Esquema de desenvolvimento de meandros abandonados. A ação da água erode as margens côncavas e 
deposita nas margens convexas. A evolução desse processo gera abandono dos meandros.  
Fonte: Selby (1985) – modificado por Santana (2007). 
 

Além dos canais meândricos em leitos aluviais, denominados também divagantes em 

virtude da sua característica de mobilidade dentro da planície fluvial, há também os meandros 

encaixados. Neste caso, a forma do vale segue a forma antecedente do rio que, devido ao 

rebaixamento do nível de base ou soerguimento tectônico, ganha maior poder de entalhamento, 

aprofundando seu talvegue no leito rochoso (SELBY, 1985). 

O padrão entrelaçado (braided) é aquele que apresenta múltiplos canais separados por 

barras ou ilhas. As barras tendem a ser mais instáveis e não vegetadas e ficam totalmente 

submesas nas cheias, enquanto as ilhas são muitas vezes estáveis, vegetadas e permanecem 

emersas nos episódios de margens plenas. A forma característica dos canais entrelaçados é a 

divisão e união de canais de forma repetida, associada à divergência e convergência do fluxo, o 
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que contribui para uma alta razão de atividade fluvial em relação a outros tipos de rios 

(KNIGHTON, 1998). 

Análises teóricas (PARKER, 197674; CHANG, 197975 apud KNIGHTON, 1998) mostram 

que o grau de entrelaçamento expresso pelo número de canais em determinado trecho aumenta 

conforme o aumento da declividade. Os trechos de canal entrelaçado são largos e rasos, onde 

qualquer descontinuidade do fluxo tende a criar circulações localizadas propícias ao 

desenvolvimento de sub-canais. Nos rios de padrão entrelaçado predominam sedimentos 

grosseiros como areias e cascalhos. 

Embora não sejam tão frequentes quanto canais simples, canais entrelaçados podem 

ocorrer em uma grande variedade de ambientes desde periglaciais até semi-áridos e em diferentes 

escalas, de pequenos cursos sobre areias de praia aos maiores rios continentais (KNIGHTON, 

1998).  Segundo Morisawa (1985), os ambientes onde se encontram este tipo de canal incluem 

leques aluviais, regiões deltaicas e áreas de deposição de sedimentos carreados pelo derretimento 

de geleiras (glacial outwash).  

Os seguintes condicionantes têm sido sugeridos como responsáveis pelo desenvolvimento 

desse padrão de forma: 

• Carga de fundo abundante: um grande aporte de sedimentos proveniente tanto de 

montante como das margens e vertentes adjacentes ao canal é considerado uma condição 

necessária à formação de canais entrelaçados. O entrelaçamento pode resultar da 

capacidade insuficiente para transportar o montante da carga de fundo disponível, ou 

perda de competência para remover os sedimentos de maior diâmetro. Quando a carga 

disponível contém sedimentos de tamanho variável, a falta de competência local para 

transportar sedimentos maiores pode levar à deposição inicial de barras. Essa deposição 

concentrada na forma de barras diverge o fluxo que vai em direção às margens, 

acelerando a erosão e contribuindo para a formação de canais largos e rasos.  

• Margens erosivas: margens compostas de materiais facilmente erodíveis são uma 

importante fonte de sedimentos, bem como são necessárias para possibilitar o 

alargamento do canal. A vegetação também influi na erodibilidade das margens, sendo as 

áreas florestadas menos susceptíveis à erosão. 

                                                 
74 PARKER, G. (1976). Self-formed straight rivers with equilibrium banks and mobile bed. 2. The gravel river. 
Journal of Fluid Mechanics 89, 127-46. 
75 CHANG, H. H. (1979). Minimum stream power and river channel patterns. Journal of Hydrology 41, 303-27. 
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• Vazões com alta variação: rápidos aumentos na descarga são sempre associados a altas 

taxas de suprimento de sedimentos, notavelmente em áreas periglaciais. Também 

contribuem para a erosão das margens e movimentos irregulares da carga de fundo, que 

são fatores importantes para a formação de canais entrelaçados. Entretanto, o fato de 

encontrarmos trechos meândricos intercalados a trechos entrelaçados em rios de mesmo 

regime, e de canais entrelaçados terem sido produzidos em laboratório sob condições de 

fluxo estáveis, sugere que a variação da descarga não é um fator primário para o 

desenvolvimento desse tipo de canal (LEOPOLD; WOLMAN, 1957; HONG; DAVIES, 

197976; ASHMORE, 199177; GERMANOSKI; SCHUMM, 199378 apud KNIGHTON, 

1998). 

• Alta declividade do vale: evidências empíricas e teóricas indicam que rios entrelaçados se 

desenvolvem quando a declividade é acima de alguns de valores limiares (LEOPOLD; 

WOLMAN, 1957; SCHUMM; KHAN, 1972; PARKER, 1976), entretanto este não é um 

fator limitante, uma vez que encontram-se rios deste padrão em grandes rios de baixa 

declividade (KNIGHTON, 1998). 

Nenhuma dessas condições é suficiente para, sozinha, produzir um canal entrelaçado, 

embora carga de fundo abundante, bancos erodíveis e potência de fluxo relativamente alta sejam 

provavelmente necessários. Onde essas condições ocorrem em conjunto, como em áreas peri-

glaciais, esse padrão tende a prevalecer. (KNIGHTON, 1998). Os climas áridos e semi-áridos 

também favorecem a formação de rios entrelaçados. 

Na Figura 26 são mostrados alguns mecanismos de formação de canais entrelaçados 

simulados em laboratório. 

                                                 
76 HONG, L. B.; DAVIES, T. R. H. (1979). A study of stream braiding. Bulletin of the Geological Society of 
America 90, Part 2, 1839-59. 
77 ASHMORE, P. E.; DAT, T. J. 1988. Effective discharge for suspended sediment transport in streams of the 
Saskatchewan River Basin. Water Resources Research 24, 864-70. 
78 GERMANOSKI, D.; SCHUMM, S. A. (1993). Changes in braided river morphology resulting from aggradation 
and degradation. Journal of Geology 101, 451-66. 
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Figura 26: Mecanismos de desenvolvimento de canais entrelaçados, baseados em experimentos de laboratório de 
Leopold e Wolman (1957), Ashmore (1991a) e Ferguson (1993) apud Knighton (1998). 
 

Os canais anastomosados (anastomosing) podem ser considerados uma forma 

transicional (entre o meândrico e o entrelaçado), entretanto, sua longevidade é observada em 

vários exemplos. Por se tratarem de rios com múltiplos canais, os rios anastomosados foram 

inseridos na ampla categoria dos rios entrelaçados (braided) na classificação clássica de Leopold 

e Wolman (1957). Todavia, há uma distinção desse tipo de canal, proposta por Schumn (1968) e 

seguida por vários autores (SMITH, 1974; RILEY, 1975; MIALL, 1977; RUST, 1978; 

MORISAWA, 1985; KNIGHTON; NANSON, 1993; entre outros). Estes autores consideram a 

estabilidade dos canais e ilhas uma característica que distingue esse tipo de canal. Os sedimentos 
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encontrados são predominantemente finos, contrastando com os sedimentos grosseiros típicos de 

canais entrelaçados, que apresentam também grande mobilidade de formas (KNIGHTON, 1998). 

Knighton e Nanson (1993) caracterizam os canais anastomosados através da baixa 

potência do fluxo, baixa erodibilidade dos bancos e médio a alto suprimento de sedimentos. 

Desta forma, a capacidade de transporte não seria suficiente, induzindo a formação de bancos 

e/ou constrição lateral que forçaria o fluxo para fora do canal principal, levando à formação de 

novos canais, através de avulsão. Isso pode ocorrer devido regimes de fluxo dominados por 

eventos isolados de alta magnitude onde os canais são incapazes de suportar o fluxo das margens 

plenas devido à resistividade dos bancos. 

Os autores consideram esse tipo de padrão pouco comum, e sua ocorrência depende da 

combinação não usual de fluxo e suprimento de sedimentos descrita anteriormente. Entretanto, 

pode-se encontrar rios anastomosados em climas frios, temperados e tropicais, bem como úmidos 

a semi-áridos, sendo que o clima não é um fator determinante desse padrão. Além disso, pode-se 

encontrar esse tipo de rio em várias feições fisiográficas, desde vales relativamente confinados 

em cordilheiras até grandes planícies e bacias de subsidência ou relativamente estáveis 

(KNIGHTON; NANSON, 1993). Uma observação importante a esse respeito é a de que na 

Amazônia esse padrão de canal é comum. 

Um regime caracterizado por fluxos concentrados, relativamente de grandes magnitudes, 

aliados à baixa erodibilidade dos bancos são considerados dois fatores altamente favoráveis à 

formação canais anastomosados, pois os bancos coesos restringem a capacidade do canal, 

aumentando a frequência de episódios de inundações das margens plenas e acentuando a 

tendência de formação de novos canais por avulsão. (KNIGHTON; NANSON, 1993).  

Nanson e Knigton (1996) consideram que os rios meândricos e entrelaçados tenham sido 

amplamente investigados e já são, ao menos parcialmente, bem conhecidos. Entretanto, os rios 

considerados anastomosados são amplamente desconhecidos, pois esse padrão foi estudado em 

um número muito reduzido de rios. 

Segundo Christofoletti (1981), são raros os trabalhos sobre análise quantitativa dos canais 

anastomosados. Esse autor apresenta o índice de anastomosamento, proposto por Brice (1960), 

que relaciona a soma dos perímetros das ilhas e dos bancos com o comprimento do trecho 

anastomosado, medido ao longo da parte central situada entre as margens: 

Ia = 2 (soma dos comprimentos das ilhas ou bancos no trecho) / comprimento do trecho medido 
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no centro, entre as margens. 

 De acordo com Rodrigues (2012), esse tipo de classificação não leva em consideração, 

muitas vezes, algo que muitos autores têm chamado atenção: a resiliência das formas aluvionares, 

mesmo em eventos extremos do ponto de vista climatológico. Assim, dependendo da direção da 

mudança das variáveis controladas, as paleoformas fluviais tenderiam a preservar-se, mesmo com 

a mudança climática em relação à fase em que a forma foi gerada (informação verbal)79. 

No trabalho de Nanson e Knighton (1996), discute-se como o conceito de anabranching 

rivers combinado a outros padrões já conhecidos, pode melhorar os sistemas de classificação de 

canais fluviais.  

Os rios anabranching são definidos como "um sistema de canais múltiplos caracterizados 

por ilhas aluviais vegetadas, ou de outra maneira estáveis, que dividem fluxos de descargas até 

aproximadamente as margens plenas" (NANSON; KNIGHTON, 1998, p. 218). 

Consequentemente, os padrões de fluxo nos segmentos de canais adjacentes são essencialmente 

independentes uns dos outros em oposição aos rios entrelaçados. 

Apesar de não serem comuns, esses sistemas ocorrem em praticamente todos os 

ambientes, dos rios alpinos cascalhentos até planícies lamosas e deltas orgânicos, de climas sub-

árticos a tropicais, ou de climas monçônicos a semi-áridos, sendo que o clima não é o único fator 

determinate. Sua ocorrência geralmente é associada a outros tipos de padrões de canais, embora 

exigências específicas incluam um regime de inundação (flood-dominated flow regime) e bancos 

resistentes à erosão, com alguns sistemas caracterizados por mecanismos de blocos ou constrição 

de canais que desencadeiam avulsão (NANSON; KNIGHTON, 1996, KNIGHTON, 1998). 

Os autores reconheceram seis tipos de canais anabranches, sendo o primeiro o mais 

comum. 

1. Cohesive-sediment anabranching rivers (padrão também conhecido como 

anastomosado): caracterizado por baixos gradientes, baixa potência do fluxo (geralmente 

≤ 8 W m-2), e bancos coesos, com formação de canais laterais estáveis com baixa relação 

largura-profundidade. Canais anastomosados podem ser considerados indicativos de 

regimes agradacionais impostos sobre o rio por meio da subsidência da bacia ou da 

elevação do nível de base (SMITH, 1993 apud KNIGHTON, 1998). Apesar de serem 

consideradas causas importantes, estas condições não são essenciais à formação de canais 

                                                 
79 Informação fornecida por Rodrigues em julho de 2012. 
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anastomosados, a não ser que sejam associadas a intensidades de fluxo limitadas, tanto 

para o transporte de sedimentos relativamente grandes, como para erosão de bancos 

resistentes, sendo que o assoreamento, associado à capacidade reduzida do canal, pode 

levar à criação de novos canais que avançam por avulsão pela antiga planície de 

inundação. Nanson e Knighton (1996) reconheceram três tipos de ambientes associados a 

esse tipo de canais: sistemas orgânicos, organo-clásticos e lamosos. 

2. Sand-dominated, island-forming anabranching rivers: semelhantes em outros aspectos ao 

tipo 1, este possui sedimentos menos coesos. Para assegurar a estabilidade da ramificação 

dos bancos arenosos, baixa potência de fluxo, e presença de vegetação são obrigatórios. 

3. Mixed-load, laterally active anabranching rivers: esses rios apresentam ramificações 

(anabranches) bem estabelecidas que podem meandrar e migrar lateralmente, através da 

planície de inundação. Eles são semelhantes aos rios orgâno-clásticos do tipo 1, mas 

lateralmente mais ativos. 

4. Sand-dominated, ridge-forming anabranching rivers: observados apenas em algumas 

partes áridas do norte e da Austrália central, os rios têm canais subparalelos separados por 

cristas de areia estreitas e íngremes estabilizadas pela presença de árvores.  

5. Gravel-dominated, laterally active anabranching rivers: comuns nas regiões montanhosas 

do oeste do Canadá, esses rios divagantes (wandering) de leito cascalhento têm sido 

descritos como transicionais entre rios meândricos e entrelaçados (CHURCH, 198380; 

DESLOGES; CHURCH, 198981 apud KNIGHTON, 1998). Eles apresentam alta potência 

de fluxo (de 30 a 100 W m-2), suficiente para promover uma vigorosa migração lateral. 

Entretanto, apesar de um alto aporte de sedimentos grossos, a porcentagem de carga de 

fundo é menor que a dos canais entrelaçados.  

6. Gravel-dominated, stable anabranching rivers: um pequeno grupo de canais com alto 

gradiente e que respondem rapidamente aos eventos de chuva pode apresentar ilhas 

ramificadas bem vegetadas, compostas de cascalhos ou calhaus. A acumulação de detritos 

grosseiros (como galhos e troncos de árvores) é a principal causa da formação deste 

padrão. 

                                                 
80 CHURCH, M. (1983) Pattern of instability in a wandering gravel bed channel. In: COLLINSON, J. D.; LEWIN, J. 
(eds), Modern and ancient fluvial systems. Oxford: Blackwell, Special Publication of the International Association of 
Sedimentologists 6, 169-80. 
81 DESLOGES, J. R.; CHURCH, M. A. (1989). Wandering gravel-bed rivers. Canadian Geographer 33, 360-4. 
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Os seis tipos de canais anabranches apresentados são organizados conforme o aumento da 

potência específica do fluxo, mas podem ser diferenciados com base na textura dos sedimentos e 

morfologia. Duas características são apontadas como mais importantes para a formação de rios 

anabranches: regime de fluxo altamente variável e bancos resistentes em relação à potência 

específica de fluxo dos canais. As características destes sub-tipos de rios anabranches são 

apresentadas na Figura 27. 

Os rios anabranches dividem e concentram o fluxo em vários canais estreitos, profundos e 

não obstruídos, reduzindo assim a largura total do canal e reforçando a tendência dos rios de 

manter o fluxo de água e sedimentos sem aumentar o gradiente do canal. Os bancos devem ser 

resistentes o suficiente para suportar o aumento da tensão. 

Em relação aos rios anabranches, Knighton (1998) também levanta a questão sobre a 

distinção entre padrão de rio (river pattern), que descreve a geometria de um trecho de rios, e 

padrão de canal (channel pattern), que se refere à geometria do canal individualmente. Essa 

divisão é importante para descrever canais anabranches que apresentam uma variedade de 

padrões de canais, sendo a base de uma classificação revisada em canais únicos e múltiplos.  

Segundo Knighton (1998), os tipos 1 e 2 seriam considerados anastomosados, os tipos 3 e 

4 seriam meândricos de carga mista ou entrelaçados com carga predominatemente arenosa, 

enquanto os tipos 5 e 6 seriam transicionais para rios entrelaçados cascalhentos, onde o 

entrelaçamento é parcialmente suprimido pela resistência dos bancos ou baixas concentrações de 

sedimentos. Dessa forma, os rios anabranches não são diferenciados pela simples relação 

declividade-descarga comumente utilizada, mas representam um grupo diverso geralmente 

associado com regimes de inundação (flood-dominated flow regimes), bancos resistentes à erosão 

e mecanismos que constringem os canais, levando à avulsão.   
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Figura 27: Diferenciação dos tipos de rios anabranches baseada no fluxo, sedimentos, formas e processos. 
Fonte: Knighton (1998).  
 
 
4.3.2 - Canais sobre leitos rochosos 

 
Na análise do perfil longitudinal, considera-se comumente na literatura que esse tipo de 

canal é encontrado em trechos de montante nas bacias hidrográficas, próximos às nascentes, que, 

por localizarem-se em posição altimétrica maior, geralmente tem embasamento rochoso mais 

resistente. Entretanto, em vários casos, os rios são encaixados profundamente em rochas mesmo 

em terras mais baixas, em grandes ou pequenos trechos.  

No caso do Rio Xingu, essa tendência teórica ocorre de maneira oposta. São encontrados 

canais de padrão meândrico nas áreas de nascentes e extensos trechos de canais rochosos na 
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passagem do médio para o baixo curso do rio principal. Uma hipótese para esses trechos rochosos 

na Bacia do Xingu, e de outros rios amazônicos, é a manutenção de paleoformas geradas por 

tectonismo que são mantidas no meio tropical úmido. 

Segundo Selby (1985), os canais rochosos têm recebido menos atenção que os rios de 

leito aluvial, situação que parece permanecer até os dias atuais, uma vez que poucas referências 

foram encontradas para este tipo de canal na literatura mais recente consultada.  

Em geral, a principal característica desse tipo de canal é a irregularidade no perfil 

longitudinal, perceptível em trechos de corredeiras e cachoeiras e onde variações de resistência 

das rochas formam trechos com vales confinados mais estreitos Todavia, essa forma de canal 

pode ser encontrada também em áreas de rochas uniformes. 

As principais formas encontradas neste tipo de canal são as corredeiras (rapids) e 

cachoeiras (waterfalls), os lagos formados pela erosão mecânica da água (cavitação) após as 

quedas e as marmitas (potholes), que são “depressões mais ou menos circulares escavadas pela 

erosão giratória de seixos ou blocos, rotacionados pela energia da água corrente” 

(CHRISTOFOLETTI, 1981, p. 238) (Fotografia 1). 

 

 
Fotografia 1: Marmitas encontradas no trecho rochoso da volta grande do Rio Xingu. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
 

Nas corredeiras, o fluxo é encachoeirado, mas a queda não é vertical, podendo ser 
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completamente submersas nos períodos de cheias, quando sua existência é percebida apenas pelo 

turbilhonamento das águas. As cachoeiras são “locais onde a água do rio cai de maneira 

subvertical, deslocando-se da rocha do leito” (CHRISTOFOLETTI, 1981, p. 238).  

Esse autor considera os termos cachoeira e catarata como sinônimos. Entretanto, Selby 

(1985) considera catarata (cataract) como uma sucessão de cachoeiras. Para o autor há três 

classes de corredeiras e cachoeiras: aquelas que resultam da erosão diferencial de rochas de 

resistência variável, as originadas por deslocamentos verticais no perfil longitudinal (falhas e 

fraturas) e as resultantes de deposição no canal (Figura 28). 

 

 
Figura 28: Causas, controles e localização de cachoeiras. As posições sucessivas das cachoeiras são indicadas pelos 
números. Notar a tendência à permanência das formas sustentadas por rochas mais resistentes.  
Fonte: Selby (1985). 
 

Muitos rios tropicais são interrompidos por cachoeiras e cataratas. Algumas são 

provenientes de falhas, mas outras ocorrem onde rochas mais resistentes afloram. Nestas regiões 
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predomina o intemperismo químico nas áreas de captação, que gera cargas de fundo 

relativamente finas. Desta forma, o processo de abrasão é mais lento que nas zonas temperadas e 

frias, onde a carga de fundo, proveniente de erosão física e depósitos glaciais, é mais grosseira. 

Alguns leitos rochosos periodicamente expostos em canais de rios tropicais podem se tornar 

revestidos com óxidos de ferro e manganês e silicatos, mas ainda não se sabe se essa cobertura 

reduz ou não o efeito da abrasão (SELBY, 1985). 

As cachoeiras e corredeiras são formas que apresentam grande potencial cênico e, por 

outro lado, muitas vezes possuem grande energia potencial para aproveitamento hidrelétrico. 

Esses dois tipos de usos geram grandes conflitos, como no caso da Usina de Itaipu e da Usina de 

Belo Monte no Rio Xingu.  

Segundo Tricart (1977), a presença de trechos de canais rochosos é pouco comum na 

Amazônia, ocorrendo somente na periferia da Amazônia Central e Ocidental, onde os escudos 

metamórficos brasileiro e das guianas foram desnudados, mas é abundante na África. Esse estudo 

mostra o exemplo dos rápidos encontrados no Rio Madeira à montante de Porto Velho82. Essa 

afirmação de Tricart foca os canais rochosos no sentido restrito do termo. O que se observa, 

entretanto, é que os canais mistos (de leitos aluviais e rochosos) são abundantes na Amazônia.  

Além dos padrões de canais apresentados, Tricart (1977) discorre também sobre as rias83, 

que são vales alagados decorrentes de eventos tectônicos, aliados a variações do nível do mar, 

formando extensos espelhos d’água em trechos de jusante, onde a quantidade de material 

transportado não foi suficiente para formação de deltas.  

Em relação aos grandes rios localizados em áreas tropicais, Latrubesse et al. (2005a) 

afirmam que a grande variedade encontrada nas formas de canais dificulta ou mesmo inviabiliza 

a classificação tradicional em rios retos, meândricos e entrelaçados. Os autores sugerem a 

aplicação da diferenciação dos canais em simples e múltiplos ou em sistemas complexos de 

anastomosamento, como o apresentado por Nanson e Knighton (1996). 

Na presente pesquisa, considera-se que existe uma grande ausência de estudos em rios 

com leitos mistos, cujas formas podem resultar em padrões diferentes dos apresentados nesta 

                                                 
82 Grande parte desses rápidos foram submersos nos Lagos das Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio cujas 
obras foram iniciadas em 2008. 

83 Denominação usada por P. Gourou em “Observações geográficas na Amazônia” (Revista Brasileira de Geografia, 
1949)  
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revisão bibliográfica. 

 

4.4 - Critérios de classificação de padrões de canais fluviais utilizados na Bacia 

Hidrográfica do Xingu 

 
Dos critérios expostos, alguns foram adotados na classificação dos trechos de canais 

selecionados como representativos de diversidade de padrões fluviais. O principal é o baseado 

nas características morfológicas dos canais. Esse critério foi utilizado tanto na própria seleção 

dessas áreas amostrais, como na nomenclatura adotada, após os levantamentos e análises, para 

cada padrão, uma vez que muitos não se encaixam nos padrões consagrados na literatura. 

Os processos também foram considerados nas análises, primeiramente inferidos pela 

própria morfologia e secundariamente pela análise temporal de imagens e análise dos dados 

hidrológicos disponíveis.  

As classificações focadas basicamente na potência do fluxo necessitam de monitoramento 

e, portanto, não foram usadas como referência nesta pesquisa. 

Em uma outra perspectiva, para além da geração de conhecimento substantivo, com a 

sistematização de conteúdos e critérios para o mapeamento da morfologia fluvial na Amazônia, 

pode-se considerar que a classificação utilizada nesta pesquisa visa também o gerenciamento. Ela 

pode contribuir para a seleção de áreas de conservação e preservação, por meio da sinalização de 

trechos com alto valor ecológico inferidos pela da própria morfologia fluvial, e também como um 

dos critérios do mapeamento dos índices de geodiversidade, que é um instrumento 

essencialmente voltado ao planejamento territorial.   

A Tabela 5 sintetiza os principais parâmetros adotados na classificação de padrões de 

canais fluviais. Desses critérios, alguns não puderam ser aplicados nos trechos selecionados na 

Bacia Hidrográfica do Xingu, especialmente os que demandam coletas em campo, como a seção 

transversal e a potência específica do fluxo, e análises sedimentométricas, como a composição 

dos materiais do leito. 
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Tabela 5: Síntese dos parâmetros que caracterizam os padrões de canais entrelaçado, 
meandrante, retilíneo e anastomosado. 
 
 

  Retilíneo Meandrante Anastomosado Entrelaçado 

Canais  

Único com 
pools e riffles, 
talvegue 
meandrante 

Único 

Dois ou mais 
canais com 
ilhas largas e 
estáveis 

Dois ou mais 
canais com barras 
e pequenas ilhas  

Sinuosidade  Menor que 1,5 Maior que 1,3 ------ Menor que 1,3 

Tipos de 
barras 

Laterais 
submersas 

Em pontal 
laterais 

Em pontal 
Laterais 
submersas 

Longitudinais 
Transversais 
compostas 

Planície84 
Bem ou pouco 
Desenvolvida  

Bem 
desenvolvida 

Bem ou pouco 
Desenvolvida  

Sem planície 
ou pouco 
desenvolvida 

Formas na 
planície  

-------- 

Meandros 
Abandonados,  
cordões marginais 
convexos inativos 

Canais 
abandonados 
crevasses 

Barras centrais e 
alternadas 

Diques 
marginais 

Contínuos e bem 
desenvolvidos 

Descontínuos  
Contínuos e bem 
desenvolvidos 

Sem diques 
ou pouco 
desenvolvidos 

Declividade 
(cm/km)  

Menor que 200 Menor que 500 Menor que 15 7 a 1800 

Seção 
Transversal 

Simétrica Assimétrica simétrica 
Simétrica 
sem margens 
definidas 

F
O

R
M

A
 

Largura/ 
profundidade  

Menor que 40 De 10 a 40 Menor que 10 Maior que 40 

Comportamento 
erosivo 

Incisão e 
formação de 
canais secundários 

Erosão da margem 
côncava 

avulsão 
Erosão das margens, 
alargamento do 
canal 

Comportamento 
deposicional 

Formação de 
barras laterais 

Formação de 
cordões marginais 
convexos  

Acreção lenta 
Formação de barras 
centrais 

Mobilidade  Baixa Alta Baixa Talvegue móvel 

Velocidade 
Máxima (m/s)  

Menor que 1,5 Menor que 2,0 Menor que 1,5 0,4 a 6,0 P
R

O
C

E
S

SO
S 

H
ID

R
O

-M
O

R
F

O
D

IN
Â

M
IC

O
S 

Potência 
específica do 
fluxo  

Menor 10 Wm-2 10 - 60 Wm-2 Menor 10 Wm-2 50 - 300 Wm-2 

                                                 
84 Segundo Bridge (2003), planície é a faixa de terra que margeia um canal fluvial, e é inundada sazonalmente. 
Geralmente, afirma-se que planícies não são bem desenvolvidas adjacentes a canais entrelaçados por causa da 
contínua e extensiva mudança nos canais e barras, em contraste a canais simples, cujos rios sinuosos migram 
vagarosamente dentro de cinturões estabilizados. As planícies podem ser desenvolvidas em vales aluviais, em leques 
aluviais, em deltas e em lagos. 
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  Retilíneo Meandrante Anastomosado Entrelaçado 

% de finos no 
perímetro  

Maior que 20 De 5 a 20 Maior que 20 Menor que 5 

Tipo de Carga 
Suspensa, mista 
ou de fundo 

Suspensa ou mista Suspensa De fundo 

Carga de fundo  Areia fina Arenosa Areia fina Seixosa e arenosa 

% de carga de 
fundo  

Menor que 11 Menor que 11 Menor que 3 Maior que 11 

M
A

T
E

R
IA

IS
 

Composição dos 
diques  

Argilosos 
coesivos 
 

Arenosos e 
argilosos 
Não coesivos 

Argilosos 
coesivos 

Arenosos 
Não coesivos 

Fonte - Miall (1977), Richards (1982), Nanson e Croke (1992), Morisawa (1995), Knighton e Nanson (1993), Souza 
Filho (1993) apud Silva (2006). 
Organização; Juliana de Paula Silva, 2010. 
 

4.5 - Geodiversidade  
 

4.5.1 - Conceitos Básicos 

O termo geodiversidade e os estudos envolvendo essa temática são relativamente recentes, 

porém já foram bem desenvolvidos em muitos aspectos, como a conceituação, a inventariação, a 

avaliação, e os usos a que se aplicam essas metodologias, especialmente as voltadas à gestão do 

território. 

A seguir serão apresentadas referências que tratam da própria evolução do termo 

geodiversidade e outras relacionadas à temática e importantes ao enquadramento da presente 

pesquisa, como patrimônio geológico (termo muitas vezes empregado erroneamente como 

sinônimo de geodiversidade), patrimônio geomorfológico, uma vez que a ênfase desta pesquisa é 

na diversidade de formas fluviais, e geoconservação, que é uma das possíveis aplicações práticas 

do presente estudo. 

 Serão apresentadas referências sobre o desenvolvimento das metodologias de avaliação 

da geodiversidade, avanços na relação entre a geodiversidade e a biodiversidade, estudos que 

focam especificamente a diversidade de canais fluviais, além de considerações sobre a 

metodologia de avaliação do patrimônio geomorfológico desenvolvida por Pereira (2006). 

