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“O que faz a gente ser grande é não perder o futuro de vista. É chegar a um 
porto, fincar a bandeira da conquista e, nesse mesmo instante, começar a 
buscar outros portos. É criar desafios, calcular riscos, avançando sempre. 
Porque a grande aventura é viver! E a vida, assim como as ondas, tem um 
jeito diferente de se repetir, de prometer descobertas e abrigar todos os tipos de 
sonhos e embarcações. O que faz a gente ser grande é ser como o mar: 
incansável na sua busca pela onda perfeita. Até descobrir que a perfeição está 
na própria busca.” 
 

Autor desconhecido. 
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RESUMO 
 
 

 
 

Na atualidade, a mensuração do volume de sedimento a ser gerado por uma pilha de 

estéril é realizada comumente utilizando-se taxas médias, que variam entre 250 a 2.000 

m3/ha/ano, sendo o volume anual de sedimento a ser gerado por uma pilha de estéril 

estimado pelo produto entre a referida taxa e a área de ocupação da pilha. O resultado 

será o volume total esperado de sedimento a ser carreado, e, consequentemente, retido 

por alguma estrutura com esse fim. Porém, a utilização dessa taxa média merece uma 

série de ressalvas, já que não leva em consideração fatores como: intensidade da chuva, 

proteção vegetal, forma do relevo e geometria do depósito de estéril. Fatores que estão 

diretamente ligados à geração de sedimento. Diante dessa realidade, o presente trabalho 

teve o objetivo de trazer, para o campo da mineração, um dos mais consagrados 

modelos matemáticos, para a predição do sedimento gerado pela erosão hídrica, 

conhecido por Equação Universal da Perda do Solo (EUPS). Para aplicação do modelo, 

a Equação Universal da Perda do Solo (EUPS) foi associada a um Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). Os resultados obtidos com a utilização desse modelo 

foram considerados satisfatórios, tiveram seus valores condizentes com a revisão 

literária realizada, o que faz seu uso ser recomendado para estudos futuros. 
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ABSTRACT 
 
 

 

Today the measurement of sediment´s volume generate by waste dumps is calculate 

through media rates were this ranges is between 250 to 2000 m3/ha/year, where the 

annual volume of sediment to be generated in waste dump is calculated by product 

between the “Rate media” times Waste dumps footprint´s. The result will be the total 

sediments volume generated, were it probable will be transported to a sediment´s 

barrier, we must be careful with this method logy ,because it is not consider very 

important factors how; Rain intensity , Cover vegetation, topography and geometry of 

waste dump, this is very important parameters for good estimative. Looking for this 

problem, this research brought to the mining industry the most reliable mathematics 

methods to estimate sediment´s generation caused by hydric erosion, USLE (Universal 

Soil Less Equation), this method associated with GIS (Geographical Information 

System), The results obtained using this model were very satisfactory, values were 

consistent with the literature review conducted, and its use is recommended for future 

studies. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

Com o aumento populacional e a crescente industrialização mundial observados nas 

últimas décadas a demanda por ferro e aço tem aumentado, o que exige um aumento da 

produção desses insumos. Diante desse quadro as minerações em geral tiveram de 

buscar e desenvolver novas tecnologias, a fim de aumentar sua produtividade e assim 

poder atender as exigências do mercado. Para alcançar tal eficiência produtiva são 

necessários, entre outras funções, minimizar os custos e os impactos ambientais, 

buscando-se extrair o máximo volume de minério removendo o mínimo possível de 

material estéril. Provavelmente, o maior desafio a ser vencido pela indústria mineraria 

será atuar, de forma sustentável, unindo de forma harmônica os setores social, ambiental 

e extrativo.  

1.1 A mineração no Brasil  

A Indústria Extrativa Mineral brasileira é bastante diversificada. Há pelo menos 55 

minerais sendo explotados atualmente no Brasil, cada qual com uma dinâmica de 

mercado específica, singular DNPM (2010).  

Sabe-se que a mineração foi historicamente relevante como fator de atração de 

contingentes populacionais para a ocupação do interior do território brasileiro e, ainda 

hoje, é um vetor importante para o desenvolvimento regional. Dada a rigidez locacional 

que a caracteriza, pois, (não se pode mudar o lugar que a natureza escolheu para as 

jazidas), seu impacto econômico cresce na medida que são identificadas minas em 

regiões de baixa densidade demográfica, com atividades produtivas pouco 

diversificadas.  

O empreendimento mineral, ao contrário do que o senso comum faz parecer, é intensivo 

em capital e demandante de mão-de-obra altamente qualificada. Não raramente, os 

profissionais precisam ser treinados/formados pela própria empresa de mineração 
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contratante, ou seja, essas empresas internalizam custos educacionais que o Estado ou 

os indivíduos suportam para vários outros setores. 

As características de uma empresa de mineração estão intimamente associadas a sua 

natureza e ao porte do empreendimento. Para efeito de caracterização do porte de um 

empreendimento mineral, adota-se comumente, como parâmetro de referência, a 

produção diária da mina, em termos de volumes de minério e estéril (Tabela 1.1). 

O conjunto das minas foi estratificado de acordo com a sua produção bruta (run-of-

mine), que resultou em três categorias de porte: a das grandes minas acima de 1.000.000 

T/ano; a das médias (entre até 1.000.000 T/ano e maior que 100.000 T/ano) e a das 

pequenas (até 100.000 T/ano e maior que 10.000 T/ano).  

Da mesma forma, as categorias de porte foram decompostas em nove classes, sendo que 

as grandes possuem duas classes (G1 e G2); as médias, quatro (M1, M2, M3 e M4) e as 

pequenas, três (P1, P2 e P3). Na Tabela 1.1, cada categoria de porte ou classe está 

caracterizada por sua produção bruta. 

Tabela 1.1 – Minas brasileiras classificadas pela produção bruta, run-of-mine, T.ano-¹ 

Fonte: DNPM (2010) 

 

Com uma grande diversidade de sítios geológicos, o Brasil possui uma posição de 

destaque mundial na produção e comercialização de minerais metálicos e não metálicos, 

o que demonstra sua inquestionável vocação mineral, associada à produção e à 

Porte das Minas Classes Maior que (T/ano) Menor ou igual a (T/ano)

Grandes G2 3.000.000
G1 1.000.000 3.000.000

Médias M4 500.000 1.000.000
M3 300.000 500.000
M2 150.000 300.000
M1 100.000 150.000

Pequenas P3 50.000 100.000
P2 20.000 50.000
P1 10.000 20.000
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exportação de um grande número de produtos minerais. Por outro lado, a atividade 

mineral tem contribuído em larga escala pela geração de milhares de empregos diretos e 

indiretos, proporcionado um impacto significativo no processo de dinamização sócio-

econômica brasileira. 

O país detém uma posição privilegiada no quadro das reservas mundiais, com destaque 

para as seguintes substâncias minerais: pirocloro (minério de nióbio), tantalita, grafita, 

caulim, vermiculita, talco,  magnesita, cassiterita, bauxita, manganês, minerais de lítio e 

ferro. 

Segundo Saliba (2007), a partir de 1870, a industrialização deu lugar a uma busca 

frenética por minerais metálicos e as máquinas a vapor provocaram um aumento na 

demanda por carvão mineral. Segundo McNeill (2003), a exploração de carvão, que em 

1800 atingia a casa de 10 milhões de toneladas, foi multiplicada por dez no século XIX 

e aumentou seis a sete vezes mais durante o século XX. 

Entretanto, foi durante a Segunda Guerra Mundial que os chamados Acordos de 

Washington concederam ao Brasil condições de constituir seus gigantes da mineração e 

da siderurgia (Souza, 2004 apud Saliba, 2007) a exemplo da VALE S/A e Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN). Atualmente, essas empresas detêm a titularidade das 

maiores reservas mundiais de minério de ferro localizadas em território brasileiro. 

Além de ocupar a primeira posição na exploração/produção mundial de minério de 

ferro, em 2006, a VALE alcançou o segundo lugar no ranking mundial das maiores 

mineradoras, graças aos seus projetos altamente rentáveis e às inúmeras fusões e às 

aquisições de mineradoras, dentro e fora do país. 

A estratégia desenvolvida pela VALE para alcançar esta posição contempla não 

somente projetos com baixo custo de operação e alta rentabilidade, mas também um 

eficaz plano de disposição de estéreis, com redução de custos pela otimização na 

ocupação das áreas, em conjunto com a elevação da altura das pilhas de estéril. 

Atualmente, na VALE já existem projetos de pilhas de estéril com capacidade média 

para disposição de 500 milhões de metros cúbicos e altura superior a 350 metros. 
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1.2 Minério de ferro 

O minério de ferro tem importância histórica. Um bom exemplo foi o uso desse mineral 

como suporte para a Revolução Industrial, com inicio em meados do século XVIII. 

Desde a sua origem e aperfeiçoamento, o ferro contribui para as conquistas da 

humanidade e beneficia a era moderna, com o surgimento do aço, que se tornou 

importante elemento no dia-a-dia das pessoas. Ele está presente na fabricação de 

automóveis, aviões, linhas de transmissão de energia elétrica, tubulações de água, redes 

integradas de telefonia, entre outros. 

A qualidade do minério de ferro está basicamente ligada a três propriedades:  

1) Química, que corresponde à própria composição – quanto maior o teor de ferro e 

menor o de impurezas, melhor será a qualidade do aço; 

2) Física, que se refere à granulometria, ou seja, ao tamanho das partículas e; 

3) Metalurgica, que define características de desempenho que afetam a 

produtividade durante o processo siderúrgico. 

Isso requer alto nível de controle nas etapas de peneiramento e classificação, mesmo 

para minérios de alto teor de ferro e baixo nível de impurezas, para atender às 

exigências do mercado mundial. 

É fundamental que todas as etapas do processamento sejam devidamente dimensionadas 

e controladas em função dos volumes processados, de modo a minimizar os custos e 

assegurar a qualidade dos produtos.  

O Brasil é o segundo maior produtor de Minério de Ferro. Sua produção em 2010 é 

estimada em 370 milhões de toneladas, o que equivale a 16% do total mundial (2,3 

bilhões de toneladas) (IBRAM, 2009). 

Segundo a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento 

(Unctad), o Brasil foi o segundo maior produtor de Minério de Ferro em 2009, com 310 

milhões de toneladas, atrás apenas da Austrália, que produziu 394 milhões de toneladas.  
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A Índia totalizou 257 milhões de toneladas e a China, que já foi a maior produtora, 
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serem dispostos sob a forma de pilhas em sucessivos alteamentos. A Figura 1.4 

apresenta de forma esquemática uma seção típica de uma pilha de disposição de estéril. 

 

Figura 1.4 – Seção típica de uma pilha de estéril 

Mesmo com os avanços tecnológicos na exploração do minério de ferro, os volumes de 

material estéril gerado no processo de lavra crescem a cada ano, com o aumento da 

produção de minério de ferro, o que exige áreas cada vez maiores para sua disposição. 

A necessidade de se dispor estéril é cada vez mais importante na mineração, uma vez 

que afeta diretamente na lavra do mineral. Da mesma forma que aumenta a importância 

da disposição de material estéril, aumentam-se as dificuldades em viabilizar áreas para 

este fim, devido aos fatores: exigências ambientais, comunidades próximas, alto custo 

das terras, localização geográfica, relevo, teores de ferro cada vez menores, entre outros.  

Um dos principais pontos de atenção durante a elaboração de projetos de pilhas de 

estéril é o meio ambiente, porque sua construção geralmente interfere em cursos de 

água, produz material particulado em suspensão durante sua operação, necessita de 

grandes áreas para instalação, produz sedimentos provenientes da erosão hidráulica etc. 

Diante deste quadro, é cada vez mais necessária a realização de projetos sustentáveis, 

conciliando a necessidade exploratória com a preservação ambiental, para isso é 

necessário um grande esforço na busca por novas tecnologias e estudos de engenharia 

mais refinados para a viabilização de novas pilhas de estéril. Como resultante dessa 

necessidade, o estudo de pilhas de estéril tornou-se foco de grande interesse de grupos 

Enrocamento de Pé
Dreno de Fundo

Estéril de Mina

Taludes e Bermas
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de geotecnia envolvidos diretamente nas atividades de mineração, assim como dos 

órgãos ambientais.  

1.5 Cenário atual 

As discussões atuais sobre problemas relacionados ao meio ambiente e sobre o futuro 

do planeta têm ressaltado cada vez mais a necessidade de se preservar os recursos 

geológicos, pedológicos, hídricos, atmosféricos e biológicos.  

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1985), se os recursos naturais são a riqueza básica 

de uma nação, não se pode compreender que o desenvolvimento e o progresso social e 

cultural de sua população sejam obtidos à custa de sua dilapidação ou do seu mau uso. 

Desta forma, um dos estudos e controles ambientais mais importantes durante o 

planejamento e a construção de uma pilha de disposição de estéril é a contenção de 

sedimentos provenientes dos processos erosivos – que podem ser ocasionados pela 

perda de solo devido às chuvas e também por problemas no sistema de drenagem 

superficial da pilha.  

A geração de sedimentos provocada pelos processos erosivos se torna um grande 

problema ambiental, uma vez que todo o material carreado, se não controlado, tende a 

invadir áreas naturais, muitas vezes protegidas ambientalmente, assoreando cursos de 

água e destruindo a vegetação local (Figuras 1.5 e 1.6). 

 

Figura 1.5 – Imagem de curso de água em processo de assoreamento 
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1.6 Objetivos 

Diante do exposto, um dos estudos e controles ambientais mais importantes durante o 

planejamento e a construção de uma pilha de disposição de estéril é a contenção de 

sedimentos provenientes dos processos erosivos. Esses processos podem ser 

ocasionados pela perda de solo devido às chuvas e também por problemas no sistema de 

drenagem superficial da pilha.  

O processo de disposição de estéril, mesmo com todo o avanço tecnológico, ainda 

necessita de um grande esforço para o perfeito entendimento de algumas variáveis 

associadas à construção e ao controle geotécnico da estrutura.  

Entre essas variáveis está a definição dos volumes dos sedimentos gerados pela perda de 

solo ao longo da construção da pilha e em seu abandono, tal definição tem um grande 

apelo ambiental, pois, todo material carreado da pilha de estéril tende a ir para as áreas 

naturais a jusante dela. Essa quantificação também é fundamental para o correto 

planejamento e dimensionamento das estruturas de contenção de sedimentos a serem 

previstas a jusante da pilha. 

Diante da necessidade, este trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia de 

cálculo diferenciada daquilo que vem sendo comumente aplicado pelas empresas 

consultoras e pelo meio técnico. A utilização desta metodologia propiciará a obtenção 

de taxas mais realistas para a mensuração do volume de material carreado, uma vez que 

as taxas de geração de sedimento usadas atualmente nos projetos são constantes, ao 

longo da construção da pilha, sem considera fatores fundamentais como geometria, 

pluviometria, proteção vegetal e características dos materiais estéreis e de fundação. 

Além da proposta de uma nova metodologia de cálculo, esta pesquisa subsidiará estudos 

e discussões futuras sobre o planejamento e construção de pilhas de estéril no que tange 

à gestão de sedimentos. 

Na metodologia proposta para a mensuração do volume de sedimento a ser gerado nas 

pilhas de disposição de estéril, foi aplicado um dos modelos empíricos mais utilizados 

para quantificar a erosão em todo mundo. Esse modelo foi desenvolvido por 

Wischmeier e Smith (1978) baseado em resultados obtidos pelo uso de simuladores de 
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chuva e chamado USLE (Universal Soil Loss Equation) ou Equação Universal da Perda 

de Solo (EUPS). Essa equação relaciona características físicas, meteorológicas e 

geomorfológicas de uma região e permite a estimativa da perda de solo. 

Segundo Ward e Elliot (1995), as primeiras equações de perda do solo começaram a ser 

implantadas no início da década de 1940 pelo Serviço de Conservação dos Solos dos 

Estados Unidos. É um modelo empírico, baseado em grandes bases de dados de campo, 

que estimam a erosão distribuída e concentrada com base em valores de quatro grandes 

fatores intervenientes no processo erosivo:  

a) Erosividade climática,  

b) Erodibilidade dos solos, 

c) Topografia e, 

d) Uso e manejo da terra. 

Para a realização deste estudo, a EUPS foi implementada em um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), o software utilizado foi o ARCGis Desktop 10 – 

utilizando-se dos seus módulos Spatial Analyst, 3D Analyst e Model Builder para o 

processamento das informações. 

Para a validação da metodologia no campo da mineração, foi utilizado um caso de 

estudo real, em que a equação proposta foi aplicada em uma pilha de estéril em 

desenvolvimento, ao longo de cinco anos. Os resultados obtidos foram comparados com 

as informações das campanhas batimétricas, realizadas no reservatório da barragem 

Estéril Sul, estrutura responsável pela contenção de sedimentos oriundos da pilha de 

disposição de estéril Sul. 

1.7 Organização da dissertação 

Apresentam-se os tópicos abordados no presente trabalho e sua distribuição em seis 

capítulos conforme está descrito a seguir: 

• Capítulo 1: INTRODUÇÃO – capítulo introdutório, que apresenta um breve 

histórico da mineração no Brasil e da importância do minério de ferro, é descrito, de 

forma sucinta, os processos envolvidos na extração mineral, suas estruturas e cenário 
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atual. Também são descritos os objetivos do presente trabalho, e, por fim, a organização 

da dissertação: 

• Capítulo 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – nesse capítulo está exposta a 

revisão bibliográfica com o intuito de oferecer embasamento teórico aos temas 

abordados; 

• Capítulo 3: ÁREA DE ESTUDO – exibe detalhadamente a caracterização da 

área estudada. São apresentadas as características locacionais das estruturas, geológicas, 

pedológicas, geomorfológicas e de clima e temperatura; 

• Capítulo 4: MÉTODOS DE ANÁLISE – mostra de forma simplificada toda 

a metodologia utilizada para a elaboração desta dissertação; 

• Capítulo 5: RESULTADOS – apresenta os resultados obtidos a partir das 

equações e metodologias descritas ao longo do trabalho, bem como os comparativos 

entre os resultados obtidos.  

• Capítulo 6: DISCUSSÕES – expõem de forma simplificada uma visão geral 

do uso da EUPS no campo da mineração, confrontando os resultados obtidos pela EUPS 

com as taxas médias de geração de sedimento normalmente utilizadas. Também são 

apresentados os resultados de uma análise feita em um projeto futuro  

• Capítulo 7: CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 

FUTURAS – apresenta as conclusões obtidas durante o estudo e sugestões para 

pesquisas futuras.  

 

 

 

 

 



 13

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Bacia hidrográfica 

A Bacia Hidrográfica pode ser definida como o conjunto de terras drenadas por um rio 

principal e seus afluentes. Nas depressões longitudinais se verifica a concentração das 

águas das chuvas, isto é, do lençol de escoamento superficial, dando o lençol 

concentrado, os rios (GUERRA, 2003). 

Segundo Jocival (2006), a bacia hidrográfica pode ser definida como uma unidade 

física, caracterizada como uma área de terra drenada por um determinado curso de água 

e limitada, perifericamente, pelo chamado divisor topográfico ou de águas. Pode ter 

tamanhos variados, ser grande como a bacia do Amazonas ou pequena como de um 

simples córrego de qualquer lugar do país, nesses casos a literatura convencionou 

chamar de microbacia hidrográfica ou sub-bacia hidrográfica. Neste trabalho foi 

adotado o termo microbacia, por se considerar que esta denominação é a que melhor se 

adapta a área de estudo, tendo em vista que a microbacia é drenada por apenas um 

córrego que se une ao Igarapé Jacaré bem próximo à afluência com o Rio Parauapebas. 

2.2 Pilhas de estéril 

O processo de disposição de estéril em pilhas é comumente utilizado no mundo, porém, 

cada país possui características ambientais, climáticas e geológicas próprias. É 

imprescindível uma análise individual para a implantação de cada pilha de disposição 

de estéril. Em países com grandes extensões como o Brasil, Estados Unidos, Canadá e 

Austrália, é normal que diferentes características existam internamente, o que implica 

em um processo de disposição de estéril, muitas vezes, diferenciado em um mesmo 

país. Essas características levaram os países a desenvolverem procedimentos específicos 

para a disposição de estéril, que podem ser em forma de leis, regulamentos, normas, 

decretos etc. No Brasil, a principal fonte regulamentadora para a adequação e 
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construção de pilhas de estéril é a NBR 13029 (ABNT, 2006) – norma que recomenda a 

adoção de premissas básicas a serem seguidas durante o planejamento de pilhas de 

estéril. 

Conforme MEMPR (2005), os estéreis constituem comumente os materiais 

provenientes de decapeamento da jazida, escavados e removidos de forma a permitir o 

acesso aos corpos de minério. Tipicamente, são representados por solos e rochas de 

naturezas diversas, com diferentes granulometrias, densidades e resistências. Os estéreis 

são transportados, quase sempre, por caminhões, e também podem ser transportados via 

correia transportadora, para assim serem dispostos sob a forma de pilhas em sucessivos 

alteamentos. Uma vez que o lançamento e a disposição final dos materiais ocorrem, 

segundo um planejamento que visa à necessidade de liberação de minério, sem  

considerar a litologia dos materiais estéreis a serem escavados, uma pilha de estéril 

constitui, essencialmente, uma estrutura extremamente heterogênea.  

Em geral, os empilhamentos tendem a ser executados em conformidade com os 

talvegues e as encostas nas proximidades imediatas da lavra, com o objetivo tanto de 

minimizar os custos de transporte dos materiais, quanto de prover uma inserção direta e 

natural das pilhas ao meio físico local. As premissas básicas de projeto requerem 

análises da estabilidade da pilha, implementação de sistemas de controle e percolação 

de fluxos naturais ou de águas pluviais e a adoção de dispositivos para proteção 

superficial das bermas e dos taludes.  

A presença de materiais potencialmente impactantes ao ambiente constitui uma 

preocupação adicional, que condiciona, em larga escala, o monitoramento dos efluentes 

percolados através da pilha. Amostras da água intersticial podem ser obtidas por meio 

de poços de inspeção ou lisímetros, no âmbito da própria pilha ou nas zonas à jusante 

dela.  