O termo geodiversidade foi utilizado primeiramente nos anos 40 do século XX pelo 

geógrafo argentino Frederico Alberto Daus, para diferenciar áreas da superfície terrestre no 

contexto da geografia cultural. Tais áreas eram consideradas um mosaico de diversidades 
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paisagísticas e culturais, ou seja, como “diversidade geográfica” de lugares, territórios e regiões. 

Essa corrente geográfica tem sua continuidade até hoje com pressupostos regionais e 

paisagísticos relacionados, sobretudo, com as intervenções humanas (ROJAS, 200585 apud 

SERRANO; FLAÑO, 2007b).  

No entanto, o conceito “geodiversidade” dentro do contexto adotado nesta pesquisa surge 

na Tasmânia (Austrália), em estudos de conservação geológica e geomorfológica, realizados por 

Sharples (1993), Kiernan (1996, 1997) e Dixon (1995). Apesar de relativamente recente, esse 

conceito já foi definido em diferentes contextos, abrangendo diferentes aspectos, desde aqueles 

mais restritivos que consideram somente a diversidade de rochas e formas, até os mais amplos 

como o de Gray (2004), que a define como: “a variedade natural de aspectos geológicos 

(minerais, rochas e fósseis), geomorfológicos (formas de relevo, processos) e do solo. Inclui 

coleções, relações, propriedades, interpretações e sistemas” (GRAY, 2004. p. 10).  

Outras definições ainda incluem elementos da hidrosfera e resultados de processos 

antrópicos como integrantes da geodiversidade, como a de Serrano e Flano (2007b) que 

consideram a variedade da natureza abiótica, incluindo os elementos litológicos, 

geomorfológicos, solos, hidrologia, assim como outros sistemas gerados como resultado de 

processos naturais (endógenos e exógenos) e as atividades humanas.  

No Brasil, encontramos a definição da CPRM, apresentada por Dantas et al. (2006), na 

qual geodiversidade é a diversidade  

da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de ambientes, 
composição, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, 
minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais que propiciam o 
desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o 
econômico, o científico, o educativo e o turístico” (DANTAS et al., 2006, p. 1) 

Um aspecto importante a ser observado é o de que Geodiversidade é diferente de 

patrimônio geológico.  

De acordo com Bruschi (2007), já ocorriam, desde meados do século XIX até início do 

século XX, várias iniciativas ligadas à proteção e catalogação do patrimônio geológico. Esses 

estudos concentravam-se em sítios específicos, como a criação de áreas protegidas ou legislação 

voltada à proteção do patrimônio geológico e geomorfológico (p. ex. "Yellowstone National 

Park). Essas iniciativas, entretanto, bem como estudos focados em geossítios específicos, não 

forneciam informações sobre a variabilidade dos componentes abióticos da Terra, as formas e os 
                                                 
85 ROJAS, J. (2005). Los desafíos del studio de la geodiversidad. Revista Geográfica Venezolana, 46 (1), 143-152. 
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processos em uma determinada área (HJORT; LUOTO, 2010).  

Em meados do século XX houve um declínio do interesse pela conservação do meio 

físico, quando as políticas de preservação e conservação da natureza passaram a valorizar 

fortemente os aspectos bióticos. Bruschi (2007) afirma que das 552 "Áreas de Patrimônio 

Mundial", 36 foram escolhidas pelo seu valor geológico, e essas são geralmente associadas a 

elementos biológicos. Desses 36 locais, apenas três são classificados por aspectos estritamente 

geológicos: "Gros Morne National Park", no Canadá, "Devil’s Causeway" na Irlanda e 

"Macquarie Island" na Tasmânia (PEMBERTON, 200186 apud BRUSCHI, 2007). 

O autor sugere que esse quadro poderia ser reflexo da própria formação dos profissionais 

das ciências da Terra (especialmente geólogos), tradicionalmente voltados para a exploração do 

ambiente (recursos minerais, energia e água) e construção de obras civis, em oposição aos 

biólogos, que têm na conservação e preservação da natureza um campo consolidado de trabalho e 

pesquisa. 

Nos anos 70 esse quadro começa a mudar com o surgimento do termo environmental 

geology (HACKETT, 196787) e a publicação do livro Environmental geology: Conservation, 

land-use planning and resource management (FLAWN, 197088), seguido por outras obras 

importantes citadas por BRUSCHI, (2007), entre elas: Flawn (1970), Fisher (197289) Deutsche 

Unesco-Kommission (197590), Cendrero (197591), Cendrero et al. (197692), Charlier; Haulot 

(197893), Becker-Platen et al. (197994), Panizza et al. (198395), Gonggrijp (199296) e Strasser et al. 

                                                 
86 PEMBERTON, M. (2001). Conserving Geodiversity: The importance of valuing our geological heritage - National 
Conference, Geological Society of Australia Inc. 
87 HACKETT J.E. (1967). Geology and physical planning – In: Water, geology and the future. Indiana University, 
Water Resources Centre, pp. 83-89. 
88 FLAWN P.T. (1970). Environmental Geology. Conservation, land-use planning and resource management – 
Harper and Row, N.Y. 
89 FISHER W.L. (1972). Environmental Geological Atlas of the Texas Coastal Zone. Galvaston-Houston Area - 
Univ. of Texas at Austin, Bureau of Economic Geology. 
90 DEUTSCHE UNESCO KOMMISSION (1975). Geoscientific studies and the potential of the natural environment. 
München (Verl. Dokument). 
91 CENDRERO A. (1975). Environmental Geology of the Santander Bay Area, Northern Spain. Env. Geol. 1; pp. 97-
114. 
92 CENDRERO A.; DÍAZ DE TERÁN J.R.; SAIZ J. (1976). A technique for the definition of environmental 
geological units and for estimating their environmental value. Landscape Planning 3; pp. 35-66. 
93 CHARLIER R.H.;  HAULOT A., et al. (1978). Coastal environmental dilemna: economic development versus 
tourism. Int. Oc. Devl. Conf. V, E-3, pp. 72-78, Tokyo. 
94 BECKER-PLATEN J.D.; LÜTTIG G.; MEINE K.H. (1979) Geoscientific maps for planning. Natural Resources 
Forum 3, pp. 167-177. 
95 PANIZZA M.; BERTOLANI M.; CARTON A.; SOLMI M. (1983) Principali evidenze geomorfologiche della 
provincia de Midena. Relazioni sullo stato dell’ambiente nella provincia di Modena. Provincia di Modena. 
Assessorato alla Difesa del Suelo e dell’Ambiente; pp. 185-193. 
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(199597). Essas obras dão um novo enfoque de preservação e conservação dos recursos 

geológicos “não consumíveis” como praias, paisagens deslumbrantes ou características 

geológicas únicas de especial interesse (BRUSCHI, 2007). 

A geodiversidade, de forma simples, consiste em toda a variedade de minerais, rochas, 

fósseis e paisagens que ocorre no planeta Terra. Já o patrimônio geológico é apenas uma pequena 

parcela da geodiversidade, apresentando características especiais e que, por conseguinte, deve ser 

conservada (NASCIMENTO et al., 2008).  

Brilha (2005) afirma, por exemplo, que não se pretende conservar todos os afloramentos 

de fósseis do mundo, mas apenas aqueles que apresentam um elevado valor científico e 

educativo. São esses que se podem chamar de geossítios e que, no seu conjunto, constituem o 

patrimônio geológico. O patrimônio geológico corresponde apenas ao que pode ser considerado 

“topo da gama da geodiversidade” (NASCIMENTO et al., 2008, p.10-11). 

A geodiversidade apresenta valores, pois o ato de preservar e de conservar algo está 

diretamente relacionado à atribuição de algum valor. Segundo Gray (2004) e Brilha (2005), os 

valores de geodiversidade são classificáveis em intrínseco, cultural, estético, econômico, 

funcional, científico e educativo (NASCIMENTO et al., 2008). 

O valor intrínseco é aquele associado à simples existência do objeto, embora ele possa 

também ser útil à sociedade (valor utilitário). Esse é o valor que desperta mais discussões 

filosóficas e éticas. O valor cultural está ligado ao folclore, história, arqueologia valores 

espirituais e cênicos. O estético está relacionado ao paisagismo, geoturismo, atividades de lazer, 

apreciação e inspiração artística. O econômico refere-se à energia, minerais industriais, metálicos 

e de construção, pedras preciosas, fósseis e solos. O valor funcional relaciona-se com infra-

estrutura, armazenamento e estocagem, saúde, cemitérios, controle da poluição, água, função dos 

geossistemas, ecossistemas e solos. Finalmente, o valor científico é ligado à pesquisa em 

geociências, monitoramento ambiental, educação e treinamento de profissionais (GRAY, 2005). 

Esses valores, entretanto, são considerados em todas as metodologias de avaliação do 

Patrimônio Geológico. Após a mensuração da geodiversidade de uma determinada área, são 

                                                                                                                                                              
96 GONGGRIJP G.P. (1992) Earth Science Conservation in Europe. Present Activities and Recommended 
Procedures. - In: Planning the use of the Earth's Surface (Lecture Notes in Earth Sciences 42), Springer Verlag, pp. 
371-392. 
97 STRASSER A.; HEITZMANN P.; JORDAN P.; STAPFER A.; STÜRM B.; VOGEL A.; WEIDMANN M. (1995) 
Geotopi e protezione di oggetti relativi alle Scienze della Terra in Svizzera: un rapporto di strategia. Gruppo di 
Lavoro Protezione dei Geotopi in Svizzera. 
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encontrados os hot spots dessa geodiversidade, que são os locais de maior diversidade abiótica. A 

partir dessa avaliação deve ser aplicada uma metodologia de catalogação de sítios de interesse 

relativo a esses aspectos abióticos nas áreas apontadas como de maior geodiversidade, que serão 

consideradas como Patrimônio Geológico. A esse respeito, Hjort e Luoto (2010) afirmam que o 

mapeamento de geodiversidade deve ser um instrumento de base para as iniciativas de 

conservação. 

Para essas áreas (sítios de interesse geológico), Brilha (2007) apresenta uma proposta 

metodológica para gestão do Patrimônio Geológico baseada nas seguintes etapas: Inventariação, 

Quantificação, Classificação, Valorização e Divulgação, Monitorização. Segundo o autor “não 

basta conhecer, caracterizar e classificar uma dada ocorrência geológica de exceção se depois não 

são tomadas ações que permitam a sua conservação nas melhores condições possíveis, ou seja, 

não é assegurada a sua adequada gestão” (BRILHA, 2007, p. 926). 

Nessa temática encontra-se também o conceito de Patrimônio Geomorfológico que, 

segundo Pereira (2006) seria uma das categorias do Patrimônio Geológico, assim como o 

Patrimônio Mineralógico e o Patrimônio Paleontológico, e é definido como “o conjunto de 

elementos geomorfológicos (geoformas, depósitos, processos) a várias escalas, que adquiriram 

um ou mais tipos de valor através da sua avaliação científica, os quais devem ser protegidos e 

valorizados” (PEREIRA, 2006, p. 333). Nesse contexto, é importante também a conceituação do 

termo geoconservação, que segundo Sharples (199598, 200299 apud NASCIMENTO et al., 2008, 

p. 21) “visa a preservação da diversidade natural (ou geodiversidade) de significativos aspectos e 

processos geológicos (substrato), geomorfológicos (formas da paisagem) e do solo, pela 

manutenção da evolução natural desses aspectos e processos”. 

Após a conceituação dos termos essenciais para o entendimento da temática abordada 

serão apresentados exemplos de pesquisas que estão sendo desenvolvidas na avaliação na 

geodiversidade; na relação desta com a biodiversidade; estudos envolvendo, especificamente, a 

mensuração da geodiversidade relacionada aos rios e; por fim, a metodologia de avaliação do 

Patrimônio Geológico, desenvolvida por Pereira (2006). 

  

                                                 
98 SHARPLES, C. (1995). Geoconservation in forest management: principles and procedures. Taskforest, 7, 37-50, 
Forest Tasmânia, Hobart. 
99 SHARPLES, C. (2002). Concepts and principles of geoconservation. Documento em PDF disponibilizado na 
Tasmanian Parks and Wildlife Service Website. Disponível em: 
http://www.parks.tas.gov.au/geo/conprin/define.html. Acesso em 10 de setembro de 2007. 
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4.5.2 - Avaliação da Geodiversidade 

 Segundo Serrano e Flaño (2007b), após a definição e difusão do termo Biodivesidade na 

Rio 92 foram desenvolvidas metodologias de avaliação e valoração da biodiversidade, muitas das 

quais contam hoje com grande aceitação e difusão. 

 Ao contrário da avaliação da biodiversidade, metodologias padronizadas para avaliar a 

geodiversidade ainda não foram satisfatoriamente estabelecidas (JAČKOVÁ; ROMPORTL, 

2008; SERRANO; FLAÑO, 2007b). No entanto, de acordo com Kot et al. (2006), não é possível 

propor um índice de geodiversidade universal. É preferível considerar um conjunto de 

indicadores adequados, ou as relações entre eles, que podem ser diferenciados de acordo com o 

contexto paisagístico. 

Por outro lado, Ruban (2010) ressalta que, com a afirmação deste conceito, é aceita a 

necessidade de evoluir no sentido da avaliação da variabilidade espacial da geodiversidade, 

especialmente em seus aspectos quantitativos. Esses tipos de estudos são ainda hoje escassos. A 

solução seria, então, a iniciação de um processo deliberativo visando a normalização dessa 

avaliação, e até que essa seja concluída, deve-se proceder uma explicação clara dos parâmetros 

que têm sido utilizados em cada estudo particular. 

Serrano e Flaño (2007b) defendem que, assim como nos estudos envolvendo a 

biodiversidade, a escala é uma questão importante no processo de definição dos critérios para 

avaliação da geodiversidade. Essa avaliação pode, portanto, ser vista como uma questão 

geográfica (análise dos componentes da geodiversidade) e do planejamento regional (inserção do 

conceito de geodiversidade nas estratégias de ordenamento do território). 

A seguir são listados alguns exemplos notáveis de pesquisas voltadas à quantificação da 

geodiversidade:  

 

1. Kozlowski (2004):  

O autor faz uma avaliação da geodiversidade no setor sul da Polônia, dando ênfase à 

dissecação do relevo. Na tabela que mostra os critérios para avaliação da geodiversidade na 

Polônia (escala 1:750.000) percebe-se que a diversidade de relevo é relacionada à dissecação do 

mesmo (Tabela 6). Dessa forma, relevos de planície são considerados como de muito baixa 

diversidade. Outros critérios considerados foram relacionados aos solos, áreas alagadas e 

estrutura da paisagem. 
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Tabela 6: Critérios para avaliação da geodiversidade na Polônia segundo Kozlowski (2004) 

 
Fonte – Kozlowski (2004, página 835). 
 
 

2. Serrano e Flaño (2009): 

Os autores consideram que a metodologia aplicada em uma paisagem rural (Província de 

Soria – Espanha) pode ser aplicada em territórios com diferentes características. Nessa 

metodologia, os autores consideram o número de elementos físicos (geológicos, 

geomorfológicos, hidrológicos e de solos), o coeficiente de rugosidade e a superfície de cada 

unidade, através da fórmula: 

 

Gd = Eg R / ln S 

 

onde Gd é o índice de geodiversidade; Eg é o número de elementos diferentes em cada unidade 

(diversidade total); R é o coeficiente de rugosidade de cada unidade; ln é o logaritmo natural; e S 

é a área da unidade (km2).  



 84 

Os elementos físicos, dados pelos mapas geomorfológico, geológico e pedológico, 

trabalhos de campo e bibliografia são: estruturas geológicas, morfoestruturas, feições de erosão e 

acumulação, sistemas morfogenéticos, processos erosivos, microformas, tipos de solos e 

elementos hidrológicos. A rugosidade é calculada a partir do mapa de declividade. A 

geodiversidade foi classificada em cinco categorias: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.  

A maior parte das unidades apresentou índices de geodiversidade baixo e muito baixo. Em 

pequenas áreas relacionadas a unidades de maior rugosidade os índices foram considerados altos, 

e somente em uma unidade muito alto. 

A metodologia é baseada em unidades geomorfológicas pré-estabelecidas, de modo que 

os limites dos índices de geodiversidade são necessariamente condicionados por essa variável. 

 

3. Benito-Calvo et al. (2009)  

Os autores utilizaram mapas morfométricos, morfoclimáticos e geológicos que foram 

combinados e classificados em índices de diversidade da paisagem. Esses índices foram 

calculados para as paisagens das principais regiões geológicas Ibéricas, revelando uma relação 

estreita entre alguns valores do índice e as características geológicas e geomorfológicas.  

As áreas de maior diversidade foram associadas aos relevos alpinos e cadeias reativadas 

do maciço pré-cambriano. As coberturas sedimentares Paleozóicas, caracterizadas por extensas 

superfícies planas, apresentaram valores mais baixos.  

Segundo o autor, os resultados indicaram que esses índices de diversidade espacial podem 

ser muito úteis para avaliar a geodiversidade se forem aplicadas em análises comparativas entre 

paisagens, utilizando-se os mesmos critérios e a mesma escala espacial. 

 

4.  Hjort e Luoto (2010)  

Consideraram a definição de GRAY (2004) e Serrano e Flaño (2007b) para inventariar 

sistematicamente os elementos da geodiversidade: geologia, geomorfologia e hidrologia (os 

elementos pedologia e topografia foram excluídos, os primeiros pela dificuldade em determinar 

as propriedades do solo à escala da paisagem e os segundos porque a topografia não foi 

considerada pelos autores como um elemento da geodiversidade de forma inequívoca). Em 

seguida, os dados compilados foram utilizados para produzir quatro medidas de geodiversidade 

com auxílio de uma grade de resolução de 500 × 500 m: (1) número de elementos, (2) gênese dos 
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elementos geomorfológicos, (3) época de formação e (4) índice de geodiversidade (Gd), proposto 

por Serrano & Flaño (2009). 

Por fim, os autores analisam o índice obtido com a topografia da área (norte de Finlândia). 

Como resultado, foram apresentadas várias correlações entre os índices: a maior correlação com a 

geodiversidade veio do índice geomorfológico e de variabilidade de processos geomorfológicos. 

O modelo de elevação e seus derivados tiveram pouca correlação com a geodiversidade. Além 

disso, a correlação entre a geodiversidade e o parâmetro de rugosidade topográfica também foi 

surpreendentemente fraca. As áreas de maior geodiversidade foram encontradas nos vales 

encaixados. 

Em suas considerações, os autores afirmam que o sistema baseado em grade demonstrou 

ser uma abordagem adequada para o mapeamento e quantificação de geodiversidade, e 

recomendam o uso da abordagem baseada em grade não só para medir a geodiversidade, mas 

também para estudar as relações geodiversidade-ambiente e biodiversidade-geodiversidade. Essa 

recomendação foi seguida na atual pesquisa. 

 

5. Ruban (2010)  

O autor afirma que estudos descritivos da geodiversidade são úteis para a geoconservação, 

porém uma vasta gama de atividades de gestão exige uma expressão numérica da geodiversidade. 

Sendo assim há necessidade de uma abordagem clara para avaliar onde ela é maior e onde é 

menor, quais regiões são ricas e quais são pobres em geodiversidade. 

Para isso, o autor propõe 21 tipos de geossítios: estratigráficos, paleontológicos, 

sedimentares, ígneos, metamórficos, mineralógico, econômicos, geoquímicos, sísmicos, 

estruturais, palaeogeográficos, cosmogênicos, geotérmicos, geocronológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos e hidrogeológicos, de engenharia, neotectônicos, pedológicos, geohistóricos e áreas 

de concentração de elementos radioativos. Por fim, define a geodiversidade como quantidade de 

tipos de geossítios em um dado território, a geoabundância como quantidade de geossítios em 

uma determinada área e a georiqueza como a soma dos dois índices anteriores. 

Nessa classificação, o autor sobrepõe os conceitos de geodiversidade e patrimônio 

geológico. A geodiversidade existe, em maior ou menor grau, independente da presença ou não 

de geossítios em determinada área. 
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6. Zwoliñski (2010) 

 Utiliza um sistema de informação geográfica para desenvolver três mapas:  

1. de energia do relevo (a partir de  uma transformação numérica de modelo de elevação 

SRTM); 

2. de fragmentação do relevo (elaborado com base no mapa geomorfológico da Polônia, em 

escala 1:500.000 e mapas hipsométricos);  

3. de preservação das formas de relevo (elaborado por meio de pós-processamento digital da 

base de dados Corine Land Cover (MDA, 2004). 

Esses mapas foram correlacionados para chegar-se a um mapa síntese da geodiversidade 

em 5 classes: muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. 

O mapa de geodiversidade foi considerado semelhante ao mapa de energia de relevo, 

entretanto seu conteúdo informativo foi marcadamente enriquecido com detalhes a partir do mapa 

de fragmentação do relevo. Por sua vez, o mapa de preservação do relevo contribuiu mais com a 

identificação de paisagens com relevos antrópicos. 

As áreas de altas montanhas foram classificadas como de maior geodiversidade e as áreas 

de terraços e planícies obtiveram os menores índices. 

Essa metodologia é fortemente baseada no relevo, desconsiderando outros componentes 

da geodiversidade. 

 

7. Pereira et al. (2012) 

Nessa proposta, os autores utilizaram mapeamentos pré-existentes disponíveis para o 

estado do Paraná (Brasil), em escala pequena (de 1/600.000 a 1/3.000.000), dos temas 

considerados como indicativos de geodiversidade, de acordo com a definição de Gray (2004): 

relevo, rochas, solos, recursos minerais e registros fósseis.   

Para chegar-se ao índice de geodiversidade, Pereira et al. (2012) dividiram a área do 

estado (cerca de 200.000 km2) em 371 quadrados iguais através de uma grade de 25 x 25 km. 

Dentro de cada quadrado foi mensurado o número de ocorrência de unidades geológicas, 

geomorfológicas, pedológicas e paleontológicas. A metodologia avalia também, 

quantitativamente, a importância dos limites das unidades geomorfológicas, da hidrografia e da 

ocorrência de minerais, águas termais e recursos energéticos geológicos. A contagem das 

diversas unidades e ocorrências permitiu definir cinco índices parciais de diversidade (Pereira et 



 87 

al., 2012):  

- índice de diversidade geológica, correspondente ao número de unidades litológicas ou 

estratigráficas apresentadas em mapa geológico 1:3.000.000. 

- índice de diversidade geomorfológica, correspondente à soma dos sub-índices relevo e 

hidrografia; o sub-índice relevo resulta da contagem do número de sub-unidades morfo-

esculturais e dos contatos estruturais de 1ª e 2ª ordem, indicados em mapa de unidades 

geomorfológicas 1:3.000.000; no sub-índice hidrografia é considerado o valor do índice 

da hierarquia fluvial (STRAHLER, 1957) dividido por dois. 

- índice de diversidade pedológica, correspondente aos tipos de solos encontrados em 

mapa pedológico 1:3.000.000. 

- índice de diversidade paleontológica, correspondente ao número de unidades 

paleontológicas encontradas em mapa paleontológico 1:3.000.000. 

- índice de diversidade de recursos minerais, correspondente à contagem de diferentes 

ocorrências de minerais industriais, pedras e metais preciosos, minerais metálicos, 

industriais, recursos energéticos e fontes de água minerais e nascentes encontrados em 

mapa de recursos geológicos à escala 1:3.000.000. 

Por fim, os índices parciais foram somados para obtenção do índice de geodiversidade 

atribuído a cada quadrícula. Estes valores permitiram elaboração de um mapa de isolinhas de 

índices de geodiversidade. 

Com essa metodologia, todos os componentes da geodiversidade receberam um peso 

aproximado, não havendo a supervalorização de um único elemento, problema comum nas 

metodologias de avaliação existentes até então. Todas as metodologias apresentadas 

anteriormente, principalmente as aplicadas em áreas temperadas, tendem a valorizar a dissecação 

do relevo como principal indicativo de geodiversidade.  

Na metodologia de Pereira et al. (2012) buscou-se representar todos os componentes de 

forma holística, considerando a quantificação de toda a gama da diversidade abiótica. 

 

4.5.3 - Biodiversidade e geodiversidade 

Em suas considerações sobre a importância dos estudos relativos à relação bio-

geodiversidade, KOZLOWSKI (2004) afirma que a meta fundamental da humanidade é manter 

condições ambientais próprias para sustentar a vida na Terra, sendo a geodiversidade e 
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biodiversidade os dois elementos determinantes para o desenvolvimento sustentável. Tal 

desenvolvimento ocorreria de acordo com as condições ambientais, otimizando o uso dos 

recursos naturais e bens ambientais, de forma a não destruir o meio ambiente natural, e conciliar 

as leis ambientais e as leis econômicas em harmonia com a natureza. 

Essa integração dos componentes bióticos e abióticos ainda é pouco desenvolvida, tanto 

no meio científico, quando no nível da gestão do território. Segundo Brilha (2005), a 

biodiversidade é definitivamente condicionada pela geodiversidade, entretanto, as políticas 

públicas de conservação, divulgação e utilização do patrimônio natural tendem a priorizar a 

biodiversidade em detrimento da geodiversidade.  

Hjort e Luoto (2010) também enfatizam que, do ponto de vista da conservação, a falta de 

conhecimento mais amplo da distribuição de geodiversidade e sua relação com a biodiversidade 

dificulta a proteção de regiões cujas características geológicas e geomorfológicas são valiosas 

também nos seus aspectos ecológicos. Os autores propõem que os estudos cujo foco seja a 

geoconservação devem ocorrer em três etapas: (1) quantificar os padrões espaciais da 

geodiversidade em diferentes regiões; (2) determinar os fatores chaves que controlam a 

variabilidade da geodiversidade; e (3) explorar a ligação entre geodiversidade e biodiversidade. 

Segundo Bétard et al. (2011), existe um paralelo claro entre a diversidade biótica 

(biodiversidade) e variação abiótica (geodiversidade), o segundo sendo o suporte essencial para o 

primeiro. Como a biodiversidade, a geodiversidade é um componente importante do patrimônio 

natural da Terra, incluindo valores intrínsecos, cultural, estético, funcional e educacional.  

Serrano e Flaño (2007b), também consideram a geodiversidade como base da 

biodiversidade, de modo que a soma de ambos (biodiversidade e geodiversidade) constituem a 

“diversidade natural”. A diversidade natural inclui todos os elementos bióticos e abióticos do 

sistema natural (GRAY, 2004).  

Poucos autores desenvolveram estudos envolvendo as relações entre a geodiversidade e a 

biodiversidade, dentre os quais se destacam os seguintes estudos. 

Gordon et al. (2006) realizaram um estudo por meio da abordagem geo-ecológica 

quantitativa para avaliar a sensibilidade do terreno a fim de auxiliar a gestão integrada dos 

planaltos de montanha na Escócia. Segundo os autores, a análise da sensibilidade do terreno pode 

ajudar a prever áreas vulneráveis que podem exigir uma gestão orientada, considerando a 

compreensão das relações entre clima, processos geomorfológicos, sensibilidade terreno e 
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processos ecológicos, correlacionando, desta forma, geodiversidade e biodiversidade como parte 

de uma abordagem geo-ecológica integrada. Essa abordagem enfatiza a integridade funcional dos 

ecossistemas e a manutenção dos processos naturais. O estudo conclui que os habitats de terras 

altas são geralmente de alto valor para a conservação da natureza, mas são dinâmicos e muitas 

vezes frágeis. 

Jačková e Romportl (2008) desenvolveram uma metodologia quantitativa para avaliar a 

relação entre a heterogeneidade abiótica e a riqueza de habitat no nível da paisagem. O estudo foi 

realizado em duas áreas protegidas da República Checa. Foram utilizadas camadas vetoriais 

representando a riqueza de habitat e os temas geologia, rugosidade (por meio de um modelo 

digital do terreno) e hidrografia para determinar a heterogeneidade abiótica. Uma grade regular 

de 100 ha foi utilizada como base para análises e comparações. Os dados obtidos foram tratados 

por meio de um modelo estatístico (regressão linear múltipla). A hipótese inicial de que a riqueza 

do habitat seria elevada em áreas com alta heterogeneidade abiótica foi confirmada com uma 

correlação relativamente alta e positiva. 

Parks e Mulligan (2010) apresentam importante discussão sobre as relações entre a 

geodiversidade e a biodiversidade, mostrando ferramentas e insumos já disponíveis para 

realização de mapas de geodiversidade em escalas continentais, que serviriam como base de 

seleção de áreas para conservação. 

Para os autores, a combinação dos três elementos de geodiversidade, que seriam: 

disponibilidade geral de recursos (energia, espaço, água e nutrientes), variabilidade temporal dos 

recursos e heterogeneidade espacial dos recursos fornecem uma medida da complexidade do 

mundo não-vivo (Figura 29). Entretanto, os autores enfatizam que a geodiversidade pode existir 

independentemente de vida (embora haja algumas vezes estreita interação entre as duas, por 

exemplo, através de processos edáficos). Esse fato diferencia a geodiversidade da macro-

ecologia. 
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Figura 29: Relações entre os componentes fundamentais da geodiversidade e da medida de geodiversidade.  
A relação teórica entre esta medida de geodiversidade e os níveis de biodiversidade é indicada pela seta ondulada. A 
disponibilidade total de recursos é considerada em termos de energia, espaço, água e nutrientes. A variação temporal 
é considerada em termos de tendências de longo prazo na disponibilidade de recursos, na sazonalidade de recursos e 
eventos estocásticos que impactam os recursos. A variação espacial é considerada em termos das manchas de 
distribuição de recursos.   
Fonte: Parks e Mulligan (2010) 

 

No artigo, os autores demonstram o grande potencial da utilização de medidas de 

geodiversidade como substituto viável para as medidas de biodiversidade globais utilizadas na 

priorização de áreas a serem protegidas. Isto seria feito utilizando-se a riqueza de conjuntos de 

dados globais disponíveis para dados topográficos, climáticos e de outras variáveis relevantes.  