A capacidade de armazenamento das pilhas de estéril está diretamente ligada ao 

tamanho, forma e topografia da área destinada à disposição de estéril. Esses fatores 

limitam as possibilidades geométricas e os conceitos construtivos da pilha. Por 

exemplo, topografias muito íngremes levam ao desenvolvimento de acessos de difícil 
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construção e operacionalidade da pilha e oneram o processo de disposição. As pilhas de 

estéril podem ser classificadas conforme a conformação geométrica, essa classificação 

pode ser, basicamente, composta por cinco modelos, associadas, ou não, entre si (Figura 

2.1) (MEMPR, 2005): 

a) Pilhas em vales; 

b) Pilhas transversais em vales ; 

c) Pilhas em meia encosta; 

d) Pilhas em cristas; 

e) Pilhas em platô ou “bolos de noiva”. 

 

Figura 2.1 – Modelos geométricos básicos de pilhas de estéril Fonte: MEMPR (2005). 

Atualmente existem diversos grupos de pesquisa em busca de um melhor entendimento 

das características dos materiais constituintes das pilhas de estéril durante sua operação 

e no seu abandono, bem como estudos avançados de sequenciamento de lavra, que 

permitem uma otimização dos projetos, existentes e futuros, de pilhas de estéril. Esses 

a) Pilhas em vale

c) Pilhas em meia encosta

b) Pilhas transversais em vales

d) Pilhas em crista

e) Pilhas em platô
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estudos estão motivando o setor minerário a investir cada vez mais em projetos de 

engenharia sustentáveis, que implicam em melhorias nos métodos de disposição do 

estéril e consequentemente trazem ganhos ambientais e econômicos.  

Em pilhas de estéril os principais custos de disposição estão concentrados nas seguintes 

atividades: drenagem, proteção vegetal, retenção de finos gerados por carreamento de 

sólidos, durante e após a formação da pilha, manutenção ao longo dos anos e transporte 

do estéril (FRANCO, 1991). 

Quando se é discutido sobre a retenção de finos gerados por uma pilha de estéril, 

comumente o foco principal está na contenção e não nos processos e metodologias 

voltadas para a minimização desta geração, sendo desta forma, tratado em primeiro 

plano a consequência e em segundo a causa. Esse fato é comprovado pelos projetos 

atuais de pilhas de disposição de estéril e pela operação delas, que se preveem grandes 

investimentos e estruturas para garantir a contenção e limpeza dos sedimentos, e é 

válido dizer que no caso da prevenção e controle desta geração ocorre o oposto, salvo 

suas exceções.  

Atualmente o estudo do volume de sedimento a ser gerado por uma pilha de estéril é 

obtido com base em taxas médias definidas pela experiência de cada empresa 

consultora, não existindo um consenso entre elas. Essas taxas comumente variam de 

250 a 2.000 m³/ha/ano, sendo o volume anual de sedimento gerado, determinado pelo 

produto da área total da pilha de estéril e a referida taxa. A Tabela 2.1 apresenta alguns 

valores adotados nos projetos de pilhas de estéril da VALE. 

Tabela 2.1 – Taxa média de perda de solo conforme empresas especializadas.

 

A utilização dessas taxas médias como parâmetro para a definição do volume a ser 

gerado por uma pilha de estéril, e consequentemente para o dimensionamento da 

estrutura de contenção de finos, merece uma atenção especial, pois essas taxas não 

Empresa Taxa média (m³/ha/ano) Referência

Golder Associates 1.000 a 2.000 Projeto Executivo da PDE SUL III - RT-039-5108-1410-0052, 2004
VOGBR - Recursos hídricos e geotecnia 1.000,00 Projeto Conceitual da PDE Buriti - RL-1000KN-G-01000, 2009

SBC - Sergio Brito Consultoria 1.000,00 Projeto Conceitual da PDE Ipoema -  RL-119E-01-0004, 2005
TECNOMIN - Projetos e Consultoria Ltda 280 a 2.000 Projeto Executivo da PDE Leste - CONTRATO 463691 - 2008

Df Consultoria s/c Ltda 250 Projeto Executivo da PDE Noroeste I - Rel. DF-CSN-SDE-PNWI-PE - 2005
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levam em consideração a dinâmica de uma pilha de estéril durante sua construção, e 

nenhum dos principais fatores causadores da perda de solo, que são: características do 

solo, taxas de precipitação, forma do relevo, proteção vegetal e metodologia construtiva. 

Desta forma, geram valores ora superdimensionados, ora subdimensionados.  

2.3  Erosão 

O termo erosão originou-se, segundo Zachar (1982), do latim, derivando do verbo 

erodere (escavar). Dentro das ciências ambientais, trata-se do desgaste e/ou 

arrastamento da superfície da terra pela água corrente, vento, gelo ou outros agentes 

geológicos, incluindo processos como o arraste gravitacional. A erosão é um dos 

principais fenômenos geológicos que ocorre na Terra e se processa de várias formas, se 

for considerado o seu ambiente de ocorrência (SILVA et al., 2009). 

Erosão é o processo de desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos 

e partículas de rochas, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e/ou 

organismos (plantas e animais) (IPT, 1986). 

A erosão do solo pela água é o resultado da interação de fatores como solo, topografia, 

escoamento superficial e uso da terra. O desprendimento e arraste de partículas é 

causado por forças ativas e passivas. As forças ativas, representadas pelas tensões de 

cisalhamento são caracterizadas pela erosividade, a declividade, comprimento de rampa 

do terreno e a capacidade de infiltração de água no solo (Figura 2.2). As forças passivas 

são o atrito e a coesão do solo, que representam a resistência que exerce o solo à ação 

erosiva da água. Dependem do tipo de solo, da densidade, do tipo da cobertura vegetal e 

do grau de saturação do solo. (SUAREZ DE CASTRO, 1956; ADINARAYANA et al., 

1999; TELLES, 1999).   

Existem duas formas de erosão: a geológica e a acelerada. A erosão geológica, ou mais 

amplamente, geomorfológica, é aquela processada normalmente, sendo também 

chamada de natural ou normal. Ela envolve a remoção das partículas ou materiais e o 

seu transporte, ou deslocamento sem intervenção humana, atuando paulatinamente em 

todos os meios. Por outro lado, a erosão acelerada, dita antrópica, é aquela provocada 

pela ação humana (CARVALHO, 1994). 
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Figura 2.2 – Desprendimento de partículas em (a) solo com alta resistência ao 

Cisalhamento e (b) solo com baixa resistência ao cisalhamento. (AL-DURRAH e 

BRADFORD, 1982, apud NISHYIAMA, 1995) 

A erosão hídrica é, em grande parte do nosso planeta, a mais importante forma de 

erosão (ZACHAR,1982). A erosão do solo pela água é o resultado da interação de 

fatores como solo, topografia, drenagem das chuvas e uso da terra.  

Desta maneira, a erosão não é a mesma em todos os solos, e as propriedades físicas, 

principalmente estrutura, textura, permeabilidade e densidade, assim como as 

características químicas e biológicas do solo, exercem diferentes influências na erosão. 

E essas diferenças que conferem maior ou menor resistência à ação de agentes físicos, 

são denominadas de erodibilidade do solo, ou seja, é a sua vulnerabilidade à erosão. 

Para Bertoni e Lombardi Neto (1985), a erosão hídrica superficial também é causada 

por forças ativas, que dependem das características da chuva, a declividade e 

comprimento do declive do terreno e a capacidade do solo de absorver água, e impedida 
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por forças passivas, como a coesão, o atrito entre as partículas e o tipo de densidade da 

cobertura vegetal. 

Ainda nesse pensamento, Guerra et al. (1999) consideram que as perdas de solo por 

erosão hídrica são comandadas por diversos fatores relacionados às condições naturais 

do terreno, destacando-se: a chuva, a cobertura vegetal, a topografia e os tipos de solo. 

Neste trabalho, são tratados somente as questões ligadas à erosão hídrica, que ocorre, na 

maioria das vezes, em presença de água proveniente de chuvas. 

As diferentes formas do uso do solo tais como desmatamentos, práticas agrícolas e 

atividades minerárias em que a conservação do solo não é considerada, são fatores 

condicionantes da erosão.  

Os problemas provenientes dos processos erosivos são sérios, pois levam ao 

comprometimento dos recursos naturais, pela degradação dos solos, acúmulo de 

sedimentos e da qualidade das águas. (VALÉRIO FILHO, 1994; LOMBARDI NETO et 

al., 1995; SILVA, 1999 apud HILU, 2003).  

Os materiais do solo depositados pelo movimento de água são geralmente separados por 

tamanho de partículas. Primeiro são depositados os de baixa transportabilidade e, por 

último, os materiais mais leves, nos pontos mais distantes das partes mais baixas. 

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1985), a erosão causada pela água ocorre 

principalmente pelas seguintes formas:  

 Erosão pelo impacto da chuva - A erosão pelo impacto da chuva é o primeiro instante 

desta forma, e ocorre quando as gotas de chuva tocam o solo causando o 

desprendimento das partículas, dividindo-as em menores, diminuindo a capacidade de 

infiltração, fazendo com que aja acúmulo de água; 

 Erosão laminar - A erosão laminar é o segundo estágio, no qual a água acumulada 

começaria a deslocar-se no sentido da inclinação do terreno, retirando pequenas 

camadas de solo no seu trajeto; essa erosividade depende do volume da enxurrada; 
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 Erosão em sulcos - A erosão em sulcos surge devido às pequenas irregularidades na 

declividade do terreno, que faz com que o acúmulo de água em alguns pontos do terreno 

atinja volume e velocidade que formarão riscos (incisões) no solo. 

 Erosão em Voçorocas - A erosão em voçorocas é a forma mais agressiva de erosão e a 

de maior dificuldade de contenção, surge quando existe grande concentração de 

enxurradas, passando em um mesmo local ano após ano. A erosão em voçorocas 

caracterisa-se também pela ação erosiva interna pelas águas do lençol freático que 

surgem nas suas cabeceiras, propiciando o carreamento de partículas e a formação de 

cavidades no solo. Essas cavidades favorecem o surgimento de dois problemas, o 

solapamento da base da encosta e ruptura dos taludes e o aparecimento de erosão 

interna, ambos contribuindo para o surgimento e evolução da voçoroca.  

Em síntese ao exposto anteriormente, a erosão é um fenômeno natural que pode ser 

acelerado pela ação do homem, e que na maioria das vezes não causa problemas 

somente no local de origem, reduzindo a fertilidade do solo, criando ravinas e em casos 

mais graves voçorocas, em geral. O problema também pode se refletir em locais 

distantes da origem, com o assoreamento de rios, lagoas e reservatórios, além de 

contribuír bastante com as inundações. Desta forma, o estudo e o controle dos processos 

erosivos, sejam eles em terrenos naturais ou em locais antropizados, são uma 

necessidade incontestável no planejamento de qualquer atividade ou na gestão de 

recursos naturais. 

2.4 Revegetação 

Segundo Munshower (1994), o termo revegetação deve ser empregado de maneira 

restrita para a fase de implantação da vegetação na recuperação da área degradada, e 

reflorestamento, quando na implantação vegetal se utiliza espécies exclusivamente 

arbóreas. 

A recuperação de ecossistemas degradados é uma atividade muito antiga, podendo-se 

encontrar exemplos de sua existência na história de diferentes povos épocas e regiões. 

Contudo, somente nestes quinze anos mais recentes, o acúmulo significativo de 
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conhecimentos sobre os processos envolvidos na dinâmica de formações naturais, tem 

conduzido a uma significativa mudança na orientação dos programas de recuperação. 

Tais programas deixam de ser mera aplicação de práticas agronômicas ou silviculturais 

de plantios de espécies perenes, apenas com o objetivo de re-introdução de espécies 

arbóreas em uma dada área, para assumir a difícil tarefa da reconstrução das complexas 

interações com a comunidade, de maneira que respeite suas características intrínsecas e 

garanta a perpetuação e a evolução da comunidade no espaço e tempo (RODRIGUES, 

1982). A restituição das funções de uma área revegetada torna-se tão importante quanto 

a sua reintegração na paisagem. Assim, a recuperação de áreas degradadas tem 

adquirido o caráter de uma nova área de conhecimento, denominada restauração 

ecológica, que tem como objeto os aspectos teóricos e práticos relacionados com a 

recuperação e o funcionamento da integridade ecológica de ecossistemas dentro de uma 

abordagem holística, envolvendo inclusive os aspectos sociais e econômicos 

(RODRIGUES, 1982). 

Segundo Almeida (2002), embora o termo revegetação não conste nos dicionários mais 

destacados (Aurélio e Michaelis), pode-se conceber uma associação entre: o termo 

vegetação que, segundo esses mesmos referenciados dicionários, é o conjunto de plantas 

que cobre uma área ou região; e o prefixo “re” imprime o sentido de repetição. Assim, o 

termo revegetação tem a conotação de um novo desenvolvimento das plantas, da ação 

de tornar a fazer crescer plantas em determinada área, da implantação de vegetação  em 

uma área preparada para tal fim. 

Lyle (1987) descreve uma das vantagens mais importantes da revegetação: trata-se da 

prevenção ou redução da erosão do solo proporcionando uma cobertura que intercepta a 

chuva e impede o deslocamento das partículas de solo, bem como a destruição da sua 

estrutura. As raízes das plantas mantêm as partículas do solo unidas, e previnem que a 

água carregue o solo para níveis mais baixos do terreno. As raízes superficiais 

diminuem a velocidade de escoamento ao longo da superfície do solo e possibilitam que 

maior quantidade de água que se movimenta no solo seja aproveitada pelas plantas. 

Com a implantação da cobertura vegetal ocorre um controle adequado dos processos de 

escoamento superficial, erosão e ciclagem de nutrientes, contribuindo, dessa forma, para 

a melhoria da qualidade da água gerada pela bacia. A Figura 2.3 apresenta uma 
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comparação entre duas faces de um mesmo talude, sendo o da esquerda total

exposto e o da direita possuindo proteção vegetal. 

Dentro de um programa de recuperação de áreas degradadas, a revegetação é um dos 

procedimentos mais utilizados para se atingir seus objetivos. Em princípio, terá que se 

rea em questão, pois esta é a chave para orientar o 

de determinado nível de recuperação. Deverá ser 

conduzida uma avaliação das condições do terreno quanto ao nível de degradação, e das 

rnar apto o crescimento das plantas. Opções como 

reflorestamento com finalidade comercial, agricultura, pastagem, recreação, etc. 

deverão ser planejadas e tratadas de maneira diferenciada (ALMEIDA, 2002)

Comparação entre taludes protegidos e expostos

Dentro de um programa de recuperação de áreas degradadas, a revegetação é um dos 

procedimentos mais utilizados para se atingir seus objetivos. Em princípio, terá que se 

ual será o uso futuro da área em questão, pois esta é a chave para orientar o 

lude, sendo o da esquerda totalmente 

Dentro de um programa de recuperação de áreas degradadas, a revegetação é um dos 

procedimentos mais utilizados para se atingir seus objetivos. Em princípio, terá que se 

rea em questão, pois esta é a chave para orientar o 

terminado nível de recuperação. Deverá ser 

conduzida uma avaliação das condições do terreno quanto ao nível de degradação, e das 

rnar apto o crescimento das plantas. Opções como 

reflorestamento com finalidade comercial, agricultura, pastagem, recreação, etc. 

deverão ser planejadas e tratadas de maneira diferenciada (ALMEIDA, 2002) 

 

expostos 

Dentro de um programa de recuperação de áreas degradadas, a revegetação é um dos 

procedimentos mais utilizados para se atingir seus objetivos. Em princípio, terá que se 

ual será o uso futuro da área em questão, pois esta é a chave para orientar o 
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manejo, que visa estabelecer determinado nível de recuperação. Deverá ser conduzida 

uma avaliação das condições do terreno quanto ao nível de degradação, e das ações 

prévias necessárias para tornar apto o crescimento das plantas. Opções como 

reflorestamento com finalidade comercial, agricultura, pastagem, recreação, etc. 

deverão ser planejadas e tratadas de maneira diferenciada (ALMEIDA, 2002) 

O relevo final previsto, também, deverá inserir a área dentro dos objetivos de uso 

pretendidos, assim como prover uma base adequada para o crescimento da vegetação. A 

Figura 2.4 apresenta a inclinação recomendada para diversos usos finais de solo 

segundo Williamson et al (1982) apud IBAMA (1990). 

 

Figura 2.4 - Inclinação recomendada para diversos usos finais do solo. Fonte: Williamson et 

al (1982) apud IBAMA (1990). 

2.5 Modelos matemáticos 

Modelos podem ser definidos como “uma proposição simplificada da natureza com o 

propósito de conhecer um fenômeno” (BATCHELOR, 1994). Na mesma linha, Tim 

(1996) define que modelos podem ser descritos como uma simplificação da realidade. 

Eles são uma ferramenta extraordinária para conhecer os processos ambientais. 

Basicamente, a modelagem matemática consiste em representar matematicamente o que 

acontece na natureza a partir de um modelo conceitual, idealizado com base nos dados 
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de observação do sistema real. O objetivo desta modelagem é, então, compreender 

melhor o sistema e prever situações futuras, algumas vezes também reproduzir o 

passado, para direcionar as ações de decisão. 

Hassuda (2000) cita os procedimentos para a construção do modelo matemático que 

represente um sistema real: desenvolvimento do modelo conceitual, que envolve todo o 

levantamento e interpretação de dados e observações do sistema real; seleção do 

programa computacional a ser utilizado segundo as necessidades e os dados existentes; 

tradução do modelo conceitual para a linguagem matemática, construindo-se os diversos 

bancos de dados para a entrada das informações no programa selecionado; e calibração 

do modelo matemático construído de forma a diminuir as incertezas inerentes a uma 

representação simplificada (modelo matemático) de um sistema real, em geral, 

complexo. 

Modelos matemáticos integram o conhecimento existente dentro de princípios lógicos 

de procedimentos e de relações (MOORE e GALLANT, 1991), e podem ser usados 

para estabelecer mais conhecimentos sobre os sistemas ambientais, tanto como um meio 

de testar hipóteses, como de permitir um método para predizer o manejo desses 

ecossistemas (BEVEN, 1989). 

Muitos modelos ambientais requerem parâmetros de entrada espacialmente distribuídos, 

porque soluções para a erosão acelerada do solo, para a poluição difusa e para outros 

problemas ambientais, envolvem variações no uso da terra e no seu manejo, para uma 

inclinação de superfície e uma escala de captação (MOORE et al., 1993).  

Segundo Machado (2002), a escassez de dados de entrada, para uma resolução espacial 

preferencial, e a dificuldade de manejar múltiplas entradas, que variam de diferentes 

formas na paisagem, têm emergido como os maiores obstáculos à aplicação com 

sucesso de modelos. 

Neste contexto, modelos computacionais têm o potencial de ser usados como uma 

ferramenta de suporte a políticas de manejo de bacia hidrográficas, por poderem fazer 

estimativas de cargas de sedimentos, nutrientes e pesticidas em bacias hidrográficas 

agrícolas. 
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É claro que a utilização de modelos não apresenta somente vantagens. Faz-se necessário 

o conhecimento de suas limitações e dos problemas relativos a essa ferramenta, para a 

realização de trabalhos sérios com base no seu uso (MACHADO, 2002). 

Uma importante vantagem da utilização de modelos está associada a seu baixo custo. 

Na maioria das aplicações, o custo de executar um programa computacional é muitas 

ordens de magnitude menor do que o correspondente custo relativo à investigação 

experimental. Esse fator adquire maior importância à medida que o problema real 

estudado apresenta maiores dimensões e complexidade (como uma bacia hidrográfica), 

além dos custos operacionais mais elevados relativos às pesquisas de campo 

(MACHADO, 2002). Segundo Pessoa et al. (1997), a vantagem de baixo custo, 

entretanto, não elimina a necessidade da pesquisa de campo, mas auxilia na realização 

de experimentos que, certamente, trarão maior quantidade de informações novas e 

relevantes à pesquisa básica.  

A necessidade de validação dos modelos e simuladores já existentes pode ser 

considerada uma desvantagem desse processo. Às vezes, é demorada e requer 

conhecimento amplo do problema, além da obtenção dos dados de campo. Entretanto, 

sem a execução dessa etapa, todo o resultado obtido por simulação poderá estar 

seriamente comprometido e repercutir na obtenção de tendências equivocadas. 

Embora em outros países seja comum o uso de modelos matemáticos e simuladores na 

pesquisa ambiental e agropecuária, no Brasil essa prática ainda é tímida. Soma-se aos 

impedimentos do uso de modelos matemáticos e simuladores, a ausência de 

informações qualitativas e quantitativas, geralmente em decorrência da falta de 

publicação de dados que possibilitem a elaboração, manutenção e atualização de um 

banco de dados detalhados relativos às questões mais variadas relacionadas ao ambiente 

estudado (PESSOA et al.,1997). 

Ainda segundo Pessoa et al. (1997), em se tratando de perda de solo, a modelagem é 

uma forma de descrever matematicamente o processo de desprendimento, transporte e 

deposição de partículas. Assim, torna-se uma ferramenta eficaz para avaliar as 
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estratégias de ação a serem adotadas com o objetivo de controlar a degradação dos 

solos. A estimativa da erosão é essencial para a adoção de um programa de manejo e 

conservação do solo e útil para prever os impactos antes mesmo de determinada cultura, 

prática agrícola ou interferência antrópica ser implementada. 

2.6 Sistema de informações geográficas (SIG) no planejamento ambiental 

Em um sentido amplo, o planejamento ambiental é um método de aplicação, contínuo e 

permanente, destinado a resolver, racionalmente, os problemas que afetam o meio 

ambiente e a uma sociedade situada em determinado espaço, em determinada época, por 

meio de uma previsão ordenada capaz de antecipar suas ulteriores consequências 

(FUJIHARA, 2002). 

O processo de tomada de decisão de um planejamento é uma tentativa racional de 

escolher as melhores alternativas, sustentadas tecnicamente pelas informações geradas 

pelos dados disponíveis e dos modelos adotados, para atingir o objetivo proposto. 

A popularização e o acesso facilitado aos computadores pessoais a partir da década de 

80 difundiram o uso de sistemas que auxiliam as análises e as tomadas de decisões, os 

chamados Sistemas de Informações Geográficas, popularmente conhecidos como SIG. 

Os Sistemas de Informações Geográficas podem ser definidos como um conjunto de 

tecnologias de coleta e tratamento de dados espaciais, para a obtenção de informações 

que possibilitam uma análise sobre a área ou objeto de estudo.  

De acordo com FATOR GIS (2005), geoprocessamento pode ser definido como o 

conjunto de tecnologias relacionadas ao tratamento da informação espacial, que 

englobam técnicas de: 

 Coleta: Cartografia, sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global por 

satélite (GPS), topografia convencional, fotogrametria e levantamento de dados 

alfanuméricos. 
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 Armazenamento: Banco de dados do tipo orientado a objetos, relacional, hierárquico, 

etc.. 

 Tratamento e Análise: Modelagem de dados, aritmética lógica, reclassificação, 

geoestatística, funções topológicas e análises de redes. 

Segundo Mendes (1998), a utilização de técnicas de geoprocessamento constitui-se em 

instrumento de grande potencial para o estabelecimento de planos integrados de 

conservação do solo e da água. Neste contexto, os Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) se inserem como uma ferramenta que tem a capacidade de manipular as funções 

que representam os processos ambientais em diversas regiões, de uma forma simples e 

eficiente, permitindo uma economia de recursos e tempo.  

Estas manipulações permitem agregar dados de diferentes fontes (imagens de satélite, 

mapas topográficos, mapas de solos, hidrografia etc.) e em diferentes escalas. O 

resultado destas manipulações, geralmente é apresentado sob a forma de mapas 

temáticos com as informações desejadas. As aplicações dos SIG são incontáveis, 

podendo-se citar como exemplos: monitoramento e análise ambiental; planejamento de 

uso da terra; manejo de recursos naturais; projetos de engenharia (transportes, irrigação, 

mineração, etc); e manejo florestal (VETTORAZZI, 1992). 

Os Sistemas de Informações Geográficas são uma tecnologia que tem sido desenvolvida 

para lidar com informações espaciais e têm muitas aplicações ambientais, sociais e 

econômicas. Eles são idealmente adequados para combinar informações topográficas, 

de solos, uso da terra e meteorológicas para pequenas áreas dentro da bacia, onde é 

possível visualizar cenários passados, atuais e simular cenários futuros (GRIGG, 1996). 

Desde que o uso de modelos é limitado pela necessidade de dados espaciais, e desde 

que os SIG têm uma grande facilidade em manipular esses dados, a união dessas duas 

tecnologias permite uma análise espacial e temporal e determina a capacidade desses 

novos sistemas computacionais em melhorar e prover informações sobre erosão e 

poluição. A integração de modelos ambientais e SIG é um vasto campo para a ciência 

ligada ao geoprocessamento, meio ambiente, agricultura e mineração. 
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2.7 Equação Universal da Perda de Solo (EUPS). 

A modelagem da perda de solo de uma região é um processo complicado, devido aos 

diversos fatores inter-relacionados que resultam no processo erosivo, gerando a perda 

do material sólido.  Devido a isso, qualquer modelo que possa ser utilizado 

corresponderá a uma simplificação da realidade. Existem dois principais tipos de 

modelo que podem ser utilizados. São os modelos conceituais ou matemáticos e os 

modelos empíricos ou estatísticos (STOCKING, 1982). Os modelos conceituais são os 

que tentam modelar os processos de erosão, baseados em equações que reproduzem a 

realidade física real do processo. A principal vantagem é uma maior confiabilidade nas 

extrapolações, por equacionar um processo real, representativo não apenas em situações 

ocorridas, como também em situações futuras. A desvantagem é a complexibilidade do 

processo e a dificuldade da representação matemática exata dos fenômenos que geram o 

processo de erosão (STOCKING, 1982). 

Os modelos empíricos são geralmente constituídos de equações que retratam relações 

causa-efeito simples cujos coeficientes são calibrados pela experiência, relacionando 

dados observados da perda de solo com um grande número de características locais 

(variáveis explicativas). A maior vantagem desses modelos é a sua simplicidade 

funcional. Estando as variáveis explicativas dentro dos limites das variáveis para as 

quais o modelo foi calibrado, será possível obter uma boa aproximação da realidade 

(STOCKING, 1982). 

Um dos modelos empíricos mais utilizados para quantificar a erosão em todo mundo foi 

desenvolvido por Wischmeier e Smith (1978), baseado em resultados obtidos pelo uso 

de simuladores de chuva, conhecido como USLE (Universal Soil Loss Equation) ou 

Equação Universal da Perda de Solo (EUPS). Essa equação relaciona características 

físicas, meteorológicas e geomorfológicas de uma região, permitindo estimar a perda de 

solo média mensal ou anual. 

Segundo Siviero e Coiado (1999), quanto à confiabilidade dos resultados da USLE 

pode-se comentar que, por se tratar de um modelo empírico, ela envolve além dos erros 

amostrais, erros de modelo devido à simplificação da formulação. Embora, vários 
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pesquisadores afirmem que, quando não há condições de medir no campo os valores 

reais das perdas de solo em uma determinada área, a utilização da USLE deve ser 

reconhecida como a melhor maneira disponível para estimar essas perdas. 

No estado do Paraná, vários trabalhos têm sido apresentados com a utilização da EUPS, 

com relativo sucesso, para quase todo estado, exceto para o Litoral, onde quase não 

existem pesquisas sobre perda de solo com aplicação da EUPS. Assim sendo, o litoral 

do Paraná, por sua fragilidade natural tem uma forte carência de trabalhos sobre o 

assunto (SILVA et al., 1974).          

A EUPS é um modelo de erosão desenvolvido para calcular a quantidade média de 

perda de solo em períodos longos, para processos de erosão laminar e sulco em 

condições especiais (WISCHMEIER e SMITH, 1978). Esse modelo é útil 

principalmente para áreas rurais, embora seja considerado aplicável também em locais 

de construção civil e outras áreas em determinadas condições. Esse modelo é capaz de 

prever a quantidade de sedimentos que se desprende do solo em uma área e não 

representa os processos subsequentes de deposição e transporte do sedimento em 

erosões de voçorocamento e do banco e leito de rios.  

As equações de perda do solo foram elaboradas, primeiramente, para prever a perda de 

solo em regiões específicas situadas ao longo da faixa de produção de milho (Corn 

Belt), no Centro-Norte dos Estados Unidos. Os procedimentos foram desenvolvidos 

entre 1940 e 1956. Em 1940 foi publicada uma equação que relacionava a taxa de perda 

de solo ao comprimento e ao percentual de declividade (WISCHMEIER e SMITH, 

1978). Logo em seguida, outros estudos foram adicionando outros fatores que 

envolvessem o tipo do solo e de manejo e conservação. Essas informações foram sendo 

colocadas em tabelas para facilitar sua utilização em diversos campos (HILU, 2003). 

Pesquisadores e funcionários do Serviço de Conservação do Solo (SCS) trabalharam 

juntos para desenvolver uma metodologia para o uso da equação chamada declividade-

manejo (slope-practice equation), para sua utilização em toda região do Corn Belt. 

Posteriormente, em um comitê nacional realizado em Ohio em 1946 foram feitas 
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aprimoramentos dos fatores da equação desenvolvida para o Corn Belt e adicionado o 

fator de chuva para que a equação fosse aplicada em outras regiões.  A equação 

estabelecida agrupa parâmetros físicos e antrópicos que influenciam a taxa de erosão 

hídrica de acordo com seis fatores principais: chuva, solo, comprimento de rampa, grau 

de declividade, uso e manejo e práticas conservacionistas. Os parâmetros variam em 

suas intensidades espacialmente sobre os terrenos, expressos em valores numéricos 

(HILU, 2003). 

Em 1954, na Universidade de Purdue (USA), concluiu-se por meio de pesquisas que os 

fatores mencionados acima apresentavam perfeita correlação com dados medidos de 

perda de solo e água, confirmando a possibilidade de prever as perdas de solo em 

regiões que tivessem informações disponíveis para representar os parâmetros 

envolvidos no processo de erosão hídrica.  Alguns anos depois, Wischmeier (1971) 

publicaram a atual equação de perdas de solo (EUPS) que passou a ser usada em 

diversos países (HILU, 2003).  

Segundo Hilu (2003), no Brasil, a equação foi primeiramente usada em trabalhos 

desenvolvidos por Bertoni et al. (1975) no Estado de São Paulo e vem, desde então, 

sendo avaliada por vários autores quanto a sua aplicabilidade em nossas características 

tropicais (SANTA CATARINA, 1994).  

Denardin (1990) elaborou um estudo comparativo entre o fator de erodibilidade de 31 

solos do Brasil e de 46 solos dos EUA estimados por meio de parâmetros físicos e 

químicos. Em sua pesquisa ele concluiu que o modelo matemático pode ser ajustado a 

partir de variáveis exclusivas dos solos do Brasil. Segundo Siviero e Coiado (1999), 

fatores como a erosividade da chuva, uso e manejo do solo e práticas conservacionistas 

são dinâmicos no tempo. Portanto, para se obter estimativas aproximadas de perda do 

solo em uma determinada bacia hidrográfica, pela EUPS, é necessário aplicá-la em 

parcelas distintas do terreno com todos os fatores avaliados localmente e para um 

período de tempo específico.  
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Os valores estimados de perda de solo, quando comparados aos valores de tolerância de 

perda de solo em uma área considerada, possibilita uma orientação para que sejam 

tomadas medidas de controle de erosão mais efetivamente sobre a área. 

2.8 Parâmetros da Equação EUPS 

A equação do modelo EUPS leva em conta a ação conjunta dos fatores naturais: 

erosividade das chuvas, dada pela capacidade da chuva de provocar desprendimento e 

arrasto de solo; erodibilidade, que quantifica a susceptibilidade de um solo a ser erodido 

pela chuva; e as características topográficas que leva em conta comprimento de encosta 

e declividade; e o fator antrópico, que inclui: cobertura e uso do solo; práticas 

conservacionistas e também características topográficas (Figura 2.5). Esta equação é 

apresentada da seguinte forma: 

A = R.K. L S. C. P          (2.1) 

Onde: 

A - Perda do solo por unidade de área e tempo [T/(ha.ano)];  

R - Fator erosividade da chuva, quantifica em termos da energia produzida pelo impacto 

das gotas de chuva juntamente com uma taxa de arraste do solo resultante do 

escoamento superficial [MJ.mm /(ha.h.ano)]; 

K - Fator erodibilidade do solo, representa a susceptibilidade de diferentes solos serem 

erodidos de acordo com suas características físicas e químicas [T.ha.h/ha.MJ.mm];  

L - Fator comprimento de rampa (adimensional);  

S - Fator declividade (adimensional);  

C - Fator uso e manejo (adimensional) e  

P - Fator práticas conservacionistas (adimensional). 
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Figura 2.5 – Esquematização da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS) 

2.8.1 Fator Erosividade da Chuva (R) 

Conforme Hilu (2003), o fator de erosividade da equação EUPS é expresso em 

[MJ.mm/(ha.h.ano)] e representa a capacidade de um evento de chuva causar erosão em 

uma área sem proteção. Existe uma série de características das chuvas que podem ser 

consideradas para aumentar a precisão dos cálculos do fator de erosividade, como: 

quantidade de chuva total, energia cinética (força de impacto das gotas de chuva sobre o 

solo), intensidade, duração e frequência em que ela ocorre. Devido às dificuldades de 

análise e disponibilidade de todos esses dados de maneira conjunta, em geral, no meio 

técnico, são levados em conta os parâmetros que traduzem a energia cinética e a 

intensidade da chuva.  

Os autores Wischmeier e Smith (1978) demonstraram que a energia cinética da chuva é 

determinada em função da quantidade de chuva que cai e sua intensidade. O tamanho 

médio das gotas de chuva aumenta com a intensidade, e a velocidade terminal das gotas 

em queda livre aumenta com o seu tamanho. Uma vez que, a energia de uma 

determinada massa em movimento é proporcional ao quadrado de sua velocidade, a 

energia cinética da chuva é diretamente relacionada a sua intensidade.  

A
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R

(Erosividade)
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(Erodibilidade)
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(Topográf ico)

C
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Conforme sugerido por Cabeda (1976), para a obtenção da erosividade da chuva deve-

se primeiramente selecionar as chuvas individuais erosivas, considerando-se chuvas 

individuais aquelas separadas de outras por intervalo de no mínimo seis horas com 

precipitação inferior a 1 mm e erosivas quando a precipitação total for igual ou superior 

a 10 mm ou quando a precipitação for igual ou superior a 6 mm em 15 min ou menos de 

chuva. 

A partir dos pluviogramas diários, cada chuva erosiva individual deve ser separada em 

segmentos uniformes, ou seja, segmentos de mesma inclinação (intensidade constante). 

Esses dados devem ser registrados em planilha, segundo Freitas e Madeira Neto (1980), 

onde devem ser anotadas as horas em que houver variações de intensidade e da chuva 

acumulada até aquele momento.  

De posse dos dados e com a utilização de programas computacionais específicos é 

possível estimar as erosividades mensal, anual e média das chuvas pelo índice EI30 

(WISCHMEIER e SMITH, 1958), no Sistema Internacional de Unidades (FOSTER et 

al., 1981). Basicamente, os cálculos para obtenção do fator erosividade segue conforme 

explicitado a seguir. 

 Define-se a energia cinética de cada segmento uniforme de uma chuva erosiva 

individual conforme equação 2.2:  

ECs = EC.h           (2.2)  

em que ECs é a energia cinética no segmento de chuva, em MJ.ha-1, EC é a unidade de 

energia cinética e h é a quantidade de chuva no segmento uniforme, em mm.  

A equação para cálculo da energia cinética é a seguinte:  

EC = 0,119 + 0,0873 log I         (2.3)  

em que EC é a energia cinética por mm de chuva, em MJ.ha-1.mm-1, e I é a intensidade 

da chuva no segmento uniforme (intensidade constante), em mm.h-1. A energia cinética 

total da chuva erosiva individual é calculada pela expressão:  
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ECt = Σ ECs           (2.4)  

em que ECt é a energia cinética total da chuva erosiva individual, em MJ.ha-1, e ΣECs é 

o somatório da energia cinética de cada segmento da chuva, em MJ.ha-1.  

O índice de erosividade de cada chuva foi calculado por:  

EI30 = ECt I30           (2.5)  

em que EI30 é o índice de erosividade da chuva erosiva individual, em MJ.mm.ha-1.h-1; 

ECt é a energia cinética total da chuva, em MJ.ha-1; e I30 é a intensidade máxima da 

chuva em um período de 30 min, em mm.h-1, ou seja, a quantidade máxima de chuva 

em um período de 30 min multiplicada por 2, determinada a partir dos dados obtidos do 

pluviograma.  

Desta forma, os valores mensais dos índices de erosividade EI30 são a média dos meses 

para a localidade. O valor médio anual do índice de erosividade EI30 é a média dos anos 

do período estudado. 

Porém, como os registros pluviográficos são escassos ou inexistentes em alguns países, 

incluindo o Brasil e o trabalho de interpretação de dados de pluviômetros é 

extremamente moroso, diversos autores tentaram correlacionar o índice de erosão com 

fatores climáticos. Esses fatores são, por outro lado, de fácil medição e não requerem 

registros de intensidade de chuva. 

Segundo Fruet (2002), alguns autores brasileiros propuseram outras equações para as 

condições encontradas em suas regiões de estudo. Assim fizeram Castro Filho et al. 

(1982), que utilizaram dados de cinco estações meteorológicas do estado do Paraná e 

Lombardi Neto e Moldenhauer (1980) e Wagner e Massambani (1998), que estudaram 

erosão em Campinas no estado de São Paulo.  

A equação primeiramente proposta por Lombardi Neto e Moldenhauer (1980) relaciona 

o índice mensal de erosão EI com a precipitação média mensal em milímetros  e a 

precipitação média anual em milímetros . Entretanto essa equação foi posteriormente 

modificada por Lombardi Neto et al. (1995) em conjunto com Albuquerque et al. 
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(1994), considerando o valor de EI  apresentado na equação 2.6 a seguir como sendo o 

mais adequado para a realidade intertropical. 

퐄퐈ퟑퟎ = ퟔퟕ,ퟑퟓퟓ(퐫
ퟐ

퐏
)ퟎ,ퟖퟓ        (2.6) 

Onde: EI  é a média mensal do índice de erosividade, em [MJ.mm /(ha.h)];  é a 

média do total mensal de precipitação, em [mm];  é a média do total anual de 

precipitação, em [mm]. Para a determinação de , soma-se o resultado dos valores 

mensais do índice de erosividade em cada estação pluviométrica (HILU, 2003): 

퐑 = ∑ 퐄퐈ퟑퟎퟏퟐ
퐣 ퟏ           (2.7) 

Alguns autores como Hudson (1973) criticam o uso da equação 2.6 considerando que 

chuvas de intensidades baixas (I<25mm/h) não causam erosão. Porém, diversos autores 

comprovaram a aplicabilidade do método EI  para as regiões de RS, SP e PE, por 

concluírem, também, que, embora o melhor indicador para erosividade seja o volume de 

enxurrada, o uso de EI  é recomendado para a EUPS devido à extrema facilidade de 

obtenção (FRUET, 2002). Carvalho (1994) propôs uma hierarquização desses índices, 

conforme apresentado na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Classes de erosividade - Fonte: Adaptado de Carvalho (1994). 

 

2.8.2 Fator Erodibilidade do Solo (K)  

Erodibilidade pode ser entendido como a susceptibilidade que os solos têm de serem 

erodidos. Embora, a intensidade de perda do solo de uma área possa ser influenciada 

mais pelas características das chuvas e condições do terreno (declividade, cobertura 

Classes de erosividade
Valores de R 

[MJ.mm/(ha.h.ano)]
1 - Muito baixa R < 250

2 - Baixa 250 < R < 500
3 - Média 500 < R < 750

4 - Alta 750 < R < 1000
5 - Muito Alta R > 1000

Classes de erosividade da chuva média anual
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vegetal e manejo), os diferentes tipos de solos apresentam propriedades, adquiridas no 

decorrer dos processos de formação, que podem proporcionar uma maior ou menor 

facilidade com que as partículas de solo se desprendem e são posteriormente 

transportadas pela ação da água. Dentre as propriedades dos solos que influenciam na 

erodibilidade, pode-se destacar: teor de areia, silte e argila, a densidade aparente e real, 

a porosidade, a presença e a estabilidade dos agregados e a presença de matéria orgânica 

(WISCHMEIER e SMITH, 1978). 

O fator de erodibilidade tem seu valor quantitativo expresso como a perda de solo A, 

por unidade de índice de erosão da chuva R – isso pode ser determinado para um tipo de 

solo específico, com experimentos realizados em parcelas unitárias do terreno. Uma 

parcela unitária possui 22,13 m de comprimento e uma declividade uniforme de 9% 

(essas dimensões foram escolhidas arbitrariamente para serem usados como termo de 

comparação nos estudos de perda por erosão). Durante o período de determinações de 

perda de solo, em cada primavera, a parcela é preparada e deixada em condições 

convencionais de plantio, sendo capinado à medida que for necessário, para prevenir o 

crescimento de ervas daninhas ou formação de crostas superficiais.  

Quando todas essas condições são satisfeitas, os fatores L, S, P, C assumem valor 

unitário. Desta forma, o valor de K iguala-se a A/R (WISCHMEIER e SMITH, 1978). 

Alguns autores aplicaram medidas experimentais em regiões do Brasil com solos de 

tipos e classes de texturas específicas e encontraram valores significativos de K. Porém, 

a determinação do fator K experimentalmente apresenta muitas dificuldades, sendo 

custosa e demorada. Devido a esse fato, ainda são poucas as regiões onde esse tipo de 

trabalho já foi realizado. 

Para que a estimativa da erodibilidade, essencial na aplicação da EUPS, pudesse ser 

alcançada com mais facilidade, foram desenvolvidas, na década de sessenta, uma série 

de equações empíricas que resultaram em uma equação de erodibilidade do solo.  A 

solução pela equação de erodibilidade somente se torna possível quando são conhecidas 

algumas das propriedades do solo que afetam a erodibilidade. Os dados de entrada para 
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a equação são especificados por: parâmetro de tamanho de partículas; quantidade de 

matéria orgânica; estrutura do solo; e classe de permeabilidade do solo.   

Um dos caminhos para determinação desse fator é a equação de Wischmeier e Smith 

(1978). Para solos que apresentam percentagens de silte e areia fina menores que 70%, a 

equação é a seguinte;   

ퟏퟎퟎ퐊 = ퟐ,ퟏ퐌ퟏ,ퟏퟒ(ퟏퟎ ퟒ)(ퟏퟐ − 퐚) + ퟑ,ퟐퟓ(퐛 − ퟐ) + ퟐ,ퟓ(퐜 − ퟑ)  (2.8) 

Onde; 

퐌 = (%퐬퐢퐥퐭퐞 − %퐚퐫퐞퐢퐚퐟퐢퐧퐚). (ퟏퟎퟎ − %퐚퐫퐠퐢퐥퐚), limites apresentados na Tabela 2.3. 

 Tabela 2.3 - Componentes do solo segundo Wischmeier e Smith, 1978. 

 

a = Teor de materia orgânica (%) 

b = Estrutura do solo퐛 = 퐄퐬퐭퐫퐮퐭퐮퐫퐚퐝퐨퐬퐨퐥퐨, limites apresentados na Tabela 2.4 

Tabela 2.4 - Classificação da estrutura (WISCHMEIER e SMITH, 1978). 

 

c = Permeabilidade do solo퐜 = 퐏퐞퐫퐦퐞퐚퐛퐢퐥퐢퐝퐚퐝퐞퐝퐨퐬퐨퐥퐨, limites apresentados na 

Tabela 2.5 

 

Componente Faixa (mm)
Argila 0-0,002

Limo (silte) 0,002-0,05
Areia fina 0,05-0,1

Areia grossa 0,1-2

Classificação Estrutura
1 Granular muito fina
2 Granular fina
3 Granular média ou grande
4 Bloco ou maciço
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Tabela 2.5 - Classificação do coeficiente de permeabilidade (HANN et al., 2002). 

 

De acordo com Baptista (1997), os resultados obtidos por meio da equação 

desenvolvida por Wischmeier  (1971), devem ser multiplicados pelo fator de conversão 

0,1317, para que possa ser utilizado no Sistema Internacional, pois em sua confecção a 

permeabilidade foi adotada no Sistema Inglês. Carvalho (1994) divide os valores de K 

em classes de interpretação, descritas na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 - Classes de interpretação dos valores de K. 