Esse potencial poderia modificar a dura realidade de que a grande maioria dos trópicos 

megadiversos não tem um inventário taxonômico sistematicamente amostrado, sendo que as 

lacunas de informação são, muitas vezes, maior em extensão espacial do que as áreas com um 

inventário biológico. 

A proposição do uso de medidas de geodiversidade para a finalidade apontada baseia-se 

também no fato de que, apesar de muitas pesquisas terem sido realizadas a fim de compreender a 

relação entre uma ou mais propriedades ambientais (por exemplo, chuva, temperatura, radiação 

solar, evapotranspiração, propriedades do solo), poucas pesquisas têm sido feitas analisando a 

relação entre a combinação de propriedades ambientais e sua variação espaço-temporal 

(geodiversidade) e a biodiversidade de uma área. 

Para a realização desses mapeamentos, os autores sugerem os seguintes insumos que 
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cobrem grande parte do globo: o WorldClim (Hijmans et al. 2005100), o NASA Tropical Rainfall 

Measuring Mission (TRMM), o Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e o Harmonised 

World Soil Database (HWSD), lançado em pela FAO (2009101). 

Os autores elaboraram também uma tentativa de validação preliminar da relação da 

geodiversidade com a riqueza de espécies de três grupos taxonômicos, estimada pela 

sobreposição de mapas de distribuição de mamíferos (IUCN et al. 2008a102), aves (RIDGELY et 

al. 2003103) e anfíbios (IUCN et al. 2008b104), e calculada com base nos índices apresentados 

anteriormente. A comparação visual dos resultados mostra semelhanças na distribuição espacial 

da geodiversidade e riqueza de espécies, particularmente com os pássaros (Figura 30). 

 
Figura 30: Os resultados preliminares da relação entre o cálculo da geodiversidade sobre a Colômbia e a riqueza de 
espécies de mamíferos, aves e anfíbios. 
Fonte: Parks e Mulligan (2010). 
 

                                                 
100 HIJMANS, R. J.; CAMERON, S. E.; PARRA J.L.; JONES P.G.; JARVIS, A. (2005). Very high resolution 
interpolated climate surfaces for global land areas. In: J Climatol 25:1965–1978. 
101 FAO (2009). Harmonized World Soil Database (version 1.1). FAO/IIASA, Rome/Laxenburg. 
102 IUCN, Conservation International, Arizona State University, Texas A&M University, University of Rome, 
University of Virginia, Zoological Society of London (2008). An analysis of mammals on the 2008 IUCN Red List. 
www.iucnredlist.org/mammals. Downloaded 9 May 2009. 
103 RIDGELY, R. S.; ALLNUTT, T.F.; BROOKS, D. K.; MCNICOL, D. W.; YOUNG, B. E.; ZOOK, J. R. (2003). 
Digital distribution maps of the birds of the Western Hemisphere, version 1.0. NatureServe, Arlington. 
104 IUCN, Conservation International, NatureServe (2008b). An analysis of amphibians on the 2008 IUCN Red List. 
www.iucnredlist.org/amphibians. Downloaded 9 May 2009. 
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 Os autores concluem que a crescente disponibilidade de bases de dados globais significa 

que o mapeamento da geodiversidade sobre grandes extensões e em finas escalas espaciais está se 

tornando possível, com o potencial para o desenvolvimento de uma ferramenta prática de 

orientação política de conservação. A fim de testar plenamente este potencial,  

a avaliação da geodiversidade e sua relação com a biodiversidade é necessária, 
juntamente com a investigação sobre o potencial impacto das mudanças climáticas sobre 
a geodiversidade e suas implicações da rede atual de áreas protegidas para a 
sustentabilidade em longo prazo, especialmente em ambientes heterogêneos, como 
montanhas tropicais (PARKS; MULLIGAN, 2010, p. 2763, tradução nossa). 

É importante salientar aqui, que esta revisão bibliográfica levou em consideração apenas a 

relação entre a biodiversidade e a geodiversidade, a partir desse novo conceito nas ciências da 

terra. Existem também outros conceitos, como Landscape Ecology, sensitividade da paisagem, 

vulnerabilidade e fragilidade ambiental, que também tratam de questões da diversidade do meio 

físico como suporte para a biodiversidade. 

 

4.5.4 - Diversidade de canais fluviais 

 Um dos primeiros estudos que tratam da avaliação da diversidade de canais fluviais foi 

realizado por Luna Leopold no ano de 1969, décadas antes do início das discussões sobre a 

avaliação da geodiversidade. Nesse estudo, entretanto, encontram-se critérios objetivos para 

realização de uma classificação das áreas mais representativas, do ponto de vista do valor estético 

dos rios. 

 A pesquisa foi desenvolvida na área do Hells Canyon, localizada no rio Snake na região 

de Idaho (EUA). A área foi selecionada pelo fato de que havia, na época, um estudo da Comissão 

Federal de Energia relativo a um pedido de autorização para a construção de uma ou mais 

barragens hidroelétricas nas imediações (problemática semelhante a que levou à seleção da área 

da presente tese). 

Segundo Luna Leopold, o estudo foi uma tentativa preliminar para quantificar alguns 

elementos de apelo estético, eliminando, na medida do possível, o julgamento de valor ou 

preferências pessoais, sendo que os resultados teriam grande potencial para ser um instrumento 

básico ao planejamento na tomada de decisão de áreas a serem impactadas ou conservadas.  

As três questões básicas levantadas no relatório foram: (1) Quais critérios podem ser 

utilizados para julgar uma determinada parte da paisagem? (2) Com quais outras paisagens ou 
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formas essas áreas podem ser comparadas? e (3) Como locais específicos ou paisagens podem ser 

classificados como áreas prioritárias para conservação e preservação em detrimento de outras?  

Para responder essas questões, o autor considerou três tipos de fatores de análise: 

características físicas, recursos biológicos e fatores de interesse humano. Os critérios 

considerados são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7: Avaliação de fatores estéticos em áreas trechos fluviais selecionados, segundo 
Leopold (1969) 
 

 

Fonte – Leopold (1969) 

 O autor aplicou os critérios em 12 áreas selecionadas na região do Hells Canyon e, 

posteriormente, realizou uma comparação da área de estudo com quatro parques nacionais 

(considerando-se que estes já foram criados a partir de valores estéticos).  A comparação foi 
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realizada utilizando-se os mesmos critérios apresentados, com ênfase na largura do vale, altura de 

montanhas limítrofes ao vale, disponibilidade de visão panorâmica, urbanização, largura e 

profundidade do rio, e ocorrência de corredeiras e cachoeiras. 

 Em relação à questão da estética dos rios, o autor afirma que  

a experiência indica que a grandeza ou majestade de um rio é dependente de uma 
combinação do tamanho e da velocidade aparente. Pequenos rios que caem sobre uma 
sucessão de quedas são mais impressionantes ou esteticamente mais atraentes do que um 
grande rio que parece lento. A última característica não é muito dependente da 
velocidade, que normalmente é mal estimada pelo olho destreinado, uma vez que a 
aparência de velocidade é julgada pelas ondas e ondulações superficiais causadas por 
corredeiras e quedas (LEOPOLD, 1969, p. 10, tradução nossa). 

O Hells Canyon foi considerado único e só comparável, nessas características, ao Grand 

Canyon do rio Colorado. A área seria então considerada de altíssima relevância para fins de 

conservação da natureza, devido seu alto valor estético comparado a outros importantes rios dos 

EUA. 

Estudos mais recentes, relacionados especificamente à diversidade de canais fluviais 

ainda são escassos, destacando-se os de Bartley e Rutherford (2005), Jačková e Romportl (2008) 

e Osawa et al. (2010). 

Segundo Bartley e Rutherford (2005), há evidências crescentes de que uma maior 

diversidade física em um córrego leva a uma maior diversidade de habitats e, portanto, espécies. 

Os autores afirmam também que o impacto humano tem reduzido a diversidade física dentro de 

muitos sistemas hídricos. Nessa pesquisa, aplicada ao canal Creightons Creek (Victoria, 

Austrália), são revisadas uma série de técnicas utilizadas para medir a diversidade física de um 

trecho de canal, considerando: a variabilidade do tamanho do talvegue de um canal, da secção 

transversal e do tamanho dos sedimentos. As medições se mostraram adequadas ao objeto e 

demonstraram também que a área impactada por sedimentos lamosos foi considerada menos 

diversificada em termos de sua variabilidade geomorfológica do que os trechos não impactados. 

Isto sugere que aumentos maciços na carga de sedimentos aos fluxos irá reduzir a complexidade 

geomorfológica de um córrego e, por sua vez, a diversidade de habitat para as comunidades 

biológicas. As medidas utilizadas na pesquisa são voltadas a estudos em escala detalhada, não 

sendo compatíveis à escala proposta na Bacia do Xingu. 

No trabalho de Jačková e Romportl (2008), desenvolvido também em escala detalhada 

(1:10.000), o aspecto fluvial foi considerado por meio de três índices:  proporção da área alagada 

X área inundável, proporção total de água em cada quadrícula utilizada como base para a 
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avaliação e comprimento da linha costeira. Segundo os autores, a heterogeneidade hidrográfica 

provou ser uma variável estatisticamente significativa. Eles afirmam ainda que, de acordo com os 

parâmetros de vários modelos estatísticos, o uso de comprimento de costa foi o melhor meio de 

medir a heterogeneidade hidrográfica, pois o comprimento de costa proporciona um meio de 

representar habitats de zonas úmidas, o que enfatiza biótopos ecótonos. A maioria das células de 

estudo com valores elevados para a riqueza do habitat foi conectada com habitats de zonas 

úmidas. 

Outro fundamental estudo que demonstra a importância da diversidade de padrões 

morfológicos nos rios sobre a riqueza dos ecossistemas é apresentado em de Osawa et al. (2010). 

Os autores consideram que as áreas de confluência de rios criam habitats heterogêneos, o que 

aumenta significativamente a diversidade biológica nessas áreas. 

Essa hipótese foi testada utilizando dados de vegetação coletados em 14 trechos de rios 

inseridos no município de Hyogo (Japão). Foram comparados padrões de diversidade de 

vegetação entre trechos de confluência de fluxos e trechos de fluxo único utilizando modelos 

hierárquicos bayesianos. Os resultados demonstraram uma maior diversidade de vegetação em 

trechos de confluência em comparação com áreas de fluxo único, corroborando a hipótese de que 

os nós da rede de drenagem desempenham um papel importante na manutenção da biodiversidade 

dos canais fluviais e, consequentemente, na hierarquia. 

Benda et al. (2004a105, 2004b106) analisou vários casos de criação de habitat por 

confluências, por exemplo, a formação de leques e depósitos resistentes à erosão, o que pode 

influenciar a biodiversidade (BENDA et al., 2004a, 2004b apud OSAWA et al., 2010). 

Em suas considerações finais, os autores discutem a questão dos rios serem tratados como 

um continuum ou discontinuum. “A perspectiva linear das redes hidrográficas (ou seja, o conceito 

de continuum fluvial) dominou boa parte da ecologia fluvial ao longo dos últimos 20 anos 

(FISHER, 1997), apesar do reconhecimento de que as redes hidrográficas são ramificadas com 

afluentes que imprimem mudanças graduais na morfologia do canal e do vale à jusante” 

(BENDA et al., 2004a). Os resultados da pesquisa apresentam evidências empíricas dessa 

perspectiva de discontinuum, mais recente nos estudos da ecologia fluvial, em que confluências 

                                                 
105 BENDA, L.; ANDRAS, K.; MILLER, D.; BIGELOW P. (2004a). Confluence effects in rivers: Interactions of 
basin scale, network geometry, and disturbance regimes. Water Resource Research, 40, W05402.1-15. 
106 BENDA, L.; POFF, N. L., MILLER, D.; DUNNE, T.; REEVES, G.; PESS, G.; POLLOCK, M. (2004b). The 
network dynamics hypothesis: How channel networks structure riverine habitats. Bioscience, 54, 413-27. 
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dos rios são consideradas elementos-chave dentro de uma rede hidrográfica dendrítica (OSAWA 

et al. 2010). 

Além da hierarquia fluvial, a mudança do padrão de canais fluviais, bem como a própria 

morfologia de alguns tipos de canais múltiplos, também podem ser considerados nós nas redes 

fluviais, corroborando a importância dessas variáveis no estudo do meio abiótico como suporte à 

biodiversidade. 

 

4.5.5 - Avaliação do Patrimônio Geomorfológico 

Apesar de não ter sido aplicada uma metodologia de avaliação do patrimônio 

geomorfológico completa nesta pesquisa, considerou-se importante abordar essa temática para 

proposição de futuros estudos envolvendo as áreas selecionadas como representativas de 

diversidade fluvial na Bacia do Rio Xingu. 

Com a caracterização geomorfológica dos trechos selecionados construiu-se o subsídio 

necessário à aplicação da metodologia de avaliação de Patrimônio Geomorfológico relacionada 

ao rio e seus valores científico, cultural, funcional e estético. 

Dentre todas as metodologias revisadas, considerou-se a de Pereira (2006) como a mais 

completa e adequada à aplicação em diferentes ambientes e contextos geográficos. O autor faz 

uma revisão das metodologias de avaliação do Patrimônio Geomorfológico e propõe uma nova 

metodologia, mais objetiva e abrangente, partindo da seleção de locais a serem estudados, em 

determinado recorte espacial, até a avaliação numérica de cada ponto de interesse. Com isso, 

pretende-se que essa metodologia seja aplicável em qualquer área, de qualquer dimensão. 

São propostas duas etapas: inventariação, de caráter qualitativo, e quantificação de caráter 

quantitativo, conforme apresentado na Tabela 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

Tabela 8: Subetapas propostas na inventariação e quantificação do patrimônio 
geomorfológico 
 
 

 
Fonte – Pereira (2006) 

 

Segundo o autor, a utilização dessa metodologia pressupõe um conhecimento da 

geomorfologia da área para que seja corretamente aplicado.  

A caracterização geomorfológica deve fornecer como principais informações: o 
enquadramento geomorfológico regional; as geoformas e os processos geomorfológicos; 
a referência aos seus fatores estruturantes, como litologias, estruturas e clima, e aos 
fatores condicionantes como as atividades humanas e outras; os destaques 
geomorfológicos da área, nomeadamente as peculiaridades científicas, estéticas, 
ecológicas e/ou geo-culturais, com definição das áreas mais interessantes e/ou com 
maior concentração de elementos geomorfológicos em destaque; cartografia 
geomorfológica simplificada, com representação das principais características 
geomorfológicas da área; outros elementos naturais e culturais em destaque na área e sua 
relação com elementos geomorfológicos (PEREIRA, 2006, p. 95). 

 

Inventariação: 

 A partir da caracterização geomorfológica da área e outras informações é possível 

proceder à avaliação de potenciais locais de interesse geomorfológico seguindo os seguintes 

critérios: 

• Científico: reconhecido na caracterização geomorfológica e/ou em trabalhos científicos 

anteriores; 

• Estético (valorizando-se a peculiaridade e as características de dimensão do local em 

comparação com outros locais na mesma área, à escala regional e/ou à escala nacional); 

• Associação entre elementos geomorfológicos e culturais; 

• Associação entre elementos ecológicos e geomorfológicos. 

Após essa pré-seleção de áreas de interesse geomorfológico é aplicada uma avaliação 

qualitativa nos potenciais locais de interesse geomorfológico. 
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Essa avaliação é feita através do preenchimento de uma ficha que detalha a categoria 

temática (granítico, tectônico, glaciário, vulcânico, litoral, periglaciário, cárstico, fluvial, de 

vertente, residual, eólico, geo-estrutural), a localização e a atribuição de valores (muito baixo, 

baixo, médio, elevado e muito elevado) para os seguintes critérios: científico, ecológico, cultural, 

estético. 

Avaliam-se também as potencialidades de uso: acessibilidade, visibilidade (muito difícil, 

difícil, moderada, fácil, muito fácil); outros valores (naturais e/ou culturais) e uso atual (sem 

valor e sem usos, com valores e sem usos, com valores e com usos); necessidade de proteção: 

deterioração (fraca, moderada avançada) e proteção (adequada, moderada, insuficiente). Por fim, 

propõe-se uma síntese descritiva de cada local de potencial interesse geomorfológico. 

Após essa avaliação qualitativa são escolhidos os pontos de interesse que serão 

caracterizados na próxima etapa com base nos seguintes atributos: locais com valor científico 

muito elevado; locais panorâmicos com valor elevado; locais isolados ou áreas com valor 

elevado. Essa etapa ocorre para que sejam aplicados critérios objetivos, evitando-se, assim, 

seleções individuais. 

Os locais selecionados são, então, caracterizados detalhadamente através do 

preenchimento de uma ficha cujos conteúdos baseiam-se nos seguintes tópicos: 

• Tipo de local: isolado, área, panorâmico; 

• Categoria temática: granítico, tectônico, glaciário, vulcânico, litoral, periglaciário, 

cárstico, fluvial, de vertente, residual, eólico, geo-estrutural; 

• Localização: coordenadas, localização política e fragmento de carta topográfica; 

• Descrição geomorfológica: fotografias com legenda explicativa; 

• Síntese: descrição sumária, litologias, interesses geomorfológicos principais, evolução 

geomorfológica; 

• Interesse patrimonial: tipos de valor, grau de importância; 

• Cartografia: fragmento de carta geomorfológica; 

• Uso e gestão: acessibilidade, visibilidade, outros tipos de valor (flora, fauna, elementos 

geológicos e culturais), usos atuais, estado de conservação, vulnerabilidade, estudo legal, 

povoações e equipamentos, intervenção necessária e/ou possível. 

Por fim é realizada uma avaliação numérica em cada local, onde são considerados vários 

critérios, para se chegar a indicadores principais: valor geomorfológico (VGm) e valor de gestão 
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(VGt) e indicadores secundários: valor científico (VCi), valor adicional (VAd), valor de uso 

(VUs) e valor de preservação(VPr). A soma de VCi e VAd constitui o Valor Geomorfológico e a 

soma de VUs e VPr constitui o valor de gestão. 
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CAPÍTULO 5 – DESCRIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DOS 
TRECHOS REPRESENTATIVOS DA DIVERSIDADE DE 
PADRÕES DE CANAIS FLUVIAIS 
 

5.1 - Mapeamento da Morfologia Fluvial e Sistematização dos dados na escala média 

 

A seguir são descritos e analisados os 23 trechos representativos de padrões de canais 

fluviais (Figura 1). Essas descrições e análises foram feitas a partir dos dados do mapeamento de 

formas fluviais realizado para as áreas de planícies e terraços, dos dados de geológicos, 

pedológicos, gemorfológicos e de vegetação, compilados de dados secundários (IBGE, 2000a, 

2000b, 2000c, 2012), e dos dados hidrológicos sistematizados (ANA, 2010a), além de 

informações coletadas em campo nos trechos 20 a 23. 

Para cada trecho foi elaborada uma tabela com a sistematização dos índices levantados e 

os dados relativos às formas, aos processos e materiais importantes para o entendimento da 

dinâmica fluvial. 

 

5.1.1 - Nascente: Padrão meândrico / sinuoso – canal aluvial único com planície pouco 

desenvolvida 

 
O rio principal da bacia não é o que leva o nome de Xingu até sua nascente. Ele nasce na 

Chapada dos Guimarães com o nome de Culuene. Esse rio foi escolhido como principal de 

acordo com os critérios apontados por Horton (1945).  

Nesse trecho, o rio apresenta um traçado sinuoso, provavelmente condicionado pelas 

falhas sentido WSW-ENE. Em uma escala mais detalhada observa-se a formação de pequenos 

meandros à jusante do trecho. É interessante notar que a formação de meandros em rios de 

cabeceiras não é um padrão encontrado com frequência (Mapa 1).  

O comportamento dos valores de vazão no ano é típica de regime tropical semi-úmido, 

apresentando médias de 23,5 m3/s no pico da cheia, em janeiro, e médias de 6 m3/s no pico da 

estiagem, em julho. A relação largura X profundidade (12,9) se encaixa nos padrões de rios 

retilíneos e meândricos (Tabela 5). A velocidade máxima das médias (0,87 m/s) é menor que 1,5 

m/s, também dentro dos limites estabelecidos para rios meândricos. Cabe ressaltar que esses 

dados são baseados em uma série de apenas 14 anos, com falhas nos registros (Gráficos 1 a 4), e 
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que o posto se encontra 40 km à jusante do trecho selecionado. 

O rio disseca formações sedimentares detrítico-lateríticas neogênicas (Neogeno/Mioceno) 

expondo as rochas sedimentares mais antigas da Formação Marília (Mesozóica Cretáceo 

Superior). 

A vegetação é composta de savanas florestadas e não florestadas, mas grande parte da 

cobertura original foi substituída por pastagem (Mapa 2).  

 

Rio Culuene em BR 390 – Série histórica 1994 – 2008 
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Gráfico 1: Vazões médias e extremos mensais em BR 390. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a) 
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Vazões Médias e Extremas Anuais Rio CULUENE em BR390  -  18409000

R2 = 0,0013
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Gráfico 2: Vazões médias e extremas anuais em BR 390. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
 

Relação Velocidade Média x Vazão do rio CULUENE em BR309 -  18409000
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Gráfico 3: Relação velocidade média X vazão em BR 390. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
60 
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Relação Largura x Profundidade do rio CULUENE em BR309 -  18409000
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Gráfico 4: Reação largura x profundidade (12,9) em BR 390. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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As características do trecho são sintetizadas na Tabela 9. 

 
Tabela 9: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 1 

Canais (único/múltiplo) único 
Sinuosidade  1,32 
Presença e Tipos de barras não 
Presença de ilhas não 
Índice de anastomosamento não se aplica 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim – contínua e bem desenvolvida - nível 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

imperceptível na resolução da imagem  

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

não 

Gradiente (cm/km)  340,4 
Largura média do canal (m) > 30 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle 
estrutural? 

WSW-ENE / sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosão na margem côncava de deposição na 
margem convexa 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  0,87 (posto 40 km à jusante - 18409000) 

Variação do nível d’água (m) 0,33 (posto 40 km à jusante - 18409000) 
Vazão média (m3/s) 15,07 (posto 40 km à jusante - 18409000) 

P
ro

ce
ss

os
 

H
id

ro
-m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

imperceptível na imagem 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Neossolo Quartzarênico / Latossolo 
Vermelho-Amarelo / Cambissolo Háplico / 
Neossolo Litólico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Arenitos calcíferos com lentes e nódulos de 
calcários, conglomerado, níveis de siltito e 
argilito, paraconglomerados silicificados 
com arenitos grosseiros e feldspáticos; 
Cobertura Detrito-Laterítica Neogênica 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Savana Arborizada com floresta-de- 
Galeria / Antropismo - Pecuária 
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Mapa 1: Nascente - Padrão meândrico / sinuoso – canal aluvial único com planície pouco desenvolvida 
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Mapa 2: Sistematização de mapas temáticos - trecho 1 
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5.1.2 - Alto curso: Padrão meândrico de alta sinuosidade - canal aluvial único com planície bem 

desenvolvida 

 

Nesse trecho, o rio continua seguindo o sentido da estrutura dominante da Chapada dos 

Guimarães (WSW-ENE), desenvolvendo meandros irregulares, com planície bem desenvolvida 

(Mapa 3). Essa unidade morfológica tem como embasamento sedimentos arenosos das 

Formações Paleozóicas Ponta Grossa e Aquidauana, que deram origem a grandes áreas de 

Neossolos Quartzênicos. Nas áreas embasadas pelas Coberturas Detrítico-lateríticas, ao sul, há 

ocorrência de Latossolos Vermelhos e Latossolos Vermelho-Amarelos nos topos e Neossolos 

Litólicos nas vertentes declivosas. Ao norte do quadrante há ocorrência de Cambissolos Háplicos 

correspondentes às Formações Proterozóicas Raizama e Araras (Mapa 4). 

Um fator interessante a ser observado nesse trecho é seu relativamente baixo gradiente 

(44,26 m/km), e seu padrão meândrico, considerando-se que é um trecho do alto curso da bacia 

hidrográfica. Essa característica (que ocorre também no trecho 1) pode ser decorrente dos relevos 

predominantemente tabulares da Chapada dos Guimarães. 

A velocidade média das máximas do posto localizado 3 km à montante (0,89 m/s) 

(Gráfico 5) é compatível com o comportamento do padrão meândrico (Tabela 7), assim como a 

relação largura profundidade (11,5) (Gráfico 6) e o índice de sinuosidade (1,72). A vegetação 

primitiva do entorno das planícies era composta por diferentes tipos de savanas. No entanto, 

encontra-se hoje, em grande parte, desmatada para fins de pecuária. A vegetação das planícies é a 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (Mapa 4). 
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Rio Culuene em Ponte de Pedra – 13 medições de 1976 a 1977 
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Gráfico 5: Relação velocidade média X vazão em Ponte de Pedra. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
 
 

Relação Largura x Profundidade do Rio CULUENE em Ponte de Pedra -  18410000
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Gráfico 6: Reação largura x profundidade (11,5) em ponte de pedra. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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As características do trecho são sintetizadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 2 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,72 

Presença e Tipos de barras não 

Presença de ilhas não 

Índice de anastomosamento não se aplica 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim - nível 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

imperceptível na resolução da imagem 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

não 

Gradiente (cm/km)  44,26 

Largura média do canal (m) > 30 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? NE/SW - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosão na margem côncava de deposição na 
margem convexa 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  0,89 (posto 3 km à montante) 

Variação do nível d’água (m) 0,46 (posto 3 km à montante) 

Vazão média (m3/s) 12 (posto 3 km à montante) 

P
ro

ce
ss

os
  

H
id

ro
-m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

imperceptível na imagem 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Cambissolo Háplico / Organossolo Háplico 
/ Neossolo Quartzarênico / Neossolo 
Litólico / Latossolo Vermelho 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Arenitos, calcário calcítico, dolomitos, 
folhelhos, arenitos calcíferos,siltitos e 
argilitos, Cobertura Detrito-Laterítica 
Neogênica, Cobertura Detrito-Laterítica 
Pleistocênica e sedimentos relativos aos 
Aluviões Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial  
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Mapa 3: Alto curso - Padrão meândrico de alta sinuosidade - canal aluvial único com planície bem 
desenvolvida 
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Mapa 4: Sistematização de mapas temáticos - trecho 2 
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5.1.3 - Alto curso: Padrão sinuoso - canal aluvial único com planície pouco desenvolvida 

Entrando na Depressão Interplanáltica de Paranatinga, o rio drena coberturas 

metassedimentares do Proterozóico Superior da Formação Diamantino, após dissecar os 

sedimentos arenosos das Formações Ponta Grossa e Aquidauana, que correspondem aos relevos 

da chapada dos Guimarães e Planalto dos Acantilados – Alto Araguaia. As formas de relevo na 

Depressão Interplanáltica de Paranatinga são de topos convexos e tabulares, definidas por vales 

pouco profundos dissecados em rochas resistentes. 

Os solos predominantes são os Cambissolos Háplicos distróficos, intercalados com 

pequenos polígonos de Neossolos Quartzarênicos e Neossolos Litólicos. Próximos às planícies, 

onde se encontram Gleissolos Háplicos, há ainda ocorrência de Latossolo Vermelho-Amarelo. 

A vegetação é composta por variações de savanas e manchas de florestas submontanas e 

aluviais. No mapeamento de 2000 já havia áreas desmatadas para pecuária (Mapa 6). Hoje, essas 

áreas são maiores, como pode ser observado na imagem Landsat de 2008 (Mapa 5). 

Em todo o trecho, o canal desenvolve um padrão sinuoso, com planícies pouco 

desenvolvidas ou ainda sem planícies (Mapa 5).   

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 11. 
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Tabela 11: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 3 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,2 

Presença e Tipos de barras não 

Presença de ilhas não 

Índice de anastomosamento não se aplica 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim - nível 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

imperceptível na resolução da imagem 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

não 

Gradiente (cm/km)  113,26 

Largura média do canal (m) 50 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SW/NE - não 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosão na margem côncava de deposição na 
margem convexa 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 

P
ro

ce
ss

os
  

H
id

ro
-m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

imperceptível na imagem 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Latossolo Vermelho-Amarelo / Cambissolo 
Háplico / Neossolo Quartzarênico / 
Gleissolo Háplico / Neossolo Litólico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

siltitos e arcósios calcíferos, arenitos, 
calcário calcítico, dolomitos,brechas 
intraformacionais e sedimentos relativos 
aos Aluviões Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial  
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Mapa 5: Alto curso - Padrão sinuoso - canal aluvial único com planície pouco desenvolvida 
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Mapa 6: Sistematização de mapas temáticos - trecho 3 
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5.1.4 - Alto curso: Padrão meândrico - canal aluvial único com planície isolada entre trechos 

sinuosos 

 
Nesse trecho, o rio desenvolve aproximadamente 13 km de planície meândrica, composta 

por Organossolo Háplico e canal de alta sinuosidade (2,19). À montante e à jusante o rio 

apresenta sinuosidade bem mais baixa (1,23) e planície mais estreita, onde o solo desenvolvido é 

o Gleissolo Háplico.  

Nas áreas onde as planícies são mais desenvolvidas já são observadas, na escala 

1:150.000, morfologias típicas do padrão meândrico, como meandros abandonados e cordões 

marginais convexos inativos, além de dois níveis de planície fluvial (Mapa 7). 

Todo o quadrante é inserido na Depressão Interplanáltica de Paranatinga, com relevos 

residuais a sudoeste correspondentes ao Planalto das Cabeceiras do Xingu. Ambas as unidades 

têm o embasamento de siltitos e arcósios da Formação Diamantino.  