 

2.8.3 Fator Topográfico (LS) 

A influência da topografia na intensidade erosiva deve-se à declividade e comprimento 

de rampa, os quais interferem diretamente na velocidade das enxurradas. As variáveis 

topográficas são empregadas na modelagem dos processos erosivos desde as primeiras 

tentativas para estimar as perdas de solo em talhões agrícolas. O comprimento de rampa 

(L) e a declividade (S) foram as primeiras variáveis topográficas utilizadas para 

equacionar empiricamente os processos erosivos, conforme sugerido por Zingg (1940).  

Textura
Permeabilidade 

(cm/s)
Classificação

Argila siltosa, argila <2,8E-05 6 - Muito baixa

Argila siltosa, argila arenosa 2,8E-05 a 5,6E-05 5 - Baixa

Argila arenosa 5,6E-05 a 1,4E-04 4 - Baixa a moderada

Silte 1,4E-04 a 5,6E-04 3 - Moderada

Areia argilosa 5,6E-04 a 1,7E-03 4 - Alta

Areia >1,7E-03 5 - Muito alta

Intervalos de valores de Erodibilidade (k)
(T.ha.h/ha.MJ.mm)

Classes de interpretação

K < 0,0198 Erodibilidade baixa

0,0198 < K < 0,040 Erodibilidade média

K > 0,040 Erodibilidade alta
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A partir de então, o cálculo destas variáveis topográficas passou a ser utilizado para 

estimar o fator topográfico (LS) empregado pelos modelos empíricos de perdas de solo, 

como no caso da EUPS. 

O comprimento de rampa é a distância na horizontal desde a origem do escoamento até 

ao ponto em que o declive diminui significativamente e ocorre deposição, ou até ao 

ponto em que o escoamento se torna concentrado, em um canal definido 

(WISCHMEIER e SMITH, 1978) 

O fator LS, em sua concepção original, expressa matematicamente a relação empírica 

entre as perdas de solo medidas em determinadas condições topográficas e a perda de 

solo observada em condições de experimentação (L = 22,13m e S = 9%). Esse fator é 

adimensional por se tratar de uma relação entre valores de perda de solo 

Segundo Checchia e Massato (2005), o aumento do comprimento da vertente (L) 

provoca um aumento na perda de solo total e na perda de solo por unidade de área 

devido ao acúmulo progressivo do escoamento superficial na direção da região de 

menor declividade. Com o aumento do gradiente de declividade da vertente, aumenta 

também a velocidade e a erosividade resultante do escoamento superficial. 

Moore e Burch (1986) relatam que as formas de declive (côncava ou convexa), 

declividade e comprimento de rampa, em uma bacia hidrográfica, são importantes na 

determinação da perda de solo e relocação dentro da própria bacia. Uma área com a 

forma do declive côncava concentra o fluxo de escoamento aumentando a velocidade e, 

com isso, aumenta a capacidade de transporte de sedimentos. A forma do declive 

côncava pode ter um maior impacto na erosão. A forma do declive convexa produz 

taxas de erosão relativamente menores. 

Para Rodrigues (1982), encostas que apresentam perfis longitudinais convexos 

apresentam em sua parte inferior uma declividade maior (sendo nesta região que se 

inicia o processo erosivo), nas porções medianas e de topo a declividade diminui 



 

progressivamente. Em encostas com perfis longitudinais côncavos se verifica o inverso 

(Figura 2.6).

Figura 2.6 

Troeth (1965) propõe uma maneira de se entender as formas topográficas das encostas, 

com a associação entre a curvatura, apresentada pelo perfil longitudinal e pelas curvas 

de nível, resultando em quatro tipos possíveis. Desta maneira

utilizando-

de encostas em dois grupos (Figura.2.7): a) “coletoras de água”, com contornos 

côncavos (quadrantes I e II); e b) “distribuidoras de água”, com contornos convexos 

(quadrantes 

convexos, que facilitam o desenvolvimento do rastejamento (quadrantes II e III), das 

encostas com perfis côncavos, que favorecem a lavagem pela água das chuvas 

(quadrantes I e IV).

Na base da representação (Figura.2.7) o bloco

podem ser subdivididas com relação aos seus elementos componentes.

Segundo Silva (2003), a equação universal de perda de solo (EUPS), desenvolvida por 

Wischmeier 

solo, na medida em que contempla variações regionais, seja de origem climatológica, 

pedológica ou topográfica, seja decorrente de uso/manejo do solo e práticas 

conservacionistas. Contudo, apesar de seu amplo po

certa dificuldade na obtenção do fator de comprimento de rampa (L).

essivamente. Em encostas com perfis longitudinais côncavos se verifica o inverso 

(Figura 2.6). 

Figura 2.6 – Declividades em encostas convexa e côncava (RODRIGUES, 1982).

(1965) propõe uma maneira de se entender as formas topográficas das encostas, 

associação entre a curvatura, apresentada pelo perfil longitudinal e pelas curvas 

de nível, resultando em quatro tipos possíveis. Desta maneira

-se desses modelos geométricos de vertente, divide os quatro principais tipos 

de encostas em dois grupos (Figura.2.7): a) “coletoras de água”, com contornos 

côncavos (quadrantes I e II); e b) “distribuidoras de água”, com contornos convexos 

(quadrantes II e IV). O eixo vertical do diagrama separa as encostas com perfis 

convexos, que facilitam o desenvolvimento do rastejamento (quadrantes II e III), das 

encostas com perfis côncavos, que favorecem a lavagem pela água das chuvas 

(quadrantes I e IV). 

da representação (Figura.2.7) o bloco

podem ser subdivididas com relação aos seus elementos componentes.

Segundo Silva (2003), a equação universal de perda de solo (EUPS), desenvolvida por 

Wischmeier e Smith (1978), consiste em 

solo, na medida em que contempla variações regionais, seja de origem climatológica, 

pedológica ou topográfica, seja decorrente de uso/manejo do solo e práticas 

conservacionistas. Contudo, apesar de seu amplo po

certa dificuldade na obtenção do fator de comprimento de rampa (L).
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essivamente. Em encostas com perfis longitudinais côncavos se verifica o inverso 

Declividades em encostas convexa e côncava (RODRIGUES, 1982).
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Figura 2.7 – Classificação dos elementos de encosta de uma paisagem de acordo com a 

forma e os processos operantes (TROEH, 1965). 

A EUPS foi utilizada primariamente para predição de erosão em trechos de declives não 

muito acentuados e uniformes. Foster e Wischmeier (1974) foram os primeiros a 

desenvolver um procedimento para o cálculo da perda de solo em declives 

caracterizados como mais complexos. Eles dividiram declives irregulares em um 

número limitado de segmentos uniformes. Dessa forma, foram capazes de levar em 

consideração o formato do declive (SILVA, 2003).  

Wischmeier e Smith (1978) continuaram os estudos para declives irregulares, atribuindo 

peso para os trechos do declive conforme fossem convexos ou côncavos. Em todos os 

estudos, o fator topográfico (LS) foi calculado por meio de métodos manuais. Esses 
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métodos basicamente utilizam amostras de pontos na área estudada, sendo os resultados 

extrapolados para a extensão total da área.  

Porém, o número de dados é limitado e é grande a quantidade de tempo exigida para 

obtê-los. Além disso, um problema fundamental pode surgir: embora a declividade 

possa ser mensurada por meio de cartas topográficas, de forma relativamente fácil, 

medir o comprimento de vertente em determinado ponto pode ser um entrave, 

considerando a possibilidade de diferentes operadores obterem resultados divergentes 

(SILVA, 2003). 

Diante destas dificuldades, Desmet e Govers (1996) desenvolveram um algorítmo capaz 

de simplificar e agilizar a obtenção do comprimento de vertente, realizando esta 

definição de maneira informatizada (automatizada). 

Segundo Silva (2003), quando comparado ao método tradicional de Wischmeier e 

Smith (1978), o fator LS obtido pelo algoritmo de Desmet e Govers (1996) demonstra 

ter incorporado de forma mais fidedigna os processos de variação de declividade e 

convergência/divergência de fluxo nas vertentes; isso permite que a EUPS seja 

adequadamente aplicada na predição de perda de solo em bacias complexas. No uso do 

método original de Wischmeier e Smith (1978) em vertentes complexas, espera-se uma 

subestimativa de LS e, portanto, da erosão (A) 

2.8.4 Fator Uso e Manejo do Solo (C) 

Segundo Guerra et al. (1999), esse fator é a relação esperada entre as perdas de solo em 

um terreno cultivado em determinadas condições e as perdas de solo de um terreno 

mantido continuamente descoberto. De maneira geral, os valores de C são obtidos por 

experimentos realizados nas regiões de estudo.   

Bertoni e Lombardi Neto (1985) determinaram, a partir de dados experimentais, valores 

de perdas de solo por erosão laminar em função dos diferentes fatores uso e manejo do 

solo (C) e prática conservacionista (P). Para solos sem vegetação e sem proteção tem-se 

referencial equivalente a 1.  
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As práticas de conservação dos solos podem reduzir enormemente o processo erosivo. 

Righetto (1998) estabelece, com base em diversos estudos, uma tabela que contém os 

valores de C (Uso e Manejo) a serem aplicados na equação da EUPS. Tais valores são 

estipulados conforme o tipo de uso e cobertura da terra. A Tabela 2.7 apresenta os 

principais valores de Uso e Manejo (Fator C).  

Tabela 2.7 – Valores de uso e manejo do solo – Fator C. Fonte: Righetto (1998). 

 

Segundo Siviero (1999) o valor de uso e manejo do solo (C) para afloramentos de rocha 

deve ser igual a 0,0001. 

2.8.5 Fator Práticas Conservacionistas (P) 

Segundo Guerra et al. (1999), o fator de práticas conservacionistas (P) é a relação entre 

a intensidade esperada de perdas de solo por erosão, com determinada prática 

conservacionista, e aquelas quando a cultura está plantada no sentido de declive (morro 

abaixo). Para áreas não cultivas, adota-se o valor máximo 1,0 e para áreas com algum 

tipo de conservação (por ex. agricultura), de acordo com recomendação de Bertoni e 

Lombardi Neto (1985), adota-se 0,5.   

2.9 Taxa de Transferência de Sedimento (Sediment Delivery Ratio (SDR)) 

Para expressar a produção de sedimentos em uma bacia, a EUPS é associada ao 

emprego de uma taxa de transferência (Sediment Delivery Ratio – SDR), que traduz a 

diminuição da produção bruta que pode ser estimada pela EUPS, em decorrência dos 

depósitos ocorridos dentro da própria bacia. 

Segundo Hilu (2003), entende-se por taxa de transferência de sedimentos a razão entre o 

volume de sedimento por unidade de área, movido para fora de uma bacia hidrográfica e 

o volume estimado de sedimento, por unidade de área, produzido nessa bacia 

0% 20% 40% 60% 80% 95%
25% 0,36 0,17 0,09 0,038 0,012 0,003
50% 0,26 0,16 0,11 0,075 0,039 0,003
75% 0,17 0,1 0,06 0,031 0,011 0,003
25% 0,42 0,19 0,1 0,041 0,013 0,003
50% 0,39 0,18 0,09 0,04 0,013 0,003
75% 0,36 0,17 0,09 0,039 0,012 0,003

Cobertura com gramínea

Arbustos

Arvores

Planta Cobertura
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(SCHUMM, 1977), ou a razão entre a quantidade de sedimentos transportados 

(medidos) em uma determinada seção e o total de solo erodido na bacia de contribuição 

da seção de medição (CHOW, 1964). 

A taxa de transferência de sedimentos expressa a porcentagem de material sólido 

erodido, que alcança uma designada seção do rio a jusante (MAIDMENT, 1993). Para 

Chow (1964), a taxa de transferência de sedimentos sofre influência de fatores físicos 

da região, como o tamanho da área de drenagem, a declividade do terreno e geometria 

do canal. Entre as características hidrológicas que influenciam na taxa de transferência 

podem-se citar as características pluviométricas da região, que variam de acordo com 

posição geográfica. 

Segundo Walling (1983), a magnitude da taxa de transferência de sedimentos para uma 

particular bacia hidrográfica é influenciada por uma extensa gama de fatores 

geomorfológicos e ambientais incluindo a natureza, a extensão e a localização da 

origem dos sedimentos, as características do relevo, o modelo de drenagem, as 

condições do canal, cobertura vegetal, uso da terra e a textura do solo. 

Para Clark et al. (1985), a taxa de transferência depende de vários fatores, que 

influenciam no processo, como: a escala de tempo, o que determina a quantidade de 

eventos como a chuva, que ao longo de tempo vai desagregando as partículas sólidas 

ocasionando a erosão; localização das partículas sólidas desagregadas, que podem estar 

próximas do curso d’água ou distantes, o que pode determinar se ela será transportada 

até o rio ou não; a quantidade de canais na área de drenagem, quanto mais próximo de 

um canal maior é a probabilidade de uma partícula ser transportada até ele; o tamanho 

da área de drenagem, quanto maior a área, menor é a taxa de transferência de 

sedimentos; características do tipo e uso do solo, que apresenta parâmetros 

característicos como erodibilidade, uso e manejo e práticas conservacionistas, e também 

características da região que determinará parâmetros como a topografia e o fator de 

erosividade da chuva. 

Sabe-se que somente uma pequena fração do sedimento erodido em uma área de 

drenagem chegará ao seu caminho para saída da bacia e será representado na produção 
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de sedimentos. Deposição e armazenamento temporário ou permanente podem ocorrer 

no caminho, no plano de inundação ou no próprio canal de escoamento (WALLING, 

1983). 

Segundo Schumm (1977) para bacias pequenas, em torno de 0,1 milhas quadradas 

(0,259 km2), a taxa gira em torno de 20 a 90%. Para bacias maiores, em torno de 300 

milhas quadradas (776 km2), a taxa fica em torno de 3 a 20%. 

Siviero e Coiado (1999), em estudo realizado no rio Atibaia, no estado de São Paulo, 

utilizaram a equação universal da perda de solo e de dados hidrosedimentométricos 

medidos em uma seção no rio, e comprovaram que 27% do material erodido na área de 

contribuição da seção chegam a ser transportados a esta. 

Para Maidment (1993), a probabilidade de deposição da partícula sólida na própria 

bacia de origem, está diretamente ligada à área de drenagem dessa bacia. Sendo assim, 

quanto maior a área de drenagem da bacia, maior será o volume de sedimento a ser 

depositada na mesma. 

Desta maneira, Maidment (1993) através de inúmeros experimentos de campo, elaborou 

uma equação para determinar a Taxa de Transferência de Sedimento (SDR) média em 

uma bacia qualquer (Equação 2.11), sendo necessário apenas informar a área da referida 

bacia (At). Esta taxa determina o percentual esperado do volume total de sedimento 

erodido em uma determinada área de drenagem, que será depositada em uma seção de 

controle. 

SDR=0,41At
-0,3 (At em km²)        (2.11) 

Desta forma, para se obter a produção média de sedimentos que aporta o corpo d’água, 

o valor da erosão bruta, encontrado através da EUPS, deve ser multiplicado pelo fator 

SDR (Sediment Delivery Ratio), representando a “Taxa de Transferência de 

Sedimentos”. O que irá fornecer um volume médio de sedimento a ser depositado fora 

da bacia de drenagem. 

Além da equação 4.11 proposta, Maidment (1993) elaborou um gráfico onde são 
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definidos os limites mínimos e máximos do fator SDR, determinados por meio de 

experimentos de campo, considerando diversas áreas de drenagem (Figura 2.8). De 

posse deste gráfico, é possível verificar o valor médio da Taxa de Transferência de 

Sedimento (SDR) obtido pela equação 4.11, bem como conhecer os limites máximos e 

mínimos desta Taxa. 

 

Figura 2.8 – Gráfico Taxa de Transferência de Sedimentos (SDR) x área de drenagem, 

modificado de Maidment (1993). 
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CAPÍTULO 3 

ÁREA DE ESTUDO 

Segundo Sá (2010), a Província Mineral de Carajás foi descoberta na década de 60, pela 

equipe da Companhia Meridional de Mineração, subsidiária de uma empresa Norte 

Americana. Suas atividades tiveram início na década de 80, mais precisamente no ano 

de 1985, e vem aumentando consideravelmente até os dias atuais sendo uma das 

unidades mais importantes da VALE S/A, onde possui uma crescente participação no 

mercado mundial. É composta por diversos corpos mineralizados situados em três 

Serras principais, assim denominadas: Serra Norte, Serra Sul e Serra Leste, todas 

pertencentes ao estado do Pará. 

As estruturas estudadas neste trabalho pertencem a Serra Norte, que faz parte do 

conhecido Complexo Minerador de Carajás, localizado na porção centro sul do estado 

do Pará, mais precisamente no município de Parauapebas, que está distante cerca de 

200km do município de Marabá e 900km da Capital Belém. O Complexo Minerador de 

Carajás pertence ao Sistema Norte da VALE S/A, que é integrado pelas Minas no Pará, 

Ferrovias que interligam os estados do Pará e Maranhão e Porto em São Luís/MA 

(Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Sistema Norte da VALE S/A – Conjunto de Minas, Ferrovias e Porto. 
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O Complexo Minerador de Carajás, pertencente à Serra Norte é formado por nove 

corpos mineralizados, nomeados de N1 a N9, conforme Figura 3.2 a seguir.  

 

Figura 3.2 – Minas pertencentes ao Complexo Minerados de Ferro de Carajás – Serra 

Norte 

Atualmente, as atividades de extração mineral estão concentradas nos corpos de N4, 

subdividido nas minas de N4E e N4WN, e N5 subdividido nas minas de N5W e N5E. 

As estruturas atualmente existentes no Complexo Minerador Carajás (Cavas, Pilhas de 

Disposição de Estéril, Barragens, Usina de Beneficiamento, Estruturas de Apoio e 

Acessos Rodoviários), ocupam uma área de aproximadamente 4.741,84 hectares.  

Até o final das atividades ligadas às minas de N4 e N5, a área ocupada pelo Complexo 

Minerador de Carajás será de aproximadamente 7.100 hectares, valor que corresponde a 

cerca de 2% dos quase 400 mil hectares que compõem a Floresta Nacional de Carajás.  

Desde 2010 as Minas de N4 e N5 juntas, são responsáveis por uma produção anual de 

minério de ferro superior a 100.000.000 de toneladas, sendo a mais importante mina da 

VALE S/A, não só pelo volume produzido, mas também pelo mundialmente conhecido 

minério de ferro de alto teor e qualidade. 
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Para suportar esta produção de minério de ferro são necessárias inúmeras estruturas 

auxiliares, como barragens, usinas de beneficiamento, sistemas de britagem e transporte 

de minério, ferrovias, pilhas de disposição de estéril, entre outras. 

Em 2012, o volume previsto de estéril a ser movimento para viabilizar a produção de 

minério de ferro é da ordem de 145.000.000 de toneladas, uma média superior a 

10.000.000 de toneladas por mês. Para comportar todo esse volume de estéril, existem 

cinco pilhas de disposição de estéril em operação em todo o complexo, que são: PDE 

Noroeste 1, PDE Noroeste 2, PDE Sul, PDE Oeste e PDE Norte, e duas pilhas 

paralisadas, PDE Leste e PDE Viaduto. A Figura 3.3 apresenta o mapa detalhado das 

minas e pilhas pertencentes ao Complexo Minerador de Carajás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Mapa de localização das Minas de N4 e N5 e as Pilhas de Estéril 

pertencentes ao Complexo Minerados de Carajás, destacando a PDE Sul. 
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Com base no objetivo deste trabalho, foi escolhida a pilha de disposição de estéril Sul 

(ver Figura 3.3) como caso de estudo, esta escolha se deu pelo fato da mesma possuir 

uma barragem de contenção de sedimentos exclusiva, sendo possível aplicar e 

correlacionar o modelo matemático proposto com o sedimento depositado no 

reservatório da barragem. 

3.1 Pilha de Disposição de Estéril Sul 

A pilha de disposição de estéril Sul está circundada pela mina de N4E a nordeste, pela 

mina de N5W a leste, pelo corpo mineral N4WSul a Oeste e pela barragem Estéril Sul a 

Sul da pilha. Seus limites geográficos são definidos pelas seguintes coordenadas UTM: 

vértice inferior esquerdo = 553.704E, 9.286.000N; e vértice superior direito = 

531.704E, 9.366.000N; tendo ao centro desta área a pilha de estéril e a barragem em 

questão. 

A pilha de disposição de estéril Sul (PDE Sul) é uma das pilhas mais antigas do 

Complexo, tendo mais de 20 anos de operação. Em 2012 esta pilha será responsável por 

quase 25% de todo o estéril removido nas minas de N4 e N5, o que representa algo em 

torno de 35.000.000 de toneladas, ou aproximadamente 17.500.000 de metros cúbicos. 

Sua construção segue o método ascendente com disposição do estéril com o uso de 

caminhões “fora estrada” e espalhamento via trator de esteira modelo D11. 

A geometria final da pilha é composta por bermas de 10 metros de largura, com 

declividade longitudinal entre 1% e 3%, taludes com inclinação entre 27º e 30º e 

desnível entre bermas de 20 metros. Não existe plano de zoneamento do estéril dentro 

do maciço da pilha, tornando assim o referido maciço extremamente heterogênio. A 

Figura 3.4 apresenta de forma esquemática o processo de construção utilizado nas pilhas 

pertencentes ao Complexo Minerador de Carajás. 

A pilha de disposição de estéril Sul é formada por 4 porções distintas, sendo 

denominadas; Sul I, Sul II, Sul III e Sul IV (Figura 3.5). Atualmente as porções Sul I e 

Sul II estão com as operações paralisadas, a porção Sul III está em processo de 

implantação, sendo finalizada a construção do sistema de drenagem de fundo para 
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viabilizar a operação nesta parcela da PDE Sul. Restando assim apenas a porção Sul IV 

para receber os volumes de estéril provenientes das minas de N4 e N5. 

 

Figura 3.4 – Sequenciamento esquemático da formação de uma pilha de estéril. 

 

 

Figura 3.5 – Subdivisões existentes na pilha de disposição de estéril Sul – Porções Sul I, 

II, III e IV. 
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O projeto final da pilha de disposição de estéril Sul prevê o contrapilhamento das 

porções Sul I, II e IV pela porção Sul III, gerando assim uma pilha de estéril com 

capacidade volumétrica da ordem de 500.000.000 de metros cúbicos, com uma altura 

total de 390 metros e ocupando uma área de aproximadamente 362 hectares. 

Junto com a necessidade de deposição de estéril para a viabilização da lavra dos corpos 

minerais, também é necessário um grande controle ambiental durante a 

operacionalização da pilha, de forma a manter os limites ambientais dentro das faixas 

mínimas, principalmente no que se refere a particulados em suspensão e ao carreamento 

de sedimento a jusante da pilha. 

3.2 Barragem Estéril Sul 

Para o controle do sedimento carreado proveniente da construção da PDE Sul, existe a 

jusante da mesma uma barragem denominada Estéril Sul (Figura 3.6). Esta barragem 

intercepta o igarapé Jacaré, operando em múltiplo uso, de contenção de sedimentos e 

regularização de vazões para captação de água a ser utilizada no beneficiamento de 

minério. 

A Barragem Estéril Sul foi construída em 1985 e outorgada pela Agência Nacional de 

Águas – ANA em 14/04/2008, pela Resolução nº 172/2008, por um prazo de 20 anos.  

A barragem Estéril Sul é responsável pela retenção de todo o sedimento oriundo da 

PDE Sul, é constituída por maciço homogêneo em solo compactado, com altura total de 

25m e comprimento de crista de 160 m, e largura de 6 m. O talude de montante possui 

inclinação de 2,5H:1,0V/3,0H:1,0V e o de jusante igual a 2,0H:1,0V. Possui sistema 

extravasor do tipo soleira livre, com 4m de largura interna, escavado na ombreira 

esquerda.  

Seu reservatório ocupa uma área de aproximadamente 21,90 hectares e apresenta 

capacidade de acumulação de água de 1.748.200 m3. A Figura 3.7 apresenta uma visão 

geral da barragem Estéril Sul. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 
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.6 – Vista aérea SW-NE da pilha Sul, da barragem de contenção de finos Estéril 

Sul e da linha divisora de águas 

.7 – Visão Geral do reservatório e maciço da barragem Estéril Sul a jusante da 

pilha de disposição de estéril Sul 
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NE da pilha Sul, da barragem de contenção de finos Estéril 

Sul e da linha divisora de águas – Imagem 2011 

 

Visão Geral do reservatório e maciço da barragem Estéril Sul a jusante da 

ha de disposição de estéril Sul – Imagem 2008. 
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3.3 Classificação climática

Pela classificação de Köppen (KÖPPEN 

tipo A, ou seja, tropical úmido com a temperatura média do mês mais frio superior a 

18°C (Figura 

subclassificação para o clima da região amazônica:

Am – clima tropical úmido de monção, c

meses; 

As áreas de influência do estudo estão incluídas na subclassificação Am. Na estação 

chuvosa, os v

precipitação média mensal desse intervalo é da ordem de 240 mm. O período seco inclui 

os meses de junho, julho e agosto, cuja média mensal de precipitação é da ordem de 30 

mm.  

Classificação climática 

Pela classificação de Köppen (KÖPPEN 

tipo A, ou seja, tropical úmido com a temperatura média do mês mais frio superior a 

18°C (Figura 3.8). A classificação de Köppen apresenta ainda a seguinte 

subclassificação para o clima da região amazônica:

clima tropical úmido de monção, c

Figura 3.8: Mapa climático do Brasil (VALE, 2009)

As áreas de influência do estudo estão incluídas na subclassificação Am. Na estação 

chuvosa, os volumes mais expressivos concentram

precipitação média mensal desse intervalo é da ordem de 240 mm. O período seco inclui 

os meses de junho, julho e agosto, cuja média mensal de precipitação é da ordem de 30 
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Pela classificação de Köppen (KÖPPEN e GEIGER, 1928), o clima da Ama

tipo A, ou seja, tropical úmido com a temperatura média do mês mais frio superior a 

.8). A classificação de Köppen apresenta ainda a seguinte 

subclassificação para o clima da região amazônica: 

clima tropical úmido de monção, com precipitação excessiva durante alguns 

.8: Mapa climático do Brasil (VALE, 2009). 

As áreas de influência do estudo estão incluídas na subclassificação Am. Na estação 

olumes mais expressivos concentram-se no período de janeiro a março e a 

precipitação média mensal desse intervalo é da ordem de 240 mm. O período seco inclui 

os meses de junho, julho e agosto, cuja média mensal de precipitação é da ordem de 30 

GEIGER, 1928), o clima da Amazônia é do 

tipo A, ou seja, tropical úmido com a temperatura média do mês mais frio superior a 

.8). A classificação de Köppen apresenta ainda a seguinte 

om precipitação excessiva durante alguns 

 

As áreas de influência do estudo estão incluídas na subclassificação Am. Na estação 

se no período de janeiro a março e a 

precipitação média mensal desse intervalo é da ordem de 240 mm. O período seco inclui 

os meses de junho, julho e agosto, cuja média mensal de precipitação é da ordem de 30 



 

3.4 Tem

Conforme VALE (2009), os dados disponíveis para análise do comportamento da 

temperatura na área de estudo referem

(1983 a 1990), Igarapé Bahia (1982 a 1998 e 2002 a 200

Canaã dos Carajás (2004 a 2007).

Conforme o mapa da Figura 

varia entre 25 e 26°C na área de influência do estudo.

Os dados mostram que as variações médias anuais de temper

estão entre 1,0°C e 1,8°C. O equilíbrio térmico na região é favorecido pela densidade da 

rede hidrográfica e da massa florestal (VALE, 2009).

A pequena variação térmica observada entre os dados da área analisada pode estar 

correlacionada à diferenciação de altitude das estações e também às variações do albedo 

decorrentes da ocorrência de diferentes tipos de 

vegetação, áreas pavimentadas, etc.) nos sítios de cada estação considerada, VALE 

(2009) 

Temperatura 

Conforme VALE (2009), os dados disponíveis para análise do comportamento da 

temperatura na área de estudo referem-se às estações do Núcleo Urbano de Carajás 

(1983 a 1990), Igarapé Bahia (1982 a 1998 e 2002 a 200

Canaã dos Carajás (2004 a 2007). 

Conforme o mapa da Figura 3.9, pode ser observado que a temperatura média anual 

varia entre 25 e 26°C na área de influência do estudo.

Os dados mostram que as variações médias anuais de temper

estão entre 1,0°C e 1,8°C. O equilíbrio térmico na região é favorecido pela densidade da 

rede hidrográfica e da massa florestal (VALE, 2009).

Figura 3.9 - Mapa da temperatura média anual (VALE, 2009)

A pequena variação térmica observada entre os dados da área analisada pode estar 

correlacionada à diferenciação de altitude das estações e também às variações do albedo 

decorrentes da ocorrência de diferentes tipos de 

vegetação, áreas pavimentadas, etc.) nos sítios de cada estação considerada, VALE 
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Conforme VALE (2009), os dados disponíveis para análise do comportamento da 

se às estações do Núcleo Urbano de Carajás 

(1983 a 1990), Igarapé Bahia (1982 a 1998 e 2002 a 2004); Mina de N4 (1984 a 1993) e 

.9, pode ser observado que a temperatura média anual 

varia entre 25 e 26°C na área de influência do estudo. 

Os dados mostram que as variações médias anuais de temperatura na área de estudo 

estão entre 1,0°C e 1,8°C. O equilíbrio térmico na região é favorecido pela densidade da 

rede hidrográfica e da massa florestal (VALE, 2009). 

Mapa da temperatura média anual (VALE, 2009)

A pequena variação térmica observada entre os dados da área analisada pode estar 

correlacionada à diferenciação de altitude das estações e também às variações do albedo 

decorrentes da ocorrência de diferentes tipos de superfícies (canga ferruginosa, 
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se às estações do Núcleo Urbano de Carajás 

4); Mina de N4 (1984 a 1993) e 

.9, pode ser observado que a temperatura média anual 

atura na área de estudo 

estão entre 1,0°C e 1,8°C. O equilíbrio térmico na região é favorecido pela densidade da 
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superfícies (canga ferruginosa, 

vegetação, áreas pavimentadas, etc.) nos sítios de cada estação considerada, VALE 



 

3.5  Precipitação pluviométrica

A síntese sobre a variável precipitação pluviométri

quantidades de chuva ocorridas nas estações e sua variação sazonal. Segundo a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) do estado do Pará a média anual de 

precipitação pluviométrica varia entre 1.500 a 2.000 mm para a áre

estudo. 

O período chuvoso concentra, em média, aproximadamente 80% do total anual de 

precipitação pluviométrica durante os meses de novembro a abril. A precipitação 

mostra-se variável quando se compara o conjunto das estações. Aquelas lo

cotas altimétricas inferiores, como é o caso das estações do Pátio de Estocagem e da 

Mina de Manganês, mostram volumes de chuva inferiores ao longo de todo o ano 

quando comparadas com as demais. Há uma aproximação des

vigência da estação de estiagem.

O período seco inicia

representado pelos meses de junho, julho e agosto, apresenta médias mensais de 24 mm 

para as estações analisadas. Considerando os valores anuais,

no período de estiagem corresponde a menos de 5% da precipitação total.

A Figura 3.10 mostra as médias de precipitação medidas na Mina de N5 no período de 

1985 a 2011

Figura 3.10 
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representado pelos meses de junho, julho e agosto, apresenta médias mensais de 24 mm 

para as estações analisadas. Considerando os valores anuais,

no período de estiagem corresponde a menos de 5% da precipitação total.
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1985 a 2011 

Figura 3.10 – Gráfico da pluviometria média de Carajás
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A síntese sobre a variável precipitação pluviométrica é uma compilação a cerca das 

quantidades de chuva ocorridas nas estações e sua variação sazonal. Segundo a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) do estado do Pará a média anual de 

precipitação pluviométrica varia entre 1.500 a 2.000 mm para a área de influência do 

O período chuvoso concentra, em média, aproximadamente 80% do total anual de 

precipitação pluviométrica durante os meses de novembro a abril. A precipitação 

se variável quando se compara o conjunto das estações. Aquelas lo

cotas altimétricas inferiores, como é o caso das estações do Pátio de Estocagem e da 

Mina de Manganês, mostram volumes de chuva inferiores ao longo de todo o ano 

quando comparadas com as demais. Há uma aproximação desses valores durante a 

se em maio e estende-se até outubro. O trimestre mais seco, 

representado pelos meses de junho, julho e agosto, apresenta médias mensais de 24 mm 

para as estações analisadas. Considerando os valores anuais, a precipitação que ocorre 

no período de estiagem corresponde a menos de 5% da precipitação total.

A Figura 3.10 mostra as médias de precipitação medidas na Mina de N5 no período de 

Gráfico da pluviometria média de Carajás-PA (Estação pluviométrica da 

 1985 a 2011).  
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cotas altimétricas inferiores, como é o caso das estações do Pátio de Estocagem e da 

Mina de Manganês, mostram volumes de chuva inferiores ao longo de todo o ano 

es valores durante a 
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Todos os dados referentes à pluviometria são provenientes da estação pluviométrica 

pertencente e controlada pela VALE S/A, localizada na Mina de N5 em Carajás, 

distante cerca de 2 km da PDE Sul, alvo deste trabalho (Figura 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Localização da estação pluviométrica da VALE. 

3.6 Geologia local 

Os litotipos que ocorrem na área estudada compreendem unidades do Complexo Xingu; 

do Grupo Grão Pará (Supergrupo Itacaiúnas), incluindo as Formações Parauapebas, 

Carajás e Igarapé Cigarra; do Grupo Rio Fresco, constituído pela Formação Águas 

Claras; bem como coberturas superficais recentes representadas por carapaças lateríticas 

(cangas), depósitos coluviais e aluviões (CPRM, 2000) (Figura 3.12, Tabela 3.1). 

3.6.1 Formações Superficiais 

3.6.1.1 Coberturas aluviais 

Os sedimentos aluviais quaternários que ocorrem na região estão associados às calhas 

dos cursos de água. Macroscopicamente as coberturas aluviais são constituídas por  

Estação 
Pluviométrica 
de Carajas – 
Mina de N5 

NN  



 58

 

  

 

 

 

 

Figura 3.12 – Mapa da geologia local da área estudada – Província de Carajás.        

Fonte: (VALE, 2010)  

PDE SUL 
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Tabela 3.1 - Unidades estratigráficas da área estudada – Fonte: (VALE, 2010). 

 

Essas coberturas estão associadas às Formações Ferríferas e Corpos de Minério de 

Ferro, que sustentam o relevo de Colinas e Morrotes que ocorre no topo da Serra Norte 

(Figura 3.13). 

UNIDADE GEOLÓGICA SIMBOLOGIA LITOLOGIA

Aluvião TQa Cascalho, areia, silte e argila

Depósitos Coluviais Tc Fragmentos de rocha envoltos em matriz areno argilosa

Depósitos lateríticos Edl

Coberturas lateritico- ferruginosos formados na base por 
horizonte mosqueado com espessuras maior que 2 m e 
recobertos por material argiloso com espessuras superiores a 
2 m e por uma carapaça ferralítica.

Formação Águas Claras A4ac Sedimentos clásticos compostos de arenitos, siltitos, argilitos 
e conglomerados

Formação Igarapé Cigarra A4gpic

Seqüência de tufos, siltitos tufáceos, filitos, cherts, grauvacas 
e derrames máficos menos abundantes. Associam-se 
conglomerados com fragmentos angulosos de formações 
ferríferas e de tufos.

Formação Carajás A4cj

Formações ferriferas bandadas fácies óxido e carbonato e 
corpos de minério de ferro associados e relacionados com 
camadas jaspelíticas com níveis milimétricos de quartzo e 
níveis de oxido de ferro hematita, (marita e magnetita). 
Ocorrem dolomitos na base da formação em contato
gradacional com as formações ferríferas.

Formação Parauapebas A4pp

Metabasaltos, basaltos andesíticos, shoshonitos (plagioclásio-
actinolita, diopsidio, quartzo, titanita e opacos); metadacitos, 
metarriolitos (quartzo, plagioclásio, feldspato potássico e
ferromagnesianos) e quartzo-dioríticos. Metamorfismo na 
fácies xisto-verde e pouco deformados com variada 
alteração hidrotermal. Associam-se a cobertura Laterítico – 
Aluminosa bauxitica

Complexo Xingu A34pp2xc Tonalitos, trondhjemitos e granodioritos
MESOARQUEANO

FANEROZÓICO

CENOZÓICO

ARQUEANO

NEOARQUEANO

SUPERGRUPO ITACAIÚNAS
GRUPO GRÃO-PARÁ
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variável, mostrando pac

3.6.1.2 Depósitos coluviais

Os depósitos coluviais ocorrem em pontos de maior declividade, onde forma

material caracterizado macroscopicamente por blocos de canga, envolto em matriz 

argilo arenosa. A espessura des

3.6.1.3 Depósitos lateríticos

As coberturas Lateríticas Aluminosas, também denominadas de Lateritas Maduras por 

VALE (2010

horizonte mosqueado com espessuras maior que dois metros e recobertos por material 

argiloso com espessuras superiores a dois metros e por uma carapaça fer

espessura média dess

Figura 

Ocorrem também extensas coberturas laterito bauxítica formadas por camada bauxítica 

com até 3

espessuras de até nove metros (1

horizonte argiloso com alteração de rochas máficas.
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variável, mostrando pacotes inferiores ao metro até 3m

Depósitos coluviais 

Os depósitos coluviais ocorrem em pontos de maior declividade, onde forma

material caracterizado macroscopicamente por blocos de canga, envolto em matriz 

argilo arenosa. A espessura desses depósit

Depósitos lateríticos 

As coberturas Lateríticas Aluminosas, também denominadas de Lateritas Maduras por 

VALE (2010), são constituídas por perfis lateríticos ferruginosos formados na base por 

izonte mosqueado com espessuras maior que dois metros e recobertos por material 

argiloso com espessuras superiores a dois metros e por uma carapaça fer

espessura média desse material oscila até 15

Figura 3.13 - Vista de Cobertura laterítica predominande na área do estudo

Ocorrem também extensas coberturas laterito bauxítica formadas por camada bauxítica 

3,5m de espessura, sobre camada de laterito ferruginoso cavernoso com 

espessuras de até nove metros (14,5m 

horizonte argiloso com alteração de rochas máficas.
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cascalho, areia, silte e argila em arranjos e espessuras variadas. Sua espessura é 

otes inferiores ao metro até 3m. 

Os depósitos coluviais ocorrem em pontos de maior declividade, onde forma

material caracterizado macroscopicamente por blocos de canga, envolto em matriz 

es depósitos pode alcançar até 20m. 
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argiloso com espessuras superiores a dois metros e por uma carapaça fer
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Os depósitos coluviais ocorrem em pontos de maior declividade, onde forma-se um 

material caracterizado macroscopicamente por blocos de canga, envolto em matriz 

As coberturas Lateríticas Aluminosas, também denominadas de Lateritas Maduras por 

), são constituídas por perfis lateríticos ferruginosos formados na base por 

izonte mosqueado com espessuras maior que dois metros e recobertos por material 

argiloso com espessuras superiores a dois metros e por uma carapaça ferralítica. A 
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Vista de Cobertura laterítica predominande na área do estudo 

Ocorrem também extensas coberturas laterito bauxítica formadas por camada bauxítica 

sobre camada de laterito ferruginoso cavernoso com 
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3.6.2 Formação Águas Claras 

Sobre as rochas do Grupo Grão Pará está depositado discordantemente um pacote de 

siltitos com intercalações de folhelhos e níveis arenosos subordinados da Formação 

Águas Claras. Estas litologias ocorrem em uma pequena faixa na porção oeste da área 

de estudo. 

A sua posição estratigráfica ainda não é consenso. VALE, 2010 caracterizam a 

faciologia desse pacote de sedimentos, submetidos apenas a condições de 

anquimetamorfismo e assumem a denominação de Formação Águas Claras (ARAÚJO, 

1988), uma vez que a correlação com o Rio Fresco é dificultada não só pela distância e 

falta de continuidade dos afloramentos, mas também pela diversidade litológica entre as 

duas seções tipo. Macambira et al. (1990 In MACAMBIRA 2003) consideram esse 

pacote como topo do Grupo Grão Pará, designando-o de Formação Igarapé Boa Sorte. 

VALE, 2010 posicionam esse pacote sedimentar na base da Formação Águas Claras, 

depositada discordantemente sobre o Grupo Grão Pará. 

A seção tipo da Formação Águas Claras é descrita na estrada que liga as minas de ferro 

de N4E e de ouro de Igarapé Bahia. A unidade tem espessura de 1.500m e é subdividida 

em dois membros: Inferior, constituída por pelitos, siltitos e arenitos; e um Superior, 

principalmente de arenitos. O depósito de manganês do Azul, cujo protominério é uma 

marga rítmica manganesífera, é considerado na base da formação. A deformação das 

rochas da Formação Águas Claras possui caráter rúptil e está limitada às zonas de falhas 

direcionais, como a Falha Carajás. É marcante o arranjo tectônico da formação segundo 

horsts e grábens. 

Os arenitos da Formação Águas Claras apresentam duas populações de zircões. A 

população principal forneceu idade de 2681 ± 5 Ma, interpretada pelos autores como a 

idade do vulcanismo sindeposicional às rochas sedimentares. 

3.6.3 Grupo Grão Pará 

O Grupo Grão Pará (CVRD/AMZA 1972 In DOCEGEO, 1988) foi dividido em 3 

unidades por Beisiegel et al. (1973), assim originalmente descritas: (i) Sequência 
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Paleovulcânica Inferior (atualmente Formação Parauapebas, segundo Meireles et al., 

1984); (ii) Formação Carajás; e (iii) Sequência Paleovulcânica Superior (atualmente 

Formação Igarapé Cigarra, segundo Macambira, 2003). 

3.6.3.1 Formação Igarapé Cigarra 

A Sequência Paleovulcânica Superior é designada Formação Igarapé Cigarra por 

Macambira et al. (1990 In MACAMBIRA 2003). É formada por rochas vulcânicas 

básicas semelhantes àquelas da Sequência Paleovulcânica Inferior, das quais se 

diferencia por intercalações lenticulares de formação ferrífera. De acordo com os 

autores, a unidade é constituída por basaltos com intercalações de tufos recobertos por 

sedimentos clásticos (quartzo wackes e quartzo arenitos) e sedimentos químicos (FFB e 

chert) e apresenta contato concordante com a Formação Carajás e com a espessura de 1-

3 km. 

A Sequência é questionada por alguns autores, seja pelos litotipos que a compõem, seja 

pela sua ocorrência como unidade pertencente ao Grupo Grão Pará. No primeiro caso, 

Gibbs et al. (1986) e Gibbs e Wirth (1990) denominam-na de Sequência Superior, 

constituída por tufos, siltitos tufáceos, filitos, cherts, grauvacas e, subordinadamente, 

derrames máficos. No segundo caso, Meirelles (1986), Meirelles e Dardenne (1991) e 

Lindenmayer et al. (2001) consideram as relações de topo e base das rochas vulcânicas 

com os jaspilitos como de caráter estrutural, questionando seu valor estratigráfico. 

Teixeira (1994) e Teixeira et al. (1997) consideram somente as formações Parauapebas 

e Carajás como pertencentes ao Grupo Grão Pará; a sequência vulcanossedimentar 

superior pertenceria ao Grupo Igarapé Bahia, posicionado logo acima do Grupo Grão 

Pará. Diques e sills de gabro e diabásio cortam as unidades anteriormente descritas 

(TOLBERT et al. 1971; BEISIEGEL et al. 1973; MEIRELLES 1986; 

LINDENMAYER et al. 2001; MACAMBIRA 2003). Trendall et al. (1998) dataram um 

sill de dolerito que forneceu idade de 2740 ± 8 Ma. 

3.6.3.2 Formação Carajás 
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máficas (Figura 

textura porfirítica, hidrotermalmente alteradas e com feições primárias preservadas, tais 

como amígdalas e textura intergranular. Ocorre amplamente distribuída ao longo da 

área estudada.

A Formação Carajás é composta por formações ferríferas bandadas e seus produtos de 

alteração, com ocorrências na forma tabular entre as rochas máficas. Sua distribuição 

espacial corresponde às áreas mais elevadas dos platôs pertencentes à área estudada.