Os solos predominantes são os Latossolos Vermelho-Amarelos e Cambissolos Háplicos 

com manchas de Neossolos Litólicos nos relevos residuais. 

A vegetação predominante é a Savana com machas de florestas aluviais e savanas 

florestadas. Essa área também já foi, em grande parte, devastada para pecuária (Mapa 8). 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 12. 
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Tabela 12: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 4 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  
2,19 (trecho meândrico) 1,23 (trecho 
sinuoso) 

Presença e Tipos de barras cordões marginais convexos inativos 

Presença de ilhas não 

Índice de anastomosamento Não se aplica 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, bem desenvolvida - níveis 2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

meandros abandonados 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

  

Gradiente (cm/km)  34,83 

Largura média do canal (m) 50 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? NNE/SSW - não 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosão na margem côncava de deposição na 
margem convexa 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos mudança antrópica - pequena barragem 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 

P
ro

ce
ss

os
  

H
id

ro
-m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

imperceptível na imagem 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Latossolo Vermelho-Amarelo / Cambissolo 
Háplico / Organossolo Háplico /Gleissolo 
Háplico / Neossolo Litólico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 
siltitos e arcósios calcíferos e sedimentos 
relativos aos Aluviões Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial  
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Mapa 7: Alto curso - Padrão meândrico - canal aluvial único com planície isolada entre trechos sinuosos 
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Mapa 8: Sistematização de mapas temáticos - trecho 4 
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5.1.5 - Médio curso: Padrão meândrico irregular - canal aluvial único com planície bem 

desenvolvida e presença de rios yazoo 

 

Nesse trecho, o rio desenvolve um padrão de meandros irregulares e formação de rios 

yazoo ao longo da planície, que já se apresenta bem desenvolvida, e com várias morfologias 

típicas desse padrão de canal, como meandros abandonados e meandros abandonados 

colmatados. Nos canais há o desenvolvimento de barras centrais e cordões marginais convexos 

ativos. Esse é o primeiro trecho onde aparecem lagoas não conectadas, ainda de tamanho menor 

em relação às lagoas desenvolvidas em trechos à jusante (Mapa 9).  

Esse é também o trecho mais à montante onde foram mapeados Terraços Holocênicos. 

Dois desses terraços já têm solos bem desenvolvidos (Latossolo Veremelho e Latossolo 

Vermelho-Amarelo) e um deles, mais ao norte, é composto de Plintossolo Argilúvico (Mapa 10). 

A relação largura X profundidade (29,21) (Gráfico 8) do posto, 50 km à montante do 

trecho, é condizente com o padrão meândrico e a velocidade máxima das médias (1,02) (Gráfico 

7) também está dentro dos limites estabelecidos para este tipo de canal. 

Todo o quadrante está totalmente inserido no Planalto das Cabeceiras do Xingu, que tem 

como embasamento geológico Coberturas Detrítico-Lateríticas Pleistocênicas. Somente um 

pequeno polígono ao sul é composto pelos sedimentos arenosos da Formação Ponta-Grossa, que 

corresponde, em parte, às áreas cobertas por Neossolos Quartzarênicos. No restante do quadrante, 

os solos encontrados são os Latossolos Vermelho e Vermelho-Amarelo, assim como Plintossolo 

Argilúvico em um terraço fluvial (Mapa 10). 

A vegetação da área é muito diversa, apresentando áreas de florestas, savanas e formações 

pioneiras. O antropismo, no entanto, está avançando em larga escala, como pode ser observado 

na sequência de imagens landsat dos anos de 1984 e 2008 (Mapa 9). 
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Rio Culuene em Pousada Matrinxã – Série histórica 2000 – 2007 
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Gráfico 7: Relação velocidade média X vazão em Pousada Matrinxã. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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Gráfico 8: Reação largura x profundidade (29,21) em Pousada Matrinxã. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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As características do trecho são sintetizadas na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 5 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  2,37 

Presença e Tipos de barras 
barras centrais, cordões marginais 
convexos ativos 

Presença de ilhas não 

Índice de anastomosamento 1,15 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, bem desenvolvida - níveis 2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

meandros abandonados, meandros 
abandonados colmatados 

Presença de terraços sim 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas não conectadas 

Gradiente (cm/km)  11,7 

Largura média do canal (m) 130 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? 
NE/SW - não 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosão na margem côncava de deposição na 
margem convexa 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  1,021 (posto 50 km à montante) 

Variação do nível d’água (m) 5,88 (posto 50 km à montante) 

Vazão média (m3/s) 180 (posto 50 km à montante) 

P
ro

ce
ss

os
  

H
id

ro
-m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

barras submersas durante períodos de maior 
vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 

Latossolo Vermelho / Latossolo Vermelho-
Amarelo / Plintossolo Argilúvico / 
Neossolo Quartzarênico / Gleissolo 
Háplico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Arenitos finos a muito finos, folhelhos 
cinza e arenitos intercalados com siltitos; 
Cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica; 
sedimentos relativos aos Aluviões 
Holocênicos e Terraços Holocênicos  

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 
Dossel emergente; Formações Pioneiras 
com influência fluvial e / ou lacustre; 
Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 
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Mapa 9: Médio curso - Padrão meândrico irregular - canal aluvial único com planície bem desenvolvida e 
presença de rios yazoo 
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Mapa 10: Sistematização de mapas temáticos - trecho 5 
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5.1.6 - Tributário médio curso: Padrão meândrico de alta sinuosidade - canal aluvial único com 

planície bem desenvolvida e forte presença de canais abandonados e terraços 

 

Esse trecho de meandros irregulares de alta sinuosidade apresenta várias formas de 

planície como meandros abandonados colmatados e não colmatados, lagoas conectadas e não 

conectadas (de pequena dimensão), dois níveis de planícies e Terraços Holocênicos. 

O mapeamento desses terraços foi baseado nos mapas temáticos produzidos por IBGE 

(2000a). Entretanto, a correlação visual desses mapas gera algumas dúvidas. Os dois terraços 

pertencentes ao rio principal apresentam Plintossolo Argilúvico e vegetação de Formações 

Pioneiras com influência fluvial e / ou lacustre - herbácea sem palmeiras. Uma grande área 

envolvendo o rio tributário da margem esquerda apresenta o mesmo tipo de solo e vegetação, mas 

foi mapeada como planície. Na imagem do período de maior vazão do rio (10/03/2004 – Mapa 

11), pode-se observar que a área mapeada como planície no rio tributário tem, de fato, um 

aspecto mais úmido (tons mais escuros que denotam a presença de água) que a mapeada como 

terraço.  

A solução para esse questionamento só seria alcançada com trabalho de campo na região, 

o qual foi impossibilitado pela dificuldade de acesso às áreas indígenas. A dúvida fica, então, em 

aberto, para pesquisas mais detalhadas na área. 

As vertentes são todas pertencentes ao Planalto das Cabeceiras do Xingu, cujo 

embasamento geológico é composto pelas Coberturas Detrítico-Lateríticas Pleistocênicas. Os 

solos encontrados são Latossolos Vermelhos nas vertentes, Plnitossolo Argilúvico nos 

terraços/planície e Gleissolo Háplico na planície do rio principal. 

A vegetação é predominantemente de florestas com áreas de formações pioneiras e 

pequenos trechos de antropismo, provavelmente gerados por extrativismo, uma vez que não se 

observa evolução nas imagens landsat de anos mais recentes (Mapa 12). 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 14. 
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Tabela 14: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 6 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  2,08 

Presença e Tipos de barras não 

Presença de ilhas sim, aluviais nível 2 

Índice de anastomosamento 0,06 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, bem desenvolvida - níveis 2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

canais abandonados, meandros 
abandonados, cicatriz meândrica 

Presença de terraços sim 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas conectadas e não conectadas 

Gradiente (cm/km)  6,42 

Largura média do canal (m) 70 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? NNE/SSW - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosão na margem côncava de deposição na 
margem convexa 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 

P
ro

ce
ss

os
  

H
id

ro
-m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

planícies nível 1 cheias durante períodos de 
maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Latossolo Vermelho / Plintossolo 
Argilúvico / Gleissolo Háplico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica; 
Cobertura Detrito-Laterítica Neogênica; 
sedimentos relativos aos Aluviões 
Holocênicos e Terraços Holocênicos  

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 
Dossel emergente; Formações Pioneiras 
com influência fluvial e/ou lacustre; 
Formações Pioneiras com influência fluvial 
e/ou lacustre - arbustiva sem palmeiras 
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Mapa 11 - Tributário médio curso: Padrão meândrico de alta sinuosidade - canal aluvial único com planície 
bem desenvolvida e forte presença de canais abandonados e terraços 
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Mapa 12: Sistematização de mapas temáticos - trecho 6 
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5.1.7 - Tributário médio curso: Padrão meândrico tortuoso - canal aluvial único com planície bem 

desenvolvida e presença de canais abandonados 

 
 Esse trecho apresenta um padrão de meandros tipicamente tortuosos, com forte presença 

de meandros e canais abandonados e lagoas não conectadas. A resolução da imagem (30 metros) 

não permite detectar visualmente as mudanças nas formas no período de 20 anos. Entretanto, o 

conteúdo das formas mapeadas sugerem um ambiente de grande mobilidade (Mapa 13). 

Os limites dos terraços foram modificados em relação aos limites do mapeamento 

realizado por IBGE (2000a) de acordo com a resposta espectral observada nas imagens landsat 

dos períodos de seca e vazão dos rios. Considerou-se como áreas de terraços aquelas com menor 

presença de umidade. 

A área toda pertence ao Planalto das Cabeceiras do Xingu, e o embasamento geológico é 

composto de Coberturas Detrítico-Lateríticas Pleistocênicas ao norte e Coberturas Detrítico-

Lateríticas Neogênicas ao sul. Os solos encontrados são o Latossolo Vermelho nas vertentes e 

topos e Gleissolo Háplico nas planícies fluviais e terraços (Mapa 14).  

 A vegetação é composta por Floresta Estacional Semidecidual Submontana Dossel e 

Formações Pioneiras nas planícies e terraços. Há ainda ocorrência de pequenos polígonos de 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel Uniforme e antropismo (pecuária), esse último 

apresentando significativo aumento, como pode ser verificado na imagem de 2008 (Mapa 13). 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 15. 
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Tabela 15: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 7 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,88 

Presença e Tipos de barras cordões marginais convexos inativos 

Presença de ilhas não 

Índice de anastomosamento Não se aplica 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, bem desenvolvida - níveis 1,2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

canais abandonados, meandros 
abandonados, cicatriz meândrica 

Presença de terraços sim 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas não conectadas 

Gradiente (cm/km)  26,06 

Largura média do canal (m) 100 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SW/NE - não 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosão na margem côncava de deposição na 
margem convexa 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 

P
ro

ce
ss

os
  

H
id

ro
-m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

planícies nível 1 cheias durante períodos de 
maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) Latossolo Vermelho / Gleissolo Háplico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica; 
Cobertura Detrito-Laterítica Neogênica; 
sedimentos relativos aos Aluviões 
Holocênicos e Terraços Holocênicos  

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Formações Pioneiras com influência fluvial 
e/ou lacustre - arbustiva com palmeiras; 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel 
uniforme  
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Mapa 13: Tributário médio curso - Padrão meândrico tortuoso - canal aluvial único com planície bem 
desenvolvida e presença de canais abandonados  
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Mapa 14: Sistematização de mapas temáticos - trecho 7 
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5.1.8 - Tributário médio curso: Padrão meândrico tortuoso - canal aluvial único com planície bem 

desenvolvida e extensos terraços 

 

Nos trechos 8 e 9 há ocorrência de lagoas conectadas, originadas por afluentes represados. 

A origem dessas lagoas não foi investigada com detalhamento de campo, entretanto, com a 

compilação dos mapas temáticos e mapeamento em escala de maior detalhe observou-se que as 

lagoas ocorrem em áreas onde há predominância do Plintossolo Argilúvico. Esse tipo de solo 

apresenta grandes concentrações de plintita, que é uma “formação constituída de mistura de 

argila, pobre em húmus e rica em ferro, ou ferro e alumínio com quartzo e outros materiais” 

(IBGE, 2007, p. 316), e que, devido à sua má condição de drenagem, permanece úmido durante a 

maior parte do ano, possibilitando a existência das lagoas, que chegam a ter dimensões 

quilométricas. O surgimento dessas lagoas em pontos específicos pode ter também influência 

tectônica. 

 A planície meândrica apresenta três níveis e uma grande variedade de formas fluviais, 

incluindo as lagoas conectadas (represadas), lagoas não conectadas, meandros e canais 

abandonados. No canal, de traçado meândrico tortuoso, também se encontra uma diversidade de 

formas típicas desse padrão, como barras centrais e cordões marginais convexos ativos, além de 

presença de pequenas ilhas florestadas (Mapa 15). Os terraços fluviais correspondem a áreas de 

solos do tipo Plintossolo Argilúvico. 

 Toda a área de vertente está inserida no Planalto das Cabeceiras do Xingu e o 

embasamento composto de Cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica. Os solos das vertentes e 

topos são Latossolos Vemelho e Vermelho-Amarelo. 

A vegetação é bem diversificada, incluindo três tipos de formações pioneiras nas planícies 

e terraços, e três tipos de florestas estacionais, além de Floresta Ombrófila Densa Aluvial nas 

ilhas fluviais (Mapa 16). Não é verificado nenhum polígono de antropismo, pois toda a área é 

inserida em terras indígenas, protegidas pela Constituição Federal (Figura 46). 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 16. 
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Tabela 16: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 8 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,63 

Presença e Tipos de barras 
barras centrais, cordões marginais 
convexos ativos 

Presença de ilhas sim - aluviais nível 2 

Índice de anastomosamento 1,10 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, bem desenvolvida - níveis 1,2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

canais abandonados, meandros 
abandonados 

Presença de terraços sim 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas conectadas e não conectadas 

Gradiente (cm/km)  7,43 

Largura média do canal (m) 250 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SE/NW - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosão na margem côncava de deposição na 
margem convexa 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos 
Mobilidade dos cordões marginais 
convexos ativos 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 

P
ro

ce
ss

os
  

H
id

ro
-m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

barras submersas e planícies nível 1 cheias 
durante períodos de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Latossolo Vermelho / Latossolo Vermelho-
Amarelo / Plintossolo Argilúvico / 
Gleissolo Háplico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 
Cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica; 
sedimentos relativos aos Aluviões 
Holocênicos; Terraços Holecênicos 

V
eg

et
aç

ão
 A

ss
oc

ia
da

 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 
Dossel emergente; Formações Pioneiras 
com influência fluvial e / ou lacustre; 
Formações Pioneiras com influência fluvial 
e / ou lacustre - arbustiva sem palmeiras; 
Formações Pioneiras com influência fluvial 
e / ou lacustre - arbustiva com palmeiras; 
Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel 
uniforme 
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Mapa 15: Tributário médio curso - Padrão meândrico tortuoso - canal aluvial único com planície bem 
desenvolvida e extensos terraços 



 137 

Mapa 16: Sistematização de mapas temáticos - trecho 8 
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5.1.9 - Médio curso: Padrão meândrico - canal aluvial único com planície bem desenvolvida e 

formas lacustres de afluentes represados 

 

 Nesse trecho são encontradas diversas formas fluviais típicas de planície meândrica, como 

canais e meandros abandonados e de canais fluvias, indicativas de alta mobilidade do leito, tais 

como barras alternadas, cordões marginais convexos ativos e inativos (Mapa 17).  

 O único terraço mapeado por IBGE (2000a) ocorre em uma área de solo do tipo 

Plintossolo Argilúvico, que se repete em outros polígonos de planície fluvial. No entanto, a 

resposta espectral na área mapeada como terraço apresenta um menor teor de umidade em relação 

às outras com o mesmo tipo de solo, mas mapeadas como planícies níveis 1 e 2.  

 É nesse trecho também que se encontra a maior lagoa conectada. Em um processo de 

escolha de áreas representativas de patrimônio geomorfológico, essa lagoa certamente seria 

indicada como representante dessa forma flúvio-lacustre de extrema raridade e alto valor 

científico, funcional e cultural. 

 Assim como no trecho anterior, todo o quadrante está inserido no Planalto das Cabeceiras 

do Xingu com embasamento composto de Cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica e solos do 

tipo Latossolos Vemelho e Vermelho-Amarelo (Mapa 18). 

A vegetação é ainda mais diversificada, contando com dois tipos de florestas estacionais 

semideciduais, dois tipos de formações pioneiras e três tipos de florestas ombrófilas densas. Só 

há ocorrência de antropismo em pequenas áreas, observáveis nas imagens landsat (Mapa 17), 

para uso dos povos indígenas que habitam a reserva. 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 17. 
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Tabela 17: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 9 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,62 

Presença e Tipos de barras 
barras alternadas, cordões marginais 
convexos ativos e inativos 

Presença de ilhas sim - aluviais nível 2 

Índice de anastomosamento 2,04 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, bem desenvolvida - níveis 1,2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

canais abandonados, meandros 
abandonados, cicatriz meândrica 

Presença de terraços sim  

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas conectadas 

Gradiente (cm/km)  0,23 

Largura média do canal (m) 500 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SE/NW - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosão na margem côncava de deposição na 
margem convexa 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos mobilidade de barras 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 

P
ro

ce
ss

os
 H

id
ro

-
m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

barras e ilhas submersas e planícies nível 1 
cheias durante períodos de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Latossolo Vermelho / Latossolo Vermelho-
Amarelo / Plintossolo Argilúvico / 
Gleissolo Háplico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Sedimentos argilo-arenosos 
amarelados,caoliníticos, alóctones e 
autóctones, parcial a totalmente 
pedogeneizados; aluviões Holocênicos; 
terraços holecênicos 

V
eg

et
aç

ão
 A

ss
oc

ia
da

 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 
Dossel emergente; Formações Pioneiras 
com influência fluvial e/ou lacustre - 
herbácea sem palmeiras; Formações 
Pioneiras com influência  
fluvial e/ou lacustre - arbustiva sem 
palmeiras; Floresta Ombrófila Densa 
Aluvial Dossel uniforme; Floresta 
Ombrófila Aberta Submontana com cipós; 
Floresta Ombrófila Aberta Submontana  
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Mapa 17: Médio curso - Padrão meândrico - canal aluvial único com planície bem desenvolvida e formas 
lacustres de afluentes represados 
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Mapa 18 Sistematização de mapas temáticos - trecho 9 
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5.1.10 - Tributário médio curso: Padrão meândrico - canal aluvial único com planície bem 

desenvolvida e predomínio de formas lacustres 

 
Nesse trecho há um grande número de lagoas desconectadas. Essas lagoas são diferentes 

das encontradas nos trechos 8 e 9, pois, além de serem desconectadas dos cursos fluviais, e de 

tamanho menor, elas possuem hidrodinâmica diferente, ocorrendo em planícies com Gleissolo 

Háplico, que permanece úmido durante todo o ano (as lagoas dos padrões 8 e 9 são maiores, 

conectadas e ocorrem em Plintossolo Argilúvico). O processo de formação destas lagoas 

desconectadas provavelmente é diferente do processo de formação das grandes lagoas. 

Por terem sido formadas por processos distintos, e terem hidrodinâmica também diversa 

(lagoas conectadas e desconectadas aos cursos d’água), essas lagoas desenvolvem ambientes 

diferenciados, abrigando espécies de fauna e flora específicos de cada um desses ambientes. 

Além das lagoas, há também ocorrência de três níveis de planície, meandros abandonados 

e meandros abandonados colmatados (Mapa 19).  

A geomorfologia e embasamento das áreas de vertentes são, respectivamente, Planalto das 

Cabeceiras do Xingu e Coberturas Detrito-Lateríticas Pleistocênicas, que deram origem a 

Latossolos Vermelhos. Na planície do rio principal há ocorrência de Gleissolos Háplicos, e os 

Plintossolos Argilúvicos ocorrem nas planícies dos afluentes (Mapa 20). 

A vegetação é composta por Floresta Estacional Semidecidual e Formações Pioneiras. Há 

pequenas áreas de antropismo para fins de pecuária fora dos limites das terras indígenas (Parque 

Nacional do Xingu e Wawi).  

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 18. 
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Tabela 18: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 10 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,87 

Presença e Tipos de barras não 

Presença de ilhas sim - aluviais nível 2 

Índice de anastomosamento 0,25 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, bem desenvolvida - níveis 1,2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

meandros abandonados, meandros 
abandonados colmatados 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas não conectadas 

Gradiente (cm/km)  7,64 

Largura média do canal (m) 150 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SE/NW - não 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosão na margem côncava de deposição na 
margem convexa 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos Imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 

P
ro

ce
ss

os
 H

id
ro

-
m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

planícies nível 1 e lagoas cheias durante 
períodos de maior vazão; migração de 
barras laterais 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Latossolo Vermelho, Plintossolo 
Argilúvico, Gleissolo Háplico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 
Cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica; 
sedimentos relativos aos Aluviões 
Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Formações Pioneiras com influência fluvial 
e / ou lacustre - arbustiva com palmeiras; 
Formações Pioneiras com influência fluvial 
e / ou lacustre - herbácea sem palmeiras 
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Mapa 19: Tributário médio curso - Padrão meândrico - canal aluvial único com planície bem desenvolvida e 
predomínio de formas lacustres  
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Mapa 20: Sistematização de mapas temáticos - trecho 10 
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5.1.11 - Médio curso: Padrão retilíneo / sinuoso - canal aluvial único com planície bem 

desenvolvida e canais abandonados 

 

O padrão 11 é um exemplo típico da evolução dos padrões de canal na planície fluvial. 

Ele apresenta, no momento, um traçado retilíneo em um trecho de aproximadamente 23 km, onde 

é possível observar a migração das barras laterais (comparando as imagens de 1984 e 2008). Com 

esse trabalho a tendência será o aumento da sinuosidade do canal, que deverá passar a um padrão 

sinuoso e, posteriormente, meândrico (Mapa 21).  

É interessante observar, também, que na planície são encontrados canais secundários 

(abandonados ou não) que têm a forma semelhante a meandros, o que pode demonstrar que, no 

seu processo de divagação na planície, esse mesmo trecho, hoje retilíneo, pode ter sido meândrico 

há pouco tempo atrás. 

Outra hipótese é a de que tanto esse trecho como o trecho seguinte (padrão 12) são 

controlados por falhas, que ocorrem no lado direito da planície no trecho 11 e no lado esquerdo 

(inversão) no trecho 12. Nesse caso, os dois trechos seriam exemplos de padrões de canais em 

leito aluvial, controlados pela estrutura, o que é comum em rios amazônicos. 

Esses são bons exemplos de formas com alto valor científico, uma vez que são 

representativas da dinâmica fluvial de grandes rios aluviais. A comprovação das hipóteses 

apresentadas, entretanto, depende de estudos mais aprofundados, que devem ser realizados com 

procedimentos de campo e laboratório em futuras pesquisas na área.  

As unidades geomorfológicas das vertentes ainda são pertencentes ao Planalto das 

Cabeceiras do Xingu, e os solos são do tipo Latossolo Vermelho. Nas áreas de planície 

encontram-se Gleissolos Háplicos (Mapa 22). 

A vegetação composta de Floresta Estacional Semidecidual Submontana e Formações 

Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre está totalmente conservada, sendo todo o quadrante 

pertencente à terra indígena Parque Nacional do Xingu. 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 19. 
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Tabela 19: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 11 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,16 

Presença e Tipos de barras barras centrais, barras alternadas 

Presença de ilhas sim (aluviais) - níveis 1 e 2 

Índice de anastomosamento 2,95 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, bem desenvolvida - níveis 1,2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

canais abandonados 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas conectadas e não conectadas 

Gradiente (cm/km)  2,44 

Largura média do canal (m) 500 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SW/NE - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosivo 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos mobilidade de barras 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 

P
ro

ce
ss

os
  

H
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ro
-m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

planícies nível 1cheias durante períodos de 
maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) Latossolo Vermelho, Gleissolo Háplico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 
Cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica; 
sedimentos relativos aos Aluviões 
Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Formações Pioneiras com influência fluvial 
e / ou lacustre 
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Mapa 21: Médio curso - Padrão retilíneo / sinuoso - canal aluvial único com planície bem desenvolvida e 
canais abandonados 
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Mapa 22: Sistematização de mapas temáticos 11 
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5.1.12 - Médio curso: Padrão retilíneo - canal aluvial único com planície bem desenvolvida e 

forte presença de canais abandonados 

 

 O trecho 12 é um exemplo de canal retilíneo em planície aluvial bem desenvolvida. 

Segundo Knighton (1998), o padrão retilíneo em rios aluviais não é facilmente encontrável na 

natureza, sendo, portanto, esse trecho, um exemplar de um padrão raro, uma vez que o trecho 

retilíneo tem um comprimento de 28 km. As hipóteses para o desenvolvimento desse padrão 

foram discutidas no item anterior. A planície, bem desenvolvida na margem direita do rio, 

apresenta várias formas de canais e meandros abandonados, e no canal há ocorrência de ilhas 

nível 1 e nível 2, e barras centrais e laterais, o que denota a grande dinâmica dessas formas 

fluviais (Mapa 23).  

 Analisando os dados hidrodinâmicos (Gráficos 9 a 11) percebe-se que todos os 

parâmetros são divergentes dos parâmetros de rios retilíneos (de acordo com a Tabela 5). A 

velocidade máxima das médias é 2,06 m/s, enquanto o intervalo para esse tipo de padrão é menor 

que 1,5 m/s, e a relação largura/profundidade é 82,53, bem maior que a máxima de 40 apontada 

para o padrão retilíneo. 

  Há duas hipóteses para explicar essa discrepância. A primeira é a de que a distância de 20 

quilômetros entre o trecho e posto de medição (18430000-BR80) impossibilita a análise correta 

desses parâmetros, e a segunda seria a de que os parâmetros consagrados na literatura em 

geomorfologia fluvial não se aplicam a rios de porte amazônico, ainda pouco estudados. 

 O quadrante ainda está no limite entre o norte do Planalto das Cabeceiras do Xingu e o sul 

da Depresão do médio Xingu. O embasamento geológico é quase todo composto de Coberturas 

Detrítico-Lateríticas Pleistocências, com um pequeno polígono de Coberturas Detrítico-

Lateríticas Neogênicas. Nas planícies foram desenvolvidos Gleissolos Háplicos e nas ilhas 

Neossolos Flúvicos. Na margem direita predominam Latossolos Vermelhos e secundariamente 

Argissolos Vermelhos-Amarelos e na margem direita predominam Argissolos Amarelos (Mapa 

24). 

 A vegetação, muito bem conservada, (o quadrante está quase todo inserido na TI 

Capoto/Jarina), é composta de Savana Florestada e Floresta Estacional Semidecidual, com 

Formações Pioneiras nas planícies. Há uma pequena mancha de antropismo-pecuária a leste do 

quadrante, já fora dos limites da terra indígena. 
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Rio Xingu em BR80 – Série histórica de 10/1975 a 08/1978 
 

Vazões Médias e Extremos Mensais 
Rio XINGU em BR80  -  18430000 (10/1975-08/1978)
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Gráfico 9: Vazões médias e extremos mensais em BR 80. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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Relação Velocidade Média x Vazão do rio XINGU em BR80 -  18430000

R2 = 0,9745
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Gráfico 10: Relação velocidade média X vazão em BR 80. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
 
 

Relação Largura x Profundidade do Rio XINGU em BR80 -  18430000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

400,0 420,0 440,0 460,0 480,0 500,0 520,0 540,0

Largura (m)

P
ro

fu
n

d
id

ad
e 

(m
)

 
Gráfico 11: Relação largura x profundidade (82,53) em BR 80. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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As características do trecho são sintetizadas na Tabela 20. 

Tabela 20: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 12 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,07 

Presença e Tipos de barras barras centrais, barras laterais 

Presença de ilhas sim (aluviais) - níveis níveis 1 e 2 

Índice de anastomosamento 5,57 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, bem desenvolvida - níveis 1,2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

canais abandonados, meandros 
abandonados 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas não conectadas 

Gradiente (cm/km)  2,96 

Largura média do canal (m) 600 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? N/S - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosivo 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos Imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  2,06 (posto 20 km à montante) 

Variação do nível d’água (m) 6,59 (posto 20 km à montante) 

Vazão média (m3/s) 1982 (posto 20 km à montante) 

P
ro
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ss

os
 H
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-
m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

barras submersas, planícies nível 1 e lagoas 
cheias durante períodos de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho-
Amarelo, Latossolo Vermelho, Gleissolo 
Háplico, Neossolo Flúvico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Cobertura Detrito-Laterítica Pleistocênica; 
Cobertura Detrito-Laterítica Neogência e 
sedimentos relativos aos Aluviões 
Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Formações Pioneiras com influência fluvial 
e / ou lacustre - arbustiva com palmeiras 
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Mapa 23: Médio curso - Padrão retilíneo - canal aluvial único com planície bem desenvolvida e forte presença 
de canais abandonados 
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Mapa 24: Sistematização de mapas temáticos - trecho 12 
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5.1.13 - Médio curso: Padrão ramificado - canal aluvial múltiplo com planície pouco 

desenvolvida e presença de canais abandonados nas ilhas 

 

O padrão ramificado “surge quando existe um braço de rio que volta ao leito principal, 

formando uma ilha” (CHRISTOFOLETTI, 1981 p. 153).  

Esse trecho localiza-se no contato entre o Planalto das Cabeceiras do Xingu e a Depressão 

do Médio Xingu, com relevos residuais que formam as Serras dos Jurunas. No norte do trecho, ao 

drenar a área de rochas mais resistentes dos Grupos Cubencranquém e Iriri, o canal volta a ser 

único. 