A formação ferrífera bandada é descrita como jaspilito (

1982) meso e microbandado formado por bandas de jaspe e óxidos de ferro; jaspe é um 

chert impregnado por hematita microcristalina (Figura 

composicional, os jaspilitos de Carajás preservam outras estruturas deposicionais, tais 

como laminação interna plano-paralela, estruturas de escavação e preenchimento 

and-fill) e esferulitos/grânulos de provável origem orgânica (

MACAMBIRA 2003). 

Os jaspilitos formaram-se por precipitação química em plataformas marginais de águas 

rasas, em período de calma tectônica e perto de fumarolas com ampla distribuição areal 

LINDENMAYER et al. 2001). Quando observados, quase todos os contatos 

estratigráficos são concordantes com as vulcânicas. Tem espessura média de 200

Figura 3.14 - Blocos de Jaspilito imtemperizados, comuns na área estudada

Formação Parauapebas 

ência Paleovulcânica Inferior foi designada de Formação Parauapebas por 

DOCEGEO (1988), In Meireles et al. (1984). É representada por rochas vulcânicas 

máficas (Figura 3.15), geradas por vulcanismo em diversos derrames ba

textura porfirítica, hidrotermalmente alteradas e com feições primárias preservadas, tais 

como amígdalas e textura intergranular. Ocorre amplamente distribuída ao longo da 

área estudada.  
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As estruturas primárias sugerem a ocorrência de vários

piroclásticas, que formam um corpo estratiforme em contato concordante com a 

Formação Carajás acima. Além das feições já conhecidas são observadas intercalações 

de rochas vulcânicas félsicas, com textura porfirítica e matriz afaní

apresentar estruturas de fluxo e porções fragmentárias. 

Na porção basal da unidade, são descritas zonas subordinadas de rochas 

metassedimentares argilosas laminadas e rochas formadas por biotita e quartzo. As 

Rochas vulcânicas félsicas s

derrames homogêneos, lapilli tufos e tufos a cristal e vítreos.

Os basaltos da unidade inferior apresentam topos brechados e escoreáceos com clorita, 

quartzo, pirita e outros minerais secundários 

WIRTH 1990). Na mina N5, a espessura 

Figura 3.1

A idade do vulcanismo da unidade inferior do Grupo Grão Pará é determinada em 2758 

± 39 Ma, por meio de análises U

Esta idade é ratificada por análises de U

et al. (1991), que forneceram idade 207Pb/206Pb de 2759 ± 2 Ma. Trendall et al. (1998) 

dataram riolitos associados ao vulcanismo inferior forneceram idades de extrusão entre 

2760 ± 11 Ma e 2757 ± 7 Ma. Krymsky et al. (2002) dataram zirc

provenientes da mesma amostra de rocha vulcânica félsica analisada por Trendall et al. 

(1998). A idade obtida de 2751 ± 4 Ma foi interpretada como a idade de cristalização da 

rocha vulcânica.

As estruturas primárias sugerem a ocorrência de vários

piroclásticas, que formam um corpo estratiforme em contato concordante com a 

Formação Carajás acima. Além das feições já conhecidas são observadas intercalações 

de rochas vulcânicas félsicas, com textura porfirítica e matriz afaní

apresentar estruturas de fluxo e porções fragmentárias. 

Na porção basal da unidade, são descritas zonas subordinadas de rochas 

metassedimentares argilosas laminadas e rochas formadas por biotita e quartzo. As 

Rochas vulcânicas félsicas são descritas por Gibbs et al. (1986) como riolitos em 

derrames homogêneos, lapilli tufos e tufos a cristal e vítreos.

Os basaltos da unidade inferior apresentam topos brechados e escoreáceos com clorita, 

quartzo, pirita e outros minerais secundários 

1990). Na mina N5, a espessura é inferida em mais de 150m

.15 - Bloco de rocha metavulcânica maciça característica da região estudada

A idade do vulcanismo da unidade inferior do Grupo Grão Pará é determinada em 2758 

± 39 Ma, por meio de análises U-Pb em zircões de riolitos feitas por Wirth et al. (1986). 

Esta idade é ratificada por análises de U-Pb em zircões de riodacitos

et al. (1991), que forneceram idade 207Pb/206Pb de 2759 ± 2 Ma. Trendall et al. (1998) 

dataram riolitos associados ao vulcanismo inferior forneceram idades de extrusão entre 

2760 ± 11 Ma e 2757 ± 7 Ma. Krymsky et al. (2002) dataram zirc

provenientes da mesma amostra de rocha vulcânica félsica analisada por Trendall et al. 

(1998). A idade obtida de 2751 ± 4 Ma foi interpretada como a idade de cristalização da 

rocha vulcânica. 
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As estruturas primárias sugerem a ocorrência de vários derrames e contribuições 

piroclásticas, que formam um corpo estratiforme em contato concordante com a 

Formação Carajás acima. Além das feições já conhecidas são observadas intercalações 

de rochas vulcânicas félsicas, com textura porfirítica e matriz afanítica. Estas podem 

apresentar estruturas de fluxo e porções fragmentárias.  

Na porção basal da unidade, são descritas zonas subordinadas de rochas 

metassedimentares argilosas laminadas e rochas formadas por biotita e quartzo. As 

ão descritas por Gibbs et al. (1986) como riolitos em 

derrames homogêneos, lapilli tufos e tufos a cristal e vítreos. 

Os basaltos da unidade inferior apresentam topos brechados e escoreáceos com clorita, 

quartzo, pirita e outros minerais secundários que preenchem amígdalas (

é inferida em mais de 150m. 

 

Bloco de rocha metavulcânica maciça característica da região estudada

A idade do vulcanismo da unidade inferior do Grupo Grão Pará é determinada em 2758 

Pb em zircões de riolitos feitas por Wirth et al. (1986). 

Pb em zircões de riodacitos feitas por Machado 

et al. (1991), que forneceram idade 207Pb/206Pb de 2759 ± 2 Ma. Trendall et al. (1998) 

dataram riolitos associados ao vulcanismo inferior forneceram idades de extrusão entre 

2760 ± 11 Ma e 2757 ± 7 Ma. Krymsky et al. (2002) dataram zircões (método U

provenientes da mesma amostra de rocha vulcânica félsica analisada por Trendall et al. 

(1998). A idade obtida de 2751 ± 4 Ma foi interpretada como a idade de cristalização da 

derrames e contribuições 

piroclásticas, que formam um corpo estratiforme em contato concordante com a 

Formação Carajás acima. Além das feições já conhecidas são observadas intercalações 

tica. Estas podem 

Na porção basal da unidade, são descritas zonas subordinadas de rochas 

metassedimentares argilosas laminadas e rochas formadas por biotita e quartzo. As 

ão descritas por Gibbs et al. (1986) como riolitos em 

Os basaltos da unidade inferior apresentam topos brechados e escoreáceos com clorita, 

amígdalas (GIBBS e 

Bloco de rocha metavulcânica maciça característica da região estudada 

A idade do vulcanismo da unidade inferior do Grupo Grão Pará é determinada em 2758 

Pb em zircões de riolitos feitas por Wirth et al. (1986). 

feitas por Machado 

et al. (1991), que forneceram idade 207Pb/206Pb de 2759 ± 2 Ma. Trendall et al. (1998) 

dataram riolitos associados ao vulcanismo inferior forneceram idades de extrusão entre 

ões (método U-Pb) 

provenientes da mesma amostra de rocha vulcânica félsica analisada por Trendall et al. 

(1998). A idade obtida de 2751 ± 4 Ma foi interpretada como a idade de cristalização da 



 

3.6.4 Complexo Xingu

O Complexo gnáissico migmatítico (

gnaisses tonalíticos a granodioríticos, por vezes migmatizados, Trondhjemitos 

granodioríticos e granitos, com textura inequigranular e porfiroclástica, formado

plagioclásios, quartzo, microclina, biotita, hornblenda, opacos, zircão, apatita, alanita, 

titânita, clorita, moscovita e calcita.

Essas rochas ocorrem exclusivamente na porção norte da área de interesse, na porção 

inferior da bacia do Igarapé Geladi

sustentam relevos de colinas médias, escarpa em espigões e morros residuais.

3.7 Geomorfologia

3.7.1 Geomorfologia regional

Conforme 

Itacaiúnas, tornou

base física,

geomorfologia e

mostra a Figura 

Itacaiúnas e seu sub

estudada.  

Figura 3.16

Complexo Xingu 

O Complexo gnáissico migmatítico (SILVA

gnaisses tonalíticos a granodioríticos, por vezes migmatizados, Trondhjemitos 

granodioríticos e granitos, com textura inequigranular e porfiroclástica, formado

plagioclásios, quartzo, microclina, biotita, hornblenda, opacos, zircão, apatita, alanita, 

titânita, clorita, moscovita e calcita. 

Essas rochas ocorrem exclusivamente na porção norte da área de interesse, na porção 

inferior da bacia do Igarapé Geladinho e ao redor da barragem homônima. Elas 

sustentam relevos de colinas médias, escarpa em espigões e morros residuais.

Geomorfologia 

.7.1 Geomorfologia regional 

onforme VALE (2010), após a análise da literatura disponível sobre a bacia do rio 

Itacaiúnas, tornou-se possível o desenvolvimento de modelo de compartimentação da 

base física, considerando-se os arranjos resultantes da combinação entre a geologia, 

ologia e os solos. Este modelo de compartimentação foi definido conforme 

mostra a Figura 3.16. No presente trabalhos vamos focar no Macro Compartimento 

Itacaiúnas e seu sub-compartimento Planalto Serra dos Carajás, por abrigar a área 

 

3.16 - Modelo de Compartimentação geomorfológica
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SILVA et al., 1974) é representado na área por 

gnaisses tonalíticos a granodioríticos, por vezes migmatizados, Trondhjemitos 

granodioríticos e granitos, com textura inequigranular e porfiroclástica, formado

plagioclásios, quartzo, microclina, biotita, hornblenda, opacos, zircão, apatita, alanita, 

Essas rochas ocorrem exclusivamente na porção norte da área de interesse, na porção 

nho e ao redor da barragem homônima. Elas 

sustentam relevos de colinas médias, escarpa em espigões e morros residuais.

pós a análise da literatura disponível sobre a bacia do rio 

possível o desenvolvimento de modelo de compartimentação da 

os arranjos resultantes da combinação entre a geologia, 

os solos. Este modelo de compartimentação foi definido conforme 

No presente trabalhos vamos focar no Macro Compartimento 

compartimento Planalto Serra dos Carajás, por abrigar a área 

Modelo de Compartimentação geomorfológica. Fonte: VALE (2010).

et al., 1974) é representado na área por 

gnaisses tonalíticos a granodioríticos, por vezes migmatizados, Trondhjemitos 

granodioríticos e granitos, com textura inequigranular e porfiroclástica, formados por 

plagioclásios, quartzo, microclina, biotita, hornblenda, opacos, zircão, apatita, alanita, 

Essas rochas ocorrem exclusivamente na porção norte da área de interesse, na porção 

nho e ao redor da barragem homônima. Elas 

sustentam relevos de colinas médias, escarpa em espigões e morros residuais. 

pós a análise da literatura disponível sobre a bacia do rio 

possível o desenvolvimento de modelo de compartimentação da 

os arranjos resultantes da combinação entre a geologia, 

os solos. Este modelo de compartimentação foi definido conforme 

No presente trabalhos vamos focar no Macro Compartimento 

compartimento Planalto Serra dos Carajás, por abrigar a área 

Fonte: VALE (2010). 
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3.7.2 Macro-compartimentos Itacaiúnas 

Macro-estrutura de zona de cisalhamento de direção E-W, com feição de megaflor 

positiva centrada na Serra dos Carajás, que implica em estruturas suavemente sinuosas 

na direção geral E-W e ESE-WNW que controlam os relevos nesses rumos – Serra dos 

Carajás – com a inclusão da rede de drenagem que somente a resistência litológica dos 

metabasaltos e formações ferríferas conseguem conter fora do controle estrutural. Esse 

macro-compartimento é mais complexo, pois contém uma forte diversidade de litotipos 

(ígneos e metamórficos) em arranjos estruturais variados (VALE, 2010). 

Nesse macro-compartimento ocorrem três sub-compartimentos morfo-estruturais, 

subdivididos em nove unidades geomorfológicas, conforme Figura 3.16. 

3.7.3 Planalto Serra dos Carajás 

Este sub-compartimento compõe uma unidade regional de relevo onde a notável altura 

dos macro-relevos componentes (superior a 200m) – sendo eles serras ou morros e o 

acentuado grau de dissecação, constituem características diferenciadoras fundamentais 

com relação às outras unidades regionais. Ele é representado, principalmente, pela Serra 

dos Carajás, cujo eixo maior estende-se por 160 km (lesteoeste) e eixo menor por 60 

km. Em meio a um caráter de planalto de escala regional, reconhece-se a existência de 3 

tipos de unidades geomorfológicas (VALE, 2010). 

3.7.3.1 Serras e platôs 

Esta unidade corresponde à área influenciada pelas estruturas tectônicas da zona de 

cisalhamento de direção aproximada WNW-ESE, ligada à Falha de Carajás, que 

correspondem, espacialmente, os afloramentos dos litotipos arqueanos dos grupos Grão 

Pará e Rio Novo. O relevo predominante é de serras, com altura média de 300m, 

principalmente nas áreas de ocorrência de litotipos graníticos, quando altitudes de topo 

alcançam 700m podem adquirir alturas superiores a 400m. Isto ocorre, em geral, nas 

áreas sustentadas pelos litotipos mais resistentes do Grupo Grão Pará, ao exemplo das 

porções ligadas às serras Norte e Sul, onde as macrofeições de relevo adquirem a 

característica de platôs. Essas alturas das macro-feições caracterizam um contexto em 
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que as encostas possuem declividades médias (20 a 45%) a íngremes (45%a 100%), 

podendo até se apresentarem como escarpamentos subverticais ao longo das cornijas 

armadas pelas formações ferríferas nas bordas dos platôs.  

Fato importante é representado pela ocorrência de inúmeras cavernas desenvolvidas em 

meio a lateritas ferruginosas que capeiam os topos dos platôs sustentados por formações 

ferríferas. Essas cavernas desenvolvidas em laterita são dotadas de espeleotemas 

fracamente desenvolvidos, não ultrapassando a dimensão centimétrica. 

No entanto, sua presença denota o processo de lixiviação que afeta os litotipos que 

sustentam o topo dos platôs e explica tanto a presença das lagoas quanto das 

ressurgências que alimentam, na base das escarpas que coroam os relevos, os 

ecorregamentos que constituem o principal processo de evolução das encostas sob 

floresta local. 

3.7.3.2 Depressões fluviais intramontanas 

Ainda conforme VALE (2010), este tipo de unidade geomorfológica é a expressão da 

profunda dissecação a qual foi submetido este sub-compartimento, após o consensual 

soerguimento pós-pliocênico. É a unidade menos compacta de toda a bacia do rio 

Itacaiunas, pois se constitui de várias ocorrências, isoladas e espalhadas em meio às 

serras, ou platôs, em altitudes que variam de 320m, na extremidade oeste do 

compartimento, a 200m, em seu meio e extremidade oriental. A forma geral é alongada 

na direção E-W, reflete o controle estrutural operado pelas falhas da zona de 

cisalhamento, e o controle litológico dos corpos cristalinos nos quais elas foram 

escavadas. Na realidade, trata-se de depressões lito-estruturais, pois são assentadas 

sobre corpos cristalinos e ladeadas por serras erguidas sobre os litotipos metamórficos 

dos grupos Rio Novo e Grão Pará. A alternância dos litotipos é o fruto da 

movimentação tectônica ao longo das falhas transcorrentes oblíquas. 

A dinâmica de escorregamentos que afeta as vertentes das serras marginais contribui ao 

alargamento contínuo dos vales e ao aporte de carga sedimentar para os cursos d´água, 

carga que deverá aumentar de modo preocupante na eventualidade de qualquer tipo de 

corte de floresta. 



 

3.7.3.3 Morrarias do riacho novo

Essas morrarias são constituídas por colinas côncavo

entre 100 e 250

metros, na extremidade oriental. A unidade é estreitamente ligada aos granitos

intrusivos, posteriormente afetados por metamorfismo e deformação tectônica, do

Complexo Granítico Estrela

textura, em geral, homogênea e equigranular, explica o aspecto isotrópico das

geoformas, apesar da deformação tectônica sofrida.

também, ilustrado pela rede de drenagem que assume um

uma organização centrífuga, 

(VALE, 2010)

3.7.4 Geomorfologia local

Conforme descrito anteriormente, a área estudada está 

situada nos altos do Planalto da Serra de Carajás. 

tridimensional do terreno na região de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17

Pode-se o

Morrarias do riacho novo 

Essas morrarias são constituídas por colinas côncavo

entre 100 e 250m, extensão horizontal variável e

metros, na extremidade oriental. A unidade é estreitamente ligada aos granitos

intrusivos, posteriormente afetados por metamorfismo e deformação tectônica, do

Complexo Granítico Estrela – é composto por granitos, tona

textura, em geral, homogênea e equigranular, explica o aspecto isotrópico das

geoformas, apesar da deformação tectônica sofrida.

também, ilustrado pela rede de drenagem que assume um

uma organização centrífuga, que fazem do conjunto um

, 2010). 

Geomorfologia local 

Conforme descrito anteriormente, a área estudada está 

situada nos altos do Planalto da Serra de Carajás. 

tridimensional do terreno na região de interesse. 

17 - Visada tridimensional do relevo para nordeste, focando a área de estudo. 

se observar os contrastes morfológicos do limite norte do Planalto de Ca

Fonte: VALE, 2010.
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Essas morrarias são constituídas por colinas côncavo-convexas com altura variável

, extensão horizontal variável entre 1 a 2 km e altitude máxima

metros, na extremidade oriental. A unidade é estreitamente ligada aos granitos

intrusivos, posteriormente afetados por metamorfismo e deformação tectônica, do

composto por granitos, tonalitos e granodioritos,

textura, em geral, homogênea e equigranular, explica o aspecto isotrópico das

geoformas, apesar da deformação tectônica sofrida. O aspecto isotrópico geral é, 

também, ilustrado pela rede de drenagem que assume um tipo dendrítico

do conjunto um maciço dispersor de drenagem

Conforme descrito anteriormente, a área estudada está inserida em uma uni

situada nos altos do Planalto da Serra de Carajás. A Figura 3.17 apresenta o modelo 

tridimensional do terreno na região de interesse.  

Visada tridimensional do relevo para nordeste, focando a área de estudo. 

os contrastes morfológicos do limite norte do Planalto de Ca

Fonte: VALE, 2010. . 

convexas com altura variável 

ntre 1 a 2 km e altitude máxima de 520 

metros, na extremidade oriental. A unidade é estreitamente ligada aos granitos 

intrusivos, posteriormente afetados por metamorfismo e deformação tectônica, do 

litos e granodioritos, cuja 

textura, em geral, homogênea e equigranular, explica o aspecto isotrópico das 

O aspecto isotrópico geral é, 

tipo dendrítico pronunciado e 

maciço dispersor de drenagem 

inserida em uma unidade de platô 

A Figura 3.17 apresenta o modelo 

Visada tridimensional do relevo para nordeste, focando a área de estudo. 

os contrastes morfológicos do limite norte do Planalto de Carajás. 
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De acordo com VALE (2010), a composição da área estudada, do ponto de vista 

geomorfológico, é composta por 3 tipos de unidades geomorfológicas: Platôs, Vertentes 

e Depressões (Figura 3.18), dentro das quais podem ainda ser consideradas 

diferenciações específicas locais, em função, principalmente da variação do substrato 

geológico dentro de uma mesma fisiografia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 - Geomorfologia e potencial erosivo da área de interesse. Fonte: VALE 

(2010). 

PDE SUL 
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3.7.4.1 Unidade Geomorfológica de Platôs 

Segundo VALE (2010), esta unidade geomorfológica é representada por topos de 

platôs, compondo fragmentos residuais de antiga superfície de aplainamento, separados 

por vales encaixados que apresentam variações no comportamento morfodinâmico em 

função da variabilidade do substrato geológico, que acaba se refletindo nas 

características dos solos e das formações vegetais. Esses platôs se encontram sobre 

rochas metavulcânicas ou formações ferríferas – é recorrente a existência de coberturas 

lateríticas que sustentam seus topos. 

Os platôs sobre metabasaltos, com topos notadamente planos, correspondem a 

fragmentos da superfície de erosão paleogênica recortados nas rochas metavulcânicas da 

Formação Parauapebas, que em áreas adjacentes, servem de substrato às formações 

ferríferas da Formação Carajás, ambas do Grupo Grão Pará, de idade neoarqueana. 

Essas rochas são sobrepostas por espessas crostas lateríticas ferruginosas (cangas) que 

sustentam partes dos elevados platôs sobre os quais os empreendimentos minerários se 

localizam. Frequentemente, essas crostas lateríticas, que podem atingir espessuras de 

superiores a 30m e abrigar cavidades pseudo-cársticas, têm sua existência 

correlacionada aos Latossolos Vermelhos (suporte para as matas ombrófilas densas). 

Deste modo, as lateritas contribuíram para manutenção das superfícies tabulares dos 

platôs, cujas elevações se mantêm nas cotas 700/720m. Da mesma forma que os outros 

platôs do domínio morfoestrutural, a dissecação neocenozóica impôs o aprofundamento 

da rede de drenagem à imagem dos igarapés Geladinho e Jacarezinho, que 

aprofundaram seus leitos até a cota 280 metros e geraram uma dissecação de até 420m 

de profundidade. A dissecação tem resultado na formação de vertentes bastante 

íngremes cujos traçados se apresentam fortemente sinuosos. 

Do ponto de vista morfodinâmico apresenta, em condições naturais, um alto grau de 

estabilidade devido às declividades suaves, substrato laterítico resistente e permeável, 

solos permeáveis apesar de pouco espessos e da densa cobertura vegetal. Os platôs 

ocupam extensa área na porção nordeste da área de estudo. 
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Já os platôs lateríticos sobre formações ferríferas correspondem a superfícies de platôs 

bastante onduladas e talhadas quase diretamente nas formações ferríferas associadas à 

Formação Carajás. Trata-se, geralmente, de itabiritos que alternam, frequentemente, 

com corpos de hematita de dureza variável. Esses litotipos apresentam acamamento 

delgado com direção variável entre NE-SW a NW-SE e mergulhos entre 45° a 90°, mais 

frequentemente para o quadrante W a SW. 

Os diversos platôs são fragmentos remanescentes da Superfície de Aplainamento 

Paleogênica, no entanto, esses platôs sobre as formações ferríferas apresentam-se mais 

ondulados que os precedentes, devido ao afloramento direto dos litotipos com dureza 

variável. De fato a resistência das formações ferríferas ao intemperismo químico, muito 

maior que a dos metabasaltos, favoreceu a expressão morfológica das diferenças de 

resistência litológica. 

Em função disso, apesar da cota média dos topos localizar-se em torno dos 720 metros, 

os locais desses tipos de platôs chegam a atingir uma elevação residual de 800 metros 

aproximadamente. A dissecação da mesma, semelhante aos platôs sobre metabasaltos, é 

operada pelos igarapés Jacaré a oeste, Jacarezinho a leste e Geladinho ao norte. 

A litologia ora descrita não permitiu a gênese de espessas crostas ferruginosas. No 

entanto, delgados pacotes de canga, denominada de canga de minério, desenvolvida 

diretamente sobre os litotipos de itabiritos e/ou hematita, apresentam caráter compacto e 

continuam registrando a matriz estrutural original, ao modo de verdadeiras isalteritas 

(Figura 3.19). 

 

Figura 3.19 - Fragmento de canga de minério com resquícios de sua composição 

estrutural. 
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As ondulações da superfície resultam em depressões fechadas localizadas em posição de 

cabeceiras de córregos e/ou igarapés. Com profundidade média de 3 a 4m, essas lagoas 

resultantes apresentam um piso constituído pelas próprias formações ferríferas 

laterizadas, pois resultam de um processo de lixiviação do substrato (Figura 3.20). 

A cobertura vegetal é, geralmente, constituída por campos rupestres arbustivos e 

fragmentos reduzidos de capões florestais abertos sobre Plintossolos Pétricos (Figura 

3.21). 

 

Figura 3.20 - Lagoa N5Sul com cerca de 1m de profundidade no máximo situada em 

borda de platô laterítico. 

 

Figura 3.21 - Diferença dos estratos vegetacionais influenciados pela ocorrência de 

cangas com Plintossolos localizados e Latossolos vermelhos sobre os metabasaltos. 



 

Neste contexto, observa

(cascalhos finos, areias e mais finos) que vão aportar nas áreas deprimidas. No entanto,

a resistência excessiv

ocorrência de fenômenos erosivos mais importantes do que uma erosão areolar

confinada. No entanto, as porções que foram objeto de retirada da cobertura vegetal,

para instalação de equipamentos 

empreendimento minerário, apresentam um potencial erosivo notável, mas sem risco de

implantação de ravinamentos profundos, devido às declividades moderadas e à

resistência mecânica do substrato.

3.7.4.2 Unid

Esta unidade geomorfológica corresponde à extensão das vertentes que assumem a

função de bordas escarpadas dos platôs. Elas acompanham, em desenho notadamente

sinuoso, os platôs com alt

entre 30 e 45%. Essas vertentes são talhadas nos metabasaltos da Formação

Parauapebas e são inteiramente recobertos por floresta ombrófila sobre Plintossolos

Pétricos, cuja

Figura 

desnivelamento das vertentes sobre os metabasaltos e sua posterior suavização até 

Neste contexto, observa-se uma possibilidade de mobilização maior de materiais líticos

(cascalhos finos, areias e mais finos) que vão aportar nas áreas deprimidas. No entanto,

a resistência excessiva dos materiais do substrato impede a porções desta unidade da

ocorrência de fenômenos erosivos mais importantes do que uma erosão areolar

confinada. No entanto, as porções que foram objeto de retirada da cobertura vegetal,

para instalação de equipamentos e/ou desenvolvimento de atividades associadas ao

empreendimento minerário, apresentam um potencial erosivo notável, mas sem risco de

implantação de ravinamentos profundos, devido às declividades moderadas e à

resistência mecânica do substrato. 

Unidade Geomorfológica de Vertentes

Esta unidade geomorfológica corresponde à extensão das vertentes que assumem a

função de bordas escarpadas dos platôs. Elas acompanham, em desenho notadamente

inuoso, os platôs com alturas que variam entre 200 e 400m

entre 30 e 45%. Essas vertentes são talhadas nos metabasaltos da Formação

Parauapebas e são inteiramente recobertos por floresta ombrófila sobre Plintossolos

cuja densidade da cobertura vegetal 

Figura 3.22 - Vale de afluente do igarapé Jacaré onde pode se observar o brusco 

desnivelamento das vertentes sobre os metabasaltos e sua posterior suavização até 
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se uma possibilidade de mobilização maior de materiais líticos

(cascalhos finos, areias e mais finos) que vão aportar nas áreas deprimidas. No entanto,

a dos materiais do substrato impede a porções desta unidade da

ocorrência de fenômenos erosivos mais importantes do que uma erosão areolar

confinada. No entanto, as porções que foram objeto de retirada da cobertura vegetal,

e/ou desenvolvimento de atividades associadas ao

empreendimento minerário, apresentam um potencial erosivo notável, mas sem risco de

implantação de ravinamentos profundos, devido às declividades moderadas e à
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Esta unidade geomorfológica corresponde à extensão das vertentes que assumem a

função de bordas escarpadas dos platôs. Elas acompanham, em desenho notadamente

uras que variam entre 200 e 400m e declividades que

entre 30 e 45%. Essas vertentes são talhadas nos metabasaltos da Formação

Parauapebas e são inteiramente recobertos por floresta ombrófila sobre Plintossolos

densidade da cobertura vegetal é bastante significativa (Figura 3.22
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atingir a depressões fluviais, além do nível de densidade de cobertura vegetal. Visada de 

N5 Sul em direção à noroeste para a Mina N4. 

Localmente, a unidade das vertentes compõe setores de patamares controlados 

litologicamente e conforme sua disposição entre os diversos platôs. Esse caso pode ser 

observado no alto curso do igarapé Taboca, sudoeste da área de estudo. 

Nos locais recortados pelas vias de acesso as condições de estabilidade morfodinâmica 

são estáveis, devido ao tipo de floresta e suas consequências em termos de cobertura do 

solo por espessa camada de serrapilheira e raízes. Mesmo assim, os solos se mantêm 

pouco profundos e com presença constante de fragmentos de lateritas (Figura 3.23) 

 

 

Figura 3.23 - Vista do interior de floresta ombrófila densa sobre Plintossolos Pétricos 

com espessa camada de raízes e serrapilheira. 

3.7.4.3 Unidade Geomorfológica de Depressões (fluviais) 

Conforme VALE (2010), a unidade geomorfológica Depressões engloba as áreas 

situadas abaixo da cota 400m e que correspondem às baixas vertentes e fundos dos 
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vales dos igarapés e córregos que escoam na área de entorno. A variabilidade do 

substrato geológico e o posicionamento estrutural também permitem uma diferenciação 

em depressões sobre metabasaltos da Formação Parauapebas e metarenitos da Formação 

Águas Claras.  

O primeiro tipo corresponde à faixa das baixas vertentes, geralmente entre as cotas de 

400 e 300m. Esta faixa engloba as rampas de colúvios que, de modo mais frequente, 

estabelecem as conexões entre as vertentes e as calhas fluviais, com declividades que 

variam entre 5% e 20%. São áreas cobertas por floresta ombrófila sobre Latossolos 

Vermelhos, em sua parte mais alta, e Cambissolos Háplicos na base (Figura 3.24). Em 

função dessas características ambientais, a interceptação das águas é muito intensa e o 

processo morfodinâmico característico se resume ao escoamento fluvial nas calhas e o 

eventual transporte dos sedimentos resultantes da erosão ocorrida nas áreas de 

montante. 

Já nas depressões sobre metarenitos há uma condição de porosidade maior e a posição 

altitudinal mais baixa confere uma declividade mais amena. Em geral são áreas que 

correspondem aos baixos terraços e planícies dos drenos principais, além de algumas 

suaves elevações residuais em meio a esses ambientes de fundos de vales. A floresta 

ombrófila, sobre solos predominantemente do tipo Cambissolos Háplicos e Argissolos, 

recobre toda a unidade conferindo ótimas condições de estabilidade morfodinâmica. 

Nesta área, também, deve-se considerar apenas o transporte fluvial com eventual carga 

sedimentar carreada, ao longo das calhas fluviais. 

Ao norte da área de estudo, a dissecação mais intensa ligada diretamente ao 

aprofundamento do nível de base regional (rio Parauapebas) atinge o embasamento 

gnáissico-migmatítico representado pelo Complexo Xingu – essa área é drenada, 

localmente, pelos igarapés Gelado e Geladinho. Com o relevo aplainado em colinas 

suaves e morrotes residuais, seus solos são unicamente compostos por Argissolos 

decorrente do intenso intemperismo sobre o embasamento e dos metabasaltos a 

montante, além disso, é comum a presença de cascalhos. A cobertura vegetal é 

composta por densa floresta ombrófila.  
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Figura 3.24 - Vista de uma depressão sobre metabasalto entre platôs lateríticos onde se 

observa a densificação das formações vegetais pelo favorecimento da ocorrência de 

solos mais desenvolvidos. 

3.8 Pedologia 

A caracterização pedológica da área estudada foi baseada nos levantamentos realizados 

pelo projeto Radambrasil (1974).  Dados do Plano de Manejo Para Uso Múltiplo da 

Floresta Nacional de Carajás (STCP, 2003), também foram utilizados. A descrição das 

classes de solos tomou como base o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 

Embrapa (2001), para alcançar o 4º nível categórico do sistema, ou seja, o de subgrupos, 

relacionando-se as unidades ao tipo de horizonte A, à textura e ao relevo, com o 

objetivo de conseguir unidades de mapeamento mais homogêneas para fins de uso e 

manejo. 

Na região de interesse foram identificadas as seguintes classes de solos: Argissolos, 

Cambissolos, Latossolos e Formação Ferrífera. 

As unidades de mapeamento identificadas tem sua distribuição apresentada na Figura 

3.25. A Tabela 3.2 apresenta a descrição das classes. 
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Tabela 3.2 - Classes e tipos de Solos 

 

Classes de Solos

Cxbd1 CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos plínticos a moderado, textura média e
argilosa muito cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado.

Cxbd2
CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos plínticos A moderado, textura média e
argilosa muito cascalhenta e NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos A moderado
substrato arenitos e siltitos textura média cascalhenta ambos relevo montanhoso.

Cxbd3

CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos plínticos A moderado, textura média e
argilosa muito cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado e NEOSSOLOS
LITÓLICOS Distróficos A moderado substrato arenitos e siltitos textura média
cascalhenta ambos relevo montanhoso.

LVd1 LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico A proeminente textura muito argilosa
relevo suave ondulado e praticamente plano.

LVAd1
LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado, textura 
argilosa relevo suave ondulado.

PVAd1
ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO Distrófico típicos e ARGISSOLOS
VERMELHO AMARELO Eutrófico típicos ambos A moderado, textura argilosa relevo 
suave ondulado.

PVAd4

ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO Distrófico típicos A moderado,
ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO Distrófico plínticos A moderado ambos
relevo ondulado e CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos plínticos A moderado, 
textura média e argilosa muito cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado.

Plintossolo
(Fomação
Ferrífera)

FF

Canga laterítica estruturada constituída por clastos de minério de ferro do tamanho seixo
até calhaus, cimentados por material ferruginoso e canga detrítica composta por clastos
subangulares (tamanho seixo) de hematita, caoticamente arranjados e cimentados por
limonita, na forma de agregados micro ou criptocristalinos de óxidos e hidróxidos de
ferro (hematita e goetita)

Cambissolo

Unidades de Solo

Latossolo

Argilosso
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Figura 3.25 - Solos característicos da área de estudo – Fonte: VALE (2010) 

3.8.1 Cambissolos 

Os Cambissolos (Cxbd1, Cxbd2 e Cxbd3) ocorrem associados a relevos ondulados, 

forte ondulados e montanhosos de Escarpa em espigão, provenientes da pedogênese de 

PDE SUL 
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diferentes tipos de rochas: Complexo gnáissico migmatitico, Sequências de rochas 

vulcanosedimentares das bordas do sinclinório Carajás, metavulcanicas básicas, 

metamafitos e metaultramafitos, rochas Vulcano-sedimentares e metassedimentos. 

Esses solos predominam na região de interesse, que é constituída, em boa parte, pelas 

escarpas onde se encaixam as bacias dos Igarapés. Os Cambissolos são constituídos por 

material mineral com horizonte B incipiente, imediatamente abaixo do horizonte A ou 

horizonte hístico, com espessura inferior a 40 centímetros. Plintita e petroplintita, 

horizonte glei e horizonte vértico, se presentes, não satisfazem critério para horizonte 

diagnóstico. 

Na área estudada foram mapeados, durante a elaboração do Plano de Manejo para Uso 

Múltiplo da Floresta Nacional de Carajás, os seguintes subgrupos da classe: 

 CXbd1-CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos plínticos A moderado 

textura média e argilosa muito cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado; 

 CXbd2-CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos A moderado textura 

média e argilosa muito cascalhenta associados a NEOSSOLOS LITÓLICOS 

Distróficos A moderado substrato arenitos e siltitos textura média cascalhenta 

ambos relevo montanhoso; 

 CXbd3-CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos A moderado textura 

média e argilosa muito cascalhenta relevo ondulado e forte ondulado e 

NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos A moderado substrato arenitos e siltitos 

textura média cascalhenta ambos relevo montanhoso. 

Os Cambissolos apresentam-se, na área de estudo, associados a rupturas de relevo, 

conforme se observa no entorno imediato dos platôs, onde se encontram as formações 

ferríferas ou outras superfícies de conformação mais plana, como as do Núcleo Urbano 

de Carajás e do Aeroporto. 

A representativa rede de drenagem nas áreas de ocorrência dos Cambissolos, associada 

a declividades mais expressivas no conjunto da região analisada, explica a gênese desta 

classe de solos em ambientes de representativa precipitação. 
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3.8.2 Latossolos 

Os Latossolos (LVd1 e LVAd1) ocorrem no alto da Serra Norte associado a relevo 

suave ondulado e praticamente plano, que caracteriza as Rampas sustentadas por rochas 

metavulcanicas básicas, metamafitos e metaultramafitos e Rochas 

Vulcanosedimentares, que constituem o Grupo Grão Pará Os Latossolos são solos 

minerais profundos, com horizonte B latossólico (Bw), bem a acentuadamente 

drenados, muito permeáveis e porosos. Os perfis apresentam sequência de horizonte A-

Bw-C com transição normalmente gradual ou difusa. 

Apresentam avançado estágio de intemperismo, com ausência de minerais primários 

facilmente alteráveis. Nas áreas levantadas no presente estudo, verificou-se a presença 

de LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico endoconcrecionário.  

A presença de horizonte concrecionário sob o horizonte Bw, levou a proposição do 

caráter endoconcrecionário no 4º nível categórico, uma vez que o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos não prevê esta classificação (STCP, 2003). Na área de estudo 

ocorre, preferencialmente, ao longo dos interflúvios, como aquele onde se encontra 

implantada a rodovia Raymundo Mascarenhas, que liga a Mina de Ferro N5 ao 

Aeroporto de Carajás. A área de estudos, em conformidade com a fonte já citada, 

apresenta os seguintes solos: 

 LVd1-LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico A proeminente textura 

argilosa relevo suave ondulado e praticamente plano 

 LVAd - LATOSSOLOS VERMELHOS AMARELOS Distróficos plínticos A 

moderado textura argilosa cascalhenta associado a ARGISSOLOS VERMELHO 

AMARELO Distrófico A moderado textura argilosa ambos relevo suave. 

3.8.3 Argissolos 

Os Argissolos têm sua distribuição condicionada ao tipo de substrato rochoso: Os 

PVAd1 associam-se a relevo suave ondulado de Colimas médias sustentados por rochas 

do Complexo gnáissico migmatitico, que não ocorrem na área estudada. Os PVAd4 

associam-se a relevo ondulado e forte ondulado de Colinas médias e Morros residuais 
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sustentados por metassedimentos, que ocorrem na bacia do Igarapé Jacaré, também fora 

da região de interesse. 

Os Argissolos são constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural 

com argila de atividade baixa imediatamente abaixo de horizonte A ou E e, 

satisfazendo, ainda, os requisitos: horizonte plíntico, se presente, não está acima e nem é 

coincidente com a parte superior do horizonte B textural; horizonte glei, se presente, 

não está acima e nem é coincidente com a parte superior do horizonte B textural. O 

aumento de argila no horizonte B resulta em redução da velocidade de infiltração de 

água no perfil, conferindo uma propensão natural a processos erosivos laminares e em 

sulcos, especialmente em relevo movimentado e solos expostos. 

Durante os levantamentos executados para a elaboração do Plano de Manejo para Uso 

Múltiplo da Floresta Nacional de Carajás, foram identificados os seguintes subgrupos: 

 PVAd1-ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO Distrófico típico e 

ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO Eutrófico típico ambos A moderado 

textura argilosa relevo suave ondulado. São ARGISSOLOS que apresentam 

cores com matiz 7,5YR ou mais amarelo na maior parte dos primeiros 100 cm 

do horizonte B, inclusive BA. O caráter eutrófico indica boa fertilidade natural, 

com mais de 50 % dos sítios de troca das argilas ocupados por cátions trocáveis, 

que servem de nutrientes para as plantas.  

 PVAd4-ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO Distrófico típico A 

moderado, ARGISSOLOS VERMELHO AMARELO Distrófico plínticos A 

moderado ambos relevo ondulado associados a CAMBISSOLOS HÁPLICOS 

Tb Distróficos A moderado textura média cascalhenta ambos relevo ondulado e 

forte ondulado. São ARGISSOLOS de cores vermelho-amareladas no matiz 

5YR com valores e cromas maiores que 4, na maior parte dos primeiros 100 cm 

do horizonte B, inclusive BA. 

Apresentam o caráter eutrófico, indicando boa fertilidade natural. São formados a partir 

de litologias do complexo Xingu, ocupando a porção mais central e elevada dos relevos 

tabulares nivelados em cotas acima 250m. Podem ocorrer ainda em relevo variando de 
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suave ondulado a forte ondulado. É comum a presença de concreções ferruginosas, com 

caráter concrecionário, ou mesmo horizontes concrecionários, pela sua constante 

ocorrência associada a Plintossolo Pétricos.  

Os Argissolos apresentam-se, de forma geral, associados às superfícies rebaixadas, 

representadas na área de estudo, em grande parte, pelas vertentes que conectam as áreas 

topograficamente elevadas de relevo plano a suave ondulado aos fundos de vales. 

3.8.4 Plintossolos (Formação Ferrífera) 

As Formações Ferríferas tem sua ocorrência associada ao minério de ferro e se 

desenvolvem no topo da Serra Norte, constituindo-se o relevo de Colinas e Morrotes. 

Os solos associados às Formações Ferríferas são denominados de Plintossolos. Esses 

solos representam um grupamento de solos com expressiva segregação localizada de 

ferro, que atuam como agente de cimentação, com capacidade de consolidação 

acentuada. No caso das áreas estudadas têm-se a ocorrência generalizada de 

petroplintita. São solos formados em condições de restrição a percolação da água, 

caracterizados pela presença de horizonte litoplíntico ou concrecionário nos primeiros 

40 cm de solo ou dentro de 200 cm da superfície do solo se imediatamente subjacente 

ao horizonte A ou E. Esses tipos de solos constituem a principal classe de solo em todas 

as áreas de canga estudadas, com elevado conteúdo de petroplintita. 

Os plintossolos pétricos Litoplínticos, típicos da região estudada são solos com presença 

de horizonte litoplíntico, que constitui um severo impedimento a penetração de água e 

raízes (Figura 3.26), ocorrem nas seguintes situações, ou fases: i) áreas planas onde 

ocorre acúmulo de água durante o período das chuvas, com desenvolvimento de 

vegetação graminóide; (ii) encostas montanhosas com vegetação de campo rupestre 

arbustivo. Na primeira, o horizonte litoplíntico apresenta-se muito próximo a superfície, 

sob um delgado horizonte A, geralmente com menos de 5 cm de profundidade que 

consiste no meio para o crescimento das raízes e reações de troca de nutrientes. Nesses 

casos, a camada litificada é contínua, com poucas fraturas. No caso das encostas com 

vegetação arbustiva, o horizonte litoplíntico apresenta-se com maior grau de 
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fraturamento e degradação e permite o desenvolvimento de horizonte A mais espesso e 

em alguns casos observa-se a presença de horizonte Cf.  

Tal fato resulta em um maior volume de solo para o crescimento radicular e maior 

retenção de umidade, que possibilita uma vegetação de maior porte. De forma geral, são 

solos rasos, com alta propensão a erosão, em muitos casos verifica-se a remoção 

completa do horizonte A, sobretudo nas encostas. A atividade de térmitas é de extrema 

importância para a formação do solo. O material transportado por esta fauna para 

formação dos montículos é erodido, acumulando-se nas fraturas e micro depressões, nas 

quais as plantas fixam-se suas raízes e se desenvolvem. Os horizontes superficiais são 

escuros, com textura franca, e valores relativamente altos de carbono orgânico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 – Característica da Formação Ferrífera na região estudada. 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODOS DE ANÁLISE 

Neste capítulo são tratados dos métodos e premissas utilizados para a obtenção dos 

parâmetros que alimentam o modelo da Equação Universal de Perda do Solo (EUPS), 

utilizado para quantificar a perda de solo ocorrida entre os anos 2006 e 2011 na Pilha de 

Disposição de Estéril SUL, e os resultados obtidos pelo uso do modelo são comparados 

com os dados das batimetrias realizadas na barragem a jusante da referida pilha de 

estéril. Para esta comparação foram definidos ciclos de geração de sedimento, são eles: 

Ciclo 1: 20062007, Ciclo 2: 20072008, Ciclo 3: 20082009, Ciclo 4: 20092010 

e Ciclo 5: 20102011, esses ciclos iniciam-se exatamente no mês de realização dos 

levantamentos batimétricos e terminam no mês que antecede ao início da próxima 

campanha de batimetria. 

Para um melhor entendimento dos tópicos que são apresentados a posterior, se faz 

necessário a apresentação de uma linha do tempo contendo todos os eventos ocorridos 

entre 2006 e 2011 na região estudada (Tabelas 4.1a, b, c, d e e).  Entre esses eventos 

estão presentes: supressões vegetais, revegetações, realização de batimetrias etc. 