As ilhas apresentam dois níveis e vários canais abandonados, e nos canais encontram-se 

barras centrais e laterais e afloramentos rochosos ao norte do trecho, quando o canal volta a 

tornar-se único. Além das ilhas há também o desenvolvimento de planícies com três níveis e 

formas de canais abandonados (Mapa 25). 

Os solos das planícies e ilhas são Gleissolos Háplicos e Neossolos Flúvicos e nas 

vertentes predominam os Argissolos Amarelo e Vermelho Amarelo, com ocorrência de 

Neossolos Litólicos nos relevos de serras (Mapa 26). 

A vegetação é composta de savanas e florestas, e formações pioneiras nas planícies e 

ilhas. A área de floresta aberta submontana apresenta uma grande mancha cujo comportamento 

espectral sugere a ocorrência de queimada, próxima a duas aldeias inseridas na TI Capoto/Jarina, 

observável na imagem Landsat de 2008 (Mapa 25). 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 21. 
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Tabela 21: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 13 

Canais (único/múltiplo) múltiplo 

Sinuosidade  1,18 

Presença e Tipos de barras barras centrais, barras laterais 

Presença de ilhas sim (aluviais) - níveis níveis 1 e 2 

Índice de anastomosamento 14,20 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, descontínua, bem desenvolvida - 
níveis 1,2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

canais abandonados 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

não 

Gradiente (cm/km)  2,29 

Largura média do canal (m) 5000 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? S/N 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

deposicional 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos Imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 

P
ro
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ss
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H
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-m
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fo
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nâ

m
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os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

planícies nível 1e ilhas nível 2 cheias 
durante períodos de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho-
Amarelo, Neossolo Litólico, Gleissolo 
Háplico, Neossolo Flúvico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Riolitos, riodacitos, dacitos, andesitos, 
tufos e ignimbritos, tufos e brechas 
vulcânicas, arenitos arcosianos, 
subarcosianos líticos e sublíticos, rochas 
silicosas laminadas, siltitos e 
conglomerados; Cobertura Detrito-
Laterítica Pleistocênica e sedimentos 
relativos aos Aluviões Holocênicos  

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Formações Pioneiras com influência fluvial 
e / ou lacustre - arbustiva com palmeiras 

 



 158 

Mapa 25: Médio curso - Padrão ramificado - canal aluvial múltiplo com planície pouco desenvolvida e 
presença de canais abandonados nas ilhas 
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Mapa 26: Sistematização de mapas temáticos - trecho 13 
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5.1.14 - Médio curso: Padrão sinuoso superimposto - canal misto múltiplo e estreito com planície 

pouco desenvolvida 

 

Nesse trecho, o canal torna-se mais estreito e sinuoso a retilíneo devido à resistência das 

rochas vulcânicas ácidas de idade Proterozóica Paleoproterozóica do Grupo Iriri, na região da 

Depressão do Médio Xingu, e das rochas sedimentares clásticas do Grupo Cubencranquém, de 

idade Proterozóica Mesoproterozóica, que sustentam a Serra do Jurunas. Observa-se que o 

sentido da drenagem é perpendicular à direção do lineamento dessa serra, configurando o traçado 

desse trecho de rio como antecedente à atual estrutura. 

Há presença de ilhas e planícies descontínuas e pouco desenvolvidas, com formas de 

canais abandonados e lagoas conectadas (Mapa 27). Os pequenos afloramentos rochosos ocorrem 

na área de superimposição do rio. 

Nas porções menos dissecadas da Depressão periférica do Xingu há ocorrência de 

Argissolos Vermelho Amarelos e Savanas Florestadas. Na Serra dos Jurunas encontram-se 

grandes manchas de Neossolos Litólicos, onde prevalece as Savanas Arborizadas, e Argissolos 

Amarelos, cuja vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Aberta Submontana. Nas 

planícies ocorrem os Gleissolos Háplicos e Floresta Ombrófila Densa Aluvial e nas ilhas 

Neossolos Flúvicos, também com o mesmo tipo de floresta aluvial (Mapa 28). Não há antropismo 

observado no mapeamento, nem nas imagens de satélite (Mapa 27). 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 22. 
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Tabela 22: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 14 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,08 

Presença e Tipos de barras barras centrais 

Presença de ilhas sim (aluviais) - níveis 1 e 2 

Índice de anastomosamento 1,38 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, descontínua, pouco desenvolvida - 
níveis 1,2 e 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

canais abandonados 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas conectadas 

Gradiente (cm/km)  10,21 

Largura média do canal (m) 1000 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SW/NE - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosivo 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 
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Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

planícies nível 1e ilhas nível 2 cheias 
durante períodos de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Argissolo Vermelho-Amarelo, Argissolo 
Amarelo, Neossolo Litólico, Gleissolo 
Háplico, Neossolo Flúvico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Riolitos, riodacitos, dacitos, andesitos, 
tufos e ignimbritos;arenitos arcosianos, 
subarcosianos líticos e sublíticos; siltitos, 
brechas vulcânicas e 
conglomerados,Granitóides gnaissificados 
e sedimentos relativos aos Aluviões 
Holocênicos  

V
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da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel 
uniforme 
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Mapa 27: Médio curso - Padrão sinuoso superimposto - canal misto múltiplo e estreito com planície pouco 
desenvolvida formas trecho 14 
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Mapa 28: Sistematização de mapas temáticos - trecho 14 
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5.1.15 - Médio curso: Padrão retilíneo - canal misto múltiplo estreito e sem planície de transição 

rochosa aluvionar 

 

Esse trecho está totalmente inserido na Suíte Intrusiva Parauari, constituída de rochas 

plutônicas ácidas do Paleozóico Paleoproterozóico. Nessa estrutura encontram-se núcleos mais 

resistentes que sustentam os Planaltos Residuais do Sul do Pará, e áreas rebaixadas da Depressão 

do Médio Xingu. O rio assume um aspecto retilíneo, sem planície de inundação, e com a presença 

de poucas ilhas sedimentares e afloramentos rochosos, que correspondem aos trechos de 

corredeiras (Mapa 29). 

 As áreas menos dissecadas são cobertas por argissolos vermelho-amarelos e Floresta 

Ombrófila Aberta Submonta, e nas mais dissecadas predominam os Neossolos Litólicos e 

Floresta Ombrófila Densa Submonta. Nas ilhas ocorrem neossolos flúvicos e Floresta Ombrófila 

Densa Aluvial (Mapa 30). 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 23. 
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Tabela 23: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 15 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,11 

Presença e Tipos de barras não 

Presença de ilhas sim (aluviais) - nível 2 

Índice de anastomosamento 2,72 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

não 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

---- 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

não 

Gradiente (cm/km)  23,37 

Largura média do canal (m) 1300 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SSE/NNW - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosivo 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

----- 

Mobilidade no período de 20 anos Imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 
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Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

canais sazonais submersos durante períodos 
de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Argissolo Vermelho-Amarelo, Neossolo 
Litólico, Neossolo Flúvico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

granitos,granodioritos, migmatitos e 
tonalitos; riolitos, riodacitos, dacitos, 
andesitos, tufos e ignimbritos; andesitos, 
andesitos basálticos, traquiandesitos e 
latitos; Granitóides gnaissificados 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel 
uniforme 
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Mapa 29: Médio curso - Padrão retilíneo - canal misto múltiplo estreito e sem planície de transição rochosa 
aluvionar 
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Mapa 30: Sistematização de mapas temáticos - trecho 15 
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5.1.16 - Médio curso: Padrão retilíneo - canal misto múltiplo estreito e sem planície de com 

presença de patamares e cachoeiras 

 

Nessa área, composta por coberturas dobradas do Proterozóico Superior e núcleos 

Arqueanos (que sustentam as Serras de São Félix-Antonhão-Seringa e os Planaltos Residuais do 

Sul do Pará), o rio apresenta a primeira grande “volta estrutural”, composta de inflexões em 

cotovelo que desviam o traçado do canal para a direita e, após cerca de 37 quilômetros, uma nova 

inflexão gera a volta do rio à direção preferencial.  

O rio apresenta traçados retilíneos, entre as inflexões em cotovelo, com ilhas aluviais e 

afloramentos rochosos. Não há planícies desenvolvidas no trecho (Mapa 31). 

Grande parte do quadrante tem como solo predominante o Neossolo Litólico, que 

corresponde às áreas de Floresta Ombrófila Densa Submonta. As áreas de ocorrência de 

Nitossolo Vermelho são cobertas por Floresta Ombrófila Aberta Submonta. As ilhas, cujos solos 

predominantes são Neossolos Flúvicos, têm como cobertura vegetal Floresta Ombrófila Densa 

Aluvial (Mapa 32). Na imagem do ano de 2008 (Mapa 31) observam-se grandes áreas 

desmatadas, devido à proximidade da cidade de São Félix do Xingu, onde a atividade madeireira 

e de criação de gado são as principais causas do deflorestamento acelerado. 

As vazões, com máximas de 15.585 m3/s no mês de março e mínimas de 697 m3/s no mês 

de outubro (Gráfico 13) são resultado da pluviosidade típica de clima tropical úmido que ocorre 

nas áreas que drenam para o posto de São Félix do Xingu (Figura 20). A velocidade máxima das 

médias (1,32 m/s) (Gráfico 14) está dentro dos limites apresentados para canais retilíneos (1,5 

m/s), entretanto, a máxima absoluta apresentada no trecho (2,06 m/s) é superior ao intervalo dado 

para os rios de padrão retilíneo. A relação largura profundidade (409,87) (Gráfico 15) é cerca de 

10 vezes superior ao valor limite (40) apontado na bibliografia específica. Como se trata de um 

rio com forte controle estrutural, os limiares assinalados para canais retilíneos aluviais não são 

aplicáveis para esse trecho misto do Rio Xingu. 
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Rio Xingu São Félix do Xingu – Série histórica de 10/1975 a 08/1998 
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Gráfico 12: Vazões médias e extremos mensais em São Félix do Xingu. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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Gráfico 13: Vazões médias e extremos anuais em São Félix do Xingu. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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Gráfico 14: Relação velocidade média X vazão em São Félix do Xingu. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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Gráfico 15: Relação largura x profundidade (409,87) em São Félix do Xingu. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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As características do trecho são sintetizadas na Tabela 24. 

 

Tabela 24: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 16 

Canais (único/múltiplo) múltiplo 

Sinuosidade  1,03 

Presença e Tipos de barras não 

Presença de ilhas sim (aluviais) - nível 2 

Índice de anastomosamento 2,31 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

não 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

---- 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas não conectadas 

Gradiente (cm/km)  21,35 

Largura média do canal (m) 1500 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SSW/NNE - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosivo 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

---- 

Mobilidade no período de 20 anos Imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  1,32 

Variação do nível d’água (m) 6,7 

Vazão média (m3/s) 4.643 
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m
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Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

canais sazonais submersos durante períodos 
de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Argissolo Vermelho-Amarelo, Nitossolo 
Vermelho, Neossolo Litólico, Neossolo 
Flúvico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Rochas gnáissicas, de composição diorítica; 
Ortos e parametamorfitos, 
polimetamórficos; Riolitos, riodacitos, 
dacitos, andesitos, tufos e ignimbritos; 
traquiandesitos elatitos; quartzo-
arenitos,arcósios, siltitos e de 
conglomerados; álcali-feldspatos granitos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial 
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Mapa 31: Médio curso - Padrão retilíneo - canal misto múltiplo estreito e sem planície de com presença de 
patamares e cachoeiras 
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Mapa 32: Sistematização de mapas temáticos - trecho 16 
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5.1.17 - Médio curso: Padrão misto – canal múltiplo com planície pouco desenvolvida 

 

Nesse trecho, o canal é orientado pelas falhas sentido SSW - NNE encontradas nas rochas 

metaplutônicas do Granodiorito Anapu, assumindo um aspecto semelhante ao anastomosado de 

leito aluvial. Ao norte do trecho percebe-se que as ilhas rochosas (com embasamento de rochas 

metamórficas de alto grau do Complexo o Bacajá) funcionam como níveis de base locais, 

gerando ilhas sedimentares à montante (Mapa 33).  

Há ocorrência de planícies pouco desenvolvidas ao sul do trecho e em um dos afluentes 

da margem esquerda, onde predominam os Gleissolos Háplicos e Floresta Ombrófila Densa 

Aluvial, que são encontrados também nas ilhas. 

Todo o quadrante é inserido nas Depressões do Bacajá e do Jamanxim-Xingu, onde 

predominam o Argissolo Vermeho-Amarelo e a Floresta Ombrófila Aberta Submonta. Há 

também ocorrência de Neossolo Litólico com cobertura de Floresta Ombrófila Densa Submonta 

na área mai dissecada (Mapa 34).  

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 25. 
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Tabela 25: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 17 

Canais (único/múltiplo) múltiplo 

Sinuosidade  1,03 

Presença e Tipos de barras não 

Presença de ilhas sim  rochosas e aluviais - nível 2 

Índice de anastomosamento 7,35 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, descontínua, nível 3 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

não 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas não conectadas 

Gradiente (cm/km)  12,88 

Largura média do canal (m) 3500 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SSW/NNE - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

deposicional 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos Imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 
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os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

canais sazonais submersos durante períodos 
de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Argissolo Vermelho-Amarelo, Neossolo 
Flúvico, Gleissolo Háplico, Neossolo 
Litólico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

gnaisses bandados e milonitos; Granitos 
estratóides; granodioritos, granito, quartzo-
dioritos, tonalitos e enclaves de  
anfibolitos; adamelitos e sedimentos 
relativos aos Aluviões Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel 
uniforme 
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Mapa 33: Médio curso - Padrão misto – canal múltiplo com planície pouco desenvolvida 
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Mapa 34: Sistematização de mapas temáticos - trecho 17 
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5.1.18 - Médio curso: Padrão rochoso com canais múltiplos - sem planície 

 
Quando da escolha das áreas representativas da diversidade de padrões fluviais da bacia 

do Rio Xingu, esse trecho foi selecionado devido ao seu aspecto anastomosado, observado pela 

forma e disposição das ilhas no canal (Mapa 35). Após a organização dos mapeamentos temáticos 

verificou-se, no entanto, que, de acordo com o mapa geológico (IBGE, 2000a), a maior parte das 

ilhas é rochosa, ocorrendo apenas uma ilha aluvial ao norte e duas ao sul do trecho. 

Mais uma vez encontramos nessa bacia hidrográfica um padrão ainda pouco estudado e 

não devidamente definido na literatura relacionada à geomorfologia fluvial. Os rios classificados 

como de leito rochoso são, em geral, de dimensões menores e restritos aos altos cursos fluviais. 

De acordo com Tricart (1977) há ainda poucos rios deste tipo na Amazônia Brasileira (sendo 

mais comuns na África) e esses continuam, até o presente, pouco conhecidos. 

O quadrante está todo inserido na Depressão do Bacajá, cuja cobertura pedológica 

predominante é composta de Argissolos Vermelho-Amarelos, com apenas um afloramento dos 

Planaltos Residuais do Sul do Pará, onde o Neossolo Litólico predomina. O embasamento é todo 

constituído por rochas metamórficas e ígneas do Proterozóico – Paleoproterozóico. Nas ilhas 

rochosas e sedimentares encontram-se Neossolos Flúvicos. 

A vegetação, totalmente preservada (com uma pequena área antropizada às margens do 

Igarapé Ipixuna, onde se encontram a aldeia Djuruãti e o Posto Indígena Ipuxuna), é composta de 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana e Floresta Ombrófila Densa Aluvial nas ilhas (Mapa 36). 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 26. 
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Tabela 26: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 18 

Canais (único/múltiplo) múltiplo 

Sinuosidade  1,14 

Presença e Tipos de barras não 

Presença de ilhas sim  rochosas e aluviais - nível 2 

Índice de anastomosamento 14,89 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim - pouco desenvolvida em afluente na 
margem esquerda. 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

não 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

lagoas não conectadas 

Gradiente (cm/km)  25,07 

Largura média do canal (m) 5000 

F
or

m
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Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SSW/NNE - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosivo 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

---- 

Mobilidade no período de 20 anos Imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 
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Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

canais sazonais submersos durante períodos 
de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Argissolo Vermelho-Amarelo, Neossolo 
Flúvico, Neossolo Litólico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

quartzitos e  micaxistos; gnaisses bandados 
e milonitos; rochas granulíticas; 
granodioritos, granito, quartzo-dioritos,  
tonalitos e enclaves de  anfibolitos; 
adamelitos e sedimentos relativos aos 
Aluviões Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel 
uniforme 
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Mapa 35: Médio curso - Padrão rochoso com canais múltiplos - sem planície 
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Mapa 36: Sistematização de mapas temáticos - trecho 18 
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5.1.19 - Médio curso: Padrão retilíneo – canal rochoso múltiplo estreito e sem planície 

 

O trecho analisado está localizado à jusante de falhas e fraturas, sentido E-W, observadas 

no mapa geológico (Mapa 38), e à montante da confluência do Rio Xingu com o Rio Iriri, como 

apontado no Mapa 37. Trata-se de um trecho muito mais estreito em relação aos anteriores e 

totalmente controlado por falhas e fraturas. Há inúmeras ilhas rochosas e afloramentos das rochas 

metamórficas de alto grau do Complexo Bacajá.  

O quadrante ainda é quase todo inserido na Depressão do Bacajá, mas há ocorrência de 

Planaltos Residuais do Sul do Pará e, ao norte, o início do Patamar Dissecado Xingu-Pacajazinho. 

O embasamento geológico é todo composto de rochas metamórficas e ígneas do Protrozóico-

Paleoproterozóico cobertos predominantemente por Argissolos Vermelho-Amarelos, com 

ocorrências de Latossolo Amarelo e Neossolo Flúvico próximos aos cursos d’água e 

Afloramentos de Rochas nos rios Xingu e Iriri (Mapa 38). 

A vegetação é formada por Floresta Ombrófila Aberta Submontana e Floresta Ombrófila 

Densa Aluvial nas ilhas, com um polígono de antropismo observado na imagem de 2008 (Mapa 

37) lindeiro ao limite da TI Arara, na margem esquerda do Rio Iriri. 

As características do trecho são sintetizadas na Tabela 27. 
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Tabela 27: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 19 

Canais (único/múltiplo) múltiplo 

Sinuosidade  1,19 

Presença e Tipos de barras não 

Presença de ilhas sim  rochosas e aluviais - nível 2 

Índice de anastomosamento 2,21 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim, pouco desenvolvida, em afluentes  

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

não 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

não 

Gradiente (cm/km)  46,84 

Largura média do canal (m) 1500 

F
or
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Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? S/N - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosivo 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

----- 

Mobilidade no período de 20 anos Imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  não tem postos 

Variação do nível d’água (m) não tem postos 

Vazão média (m3/s) não tem postos 
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os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

canais sazonais submersos durante períodos 
de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo 
Amarelo, Neossolo Flúvico, Afloramentos 
De Rochas 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

gnaisses bandados e milonitos; rochas 
granulíticas; granodioritos, granitos, 
quartzo-dioritos, tonalitos e enclaves de  
anfibolitos; adamelitos e sedimentos 
relativos aos Aluviões Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel 
uniforme 
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Mapa 37: Médio curso - Padrão retilíneo – canal rochoso múltiplo estreito e sem planície 
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Mapa 38: Sistematização de mapas temáticos - trecho 19 
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Nos trechos seguintes são apresentados, além das descrições e análises obtidas por meio 

dos mapeamentos e dados secundários, os resultados das observações feitas em trabalho de 

campo realizado no período de 21 a 31 de outubro de 2010. Os trechos percorridos de voadeira, e 

os pontos de observação e de coletas de amostras, podem ser visualizados na Figura 31. Foram 

realizadas também análises granulométricas nas amostras coletadas em campo. Entretanto, esses 

resultados não serão apresentados devido aos problemas discutidos no item 2.4 As descrições 

serão baseadas somente nas observações em campo.  

 
Figura 31: Pontos descritos e percursos realizados no trabalho de campo de outubro/2010. 
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5.1.20 - Médio curso: Padrão misto com mega-sinuosidade estrutural – canal múltiplo sem 

planície 

 

Após a confluência com o Rio Iriri, o Rio Xingu passa a desenvolver um trecho mais 

largo de ilhas predominantemente sedimentares que persiste até a segunda inflexão da Volta 

Grande do Xingu (Mapa 39).  

Essa mega-sinuosidade estrutural, chamada de Volta Grande do Xingu, é desenvolvida no 

contato entre o Cráton Amazônico e a Bacia Sedimentar Amazônica. A primeira inflexão ocorre 

quando o rio encontra a litologia mais resistente do Diabásio Pentecaua. Após essa primeira 

inflexão, o rio drena por um trecho extremamente falhado e fraturado (Figura 32).  

 

 
Figura 32: Geologia da Região da Volta Grande do Xingu. 
Fonte: IBGE, 2000a. 



 188 

 
O trecho 20 é uma transição entre o padrão misto, onde predominam as ilhas 

sedimentares, e o trecho com afloramentos rochosos à jusante. Está localizado entre o Patamar 

Dissecado do Xingu-Pacajazinho, na margem esquerda, e Depressão do Bacajá, na margem 

direita, sendo que a segunda inflexão da volta grande do Rio Xingu ocorre quando esse rio 

encontra um dos Planaltos Residuais do Sul do Pará, sustentado por rochas vulcano-sedimentares 

do Grupo Três Palmeiras de idade Proterozóica Paleoproterozóica. A direção desse trecho do rio 

é concordante com a direção NW-SE das falhas e fraturas presentes na região (Mapa 40).  

Observou-se em campo que, nesse trecho, existe uma série de ilhas sedimentares 

(Fotografia 2A), intercaladas com afloramentos de gnaisses emersos (Fotografia 2B). Há também 

presença de pequenos bancos de areia (Fotografia 2B). Foi realizada tradagem e descrição do solo 

em campo de amostras em uma das ilhas (Fotografia 3A e B), onde se observou tratar-se de solo 

bastante coeso, com alto teor de silte e argila. No mapa pedológico, a textura é indiscriminada, e 

o solo das ilhas aluviais é o Neossolo Flúvico. 

Nas vertentes, predominam os Argissolos Vermelhos e Argissolos Vermelho-Amarelos. 

   
Fotografia 2: (A) Ilhas. (B) Afloramentos de rochas emersos e pequenos bancos de areia. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
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Fotografia 3: (A) e (B) Barranco de ilha fluvial sedimentar onde foi descrito o perfil de solos. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010 
 

A vegetação predominante é a Floresta Ombrófila Densa Submontana e Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial nas ilhas, mas a área já está altamente antropizada, como pode ser 

observado na imagem de 2008. Esse desmatamento tende a se intensificar com a chegada de 

população em massa para a construção e operação da Usina Belo Monte, na região da Volta 

Grande do Xingu. 

Nos Gráficos 16 a 18 podemos observar a grande variação de vazão e velocidade do Rio 

Xingu ao longo do ano hidrológico, o que deverá ocasionar um comprometimento na geração de 

energia elétrica na Usina Belo Monte, como será discutido mais aprofundadamente no item 7.1. 

No Gráfico 19 observa-se uma relação largura X profundidade muito alta (389,7), o que 

configura um perfil transversal muito largo e raso nas proximidades da sede de Altamira, onde as 

medições são realizadas. 

 

 

 

 



 190 

Rio Xingu em Altamira – Série histórica 1971 – 2008 
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Gráfico 16: Vazões médias e extremos mensais em Altamira. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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Gráfico 17: Vazões médias e extremas anuais em Altamira. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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Relação VELOCIDADE MÉDIA x VAZÃO do rio XINGU em ALTAMIRA (PCD-SIPAM) - 
18850000
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Gráfico 18: Relação velocidade média X vazão em Altamira. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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Gráfico 19: Relação largura profundidade (389,7) em Altamira. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a). 
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As características do trecho são sintetizadas na Tabela 28. 

 

Tabela 28: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 20 

Canais (único/múltiplo) múltiplo 

Sinuosidade  1,16 

Presença e Tipos de barras 
Na imagem confunde com afloramentos 
rochosos, mas verificou-se pequenos 
bancos de deposição arenosa no campo 

Presença de ilhas sim  rochosas e aluviais - nível 2 

Índice de anastomosamento 13,13 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim - em afluntes 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

não 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

não 

Gradiente (cm/km)  30,63 

Largura média do canal (m) 7000 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? NW/SE e inflexão SW/NE - sim 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

Erosivo e deposicional 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

---- 

Mobilidade no período de 20 anos Imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  2,06 (posto 30 km à montante) 

Variação do nível d’água (m) 8,3 (posto 30 km à montante) 

Vazão média (m3/s) 7.830 (posto 30 km à montante) 
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os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

canais sazonais e bancos de areia 
submersos durante períodos de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho-
Amarelo, Afloramentos De Rochas, 
Neossolo Flúvico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

gnaisses bandados e milonitos; 
Granodioritos e trondhjemitos; anfibolitos e 
sedimentos relativos aos Aluviões 
Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel 
Uniforme 
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Mapa 39: Médio curso - Padrão misto com megasinuosidade estrutural - canal múltiplo sem planície 
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Mapa 40: Sistematização de mapas temáticos - trecho 20 
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5.1.21 - Médio curso: Padrão retilíneo encachoeirado estrutural – canal rochoso múltiplo e sem 

planície 

 

Grande parte do trecho é inserido no Patamar Dissecado Xingu-Pacajazinho, esculpido 

sobre gnaisses e milonitos de idade Paleoproterozóica do Complexo do Bacajá. Observa-se forte 

controle estrutural gerando formas geométricas e retilíneas. À jusante, quando encontra o 

Planalto Meridional da Bacia Sedimentar do Amazonas, o rio tem um estreitamento brusco, indo 

de uma largura de aproximadamente 5,5 km para 0,5 km (Mapa 41). Devido à alta vazão (7.830 

m3/s no posto de Altamira, 150 km à montante), esse trecho mais estreito é muito profundo, 

chegando a aproximadamente 150 metros, de acordo com os levantamentos do Projeto básico da 

Usina Belo Monte (ELETROBRAS, 2009b). 

Em todo o trecho há uma grande quantidade de corredeiras e rochas expostas (Fotografia 

4A), além das ilhas rochosas. Observou-se que as rochas expostas apresentam um córtex de cor 

preta brilhante, que deve ser atribuído a processos de migração e deposição de óxidos-hidróxidos 

de ferro retirados da rocha por hidrólise. As rochas que são cobertas por este córtex, em geral, 

não são as que se encontram submersas o ano todo, mas aquelas que permanecem emersas no 

período mais seco (Fotografia 4B). Provavelmente, o ferro é levado pelas águas nas partes que 

permanecem sempre imersas. Esse material ferruginoso serve também como cimento para 

formação de conglomerados com granulação variável (Fotografia 5A). O processo de formação 

desse córtex é posterior à formação das rochas, sendo provavelmente geologicamente muito 

recente (Holoceno Quaternário) (Fotografia 5B). 

São encontrados nesse trecho, também, grandes bancos de areia intercalados nas rochas 

(Fotografia 6A). Outra observação interessante é a de que alguns gnaisses apresentam estrias 

(Fotografia 6B). As estrias são oriundas de processos de intemperismo químico, comuns em 

rochas carbonáticas, mas, devido à alta disponibilidade de água e calor, são encontradas em 

rochas metamórficas de alta resistência nessa área. As marmitas também são formas comumente 

encontradas (Fotografia 1).   

Este trecho apresenta patamares encachoeirados e alto gradiente (87,31m/km), o que gera 

a energia potencial que deverá ser aproveitada para a construção da U.E. Belo Monte.  

Nas ilhas predominam os afloramentos rochosos e a vegetação nativa é composta de 

Floresta Ombrófila Densa Submontana, tanto nas porções das ilhas cujos solos rasos permitem a 
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fixação dessa vegetação como nas vertentes onde prevalecem os Argissolos Vermelho e 

Vermelho-Amarelo (Mapa 42). As áreas de antropismo vêm aumentando significativamente, 

especialmente após o início da obra da Usina Belo Monte.  

 

 
Fotografia 4: (A) Corredeiras. (B) Observar o córtex ferruginoso que se desenvolve nas rochas que ficam emersas na 
maior tempo do tempo. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
 

 
Fotografia 5: (A) Conglomerado cimentado por material ferruginoso. (B) Fragmento de rocha com “capa preta”. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
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Fotografia 6: (A) Bancos de areia intercalados com afloramentos rochosos. (B) Gnaisses com estrias. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
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As características do trecho são sintetizadas na Tabela 29. 

 

Tabela 29: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 21 

Canais (único/múltiplo) múltiplo 

Sinuosidade  1,62 

Presença e Tipos de barras 
Na imagem confunde com afloramentos 
rochosos, mas verificou-se grandes bancos 
de deposição arenosa no campo 

Presença de ilhas Sim (rochosas) 

Índice de anastomosamento 8,76 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

não 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

--- 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

não 

Gradiente (cm/km)  87,31 

Largura média do canal (m) 5,5 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? 
Forte controle estrutural NNE e falhas 
transversais NW 

Comportamento erosivo/deposicional predominante 
(canal) 

erosivo 

Comportamento erosivo/deposicional predominante 
(planície) 

---- 

Mobilidade no período de 20 anos Mobilidade de barras e ilhas 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  Não tem postos 

Variação do nível d’água (m) Não tem postos 

Vazão média (m3/s) Não tem postos 
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Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano hidrológico 
(cheia e seca) 

canais sazonais e bancos de areia submersos 
durante períodos de maior vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho-
Amarelo, Afloramento de Rocha 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 
gnaisses bandados e milonitos; 
granodioritos, granito, quartzo-dioritos, 
tonalitos e enclaves de  anfibolitos. 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Ombrófila Densa Submontana 
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Mapa 41: Médio curso - Padrão retilíneo encachoeirado estrutural – canal rochoso múltiplo e sem planície 
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Mapa 42: Sistematização de mapas temáticos - trecho 21 
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5.1.22 - Baixo curso: Padrão delta fluvial - canal aluvial múltiplo com planície pouco 

desenvolvida 

Esse trecho ocorre quando o rio drena os Tabuleiros do Xingu-Tocantins, já na Formação 

Alter do Chão, composta de rochas sedimentares clásticas do Mesozóico. As declividades são 

muito baixas e há deposição de sedimentos formando um delta aluvial (Mapa 43). 

É importante ressaltar que desde a foz do Rio Xingu até o estreitamento de Belo Monte há 

marcante influência remontante de maré, que gera um ciclo de cheia diário com diferença de 

cerca de 40 minutos de um dia para outro. Essa subida é rápida. Segundo moradores da região, 

em cerca de 5 minutos o rio sobe bruscamente, trazendo sedimentos do fundo para a superfície da 

água. No período de seca do rio, essa influência é mais nítida. Nos períodos de cheia percebe-se a 

subida do nível do rio, mas não a turbulência dos sedimentos de fundo107. 

Apesar dos solos de todas as ilhas do trecho terem sido mapeados por IBGE (2012) como 

Gleissolos Háplicos de textura argilosa sem cascalhos, observou-se mais detalhadamente, em 

campo, que a composição das ilhas fluviais é mais arenosa que nos trechos à montante de Belo 

Monte. Parte desses sedimentos pode ser trazida do Rio Amazonas, suspenso nos fluxos de água 

remontante, e parte pode ser decorrente da erosão dessa porção da bacia composta de sedimentos 

predominantemente arenosos da Formação Alter do Chão, uma vez que se observa nas margens 

grande fragilidade à erosão evidenciada pela presença de escorregamentos (Fotografia 8B) e 

solapamento das margens. 

Análises sedimentológicas realizadas nos Estudos de Impacto Ambiental da fase de 

Viabilidade dos eixos de barramento Kararaô (nome anterior ao Belo Monte) e Babaquara (a 

montante de Belo Monte) (CNEC, 1988) corroboram essa hipótese, demonstrando que a principal 

área fonte dos materiais das praias fluviais destes trechos de delta e ria fluvial é lateral, e não de 

montante, ou seja, da própria Formação Alter do Chão. 

No campo verificou-se que a vegetação das ilhas sofre uma diferenciação observada no 

trecho percorrido de Vitória do Xingu a Senador José Porfírio (Figura 31). À montante do delta, a 

mata é fechada, semelhante à encontrada no trecho 21 (Fotografia 7A). Conforme se aproxima o 

trecho de ria, observa-se vegetação de menor porte (Fotografia 7B). Constatou-se também uma 

                                                 
107 Nos relatórios de estudos do aproveitamento hidrelétrico da UHE Belo Monte (CNEC, 1988; ELETROBRAS, 
2009a, entre outros) há menção dessa mudança brusca de nível de água diário, entretanto não foi encontrado o valor 
dessa amplitude. No registro do nível de água do posto fluviométrico de Porto de Moz as medições diárias são 
realizadas às 07:00 e 17:00 horas, não oferencendo dados necessários ao entendimento desse ciclo. 
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maior mobilidade das ilhas, observada pela evidência de solapamento das margens (Fotografia 

8A). 

Os mapas temáticos (Mapa 44) corroboram essas observações de campo. A vegetação no 

trecho percorrido entre Vitória do Xingu e Senador José Porfírio é composta de Formações 

Pioneiras com influência fluvial e/ou lacustre - arbustiva sem palmeiras, de porte menor que a 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial mapeada em trechos à montante e nas ilhas mais próximas à 

margem esquerda do delta fluvial. Nas imagens de satélites observa-se uma área mais rebaixada 

(mapeada como planície – nível 2), onde se desenvolve essa vegetação de menor porte. A 

mobilidade de barras e ilhas também pode ser verificada nas imagens de satélite de diferentes 

datas. 

As praias nas ilhas e margens também são comuns neste trecho (Fotografia 7A), mas não 

se configuram como bancos de areia altos, como os encontrados no padrão rochoso à montante 

(Fotografia 6A). 

 

   
Fotografia 7: (A) Mata e praias arenosas nas margens das ilhas sedimentares. (B) Vegetação de menor porte 
encontrada na área de delta fluvial, próximo à ria. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
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Fotografia 8: (A) Evidência de solapamento nas margens das ilhas. (B) Erosão nas margens (Formação Alter do 
Chão).  
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
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As características do trecho são sintetizadas na Tabela 30. 

 

Tabela 30: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 22 

Canais (único/múltiplo) múltiplo 

Sinuosidade  1,12 

Presença e Tipos de barras barras centrais, barras laterais 

Presença de ilhas sim (aluviais) 

Índice de anastomosamento 15,9 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

Planície nível 3 - pouco desenvolvida 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

--- 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

canais abandonados nas ilhas 

Gradiente (cm/km)  0,01 

Largura média do canal (m) 6000 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SE/NW 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

deposicional 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos migração de barras e ilhas 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  Não tem postos 

Variação do nível d’água (m) Não tem postos 

Vazão média (m3/s) Não tem postos 
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m
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di
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m
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os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

barras submersas durante períodos de maior 
vazão 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-
Amarelo, Gleissolo Háplico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Arenitos finos a médios; siltitos e argilitos, 
conglomerados lenticulares; Cobertura 
Detrito-Laterítica Paleogênica e sedimentos 
relativos aos Aluviões Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel 
uniforme, Formações Pioneiras com 
influência fluvial e/ou lacustre - arbustiva 
sem palmeiras/herbácea sem palmeiras 
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Mapa 43: Baixo curso - Padrão delta fluvial - canal aluvial múltiplo com planície pouco desenvolvida 
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Mapa 44: Sistematização de mapas temáticos - trecho 22 
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5.1.23 - Baixo curso: Padrão ria fluvial - canal aluvial único retilíneo e sem planície 

Configura-se como um trecho muito largo (cerca de 10 km), raso e sem ilhas ou barras 

arenosas (Mapa 45) que atravessa a Formação Alter do Chão (Fotografia 9 A e B). Segundo 

CNEC (1988) a ria fluvial é divida em três trechos. O primeiro, próximo ao delta, é mais raso, 

com profundidade inferior a 10 metros. O segundo, mais próximo à foz, tem uma profundidade 

média superior a 20 metros. Um terceiro trecho, já na confluência com o rio Amazonas, apresenta 

um significativo estreitamento, gerado, provavelmente, pela deposição de material sólido trazido 

pelo Rio Amazonas. 

A mesma variação diária do nível de água, descrita para o delta fluvial, também se 

observa nesse trecho. A variação no nível de água, obtida por meio do posto fluviométrico de 

Porto de Moz, demonstra variação anual de, no máximo, 4,21 metros, considerando-se os eventos 

extremos. Levando em conta somente os níveis médios, essa variação cai para 99 centímetros. 

Essa variação é pequena, se comparada a trechos profundos, como o etreitamento do rio, próximo 

ao povoado de Belo Monte (trecho 21). A variação diária do nível de água não pôde ser 

verificada a partir dos dados desse posto. 

As “praias fluviais” podem ser encontradas somente nas margens continentais nos 

períodos de seca do rio, como a formada na sede do município de São José Porfírio (Fotografia 

10). Segundo CNEC (1988) em todo o trecho da ria fluvial á ocorrência de desmoronamento das 

margens (fenômeno também chamado de “terras caídas”), possivelmente causado pela ação das 

ondas formadas nesse trecho. 

A ria do Xingu foi, provavelmente, formada pelos mesmos processos descritos por 

Ab’Saber (2003a) e Tricart (1977), referentes ao aprofundamento da calha dos rios do baixo 

Amazonas por rebaixamento do nível de base no período da grande regressão pré-flandriana 

(entre 13000 e 20000 anos atrás), quando o nível dos oceanos recuou para 80 a 100 metros abaixo 

do nível atual, aliado a grandes flutuações climáticas que afetaram a Amazônia. Em alguns casos, 

como no litoral entre a Baía de Guarajará-Mirim (PA) até próximo à Bacia de São Marcos (MA), 

as rias foram colmatadas e transformadas em manguezais; no caso dos Rios Xingu e Tapajós, 

onde o aporte de sedimentos trazidos das áreas de captação é pequeno em relação a outros rios 

amazônicos, as rias permanecem como lagos de águas claras. Outros autores combinam essa 

possibilidade à ação neotectônica. 

O quadrante é composto por Floresta Ombrófila Densa e antropismo crescente, como 
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pode ser observado na imagem landsat de 2008 (Mapa 45). As morfologias desenvolvidas nos 

sedimentos da Formação Alter do Chão e Coberturas Detrítico-Lateríticas Paleogênicas são 

denominadas Tabuleiros do Xingu-Tocantins. Os Latossolos Amarelos são predominantes com 

ocorrências de Neossolos Quartzarênicos (Mapa 46). 

 

 

 

Fotografia 9: (A) Visão da ria fluvial a partir da sede do município de São José Porfírio. (B) Afloramento da 
Formação Alter do Chão nas margens da ria. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
 
 

 
Fotografia 10: Praia na sede do município de São José Porfírio. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
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Rio Xingu em Porto de Moz – Série histórica 1979 – 2008 
 

Níveis Fluviométricos Médios e Extremos Mensais 
Rio XINGU em PORTO DE MÓZ  -  18950003

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M E S E S

N
ív

e
is

 F
lu

v
io

m
é

ti
c

o
s

 (
c

m
)

Níveis Mx.

Níveis Md. Mx.

Níveis Médio

Níveis Md. Mn.

Níveis Mn.

 
 
Gráfico 20: Níveis Fluviométricos máximos (Mx), máximos das médias (Md. Mx), médios, mínimos das médias (Md 
Mn) e mínimos (Mn) mensais em Porto de Moz. 
Elaboração: Juliana de Paula Silva, 2010. 
Fonte: ANA (2010a) 
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As características do trecho são sintetizadas na Tabela 31. 

 
Tabela 31: Formas, processos hidro-morfodinâmicos, materiais e vegetação associada ao trecho 23 

Canais (único/múltiplo) único 

Sinuosidade  1,15 

Presença e Tipos de barras não 

Presença de ilhas não 

Índice de anastomosamento Não se aplica 

Planície (presença, desenvolvimento e 
continuidade) 

sim - pouco desenvolvida nos afluentes 

Formas na planície (Presença de Paleocanais, 
meandros abandonados) 

não 

Presença de terraços não 

Presença de Lagoas (forma, densidade, conexão 
com o rio) 

não 

Gradiente (cm/km)  0,01 

Largura média do canal (m) 10000 

F
or

m
as

 

Direção preferencial do canal/ Controle estrutural? SSE/NNW 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (canal) 

erosivo 

Comportamento erosivo/deposicional 
predominante (planície) 

deposicional 

Mobilidade no período de 20 anos Imperceptível na escala 

Velocidade Máxima das Médias (m/s)  Não tem postos108 

Variação do nível d’água (m) 4,21 

Vazão média (m3/s) Não tem postos 

P
ro

ce
ss

os
  

H
id

ro
-m

or
fo

di
nâ

m
ic

os
 

Mobilidade do canal, ilhas e barras emersas 
submersas nas diferentes épocas do ano 
hidrológico (cheia e seca) 

Imperceptível na escala 

Tipo de solo (margens e ilhas) 
Latossolo Amarelo, Neossolos 
Quartzarênico 

M
at

er
ia

is
 

Rochas (margens e ilhas) 

Arenitos finos a médios; siltitos e argilitos, 
conglomerados lenticulares; Cobertura 
Detrito-Laterítica Paleogênica e sedimentos 
relativos aos Aluviões Holocênicos 

V
eg

et
aç

ão
 

A
ss

oc
ia

da
 

Tipologia da vegetação nas planícies, terraços 
barras e ilhas 

antropismo - pecuária 

 

                                                 
108 Os dados de velocidade e vazão desse posto não estão disponíveis para consulta e download no sistema hidroweb 
(ANA, 2010a) 
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Mapa 45: Baixo curso: Padrão ria fluvial - canal aluvial único retilíneo e sem planície 
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Mapa 46: Sistematização de mapas temáticos - trecho 23 
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5.2 - Avaliação da diversidade dos padrões dos canais fluviais 

A partir dos mapeamentos morfológicos e sistematizações dos mapas temáticos nas 23 

áreas selecionadas como representativas da diversidade de padrões de canais fluviais da Bacia 

Hidrográfica do Xingu, chegou-se à proposição de que esse nível de reconhecimento, e a 

classificação de padrões de canais fluviais, pode levar à indicação de diversidade de formas 

fluviais. 

A diversidade, neste nível de reconhecimento, também permite correlações com aspectos 

da biodiversidade, gerando a indicação de ambientes mais ou menos diversos. 

Analisando-se os dados numéricos obtidos pelos mapeamentos das 23 áreas selecionadas 

(Tabela 32), pode-se chegar às seguintes considerações:  

Os rios meândricos, de ordens superiores, são os que apresentam o maior número de 

formas de planícies e o maior número de morfologias, na soma de todos os ambientes fluviais. 

Os padrões retilíneos e sinuosos, em leito aluvial, seguem o padrão meândrico em número 

de morfologias fluviais, com ênfase no número de formas de canais. 

Em seguida, observam-se os padrões misto superimposto e o delta fluvial, ambos com 

predominância da morfologia de canal. 

Os padrões meândricos de maior hierarquia e o delta fluvial apresentaram também o 

maior número de tipos de vegetação sobre formas fluviais. 

Levando em consideração esses dados, temos que o padrão meândrico seria o mais 

diverso, dentre os padrões analisados, tanto em número de formas quanto em tipos de vegetação 

ligados ao ambiente fluvial. Em seguida, temos os padrões retilíneo, sinuoso e ramificado, em 

leitos aluviais, e superimposto em leito misto, com grande diversidade de morfologias, mas pouca 

diversidade de tipos de vegetação. O delta apresenta-se com uma alta diversidade de formas e 

tipos vegetacionais nas planícies e ilhas fluviais. 

Os canais de menor hierarquia e os canais sobre leitos rochosos têm um menor número de 

formas fluviais e tipos de vegetação relacionados. No primeiro caso, entende-se que o ambiente 

seja menos diverso, pela própria dimensão espacial dos mesmos e pela menor quantidade de 

confluências na rede de drenagem, que é considerado um indicativo de diversidade fluvial 

(BENDA et al., 2004; OSAWA et al. 2010). 

 

 



 214 

 

Tabela 32: Número de formas e tipos de vegetação associada a cada padrão fluvial 
 

Número de Formas 

No Padrão 
canal planície lacustre fluvio-

lacustre 
fluvio-

marinha total 
Tipos de 

vegetação 

1 
Aluvial -meândrico / 
sinuoso 

1 2 0 0 0 3 0 

2 
Aluvial - meândrico com 
alta sinuosidade 

1 2 0 0 0 3 1 

3 Aluvial - sinuoso 1 1 0 0 0 2 1 

4 
Aluvial - meândrico com 
planície isolada 

2 3 1 0 0 6 1 

5 
Aluvial - meândrico 
irregular  

4 4 2 0 0 10 4 

6 
Aluvial - meândrico - alta 
sinuosidade 

2 4 1 3 0 10 2 

7 
Aluvial - meândrico 
tortuoso 

2 4 3 1 0 10 2 

8 
Aluvial - meândrico 
tortuoso 

4 3 3 2 0 12 3 

9 Aluvial - meândrico 5 5 2 2 0 14 5 

10 Aluvial - meândrico 2 4 2 1 0 9 2 

11 Aluvial - retilíneo / sinuoso  5 2 2 2 0 11 1 

12 Aluvial - retilíneo 5 3 3 1 0 12 1 

13 Aluvial - ramificado 6 3 1 1 0 11 1 

14 
Misto - superimposto - 
sinuoso 

5 2 1 2 0 10 1 

15 Misto - retilíneo 3 0 0 0 0 3 1 

16 Misto - retilíneo  3 0 0 1 0 4 1 

17 
Misto com canais 
múltiplos 

4 1 1 0 0 6 1 

18 
Rochoso com canais 
múltiplos 

4 1 1 0 0 6 1 

19 Rochoso - retilíneo 4 1 0 0 0 5 1 

20 
Misto com canais 
múltiplos 

4 1 0 0 0 5 1 

21 Rochoso - retilíneo 3 0 0 0 0 3 1 

22 Aluvial - delta 5 2 1 0 0 8 3 

23 Aluvial - ria 1 1 0 0 1 3 1 

 

Já os rios sobre leitos rochosos apresentam menores áreas de planície, desenvolvendo 

menos formas e abrigando um número menor de tipos vegetacionais. Entretanto, considera-se, na 

literatura especializada, que cachoeiras e corredeiras funcionam como barreiras biogeográficas, 

gerando ambientes diferenciados nesses canais, assim como à jusante e à montante. A própria 

Volta Grande do Xingu é uma área reconhecidamente rica do ponto de vista da fauna aquática 

(MATTHEWS,1998; BERGLEITER, 1999; ZUANON, 1999; ISAAC et al., 2002; CAMARGO 
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et al., 2002, 2004; PIECZARKA et al. 2003; CARVALHO JR., 1996, 2002, 2003, 2008 apud 

ELETROBRAS, 2009c). Esse tipo de correlação (padrão de canais X fauna aquática), entretanto, 

não pôde ser realizado para toda a bacia, pois as referências encontradas se concentram nas áreas 

de abrangência dos estudos de aproveitamento hidrelétrico. 

Dessa maneira, podemos inferir que os canais com planícies bem desenvolvidas, e 

hierarquias superiores, são mais diversos em relação às formas fluviais e abrigam um maior 

número de tipos vegetais e, provavelmente, fauna terrestre. Os canais rochosos múltiplos de 

hierarquia superior são menos diversos em relação ao número de morfologias fluviais, mas 

abrigam ambientes diferenciados relacionados à fauna e flora aquáticas. 

 Seguindo essa linha, podemos afirmar que uma bacia hidrográfica que apresenta uma 

grande diversidade de padrões de canais fluviais deve ter, necessariamente, uma diversidade de 

ambientes fluviais maior que uma bacia hidrográfica com um número reduzido de diferentes 

padrões fluviais. Somando-se a isso, quanto maior a ordem que o rio principal da bacia 

hidrográfica alcança, maior a complexidade e riqueza desses habitats aquáticos, decorrente do 

maior número de confluências de canais. A identificação e quantificação dessas duas variáveis 

(padrão de canal e hierarquia) deve apontar para bacias hidrográficas com maior ou menor 

diversidade tanto em seus aspectos abióticos, ligados ao ambiente fluvial, quanto em relação aos 

elementos biológicos, se considerarmos que uma grande diversidade de morfologias contribui 

para uma maior biodiversidade. 

A Bacia Hidrográfica do Xingu apresenta grande quantidade de padrões fluviais distintos, 

como demonstrado na Tabela 32. A identificação de padrões de canais fluviais em outros rios 

amazônicos pode levar à identificação de áreas onde a diversidade de ambientes é maior em 

relação a outras áreas dessa região. 

Esse levantamento pode ser realizado na mesma escala de trabalho, uma vez que os 

mapeamentos e imagens utilizados nesta pesquisa estão disponíveis para a toda a área da 

Amazônia Legal Brasileira. 

Além da correlação dos padrões de canais fluviais com aspectos da biodiversidade, a 

classificação desses padrões também deve ser correlacionada com o embasamento e o modelado 

da Bacia Hidrográfica. Essa correlação foi realizada no rio principal da Bacia Hidrográfica do 

Xingu por meio da construção de um perfil longitudinal, com indicação dos limites do 

embasamento e das unidades geomorfológicas. 
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                  Figura 33: Perfil Longitudinal do Rio Xingu 
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Nesse perfil foi inserida também a localização de agrupamentos de padrões de canais 

semelhantes. Essas correlações são importantes para que, além da quantificação dos padrões de 

canais fluviais, também seja levada em consideração a disposição desses no perfil longitudinal 

para identificar possíveis anomalias importantes do ponto de vista científico e/ou ecológico. 

Analisando as informações explicitadas no perfil longitudinal, podemos verificar que as 

partes superiores da bacia hidrográfica apresentam padrões de canais meândrico e sinuoso. No 

perfil longitudinal clássico de rios em equilíbrio, o padrão meândrico ocorre apenas no baixo 

curso, quando a declividade e a energia dos canais são menores. Os primeiros trechos com padrão 

sinuoso e meândrico (1 e 2 respectivamente) ocorrem nas áreas de embasamento sedimentar 

paleozóico e relevos tabulares da Chapada dos Guimarães. Os dois trechos seguintes, 3 com 

padrão sinuoso e 4 com padrão meândrico, ocorrem em coberturas dobradas do Paleozóico, na 

Depressão Interplanáltica de Paranatinga, que apresenta relevos de topos tabulares e convexos. 

Os trechos de canal 5 a 13 desenvolvem-se no Planalto das Cabeceiras do Xingu, em área 

com declividade menor em Coberturas Detrítico Lateríticas do Pleistono/Holoceno. Toda essa 

região é controlada pela soleira da Cachoeira de Von Martius, à jusante do trecho 13. Nessa área 

desenvolvem-se vários padrões de canal, como meândrico, sinuoso, retilíneo e ramificado. Todos 

eles com planícies bem desenvolvidas e leito aluvial. O desenvolvimento desses padrões de canal, 

ricos em morfologia fluvial de canais e planícies, é controlado por processos de neotectônica e 

processos pedogenéticos, como soleiras produzidas por material laterítico de alta resistência. 

Os trechos 14 a 21 são desenvolvidos sobre rochas mais resistentes dos Núcleos 

Arqueanos, Suítes Intrusivas e Coberturas Dobradas do Proterozóico. Os padrões desenvolvidos 

nessa região são predominantemente retilíneos, com canais múltiplos, e fortemente controlados 

por falhas e fraturas. As planícies são inexistentes ou pouco desenvolvidas. 

Os dois últimos trechos, correspondentes ao delta e ria fluvial, ocorrem nos sedimentos da 

Bacia do Amazonas e apresentam novamente leitos aluviais, o primeiro com planície pouco 

desenvolvida e o segundo sem planícies, já que se trata de um vale afogado. 

Essa relação dos padrões de canais fluviais com a estrutura geológica, e o relevo, 

demonstra novamente a singularidade da Bacia Hidrográfica do Xingu. Além da grande 

diversidade de padrões existentes na bacia, a disposição espacial no perfil longitudinal, 

apresentando rios meândricos nas cabeceiras, e longos trechos retilíneos em leitos rochosos 

próximos ao baixo curso, também contribui para singularidade dessa bacia hidrográfica em seus 
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aspectos fluviais. 

Além dessa avaliação qualitativa da importância da classificação dos padrões de canais 

fluviais para a diversidade da morfologia fluvial da bacia hidrográfica, o levantamento dos 

critérios para essa classificação também contribuiu para adaptação da metodologia de avaliação 

dos índices de geodiversidade para a região amazônica, conforme explicitado no item 6.1.2, que 

descreve a aplicação dessa metodologia na Bacia Hidrográfica do Xingu. 
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CAPÍTULO 6 – MAPEAMENTO DOS ÍNDICES DE 
GEODIVERSIDADE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO XINGU 
 

6.1 – Desenvolvimento da Metodologia para o Mapeamento 

 

A avaliação da geodiversidade na Bacia do Rio Xingu foi realizada na escala 1:4.000.000 

por meio de uma adaptação da metodologia de Pereira et al. (2012), (item 4.5.2).  Tal escolha 

derivou do fato da referida metodologia ser considerada a mais adequada, dentre todas as 

pesquisadas, para a avaliação da geodiversidade na região amazônica. Um primeiro fator para 

essa escolha provém da maior parte das propostas metodológicas, até então desenvolvidas, darem 

um grande peso a aspectos relativos à rugosidade do terreno. Nos resultados encontrados nos 

artigos e teses levantados, há uma forte tendência de valorização das áreas com maior dissecação 

do relevo que são, consequentemente, consideradas as de maior geodiversidade. Isso decorre dos 

critérios e pesos levados em consideração na estruturação das propostas, geralmente aplicadas a 

áreas de relevos mais dissecados. 

O relevo amazônico não é, como ainda hoje prevalece no senso comum, uma “grande 

planície”109. Na região encontramos também planaltos dissecados e serras. Inclusive, é no estado 

do Amazonas que está localizado o ponto mais alto do território brasileiro. 

No entanto, as áreas de rios, planícies e terraços fluviais também são extremamente 

relevantes na avaliação da geodiversidade da região. Isto decorre tanto do valor intrínseco e 

estético, valorizado por ecologistas de todo o mundo, quanto do altíssimo valor científico, 

cultural e funcional dessas áreas, onde se desenvolvem ambientes complexos e únicos que 

abrigam grande diversidade de espécies vegetais e animais, além de abrigar várias populações 

indígenas e ribeirinhas, totalmente adaptadas à dinâmica dessas áreas. 

Nesse aspecto, a metodologia de Pereira et al. (2012) já apresenta alguma valorização dos 

rios, uma vez que atribui um valor agregado ao índice geomorfológico, considerando a hierarquia 

dos cursos fluviais. Com esse critério, o rio é considerado na avaliação como um continuum, mas 

a diversidade de formas que esses rios apresentam, não.  

Aqui se deve fazer uma importante ressalva quanto à questão da escala de abordagem da 

metodologia. Em se tratando de uma escala muito reduzida (1:4.000.000), seria impossível 

                                                 
109 Uma hipótese para essa visão, difundida no imaginário popular, é a de que as imagens divulgadas na mídia sobre 
a região são, geralmente, relacionadas à imensidão dos rios e planícies amazônicas. 
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contemplar toda a diversidade de formas fluviais. Até porque, se essas formas fossem 

consideradas em um maior detalhe, outras formas de vertente também o deveriam ser. 

Para que um rio não fosse considerado como um continuum na avaliação, uma vez que a 

variação de padrões de formas fluviais é de extrema importância para a geodiversidade da região, 

foi inserido o critério ‘mudança de padrão fluvial’, como descrito no item 6.1.2. 

Outro importante fator na escolha dessa metodologia é a abordagem em grade. Com a 

utilização desse método, todos os componentes da geodiversidade recebem um peso aproximado, 

não havendo a supervalorização de um único elemento, problema comum nos métodos de 

avaliação existentes até então. Ou seja, quando se parte, por exemplo, de unidades 

geomorfológicas como base da avaliação, esse elemento (geomorfologia) já está tendo um peso 

maior em relação aos outros componentes da geodiversidade. 

Outra vantagem do uso da grade é a possibilidade de ajustar o seu tamanho de acordo com 

a escala de análise e do grau de detalhamento dos mapas que serão correlacionados. Como 

exemplo, no mapeamento do estado do Paraná, realizado por Pereira et al. (2012), os mapas de 

base para a avaliação apresentavam escalas menos detalhadas (1:600.000 a 1:3.000.000) que os 

mapas de base utilizados na bacia do Xingu (1:250.000 a 1:1.000.000). Por isso, a grade utilizada 

no primeiro estudo foi maior (25 x 25 km) que a aplicada na Bacia do Rio Xingu 

(aproximadamente 13,8 x13,8 km – compatível com a articulação sistemática 1:25.000) . 

O último ponto a ser considerado é a possibilidade de atualização do mapa de índices de 

geodiversidade, com a publicação de mapeamentos temáticos mais detalhados. Como as bases 

utilizadas para elaboração do mapa são produtos cartográficos encontrados em órgãos oficiais ou 

institutos de pesquisas (levantamentos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, de recursos 

minerais e paleontológicos), no caso de haver novas publicações para a área de estudo, os dados 

do mapa de índice de geodiversidade podem vir a apresentar uma nova distribuição. Assim, a 

avaliação da geodiversidade, baseada em mapas e informações pré-existentes, pode sofrer uma 

evolução com o aprimoramento do conhecimento dos aspectos abióticos da área em questão. 
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6.1 - Aplicação da Metodologia de Avaliação de geodiversidade na Bacia Hidrográfica 

do Xingu  

 

O mapa dos índices de geodiversidade da Bacia do Xingu baseou-se na metodologia 

apresentada por Pereira et al. (2012), cujo produto final resultou na determinação de índices de 

geodiversidade em cada unidade de uma grade regular, que divide a área de estudo. Para o 

cálculo do índice de geodiversidade do estado do Paraná, apresentado no trabalho desse autor, 

foram processados, através de SIG, mapas disponíveis dos temas relevo, rochas, solos, recursos 

minerais e registros fósseis em escalas entre 1:600.000 e 1:3 000.000. Para cada tema foi 

realizada a análise espacial de modo a calcular valores numéricos específicos (índices) por meio 

da contagem do número de ocorrência de atributos espaciais (p. ex., número de unidades 

geológicas, número de unidades geomorfológicas, quantidade de recursos minerais em cada 

quadrado). A partir dessa contagem chegou-se a cinco índices parciais de diversidade: índice de 

diversidade geológica, índice de diversidade geomorfológica, índice de diversidade pedológica, 

índice de diversidade paleontológica e índice de diversidade de ocorrências minerais. 

Por fim, os índices parciais foram somados para obtenção do índice de geodiversidade 

atribuído a cada quadrícula. Estes valores permitiram elaborar um mapa de isolinhas de índices 

de geodiversidade com cinco classes: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. 

No presente trabalho, utilizou-se uma malha da articulação cartográfica sistemática na 

escala 1:25.000, gerando 2.462 quadrados com aproximadamente 13,8 km de lado que cobriram 

toda a Bacia Hidrográfica do Rio Xingu. Para cada quadrado foi gerado um identificador (ID). 

Em cada quadrícula inteiramente inserida na bacia hidrográfica foram atribuídos valores 

para cada tema conforme descrito em seguida. 

 

6.1.1 - Índice Geológico 

  Utilizou-se o mapa geológico de base digital em formato shapefile, escala 1:250.000, 

produzido por IBGE (2000a). Procedeu-se a contagem automática do número de unidades 

geológicas diferentes, contidas em cada quadrícula da articulação sistemática. Para tanto, foram 

utilizadas as funcionalidades do software ArcGis Desktop 9.3, onde os seguintes procedimentos 

de edição e análise espacial foram realizados: 

- Transformação da informação textual em informação numérica: para cada unidade 
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geológica foi atribuído um código numérico. Ex. Formação Alter do Chão – código: 235.  

- A função “dissolve” foi aplicada para que a mesma unidade geológica não fosse computada 

mais de uma vez caso ocorresse mais de um polígono da mesma unidade geológica em uma 

dada quadrícula (Figura 34). 

 

 

Figura 34: Exemplo de aplicação da funcionalidade “dissolve”. 
Fonte: ESRI (2012).  
  

     - A funcionalidade “Union” foi utilizada para relacionar o ID da quadrícula com as 

informações sobre a geologia, baseado no shapefile da articulação sistemática 1:25.000 

(Figura 35).  

 

Figura 35: Exemplo de aplicação da funcionalidade “union”. 
Fonte: ESRI (2012).  
  

- Para contar a frequência do número de unidades em cada quadrícula utilizou-se a 

funcionalidade “sumarize”, que gerou uma tabela com a contagem do número de unidades 

geológicas diferentes dentro de cada quadrícula da articulação 1:25.000 (Figura 36A). 
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- A tabela resultante foi relacionada à tabela de atributos da malha de quadrículas através do 

comando “join”. Em seguida, foram exportados os resultados para gerar o índice de 

diversidade geológica na malha de quadriculas.  

- Por fim, procedeu-se a geração de pontos dos centróides das quadriculas com o atributo da 

diversidade geológica e, a partir deste, gerou-se um mapa de isolinhas através da 

funcionalidade “Interpolation IDW”. O raster resultante foi reclassificado em cinco classes de 

muito baixa a muito alta (Figura 40A). 
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Figura 36: Exemplo de índices de geodiversidade parciais e total em área de alta geodiversidade na Bacia do rio 
Xingu. 
A) Índice geológico: soma das unidades geológicas representadas pelas diferentes cores;  
B) Unidades geomorfológicas: soma das unidades geomorfológicas representadas pelas diferentes cores;  
C) Contatos estruturais: atribuição de valor 1 para cada contato estrutural;  
D) Hidrografia: hierarquia fluvial/2;  
E) Mudanças de padrão de canal: um ponto multiplicado pela hierarquia para cada mudança de padrão dos canais 
fluviais; 
F) Índice geomorfológico: soma dos sub-índices unidades geomorfológicas, contatos estruturais e hidrografia; 
G) Índice pedológico: soma das ocorrências dos tipos de solos representados pelas diferentes cores;  
H) Índice paleontológico: soma do número de unidades com registros fósseis (polígonos coloridos) representadas 
pelas diferentes cores; 
I) Índice de ocorrências minerais: o número de diferentes ocorrências em cada quadrícula; os símbolos representam 
diferentes recursos minerais e recursos geológicos energéticos; 
J) Índice de geodiversidade: soma dos índices geológico, geomorfológico, pedológico, paleontológico e de 
ocorrências minerais. 
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6.1.2 - Índice Geomorfológico 

Este índice levou em consideração três atributos e seus valores numéricos:  

(1) Unidades geomorfológicas. A metodologia quantifica as unidades morfológicas ou padrões de 

formas semelhantes do terceiro táxon da proposta de Ross (1992) (Figura 37). Para a 

quantificação desse sub-índice utilizou-se o mapa geomorfológico de base digital em formato 

shapefile, escala 1:250.000 (IBGE, 2000b). O procedimento de contagem é igual ao descrito no 

item 6.1.1 (Figura 36B). 

(2) Contatos entre unidades morfoestruturais, correspondentes ao primeiro táxon (ROSS, 1992). 

O método atribui 1 ponto a cada limite das unidades morfoestruturais. Nas quadrículas onde 

ocorre somente uma unidade morfoestrutural atribuiu-se valor zero (Figura 36C). O 

procedimento de analise espacial foi o mesmo que o descrito no item 6.1.1.  
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Figura 37: Proposta de taxonomia do relevo segundo Ross (1992).  
Fonte: Ross (1992). 
 
(3) Hidrografia: O shapefile da hidrografia do Brasil na escala 1:2.500.000 (ANA, 2010b) foi 

recortado para a área da Bacia do Xingu e foi aplicada a hierarquia fluvial baseada no método de 

Strahler (1957). O valor atribuído a cada rio respeitou a divisão hierarquia/2, com 

arredondamento para cima (p. ex., 5/2 = 2.5, logo o valor atribuído foi 3) (Figura 36D). Os 

valores foram inseridos manualmente na tabela de atributos, onde foi atribuído o valor do rio de 

maior ordem em cada quadrado. 
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Figura 38: Hierarquia da Rede Fluvial da Bacia do Rio Xingu utilizando a base 1:2.500.000 
Fonte: (ANA, 2010b) 
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Uma observação importante é que esta base cartográfica tem uma escala de detalhe menor 

que os outros mapeamentos utilizados. Dessa forma, o rio que foi considerado como de primeira 

ordem, seria certamente de uma ordem superior caso fossem considerados todos os afluentes. A 

utilização da base de hidrografia na escala 1:250.000, entretanto, demonstrou-se inadequada, uma 

vez que o rio, como um continnuum,  teria um peso muito maior em relação aos outros elementos 

considerados na geodiversidade. Optou-se então por utilizar uma base menos detalhada, 

compatível com a escala de apresentação do mapa final, mas que diferencia os índices de 

geodiversidade, dando um peso maior aos rios mais importantes (Figura 38). 

Além disso, foi encontrado um problema operacional. A base da hidrografia da Amazônia 

Legal, utilizada nesta pesquisa, é a união das cartas planimétricas em escala 1:100.000 

digitalizadas (IBGE e Diretoria do Serviço Geográfico do Exército - DSG). Nos quadrantes da 

articulação ao milionésimo, onde não havia cartografia nessa escala, foram utilizadas folhas na 

escala 1:250.000. Dessa maneira, as informações da hidrografia, disponíveis até o momento para 

a região, apresentam um diferente detalhamento em cada quadrícula (Figura 39) e não 

possibilitam, portanto, a realização da hierarquização dos cursos d´água de forma confiável.  
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Figura 39: Diferente densidade de informações na hidrografia nas quadrículas da articulação 1:250.000. 
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(4) Mudanças no padrão de canais fluviais. Este atributo foi incorporado ao método de Pereira et 

al. (2012) por considerar-se que os rios amazônicos (especialmente o Rio Xingu) apresentam uma 

grande diversidade de formas fluviais, que deve ser valorizada na avaliação dos índices da 

geodiversidade dessa região (conforme apresentado na discussão sobre este aspecto no Capítulo 

5). Para essa valorização considerou-se um ponto em cada mudança no padrão de canal fluvial 

multiplicado pela hierarquia do canal onde ocorre essa mudança. 

Os critérios considerados para apontar essa mudança foram obtidos a partir da 

sistematização dos mapeamentos realizados nas áreas indicativas de diversidade fluvial do Rio 

Xingu (1:150.000) e são apresentados na Tabela 33. 

 

Tabela 33: Síntese de critérios morfológicos para avaliação das mudanças no padrão dos canais fluviais na 
Bacia do Rio Xingu. 
 

Características morfológicas indicativas de mudanças nos canais fluviais 

Canais aluviais Canais rochosos  

Canais únicos Canais múltiplos  

Grau de sinuosidade: abaixo de 1,2 Grau de sinuosidade: de 1,21 a 1,49  
Grau de sinuosidade: 
acima de 1,5  

Presença de planície fluvial Ausência de planície fluvial  

Presença de terraços fluviais Ausência de terraços fluviais  

Presença de canais lagoas não 
conectadas, meandros e canais 
abandonados 

Ausência de canais lagoas não 
conectadas, meandros e canais 
abandonados 

 

Presença de lagoas conectadas Ausência de lagoas conectadas  

Presença de ilhas e barras Ausência de ilhas e barras  

 

Os critérios foram selecionados buscando-se indicativos simples, que podem ser obtidos 

sem a elaboração de mapeamentos detalhados como os realizados na escala 1:150.000. Essa 

preocupação ocorre porque o objetivo deste tipo de mapeamento é que seja aplicado também em 

outras áreas, utilizando os mesmos critérios, para posterior comparação e gestão do território, 

especialmente na escolha de áreas a serem preservadas e conservadas em função de seu valor 

abiótico. Desta forma, a escolha de critérios objetivos e facilmente aplicáveis é primordial à 

divulgação da metodologia. 

A soma dos quatro atributos anteriores resultou no índice geomorfológico atribuído a cada 

quadrícula (Figura 36F). O procedimento para gerar o mapa de diversidade geomorfológica 

(Figura 40B) é igual ao descrito para o item 6.1.1. 
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Figura 40: Os valores do índice geológico (A) variaram de 1 a 7 e do índice geomorfológico (B) variaram de 2 a 14. 
Os valores dos 2.462 pontos foram interpolados e divididos em cinco classes de intervalo igual.  
  

6.1.3 - Índice Pedológico 

Para a caracterização do índice Pedológico foi utilizado procedimento igual ao adotado 

para o índice Geológico, usando como base o arquivo vetorial do levantamento de solos em 

escala 1:1.000.000 (IBGE, 2003) (Figura 36G). Essa base apresenta escala menos detalhada que 

os temas geologia e geomorfologia (1:250.000). Entretanto não foi possível obter o mapeamento 

mais detalhado para toda a área da bacia hidrográfica, optando-se por utilizar essa base menos 

detalhada. Quando forem divulgados os dados de pedologia da Amazônia na escala 1:250.000, o 

mapa de geodiversidade da Bacia Hidrográfica do Xingu pode ser refeito, melhorando a 

coerência dos pesos de cada variável. Isso vale também para as outras áreas onde a metodologia 

seja, porventura, aplicada. Os valores do índice pedológico permitem traçar o mapa de 
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diversidade pedológica (Figura 41A). 

 

6.1.4 - Índice de Ocorrências Minerais 

Para a quantificação das ocorrências minerais utilizou-se a base do Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM, 2004, 2008). Por se tratar de um shapefile de pontos e não de polígonos (como o 

das unidades geológicas), foi utilizado o comando “intersect” ao invés do “union” para ligar o 

shapefile com as informações sobre os recursos minerais ao shapefile com a articulação 

sistemática 1:25.000. Considerou-se 1 ponto para cada tipo de ocorrência mineral contido em 

cada quadrícula da articulação (Figura 36I). Esses valores permitiram traçar o mapa de 

diversidade de ocorrências minerais (Figura 41B), com procedimento igual ao item 6.1.1. 

  

Figura 41: Os valores do índice pedológico (A) variaram de 1 a 5 e do índice de ocorrências minerais (B) variaram 
de 0 a 5. Os valores dos 2.462 pontos foram interpolados e divididos em cinco classes de intervalo igual.  
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6.1.5 - Índice Paleontológico 

A quantificação de unidades fossilíferas considera um ponto para cada unidade geológica 

com fósseis (IBGE, 2000a) em cada quadrícula da articulação (Figura 36H). O procedimento 

digital foi o mesmo que o realizado para os outros temas cuja base é constituída de arquivo 

vetorial de polígonos, conforme descrito para o tema geologia (Figura 42A). 

 

 6.1.6 - Mapa de Índices de Geodiversidade 

O valor final da geodiversidade em cada quadrícula da articulação resulta da soma dos 

índices parciais (Figura 36J). A partir do shapefile de pontos foi gerado o mapa da 

geodiversidade (Figura 42B).  

 
Figura 42: Os valores do índice paleontológico (A) variaram de 0 a 5 e do índice de geodiversidade (B) variaram de 
4 a 32. Os valores dos 2.462 pontos foram interpolados e divididos em cinco classes de intervalo igual. 
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6.2 - Índices de Geodiversidade da Bacia do Xingu  

A partir da metodologia utilizada, baseada na contagem dos componentes da 

geodiversidade com auxílio da grade da articulação sistemática 1:25.000, chegou-se ao mapa 

final dos índices de geodiversidade da Bacia Hidrográfica do Xingu (Mapa 47), que apresentou 

os seguintes índices: 

 

6.2.1 - Índice de diversidade geológica 

Este índice variou de 1 a 7, sendo que os maiores índices de diversidade foram verificados 

na área correspondente ao Complexo do Xingu, onde se encontra uma grande diversidade de 

rochas de idades arqueana e proterozóica, tais como suítes graníticas, rochas metassedimentares e 

meta-vulcano-sedimentares e metamórficas de vários graus. O hot spot de geodiversidade na área 

ocorre no contato do complexo do Xingu com a Bacia Sedimentar Amazônica, onde há 

afloramento de rochas de variadas idades e tipos. Observou-se também uma tendência à 

ocorrência de altos índices de diversidade nas proximidades dos rios de maior magnitude, onde a 

erosão fluvial expôs uma variedade maior de rochas, e os processos fluviais geraram unidades 

geológicas mais recentes como os aluviões terciários e quaternários. 

As áreas de Bacias Sedimentares afastadas dos cursos de água principais foram as que 

apresentaram os menores índices de diversidade geológica (Figura 40A). 

 

6.2.2 - Índice de diversidade geomorfológica 

Este índice teve variação de 1 a 14 e apresentou os maiores valores nas proximidades dos 

grandes rios, uma vez que um dos sub-índices foi baseado na hidrografia, além da contabilização 

das mudanças de padrão de canais fluviais apontadas nas descontinuidades dos rios, já que este é 

um aspecto abiótico de extrema relevância na região. O índice geomorfológico também foi alto 

nas áreas de afloramento de relevos serranos e planaltos residuais, especialmente quando esses 

são localizados nas proximidades de grandes rios, como é o caso das Serras do Jurunas, de 

Cubencranquém/da Paz/Gorotire e de São Félix/Antonhão/Seringa e do Plananlto do Tapajós 

(Figura 40B). 
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Mapa 47: Mapa final dos índices de geodiversidade da Bacia Hidrográfica do Xingu 
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6.2.3 - Índice de diversidade pedológica 

Como foi utilizada uma base de menor detalhe, o índice de diversidade pedológica 

apresentou uma menor variação (de 1 a 5). Verificaram-se grandes áreas com pouca diversidade 

de solos, predominando os latossolos e argissolos. As áreas com maior diversidade ocorrem no 

contato entre o Complexo do Xingu e a Bacia Amazônica ao norte, e do complexo do Xingu e as 

Bacias do Parecis e do Paraná ao sul. Nestas áreas há ocorrência de solos petroplínticos, 

neossolos litólicos, neossolos quartzarênicos e cambissolos além dos latossolos e argissolos. Há 

também o aumento da diversidade de solos nas proximidades de grandes rios onde se encontram 

solos aluviais hidromórficos e do tipo gley (Figura 41A). 

 

6.2.4 - Índice de diversidade de Recursos Minerais 

As ocorrências minerais registradas incluem minerais metálicos, como ferro, chumbo, 

estanho, níquel, manganês, pirita, wolfrâmio, vanádio e titânio; não metálicos, como fósforo, 

fluorita, flúor, cromo, carvão mineral e amianto; pedras preciosas e semi-preciosas como água 

marinha, quartzo citrino, ametista, granada ouro, diamante, topázio e turmalina; e minerais para 

construção civil como calcáreo, extração de argila, areia, ardósia, granito e saibro.  

Esse índice teve variação de 0 a 5. Os maiores valores foram encontrados nas regiões das 

Serras de São Félix/Antonhão/Seringa e das Serras de Cubencranquém/da Paz/Gorotire próximas 

à cidade de São Félix do Xingu, onde predominam os recursos minerais metálicos como ouro, 

titânio, estanho, cromo, chumbo, e vanádio, além de flúor. Os valores são mais elevados também 

no contato entre a Bacia do Amazonas e o Complexo do Xingu, ao norte da bacia hidrográfica, 

onde ocorrem, principalmente, jazidas de ouro, manganês, estanho, calcário, fósforo e extração 

de areias a argilas. Há também ocorrência de áreas de maior diversidade no sul da bacia, onde 

ocorrem jazidas de diamante e extração de argilas. 

Sobre este tema cabe salientar que, provavelmente, encontrou-se uma geodiversidade 

muito abaixo do que a que deve ocorrer, de fato, na bacia. Esse fato deve-se à existência de 

muitas áreas indígenas e unidades de conservação com alto grau de restrição. A constituição 

brasileira não permite a pesquisa ou exploração de recursos minerais nessas áreas especiais 

(Figura 41B).  
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6.2.5 - Índice de diversidade paleontológica 

Há ocorrência de 17 unidades fossíliferas sendo seis na Bacia Sedimentar do Amazonas, 

oito na Bacia Sedimentar do Paraná e uma na Bacia Sedimentar do Parecis, além de três unidades 

em complexos pré-cambrianos (Figura 14). 

O índice paleontológico variou de 0 a 5 e as áreas de maior diversidade foram 

respectivamente as formações geológicas contidas nas Bacias do Amazonas, Paraná e Parecis. 

Grande parte da bacia hidrográfica do Xingu apresentou valor zero por se tratar de áreas onde 

predominam rochas cristalinas e metamórficas de alto grau (Figura 42A). 

Somando-se a isso, há um grande desconhecimento da existência de fósseis na Amazônia, 

além da própria oxidação acelerada em meio tropical úmido ser um fator limitante para a 

preservação de fósseis nessa região. 

 

6.2.6 - Índice de Geodiversidade 

O índice de geodiversidade total variou de 4 a 32. O hot spot da geodiversidade ocorre no 

limite entre o Complexo do Xingu e a Bacia Amazônica na área próxima à chamada Volta 

Grande do Xingu, onde se encontram diversos tipos de rochas, solos e relevos, além de recursos 

minerais. Em seguida, há ocorrência de áreas de alto índice de geodiversidade próximas à cidade 

de são Félix do Xingu, onde afloram rochas mais antigas, relevos diversos e grande quantidade de 

recursos minerais na região das Serras de São Félix/Antonhão/Seringa. Também se encontra uma 

área com alta geodiversidade ao sul da bacia, no Planalto das Cabeceiras do Xingu, devido à 

grande variedade de rochas e formas, além da presença de sítios com alto potencial fossilífero. As 

áreas que apresentaram os menores índices foram as correspondentes à Bacia do Parecis, seguida 

da região do Complexo do Bacajá, ao norte do complexo do Xingu. Em ambos os casos, a 

geodiversidade foi menor principalmente em porções distantes dos grandes rios (Mapa 47). 

No caso específico da Bacia Hidrográfica do Rio Xingu percebe-se que nas áreas de maior 

geodiversidade não há qualquer tipo de proteção legal (Mapa 47). Dessa forma, nota-se que os 

critérios utilizados na definição das áreas protegidas não levaram em conta questões de natureza 

abiótica.  

O hot spot da geodiversidade ocorre exatamente na área onde está sendo construída a 

Usina de Belo Monte. Nesse caso, o aspecto abiótico relacionado ao potencial de geração 

hidrelétrica será explorado, mas a perda de extensas áreas com potencial funcional, científico, 
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mineiro, fossilífero e estético será acentuada. Isto sem considerar as relações entre esses aspectos 

abióticos com os bióticos, bem como a relação das populações nativas, especialmente a indígena, 

com o meio natural. 

 

6.3 - Ensaio para uma correlação entre o mapa de índices de geodiversidade e o mapa 

de índices de biodiversidade 

 

Outro procedimento realizado para a área foi a correlação do mapa de índices de 

geodiversidade da Bacia Hidrográfica do Xingu com o mapa de vegetação. Essa correlação foi 

um primeiro passo para o desenvolvimento de metodologias de estudos envolvendo a relação 

entre a diversidade biótica e abiótica.  

Para esse ensaio, partiu-se do pressuposto de que quanto maior o número de formações 

vegetais em uma determinada área, maior será o número de espécies existentes. Essa relação, no 

entanto, não pode ser direta, uma vez que cada formação vegetal envolve uma diferente 

complexidade de espécies, sendo que uma formação pode apresentar um número muito maior de 

espécies em comparação com outra. 

Nessa primeira aproximação, foi utilizado, como indicativo de biodiversidade, o 

mapeamento da vegetação (IBGE, 2000c) na escala 1:250.000 (as informações do mapeamento 

foram generalizadas na Figura 43). Para elaboração do mapa indicativo de biodiversidade, 

procedeu-se uma contagem do número de tipologias vegetais em cada quadrícula da grade da 

articulação sistemática 1:25.000 (a mesma usada para os elementos abióticos), utilizando-se o 

mesmo procedimento descrito no item 6.1.1. Esse foi, por sua vez, correlacionado com o mapa de 

índices de geodiversidade da Bacia do Rio Xingu.  

As áreas antropizadas foram excluídas da contagem do índice de biodiversidade, inferido 

pelo mapeamento da vegetação, por se considerar que, nessas áreas, a maior parte da 

biodiversidade já foi subtraída. 
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Figura 43: Mapa de vegetação da Bacia Hidrográfica do Xingu. 
Generalização cartográfica: Juliana de Paula Silva, 2011. 
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Em geral, pode-se fazer a correlação (e identificar o coeficiente de correlação) entre duas 

variáveis aleatórias (X e Y) dando uma medida da dependência linear entre essas. Dada uma 

amostra concreta da variável X e Y, isto é, dois conjuntos de números {xi}, {yi}, com i=1, 2, ..., 

n, o coeficiente de correlação (R) é um número entre -1 e 1. Se R=1, isso significa que X e Y 

estão perfeitamente correlacionados (pelo menos na amostra estudada).  

Para fazer uma valorização local dessa correlação foi realizado o seguinte procedimento: 

para cada ponto do mapa, escolheram-se os vizinhos compreendidos num raio fixo R (neste caso 

fixou-se R como a distância entre os segundos vizinhos mais próximos). O ponto em questão e 

seus vizinhos mais próximos (nove no total) são usados para calcular o coeficiente de correlação 

local (R local) entre o mapa de índices de biodiversidade (inferido pelos tipos de vegetação) e o 

mapa de índices de geodiversidade. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 44. 

A consolidação de uma metodologia para correlação entre a biodiversidade e a 

geodiversidade na região amazônica ainda é um desafio para futuras pesquisas, ficando esse 

ensaio como um possível caminho a ser seguido com a incorporação de outras variáveis, 

especialmente em relação aos aspectos biológicos. 
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Figura 44: Correlação entre o índice de geodiversidade e índice de biodiversidade (obtido através do mapeamento de 
vegetação e excluindo as áreas antropizadas) 
 
 

6.4 - Seleção de trechos para futuros estudos de conservação do Patrimônio 
Gemorfológico 
 

Em relação à mensuração dos valores da geodiversidade das 23 áreas selecionadas como 

indicativas de diversidade de padrões de canais fluviais, propõe-se a metodologia de avaliação de 

Patrimônio Geomorfológico desenvolvida por Pereira (2006) para oito trechos: 9, 12, 14, 17, 20, 
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21, 22, 23. 

 Essa seleção foi baseada na primeira etapa da metodologia proposta por Pereira (2006), 

que aponta os seguintes critérios: científico, estético, associação entre elementos 

geomorfológicos e culturais, associação entre elementos ecológicos e geomorfológicos (item 

4.5.5). Além desses critérios, utilizou-se também a necessidade de proteção (grau de proteção e 

grau de deterioração atuais), já da segunda fase de seleção, por se considerar que é de extrema 

relevância para a área de estudo e por já se dispor de elementos para essa caracterização por meio 

dos mapas, legislação e estudos anteriores. 

 A verificação da associação entre elementos ecológicos e geomorfológicos foi feita 

através do mapa de correlação entre os índices de geodiversidade e índices de biodiversidade 

(Figura 44). 

O mapa de índices de geodiversidade também foi levado em conta na seleção dos pontos 

de interesse geomorfológico. 

Como descrito no item 4.5.5, diferentemente dos métodos de avaliação de geodiversidade, 

que podem ser realizados a partir de dados secundários, esse método pressupõe o conhecimento 

aprofundado de campo de cada local escolhido como potencialmente representativo do 

patrimônio geomorfológico. 

 Para esses trechos selecionados é proposta, para futuros estudos, a aplicação do método 

completo de avaliação do Patrimônio Gemorfológico (PEREIRA, 2006) a fim de garantir 

subsídios à gestão e enriquecer as justificativas de conservação de determinadas porções da Bacia 

Hidrográfica do Xingu, uma vez que, apesar de ainda bem conservada, grandes áreas dessa bacia 

sofrem graves pressões que impactam significativamente sua integridade sócio-ambiental. 

 A aplicação das etapas seguintes envolve trabalhos de campo em todas as áreas apontadas 

como locais potenciais de interesse do Patrimônio Geomorfológico. 

 

Trecho 9: 

O trecho 9 apresenta um alto valor científico, uma vez que pode ser considerado 

representativo das lagoas barradas naturalmente pelo represamento dos afluentes. O processo de 

formação dessas lagoas, provavelmente ligado a questões pedológicas e tectônicas, deve ser 

estudado mais aprofundadamente, por se tratar de um caso único desse tipo de forma na 

Amazônia.  
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  O valor estético não pode ser avaliado em campo. A Fotografia 11 foi obtida na web 

através do Google Earth. 

 
Fotografia 11: Lagoa localizada no quadrante estudado para o trecho 9, inserida no Parque Indígena do Xingu. 
Fonte: Google Earth 
 
 A associação entre elementos geomorfológicos e ecológicos é muito rica, uma vez que a 

área apresenta sete tipos de formações vegetais e tem um alto índice de correlação com a 

geodiversidade como pode ser observado no Mapa 18 e na Figura 45.  
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Figura 45: Correlação entre geodiversidade e biodiversidade (inferida pelo índice de vegetação) e as áreas 
selecionadas como indicativas de diversidade de formas fluviais. 
 

O valor cultural dessa área é altíssimo, uma vez que está totalmente inserida no Parque 

Indígena do Xingu (primeira terra indígena demarcada no país - Fotografia 12), e apresenta, 

somente no quadrante estudado, 11 aldeias indígenas (Figura 46). Essas aldeias já foram objeto 

de inúmeros estudos e documentários sobre a questão indígena no Brasil. 
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Fotografia 12: Índios Kuikuros no Parque Indígena do Xingu. 
Fonte: Movimento Xingu Vivo, 2011. 
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Figura 46: Localização das Aldeias e Terras Indígenas, Unidades de Conservação, e trechos estudados na escala 
1:150.000. 
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Em relação à sua conservação, de modo mais abrangente, as áreas onde são encontradas 

essas lagoas estão todas inseridas em terras indígenas e são, portanto, protegidas por lei, o que é 

positivo, tanto pela questão da preservação da cultura desses povos indígenas quanto pelo próprio 

valor funcional desses trechos extremamente peculiares. 

A proteção desse tipo de área especial, no entanto, dificulta o acesso de pesquisadores, 

pois há uma série de exigências, além da aprovação dos próprios povos indígenas para pesquisas 

de campo na área, que só ocorrem após trâmites burocráticos e autorização da Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI). 

 Apesar dessa dificuldade, a restrição ao acesso de qualquer habitante não indígena é 

altamente positiva, pois a área é de extremo valor, seja na sua geodiversidade, expressa 

principalmente nas formas fluviais, quanto nos aspectos bióticos, uma vez que esses ambientes 

diversificados geram ecossistemas únicos e com prováveis espécies endêmicas. Além disso, o 

próprio valor cultural também é, em grande parte, condicionado pelo aspecto fluvial, uma vez que 

os rios são fontes de alimentos, funcionam como transporte e são, muitas vezes, locais sagrados 

para vários povos indígenas.  

Dessa forma, a conservação para futuras gerações indígenas é garantida pela Constituição 

Brasileira, bem como as condições de pesquisas que visem a proteção do meio ambiente. 

 

Trecho 12: 

 O trecho 12 tem alto valor científico por representar um padrão de canais extremamente 

raro na natureza, um trecho retilíneo extenso (28 km), aluvial e de alta energia - 1982 m3/s (posto 

20 km à montante) e velocidade máxima das médias 2,06 m/s no mesmo posto110. 

 O valor estético não pode ser verificado em campo e a associação entre elementos 

geomorfológicos e ecológicos é alta (Figura 45). Entretanto, existem apenas dois tipos de 

formações vegetais na área. 

 A associação entre elementos geomorfológicos e culturais é alta, pois são encontradas 

cinco aldeias indígenas nas margens do rio neste trecho. 

 A área é extremamente conservada, uma vez que está inserida na Terra Indígena 

Capoto/Jarina. As considerações sobre as condições de pesquisa são semelhantes às expostas no 

                                                 
110  Segundo Knighton (1998), esse tipo de canal é restrito a ambientes de baixa energia e extremamente raro da 
natureza. 
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trecho 9, com a diferença de que esta terra indígena é mais recente que o Parque Indígena do 

Xingu. 

 

Trecho 14 

 Esse trecho também tem alto valor científico, pois se trata de um exemplo de 

superimposição de rios na região amazônica. Além disso é um dos trechos de maior 

geodiversidade da bacia do Rio Xingu (Figura 47). 

O valor estético também não pode ser verificado em campo. 

 Em relação à associação entre elementos ecológicos e geomorfológicos, a área é de alto 

valor, pois além de apresentar alto índice de geodiversidade exibe sete tipos de formações 

vegetais. O resultado da correlação pode ser verificado na Figura 45. 

 A maior parte deste trecho também está inserida na Terra Indígena Capoto/Jarina. Ao 

norte do trecho há a Terra Indígena Menkragnoti, a maior da região com 4.914.254,82 hectares. 

Não há aldeias no quadrante e, portanto, a relação entre elementos geomorfológicos e culturais é 

fraca nessa área. 

 

Trecho 17 

  Esse trecho se configura como um padrão misto, com ilhas sedimentares que se formam à 

montante de ilhas rochosas, essas últimas funcionando como nível de base local. É um padrão 

misto, com características de canais múltiplos e rochosos, uma vez que, apesar de sedimentares, a 

formação e o formato das ilhas são controlados pelas estruturas. Por sua peculiaridade, o trecho 

configura-se como de alto valor científico.   

 O quadrante apresenta três tipos de formações florestais e uma correlação de média a alta 

entre os índices de biodiversidade e geodiversidade (Figura 45), o que dá um valor médio na 

associação entre elementos ecológicos e geomorfológicos. 

 O rio é o limite entre a Terra Indígena (TI) Araweté Igarapé Ipixuna e a Reserva 

Extrativista (RESEX) do Rio Xingu, o que configura um grau de preservação de alto (TI) a médio 

(RESEX). Não há aldeias no quadrante considerado para o trecho 17 e o valor estético não pode 

ser observado em trabalho de campo.  
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Figura 47: Índices de geodiversidade e as áreas selecionadas como indicativas de diversidade de formas fluviais. 
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Trechos 20 e 21 

 Ambos os trechos pertencem à Volta Grande do Xingu, que apresenta um alto valor 

científico pela configuração única do canal em toda a Amazônia. 

É considerado também um trecho de médio a alto valor na associação entre elementos 

ecológicos e geomorfológicos111 (Figura 45) e de alta biodiversidade, apresentando cinco tipos de 

formações vegetais e 305112 espécies de peixes. De acordo com estudos de viabilidade da Usina 

de Belo Monte, os índices de diversidade de ictiofauna encontrados em análises na região de Belo 

Monte foram altos em comparação com outras estimativas realizadas na Amazônia. Esse fato é 

estritamente relacionado com a geomorfologia fluvial, uma vez que as corredeiras e cachoeiras 

são consideradas barreiras biogeográficas, e a formação das lagoas nos pedrais do rio, nas épocas 

de estiagem (que são renovadas por fluxo corrente na época de cheia), cria ambientes únicos com 

espécies endêmicas de peixes (ELETROBRAS, 2009c). Estudos apontaram que se verifica 

uma porcentagem relativamente alta de espécies endêmicas a região da Volta Grande, tais 
como Magadontognathus kaitukaensis, Porotergus sp.,Sternachogiton sp., 
Sternarchorhynchus curvirostris, Brachyhypopomus beebei, Roeboexodon geryi, 
Bryconops giacopinii, Creagrutus sp1 e Creagutus sp2 (ELETROBRAS, 2009c, p. 
107) . 
 

A região apresenta duas áreas indígenas e três aldeias, configurando uma alta relação 

entre elementos geomorfológicos e culturais. 

O valor estético pode ser considerado muito alto, como foi verificado em trabalho de 

campo. A grande quantidade de corredeiras (Fotografia 13 A, B e C), o volume e a transparência 

das águas (Fotografia 14) geram um cenário exuberante, pouco conhecido pelos brasileiros. 

 

 

                                                 
111 Cabe aqui lembrar que, nessa região, grande parte da vegetação nativa já foi devastada, especialmente após a 
construção da Rodovia Transamazônica. Esse desmatamento está sofrendo um avanço significativo devido à obra de 
construção da Usina Belo Monte. 
112 O total de 305 espécies foi registrado para toda a área da Volta Grande do Xingu. É a área mais rica em 
ictiofauna, já que foram catalogadas 467 espécies de peixes em toda a área da Bacia Hidrográfica. 
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Fotografia 13 (A,B e C): Alto valor estético observado nas áreas de corredeiras na região da Volta Grande do Xingu. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
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Fotografia 14: Transparência das águas em trecho de alta vazão, próximo ao baixo curso do rio. 
Juliana de Paula Silva, outubro, 2010. 
 

Apesar da configuração desse ambiente rico em biodiversidade, geodiversidade, cultura e 

em valor estético, o seu alto potencial de geração de energia elétrica possibilitou a construção da 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que irá gerar mudanças irreparáveis neste trecho do rio. Esse 

aspecto será discutido mais aprofundadamente no item 7.1.  

Como já não é mais possível preservar toda a Volta Grande do Xingu, deve-se proceder 

uma seleção de áreas no trecho de vazão reduzida, de onde será desviada a maior parte do volume 

de água, para o monitoramento das mudanças ambientais que deverão ocorrer durante e após as 

obras de construção da usina. 

 

Trechos 22 e 23 

Esses dois trechos denominados de Delta Fluvial do Xingu e Ria do Xingu são, assim 

como a volta grande do Xingu, extremamente ricos do ponto de vista científico.  
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É um exemplo típico de ria fluvial. O termo originalmente refere-se a ambientes costeiros, 

sendo aplicado primeiramente às rias galegas (Espanha). Entretanto, a denominação de ria fluvial, 

proposta por P. Gourou em 1949, já é utilizada e consolidada no Brasil por cientistas especialistas 

em geomorfologia fluvial (TRICART, 1977; BEMERGUY; COSTA, 1991; AB’SABER, 2003a; 

RODRIGUES, 2007, entre outros), tendo a ria do Xingu como um dos mais significativos 

exemplos no Brasil.  

Ainda sob o ponto de vista científico, quando se comparam simples indicadores, como os 

de composição predominante do leito, largura do canal e padrão morfológico do canal, há que se 

utilizar estas regiões como exemplos, ou seja, a região da ria do Xingu com a região dos canais 

rochosos. A primeira apresenta largura aproximada de 10 km e os rochosos de 0,5 km. 

O trecho que compreende a ria e o delta fluvial tem também um alto valor em relação à 

associação entre elementos ecológicos e geomorfológicos, pois o limite superior da ria com os 

canais rochosos indica uma importantíssima barreira biogeográfica, conforme Rodrigues (1997). 

Além disso, devido ao comportamento de nível d’água que indica dinâmica diária do trecho, as 

tartarugas marinhas da espécie Podocnemis Expansa vêm desovar num curto período no mês de 

outubro. O quadrante apresenta, ainda, sete tipos de formações florestais, quatro delas ocorrendo 

nas ilhas e planícies fluviais. 

Os trechos apresentam menor valor estético em relação aos trechos rochosos, pois nessa 

área não são encontradas corredeiras. A paisagem, nesse caso, é semelhante à grande parte dos 

rios amazônicos, com o diferencial das águas cristalinas. 

 

6.5 - Recomendações 

 

Para os trechos que estão inseridos em terras indígenas, a recomendação é de que 

continuem conservados com as várias restrições de acesso impostas pela FUNAI.  Entretanto, 

sugere-se a criação de uma linha de estudo das formas fluviais consideradas aqui como de alto 

valor científico. As pesquisas de campo devem seguir todas as etapas legais e envolver as 

comunidades indígenas, especialmente em aspectos relacionados ao valor cultural dessas áreas 

(trechos 9, 12, 14 e 17).  

O trecho 17 seria, dentre esses quatro primeiros, o mais vulnerável no caso de novos 

barramentos à montante de Belo Monte, como será discutido no item 7.1.  
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Os trechos da Volta Grande do Xingu (20 e 21) e do Delta e Ria Fluviais (22 e 23) já 

estão altamente comprometidos com a construção da Usina Belo Monte. Nesse caso, recomenda-

se um acompanhamento das mudanças ambientais, e a mitigação dos impactos tanto na 

geodiversidade e biodiversidade como nas comunidades indígenas e ribeirinhas que habitam a 

região. 

Várias ações de acompanhamento e mitigação dos impactos estão propostas nos planos 

básicos de mitigação e compensação de impactos ambientais exigidos pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Minerais Renováveis (IBAMA) para a concessão da licença de 

construção. Cabe, entretanto, aos cientistas envolvidos com estudos na região a fiscalização 

dessas medidas e adequação das mesmas quando não forem consideradas satisfatórias. 

A diversidade de formas fluviais é um importante indicativo para o monitoramento desses 

impactos, pois seu estudo engloba variáveis mensuráveis como regime fluvial, morfodinâmica 

(com medidas de profundidade e largura do canal, entre outras), hidrodinâmica, composição do 

leito e das planícies.   

Esses estudos são importantes para o melhor entendimento dos impactos gerados por esse 

tipo de empreendimento, oferecendo subsídios para futuras Avaliações de Impactos Ambientais 

para proposição de novas usinas hidrelétricas em outros trechos no próprio Rio Xingu ou em 

outros rios amazônicos. 
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Capítulo 7 – Considerações finais 
 

7.1 - A geodiversidade do Baixo Xingu e a Usina Belo Monte 

O Brasil é o país que contém a maior riqueza em recursos hídricos no planeta. Por esse 

motivo, sua matriz energética sempre foi baseada na hidroeletricidade. A primeira usina 

hidrelétrica foi construída ainda no século XIX (1883) no Ribeirão do Inferno, afluente do Rio 

Jequitinhonha, no município de Diamantina. Porém, só em 1955 foi inaugurada a primeira grande 

hidrelétrica do país, a Usina Hidrelétrica Paulo Afonso. 

Hoje, a hidroeletricidade ainda é a maior fonte de energia elétrica do país. Dos 

125.693.765 kW de potência para geração de energia no país, 82.617.518 são provenientes de 

Usinas Hidrelétricas (65,73% do total). Há ainda uma previsão de adição de 48.206.165 kW de 

energia provenientes de 170 empreendimentos em construção e 554 já outorgados (ANEEL, 

2012). 

A energia hidrelétrica é considerada limpa e renovável, entretanto, seus impactos sociais e 

ambientais são conhecidos e estudados e diversos empreendimentos são mal aceitos pela 

comunidade científica de modo geral, devido, principalmente, à sua baixa produtividade e seus 

altos impactos ambientais.  

Diferentemente das usinas hidrelétricas construídas anteriormente à Resolução CONAMA 

01/86, quando não havia estudos aprofundados dos impactos ambientais e sociais causados pelas 

obras, atualmente todos os empreendimentos são liberados somente após aprovação do Estudo de 

Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) pelo Ministério do Meio 

Ambiente ou órgão competente da esfera estadual. Essa obrigatoriedade foi um imenso ganho nas 

questões sócio ambientais, uma vez que exige estudos detalhados do meio físico, bem como 

análises sociais que contemplam audiências públicas para esclarecimentos e consulta às 

populações direta ou indiretamente afetadas pelas obras. Entretanto, verifica-se que a pressão 

pelo "desenvolvimento do país" nem sempre respeita os limites sócio-ambientais apontados pelos 

cientistas.  

Pesquisadores vêm apontando que, mesmo diante dessa importante ferramenta legal - os 

EIAs e RIMAs - os estudos e as avaliações não vêm considerando aspectos relevantes da 

geomorfologia fluvial, fato bastante curioso para um país como o Brasil, haja vista suas 

dimensões territoriais e suas características de país predominantemente tropical úmido e semi-
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úmido, com alta densidade de drenagem e imensos e diversos sistemas de canais fluviais 

(RODRIGUES, 1997; GUPTA, 2007). Além dos impactos sobre as populações, a fauna e a flora, 

há outro impacto que, na grande maioria dos estudos, não é levado consideração. A perda da 

geodiversidade não vem sendo avaliada em vários empreendimentos onde patrimônios naturais 

são afogados e suprimidos por grandes lagos artificiais. Elementos da geomorfologia fluvial, 

como padrões de canais e tipos de fluxo, são importantes parâmetros de geodiversidade ainda que 

não devidamente explorados em pesquisas relacionadas ao tema. 

Em um painel resumo de relatórios de especialistas de várias instituições contrárias à 

construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, a volta do grande do Xingu é apresentada como 

“um monumento da biodiversidade” (MAGALHÃES; HERNANDES, 2009, p. 1), apesar de ser a 

própria forma do rio o maior diferencial da região. No mesmo documento, o próprio rio é 

enaltecido posteriormente como “exuberante palco da biodiversidade amazônica que evoluiu 

seguindo esta dinâmica flutuante das águas, um monumento fluvial de primeira grandeza” 

(MAGALHÃES; HERNANDES, 2009, p. 6). Nos dois trechos, percebe-se que a geodiversidade 

strito sensu não é considerada sozinha como fato relevante para proteção, mas como “palco” da 

biodiversidade. 

Outro aspecto importante, verificado após análise dos documentos do EIA RIMA da 

Usina Belo Monte é que geodiversidade deve ser considerada também como indicativo de 

biodiversidade nos estudos de impacto ambiental em geral. No caso do Rio Xingu, a amplitude 

altitudinal e a presença de inúmeras corredeiras e cachoeiras (que funcionam como barreiras 

biogeográficas) geraram 35 espécies de peixes endêmicas, além de 467 espécies catalogadas em 

toda a bacia hidrográfica (ELETROBRAS, 2009c). Apesar de não ser mencionado, o conceito da 

geodiversidade está implícito nesses condicionantes físicos para o desenvolvimento de espécies 

(nesse caso, de peixes). 

A usina de Belo Monte é a principal obra do Programa de Aceleração do crescimento 

(PAC) dos governos Lula e Dilma, e já têm as obras iniciadas, apesar de todas as liminares contra 

a construção e dos inúmeros problemas que já estão sendo observados na região, como o aumento 

da violência, da prostituição infantil, do desmatamento e da poluição, além das próprias 

condições precárias de trabalhado dos operários do empreendimento, que já foram motivo de 

protestos como paralisações e greve.  
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Os estudos para sua construção iniciaram-se na década de 1980, mas o projeto da Usina, 

que até então teria o nome de Kararaô, foi abortado após importante repercussão, de nível 

internacional, relativa ao fato da indígena kayapó Tuíra ter ameaçado com um facão o presidente 

da Eletrobrás José Muniz Lopes, alegando que "Kararaô vai afogar nossos filhos" durante uma 

audiência pública no município de Altamira em 1989. Posteriormente, o projeto foi revisado com 

a finalidade de ampliar a produtividade (mW/km2 alagado) e diminuir os impactos ambientais do 

empreendimento. 

A fim de diminuir o lago para 516 km2 (ELETROBRAS, 2009a) e não alagar as terras 

indígenas demarcadas na volta grande (Arara da Volta Grande do Xingu e Paquiçamba), um 

trecho de 622 km2 será desviado do seu curso original (Anexo 2), sendo que, para isso, a 

movimentação de terras, pedras e escavações exibem números da mesma ordem de grandeza das 

escavações do canal do Panamá - 200 milhões de m3 (Fundação Viver, Produzir e Preservar 

(FVPP) de Altamira, do Instituto Sócio Ambiental (ISA), International Rivers, WWF, FASE e 

Rede de Justiça Ambiental, 2009 apud MAGALHÃES; HERNANDES, 2009).  

Na área da volta grande, que terá o curso do rio desviado, será mantido um fluxo, 

chamado no plano básico de mitigação e compensação de impactos ambientais de “vazão 

ecológica”, que corresponde a 700 m3/s. 

Essa diminuição do lago, entretanto, deve gerar um baixo armazenamento de água para 

geração de energia nas épocas de estiagem, uma vez que o rio apresenta uma grande variação de 

vazão anual (Gráfico 16). Segundo Magalhães e Hernandes (2009), a usina tem capacidade de 

operar em sua potência máxima (11GW) somente durante os cinco meses de cheia, incluindo a 

subutilização e até o desligamento das turbinas nos períodos de estiagem, onde a vazão do rio 

chega a ser semelhante à “vazão ecológica” que seria mantida no trecho de vazão reduzida da 

Volta Grande do Xingu. 

Com essa constatação, duas questões são colocadas: a primeira, relativa à opção de manter 

parte das turbinas funcionando nos períodos de estiagem ou manter a “vazão ecológica” de 

700m3/s a fim de garantir minimamente as condições ecológicas do rio nesse trecho e a 

subsistência das populações indígenas residentes nas margens, uma vez que esses dependem do 

rio como base para a alimentação e locomoção. A segunda é relativa à necessidade de construção 

de novas barragens à montante, que decretariam definitivamente o fim do equilíbrio entre o meio 

ambiente e os povos indígenas que habitam a região, já bastante impactados pelo próprio 
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processo de licenciamento da Usina Belo Monte e pela chegada de população autóctone 

envolvida direta ou indiretamente com o empreendimento. 

A sub-utilização das turbinas na maior parte do ano hidrológico deverá gerar prejuízos aos 

empreendedores, que estão investido de 11 bilhões de reais (dados do governo) a 25 bilhões de 

reais sem os custos de transmissão (MAGALHÃES; HERNANDES, 2009), chegando essas 

estimativas a 30 bilhões de reais (Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP) de Altamira, do 

Instituto Sócio Ambiental (ISA), International Rivers, WWF, FASE e Rede de Justiça Ambiental, 

2009 apud MAGALHÃES; HERNANDES, 2009). 

Segundo Magalhães e Hernandes (2009), será injustificável que a maior usina hidrelétrica 

em território nacional gere apenas 39,7% do potencial de energia instalado, uma vez que o custo 

do empreendimento em relação à energia produzida será menor do que as Usinas de Tucuruí, 

Santo Antônio e Jirau e não o “melhor custo benefício” como apresentado no EIA Belo Monte. A 

saída seria então a realização de novos barramentos à montante, uma vez que estudos anteriores 

já identificaram cinco áreas de aproveitamento hidrelétrico à montante de Belo Monte. 

Além de todas as questões ambientais, relativas à perda de geodiversidade e 

biodiversidade, a decisão de construir novas barragens à montante seria também altamente 

impactante do ponto de vista cultural, uma vez que toda a área lindeira ao Rio Xingu é 

atualmente protegida por lei, especialmente as terras indígenas, que são predominantes na região 

(Figura 1). Apesar da construção dessas barragens à montante não ter sido contemplada na atual 

licença ambiental, há uma hipótese de que os projetos de construção dessas usinas 

“complementares” sejam retomados assim que Belo Monte for concluída e iniciar sua operação, 

com prejuízo aos empreendedores. De acordo com Magalhães e Hernandes (2009), essa intenção 

fica explícita inclusive em partes do EIA da Usina Belo Monte, como no trecho que segue: 

“Frisa-se, porém, que a implantação de qualquer empreendimento hidrelétrico com reservatório 

de regularização à montante de Belo Monte aumentará o conteúdo energético dessa usina” 

(ELETRONORTE, 2002 apud MAGALHÃES; HERNANDES, 2009, p. 121). 

Em relação à finalidade da energia a ser gerada pela Usina Belo Monte, o pesquisador do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) Philip M. Fearnside discute a opção pela 

energia hidrelétrica e, mais especificamente, a necessidade de instalação dessa hidrelétrica, uma 

vez que a necessidade de construção de tal empreendimento seria justificada pela demanda de 

energia para abastecer o consumidor doméstico, mas, na verdade, também seria fonte para 
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empresas exportadoras de alumínio, já que o custo de transmissão para os grandes centros 

consumidores ainda é muito alto, especialmente devido à ociosidade que ocorreria no período de 

seca, como demonstrado anteriormente.  

 No presente momento, infelizmente, não há mais como reverter a situação, mesmo sendo 

demonstrado que os valores da geodiversidade, da biodiversidade e valores culturais são maiores 

que o valor financeiro do empreendimento, uma vez que as obras já estão ocorrendo e gerando 

impactos irreversíveis (Fotografia 15 A, B, C e D). 

 
Fotografia 15 (A, B, C e D): Fotografias aéreas da área de obras da Usina Belo Monte  
Fonte: Greenpeace (2012). 

 

Os exemplos de geodiversidade perdida para geração de energia hidrelétrica no Brasil são 

muitos. Nem sempre as escolhas, contabilizando perdas sociais e ambientais e a energia gerada 

de fato, foram as melhores possíveis. Isso ocorreu quando não havia obrigação dos estudos de 

impacto necessários no cenário atual. Entretanto, mesmo com esta nova realidade, presenciamos 

os interesses econômicos se sobrepondo aos sócio-ambientais. Apesar de ainda gerar vários 



 260 

questionamentos de ambientalistas, da população local e de vários grupos indígenas da região, a 

licença para a construção da Usina Belo Monte foi dada e suas obras iniciadas sob os protestos de 

ambientalistas de várias partes do mundo. 

Atualmente, antes dos estudos para construção de novas usinas hidrelétricas, o que 

deveria ser discutido é a ampliação da capacidade dos empreendimentos em operação, 

investimento em novas fontes de energia, como a solar, e, principalmente, políticas de diminuição 

do consumo, seja de materiais, seja de energia, levando-se em conta a questão: energia para quê e 

para quem? O valor construído é maior que o valor natural contido nos lugares? Precisamos, de 

fato, dessa energia para o bem estar da população brasileira?  

Por fim, verifica-se que os parâmetros atribuídos à geodiversidade devem ser 

considerados nos Estudos de Impacto Ambiental para que o balanço entre as perdas e ganhos com 

a realização de determinado empreendimento seja contabilizado de forma mais consciente. No 

caso de estudos relacionados à construção de usinas hidrelétricas, os parâmetros da 

geomorfologia fluvial são indispensáveis para uma avaliação coerente que subsidie decisões mais 

acertadas.   

 

7.2 - Conclusão  

 
A temática da geodiversidade no Brasil tem tomado relevância entre pesquisadores, 

especialmente nos últimos cinco anos, desde que o primeiro livro sobre a geodiversidade foi 

editado no Brasil (NASCIMENTO et al., 2008) e que esse tema foi inserido em vários simpósios 

e eventos nacionais relacionados principalmente à geologia, geografia e turismo. 

 Em grande parte desses estudos observou-se uma tendência à proposição da implantação 

de Geoparques como a única maneira de conservação da geodiversidade e, mais especificamente, 

do Patrimônio Geológico. O que se propõe no presente estudo, entretanto, é que a geodiversidade 

seja considerada no planejamento territorial de uma forma mais ampla, utilizando-se, inclusive, a 

legislação ambiental existente no Brasil – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) – para a proteção das áreas de interesse para geoconservação. 

Segundo Brilha (2011), muitas vezes a proposição de medidas de geoconservação por 

meio de instrumentos legais já existentes pode ser mais eficaz que a implantação de geoparques, 

que tem um longo processo de criação e depende da aprovação da Rede Mundial de Geoparques 
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(informação verbal)113. Atualmente, existe apenas um geoparque no Brasil (Geoparque do 

Araripe), embora haja a proposição de vários outros, como do Geoparque do Quadrilátero 

Ferrífero e o Geoparque Bodoquena-Pantanal, que já foram enviados para inclusão na Rede 

Mundial de Geoparques, mas ainda não tiveram sua aprovação. 

Áreas extensas, onde a geodiversidade é responsável pelos principais valores de criação 

das unidades de conservação, podem ser implantadas por meio do SNUC, como foi o Parque 

Nacional da Chapada Diamantina, que tem nas geoformas seu atrativo essencial. Com a unidade 

já criada, deve-se partir então para a proposição de meios para pesquisa e divulgação da 

geodiversidade existente, em casos de Unidades de Conservação que permitem o uso para 

turismo (como nos parques nacionais), ou medidas específicas para proteção da geodiversidade e 

pesquisa, como nas Estações Ecológicas e Reservas Biológicas. 

Em casos de Patrimônio Geológico isolado (como uma cachoeira ou uma geoforma com 

grande potencial cênico), podem ser criados Monumentos Naturais, Áreas de Relevante Interesse 

Ecológico, ou Reservas Particulares do Patrimônio Nacional, esse último no caso do local estar 

em área privada. 

Quando as áreas com alta geodiversidade estão inseridas em Terras Indígenas, a proteção 

integral já está garantida na legislação atual, sendo que o único uso possível dessas áreas é o 

científico, uma vez que a pesquisa é permitida após a aprovação da FUNAI. 

Outra forma de uso dos mapas de índices de geodiversidade, como o proposto nesta 

pesquisa, é a utilização desse instrumento nos Zoneamentos Ecológico-Econômicos (ZZEs) de 

regiões, estados e municípios, onde a geodiversidade entraria como mais um tema a ser analisado 

para orientar os usos e para a escolha de áreas a serem conservadas e preservadas. 

A pesquisa bibliográfica confirmou a hipótese de que a diversidade de formas fluviais é 

subestimada nas metodologias de avaliação de geodiversidade. Para valorizar esse aspecto do 

relevo, a classificação de padrões de canais fluviais foi apontada nesta pesquisa como um 

importante instrumento para sinalização de áreas de alta geodiversidade na região amazônica, 

onde o ambiente fluvial tem grande relevância tanto espacialmente quanto nos processos 

responsáveis por grande parte do modelado atual. 

A Bacia do Rio Xingu é, de fato, altamente diversa nesse aspecto, por apresentar quase 

todos os padrões de canais destacados como os mais importantes na literatura em uma única bacia 

                                                 
113 Informação fornecida por Brilha em novembro de 2011. 
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hidrográfica. Essa realidade ficou demonstrada com a classificação dos padrões de canais dos 

trechos escolhidos como representativos dessa diversidade. 

Muitos sistemas morfológicos encontrados na bacia hidrográfica não apresentaram 

correspondência com os sistemas clássicos descritos na literatura, especialmente nos trechos de 

leitos mistos e rochosos, com canis múltiplos, próximos ao baixo curso do rio principal. Nesses 

trechos, a nomenclatura foi adaptada à realidade local. 

 Essas novas proposições visam iniciar um debate para a melhoria dos sistemas de 

classificação dos padrões de canais fluviais em grandes rios, em especial na região amazônica, 

onde o ambiente fluvial controla processos abióticos, biológicos e sociais, uma vez que a maior 

parte da população concentra-se nas margens dos canais fluviais. 

A inserção dessa variável na metodologia de avaliação de geodiversidade proposta por 

Pereira et. al (2012) foi realizada seguindo a lógica de consideração das rupturas nos sistemas, 

para quantificação da diversidade, apresentada na referida metodologia. Entretanto, considera-se 

que a questão não foi plenamente solucionada. Primeiramente, por limitações operacionais que 

não permitiram a correta hierarquização dos canais da Bacia do Rio Xingu (foi utilizada a base na 

escala 1:2.500.000). Como a hierarquia foi considerada para inserção das mudanças de padrão de 

canais fluviais, pode-se afirmar que a variável recebeu um peso menor que outros temas cujas 

bases estão na escala 1:250.000. 

Além disso, a questão da escala na escolha dos elementos a serem considerados, e a 

valorização de feições lineares e pontuais, ainda que de forma generalizada, também podem ser 

melhor discutidas. 

Apesar dessas questões não totalmente solucionadas, a metodologia de PEREIRA et al. 

(2012), acrescida do parâmetro ‘mudanças no padrão de canais’, pode ser considerada um 

importante instrumento para a gestão do território, especialmente na região amazônica, uma vez 

que é facilmente aplicável (onde já existem os mapas temáticos de base) e é extremamente 

dinâmica, já que o mapa de índices de geodiversidade pode ser atualizado automaticamente assim 

que novas bases sejam produzidas para cada área específica.  

As bases que foram usadas nesta pesquisa já estão disponíveis para toda a Amazônia 

Legal. Dessa forma, o mapa produzido para a bacia Hidrográfica do Xingu pode ser elaborado 

para qualquer bacia hidrográfica, região, estado ou município da Amazônia Legal por meio dos 

procedimentos automáticos descritos na metodologia e dos mapeamentos temáticos apontados 
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nas referências bibliográficas. Essa aplicação irá possibilitar a comparação dos índices de 

geodiversidade da Bacia do Xingu com outras bacias hidrográficas amazônicas, permitindo a 

comparação desses índices e o mapeamento das áreas de maior geodiversidade da Amazônia 

Brasileira. 

Pelos resultados apresentados, a hipótese de que a diversidade de formas fluviais é 

subestimada nas metodologias de avaliação de geodiversidade foi comprovada, e o objetivo de 

utilizar os padrões de canais fluviais na aplicação de metodologia para avaliação de índices de 

geodiversidade na Bacia Hidrográfica do Xingu foi alcançado. Contudo, sua inclusão em 

metodologias de avaliação de geodiversidade deve ser aprimorada e uma discussão sobre a 

universalidade da metodologia também deve ser realizada, posto que o parâmetro 

‘geomorfologia’ apresenta importância única dentro de cada contexto morfoclimático. 

Verificou-se, entretanto, que vários elementos da pesquisa são apenas pontos de partida 

para novos estudos na região. Dessa forma, abre-se uma porta para futuras pesquisas, dentre as 

quais sugere-se: 

• Estudo da gênese das lagoas descritas nos trechos 8 a 10. 

• Aplicação da metodologia de avaliação do Patrimônio Geomorfológico nas áreas 

sugeridas no item 6.4. 

• Inserção de novos parâmetros no procedimento de correlação entre a 

geodiversidade e a biodiversidade apresentado no item 6.3. 

• Acompanhamento das mudanças a serem promovidas nos ambientes fluviais 

impactados com a construção da Usina Belo Monte. 

Espera-se que este seja apenas o primeiro de uma série de outros estudos que auxiliem o 

entendimento da dinâmica dos rios da Bacia Hidrográfica do Xingu e a aplicação de 

metodologias de mensuração da geodiversidade na região amazônica, contribuindo para uma 

gestão do território mais eficaz do ponto de vista ambiental. 
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Anexo 1: Isoetas de distribuição das chuvas na bacia hidrográfica do Rio Xingu. 
Fonte: ELETROBRAS, 2009b. 
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Anexo 2: Arranjo geral das estruturas da UHE Belo Monte. 
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