Tabela 4.1a – Ciclo 2006-2007 (Agosto/2006 a Setembro/2007) 

 

Tabela 4.1b – Ciclo 2007-2008 (Outubro/2007 a Outubro/2008) 

 

Meses ago-06 set-06 out-06 nov-06 dez-06 jan-07 fev-07 mar-07 abr-07 mai-07 jun-07 jul-07 ago-07 set-07
Ciclo
Pluviometria (mm) 11,0 18,0 144,5 120,5 149,0 129,5 466,0 288,5 220,0 48,0 24,5 14,0 12,0 0,5
Erosividade (MJ.mm.ha-1.h-1) 5,9 13,7 473,2 347,5 498,5 560,5 4.943,0 2.187,7 1.379,9 103,7 33,1 12,8 9,8 0,0
Supressão
Batimetria-Sedimento (m³) 0,00
Início Período Chuvoso X
Topografia X

2006-2007

Meses out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08
Ciclo
Pluviometria (mm) 34,0 51,5 98,0 219,5 201,5 283,0 271,5 140,5 3,5 4,5 70,5 55,5 153,5
Erosividade (MJ.mm.ha-1.h-1) 57,7 116,9 349,0 996,6 861,7 1.535,1 1.430,5 466,8 0,9 1,3 144,5 96,2 542,6
Supressão
Batimetria-Sedimento (m³) 73.189,00
Início Período Chuvoso X X
Topografia X

2007-2008
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Tabela 4.1c – Ciclo 2008-2009 (Novembro/2008 a Setembro/2009) 

 

Tabela 4.1d – Ciclo 2009-2010 (Outubro/2009 a Outubro/2010) 

 

Tabela 4.1e – Ciclo 2010-2011 (Novembro/2010 a Abril/2011) 

 

Em que: 

Ciclo -  Espaço amostral utilizado para cada análise da perda de solo; 

Pluviometria - Precipitação acumulada no mês (mm); 

Erosividade – Valor mensal do parâmetro Erosividade (MJ.mm.ha-1.h-1); 

Supressão – Indicação do início e final dos processos de supressão vegetal; 

Batimetria – Indicação do mês que foram realizados os levantamentos batimétricos e 

os respectivos volumes de sedimento calculados (m³) 

Início Período Chuvoso – Indicação do mês onde se inicia o período chuvoso em 

Carajás-PA 

Topografia – Mês de referência da topografia utilizada para a modelagem. 

Meses nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09
Ciclo
Pluviometria (mm) 320,0 300,5 193,5 511,5 597,0 445,0 614,5 19,0 21,5 108,5 57,5
Erosividade (MJ.mm.ha-1.h-1) 1.891,7 1.699,9 551,5 2.878,7 3.743,8 2.271,8 3.932,3 10,7 13,2 206,2 70,1
Supressão
Batimetria-Sedimento (m³) 49.784,00
Início Período Chuvoso
Topografia X

2008-2009

Supressão SUL I I I

Meses out-09 nov-09 dez-09 jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10
Ciclo
Pluviometria (mm) 89,0 127,5 371,0 327,5 216,1 267,0 338,0 69,0 51,5 3,0 18,5 25,5 130,5
Erosividade (MJ.mm.ha-1.h-1) 147,3 271,3 1.667,6 2.188,4 1.079,4 1.546,5 2.309,0 155,0 94,3 0,8 16,5 28,5 457,9
Supressão
Batimetria-Sedimento (m³) 226.923,00
Início Período Chuvoso X X
Topografia X

2009-2010

Supressão O.E. SUL IV

Meses nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11
Ciclo
Pluviometria (mm) 130,5 208,9 442,8 368,6 299,6 244,4
Erosividade (MJ.mm.ha-1.h-1) 457,9 1.019,0 2.839,9 2.079,2 1.461,7 1.034,0
Supressão
Batimetria-Sedimento (m³) 219.577,00 117.613,20
Início Período Chuvoso
Topografia X

2010-2011
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Uma das premissas deste trabalho foi à utilização de uma base topográfica por ciclo, 

isto se deve ao fato de não se ter dados detalhados dos 57 meses entre agosto de 2006 e 

abril de 2011, e os estudos utilizando-se a Equação Universal de Perda do Solo (EUPS) 

são realizados com o objetivo principal de validar o uso desse modelo e criar uma nova 

metodologia de predição do volume de sedimentos oriundo de pilhas de estéril. 

Desta forma e pelos resultados obtidos ao longo do trabalho, foi considerado como 

suficiente a utilização de uma única base topográfica por ciclo estudado, pois, a 

utilização de diversas bases topográficas por ciclo não traria ganhos significativos aos 

resultados finais, além de ser um trabalho extremamente moroso.  

Diante desta premissa, a topografia a ser utilizada no presente trabalho foi a topografia 

referente ao mês de novembro de cada ciclo, e isto se deve ao fato do mês de novembro 

ser marcado pelo início do período chuvoso em Carajás-PA, que coincide exatamente 

com o período de maior potencial de perda de solo e principalmente por que a partir de 

novembro as disposições de estéril são significativamente reduzidas por questões 

operacionais, e assim não variam de forma significativa a geometria da pilha de estéril. 

Ou seja, foi adotada uma geometria que não irá se alterar significativamente durante o 

período de maior potencial de perda de solo. 

4.1 Sistema de informações geográficas (SIG) 

A estrutura de software escolhida para o desenvolvimento do SIG foi o ArcGIS Desktop 

10 da ESRI (Environmental Systems Research Institute), utilizando-se de um banco de 

dados relacional como recurso de armazenamento - Personal Geodatabase (mdb) e suas 

extensões Spatial Analyst e 3D Analyst. 

Para a realização dos cálculos da estimativa da perda de solo em cada ciclo estudado, 

foi necessária a criação de imagens RASTER (mapas temáticos), que representam cada 

variável requerida na equação de perda de solo (EUPS), são eles: 

 Mapa erodibilidade (K); 

 Mapa erosividade (R); 

 Mapa fator topográfico (LS); 



 87

 Mapa uso e ocupação do solo (C); 

 Mapa práticas conservacionistas (P). 

Uma imagem RASTER é a representação de um dado vetorial em forma de pixels 

(abreviação de picture elements). Essa representação supõe que o espaço pode ser 

tratado como uma superfície plana, onde cada pixel está associado a um determinado 

valor (Figura 4.1). Neste trabalho o tamanho de cada pixel, em cada mapa temático, foi 

de 5x5m. Tal resolução do pixel foi definida em função da escala do estudo e 

capacidade de processamento do software, uma vez que: quanto menor a resolução, 

maior o tempo necessário para a realização das análises.  

 

Figura 4.1 – Representação esquemática da criação de uma imagem RASTER 
 

Todos os dados vetoriais necessários para a geração das imagens RASTER pelo ArcGIS 

foram importadas do software AutoCAD Civil 3D 2008, da AUTODESK.  

Como a criação destas imagens RASTER envolvem operações repetitivas, foi utilizada a 

ferramenta de modelagem (Model Builder - ArcGIS), dessa forma, o processo foi semi-

automatizado e acelera a etapa de geração das referidas imagens. A ferramenta em 

questão foi customizada com a utilização da linguagem de programação python e 

permite um melhor ajuste das funcionalidades utilizadas para a aplicação. 

A ferramenta Model Builder permitiu o desenvolvimento de duas rotinas específicas 

para este trabalho, que são: 

 Rotina - Cálculo do fator LS – Responsável pela importação do mapa 

topográfico do software AutoCAD com extensão .dwg e criação da imagem 

RASTER – Fator LS.  



 

Rotina - Cálculo da EUPS

erosividade, uso e manejo do solo e prá

com extensão 

criação destas imagens RASTER a rotina b

planilha eletrônica (Figuras 4.2 e 4.3), e as compara com os 

software AutoCAD, atribuindo assim os valores para cada região inserida na imagem 

RASTER. Após a geração das imagens 

equação de perda do solo (EUPS), utilizando

As Figuras 4.4 e 4.5 

obtenção da Imagem 

Figura 4.2 

 

    

 

 

 

   

 

Figura 4.3 

dos valores nas imagens 

Cálculo da EUPS - Responsável pela importação dos mapas de erodibilidade, 

dade, uso e manejo do solo e práticas conservacionistas do 

com extensão .dwg e criação das imagens 

criação destas imagens RASTER a rotina b

planilha eletrônica (Figuras 4.2 e 4.3), e as compara com os 

AutoCAD, atribuindo assim os valores para cada região inserida na imagem 

. Após a geração das imagens RASTER

equação de perda do solo (EUPS), utilizando

s 4.4 e 4.5  mostram a estrutura desta rotina e as ações realizadas por ela até a 

obtenção da Imagem RASTER final (Fator LS e 

Figura 4.2 – Processo simplificado do funcionamento da rotina 

Figura 4.3 – Tabelas utilizadas pelo model builder do ArcVie

dos valores nas imagens RASTER, conforme arquivos importados do AutoCAD.
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ponsável pela importação dos mapas de erodibilidade, 

ticas conservacionistas do software

e criação das imagens RASTER de cada mapa separadamente.

criação destas imagens RASTER a rotina busca as informações de cada tema em uma 

planilha eletrônica (Figuras 4.2 e 4.3), e as compara com os layers 

AutoCAD, atribuindo assim os valores para cada região inserida na imagem 

RASTER são efetuados os cálculos previstos na 

equação de perda do solo (EUPS), utilizando-se a ferramenta RASTER CALCULATOR

a estrutura desta rotina e as ações realizadas por ela até a 

Fator LS e Perda de Solo (A)).  

Processo simplificado do funcionamento da rotina – Calculo da EUPS

Tabelas utilizadas pelo model builder do ArcView para atribuição automática 

, conforme arquivos importados do AutoCAD.

ponsável pela importação dos mapas de erodibilidade, 

software AutoCAD 

de cada mapa separadamente. Para 

usca as informações de cada tema em uma 

 importados do 

AutoCAD, atribuindo assim os valores para cada região inserida na imagem 

dos os cálculos previstos na 

RASTER CALCULATOR.   

a estrutura desta rotina e as ações realizadas por ela até a 

 

Calculo da EUPS 

w para atribuição automática 

, conforme arquivos importados do AutoCAD. 
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Figura 4.4 – Fluxograma para cálculo do Fator LS através do ArcGIS. 
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Figura 4.5 – Fluxograma para cálculo da perda de solo através do ArcGIS. 
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4.2 Imagens 

As imagens de satélite IKONOS utilizadas neste trabalho fazem parte do acervo técnico 

da VALE. O tratamento das imagens foi realizado com uso da técnica multiespectral 

com classificação supervisionada, utilizando-se um sistema de processamento de 

informações georeferenciadas. Infelizmente as imagens realizadas em 2007 e 2010 não 

estavam disponíveis, sendo assim, apenas as imagens dos anos de 2006, 2008, 2009 e 

2011 foram tratadas e inseridas no presente trabalho. A Tabela 4.2 apresenta a relação 

de imagens utilizadas e as datas de aquisição delas. 

Tabela 4.2 – Relação de imagens de satélite consultadas. 

 

4.3 Topografias 

O processo de disposição de material em uma pilha de estéril ocorre ininterruptamente, 

durante todo o ano, o que altera sua forma com o passar do tempo. As áreas onde são 

realizados os processos de lavra e disposição de estéril estão em constante mudança de 

geometria, regiões são denominadas áreas operacionais, e as áreas que não sofrem 

influência direta dos processos, ou seja, não alteram sua geometria devido aos processos 

de lavra e disposição, são denominados de terrenos naturais. 

Desta maneira, foi necessário o processamento de duas bases de dados para gerar as 

topografias utilizadas neste trabalho. A primeira base de dados é oriunda do 

levantamento aerocadastral laser realizado em 2009 pela empresa ESTEIO S.A., que 

gerou uma nuvem de pontos de toda a área estudada. No levantamento foram 

englobados tanto a área operacional quanto as áreas de terreno natural. Devido à alta 

tecnologia desse levantamento, os pontos levantados são espaçados entre si 

centimetricamente, conferindo assim uma alta precisão nas coordenadas Leste, Norte e 

Imagem Ano de referência Data de aquisição

Ferro_Quickbird_corte_barragens1.jpg 2.006 jan-06

Imagem 2008.jpg 2.008 mai-08

Imagem_231109-0.jpg 2.009 nov-09

Imagem_2011a.jpg 2.011 jun-11
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Z (elevação), mesmo nas áreas de vegetação densa (floresta). Esse levantamento será 

denominado “Topografia Laser” (Figura 4.6a).  

A segunda base de dados é realizada mensalmente pela própria equipe da VALE, que 

realiza o levantamento topográfico de todas as frentes de disposição de estéril e de lavra 

e gera ao final de cada mês uma topografia atualizada do depósito de estéril e da lavra, 

denominada como “Cadastro da Mina” (Figura 4.6b). 

É certo afirmar que a topografia denominada “Topografia Laser” não sofre alterações 

em sua geomorfologia fora dos limites operacionais da mina, ao contrário da topografia 

denominada “Cadastro de Mina”, que é exclusivamente operacional, e todo mês é 

atualizada, ajustando-se sua geometria à medida do avanço dos depósitos. Foi 

necessário então, gerar uma topografia conforme a necessidade deste trabalho. Para 

isso, foi realizada a exclusão das áreas operacionais do levantamento denominado 

“Topografia Laser” e a inclusão, nessa lacuna, do levantamento denominado “Cadastro 

de Mina”, isto para cada ciclo estudado e evidentemente utilizando-se da topografia do 

mês de interesse. 

A união das duas topografias foi realizada com a utilização do software AutoCAD 

CIVIL 3D, 2010 da Autodesk. A Figura 4.6c apresenta de forma esquemática o 

processo realizado para a junção das topografias e construção da topografia final em 

cada ciclo. Ao todo foram gerados cinco mapas topográficos, um para cada ciclo.  

 

Figura 4.6 – Processo esquemático de construção das topografias. ) 

(M)Área Natural
(O)Área Operacional

(X) Área Operacional

(a) Topografia Laser (b) Cadastro de Mina  (c) Topografia Final 

O XX

M M
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4.4 Estimativa da perda de solo  

4.4.1 Erosividade da chuva (R) 

No presente trabalho foram utilizados os valores de erosividade referentes a cada ciclo 

de interesse. Esses valores foram calculados a partir da teoria apresentada no capítulo 2 

(equações 2.2 a 2.7). Para os cálculos foram utilizados os dados da pluviometria mensal 

registrada entre 1985 e 2011. Os dados são provenientes da estação pluviométrica 

pertencente e controlada pela VALE, localizada na Mina de N5 em Carajás, distante 

cerca de 2 km da PDE Sul, alvo deste trabalho. 

4.4.2 Erodibilidade do solo (K) 

Os valores de erodibilidade estão diretamente relacionados ao tipo de solo presente na 

área de estudo. Sendo assim, utilizou-se o mapa pedológico apresentado no capítulo 3, 

para esta definição.  

Porém como a área foi altamente antropizada, foi realizado um mapeamento de campo 

para redefinir os tipos de solo presentes na área e adequar os limites conforme a 

realidade e a escala do estudo. Desta maneira o mapa apresentado no capítulo 3, Figura 

3.25 foi ajustado para as condições atuais, foi gerado um novo mapa pedológico local, 

considerando-se os novos limites e os novos tipos de cobertura devido à ação antrópica 

(Figura 4.7). 

No mapa pedológico ajustado foram identificados dois novos tipos de cobertura, o 

primeiro é o estéril de mina, proveniente do decapeamento da lavra para a liberação do 

minério, e o segundo é a área minerada, que representa propriamente a lavra, esta última 

não foi detalhada, pois está fora da bacia de contribuição. 

Com o mapa ajustado e os novos limites e tipos de solo identificados foram realizados 

as coletas de amostras deformadas (sacos de 30kg) para a realização de ensaios de 

granulometria. No Cambissolo foram retiradas 14 amostras deformadas, no estéril de 

mina foram retiradas 18 amostras também deformadas e na Formação Ferrífera não 

foram realizadas coletas, devido a sua característica. A Figura 4.8 apresenta os pontos 

de coleta das amostras deformadas na região de interesse. 



 

N 

Figura 4.7 – Mapa pedológico da região estudada atualizado (2011)
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Mapa pedológico da região estudada atualizado (2011)Mapa pedológico da região estudada atualizado (2011) 



 

Figura 4.8 

De posse das amostras deformadas de cada tipo de solo a ser estudado, 

encaminhadas para a realização de ensaios laboratoriais de granulometria.

As análises granulométricas foram real

Como o solo em estudo é constituído de fração grossa e fina realizou

meio da granulométrica conjunta, isto é, peneiramento e sedimentação. Para a etapa 

correspondente 

(hexametafosfato de sódio). O ensaio de sedimentação foi executado com 50 g de solo 

passante na peneira 0,42 mm (#40) colocado em 125 ml de defloculante 

(hexametafosfato de sódio). Esse material ficou em repouso por 24 horas e e

submetido à dispersão mecânica. Em seguida foi colocado em uma proveta de 1000 ml 

onde o restante do volume foi completado com água destilada para então serem 

realizadas as devidas leituras. Após as leituras o material foi colocado na peneira 

Figura 4.8 – Pontos de coleta das amostras deformadas 

De posse das amostras deformadas de cada tipo de solo a ser estudado, 

encaminhadas para a realização de ensaios laboratoriais de granulometria.

As análises granulométricas foram realizadas conforme a NBR 7181

Como o solo em estudo é constituído de fração grossa e fina realizou

meio da granulométrica conjunta, isto é, peneiramento e sedimentação. Para a etapa 

correspondente à sedimentação foram realizad

(hexametafosfato de sódio). O ensaio de sedimentação foi executado com 50 g de solo 

passante na peneira 0,42 mm (#40) colocado em 125 ml de defloculante 

(hexametafosfato de sódio). Esse material ficou em repouso por 24 horas e e

submetido à dispersão mecânica. Em seguida foi colocado em uma proveta de 1000 ml 

onde o restante do volume foi completado com água destilada para então serem 

realizadas as devidas leituras. Após as leituras o material foi colocado na peneira 

95

Pontos de coleta das amostras deformadas na região de interesse

De posse das amostras deformadas de cada tipo de solo a ser estudado, 

encaminhadas para a realização de ensaios laboratoriais de granulometria.

izadas conforme a NBR 7181 

Como o solo em estudo é constituído de fração grossa e fina realizou-se esse ensaio por 

meio da granulométrica conjunta, isto é, peneiramento e sedimentação. Para a etapa 

sedimentação foram realizadas ensaios com defloculante 

(hexametafosfato de sódio). O ensaio de sedimentação foi executado com 50 g de solo 

passante na peneira 0,42 mm (#40) colocado em 125 ml de defloculante 

(hexametafosfato de sódio). Esse material ficou em repouso por 24 horas e e

submetido à dispersão mecânica. Em seguida foi colocado em uma proveta de 1000 ml 

onde o restante do volume foi completado com água destilada para então serem 

realizadas as devidas leituras. Após as leituras o material foi colocado na peneira 

N 

 

na região de interesse. . 

De posse das amostras deformadas de cada tipo de solo a ser estudado, elas foram 

encaminhadas para a realização de ensaios laboratoriais de granulometria. 

 (ABNT, 1984). 

se esse ensaio por 

meio da granulométrica conjunta, isto é, peneiramento e sedimentação. Para a etapa 

as ensaios com defloculante 

(hexametafosfato de sódio). O ensaio de sedimentação foi executado com 50 g de solo 

passante na peneira 0,42 mm (#40) colocado em 125 ml de defloculante 

(hexametafosfato de sódio). Esse material ficou em repouso por 24 horas e então foi 

submetido à dispersão mecânica. Em seguida foi colocado em uma proveta de 1000 ml 

onde o restante do volume foi completado com água destilada para então serem 

realizadas as devidas leituras. Após as leituras o material foi colocado na peneira 
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0,075mm (#200) e submetido ao processo de lavagem com movimentos circulares e 

suaves. Por último, foi levado à estufa para secagem e pesagem.  

A partir das curvas granulométricas foi realizada a classificação dos solos, quanto à 

textura. As curvas granulométricas obtidas definem a função distribuição do tamanho 

das partículas do solo enquanto a escala define a posição dos quatro grupos: 

pedregulhos, areias, siltes e argilas. Vale ressaltar que não há uma escala única, em face 

das divergências existentes, mas as diferenças entre elas não alteram, sensivelmente, o 

nome dado ao solo. 

Para a classificação do solo, segundo a textura, a partir da sua curva granulométrica, 

obtida em laboratório, foram determinadas as porcentagens de cada fração do solo, que 

foi adjetivado pela fração predominante e pelas imediatamente abaixo, em termos 

percentuais. 

Exemplo: Dado um solo qualquer, que apresentou as seguintes percentagens 

correspondentes a cada fração, segundo a escala da NBR 6502 (ABNT,1995) (Figura 

4.9). 

 

Figura 4.9 – Características do solo exemplificado. 

A fração predominante é a areia, em seguida a fração silte. Da observação dos valores, 

nota-se que o solo possui ainda pequena quantidades de argila, e pedregulhos. A 

subdivisão da fração arenosa mostrou uma predominância da parte fina sobre as demais. 

Em face dos valores obtidos e da escala adotada o solo é classificado como: AREIA 

FINA SILTOSA. 

A partir dos ensaios de granulometria e da classificação textural dos solos, foi possível 

obter todos os parâmetros necessários para o cálculo do fator erodibilidade, conforme 
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equação proposta no capítulo 2, item 2.8.2. O único parâmentro que foi estimado por 

meio de ensaios realizados em materiais similares, foi o percentual de matéria orgânica, 

uma vez que os ensaios realizados não contemplaram esta determinação. Após a 

obtenção dos valores individuais do fator erodibilidade (K) de cada solo estudado, foi 

realizada a média aritmética destes resultados para cada solo. 

4.4.3 Fator topográfico (LS) 

O Fator LS representa o produto entre o comprimento de rampa (L) e a declividade do 

terreno (S), conforme explicitado no capítulo 2, item 2.8.3. 

Para o cálculo do fator de comprimento de rampa (L) foi utilizado o algoritmo proposto 

por Desmet e Govers (1996), que emprega o conceito de contribuição de área, com o 

fluxo acumulado em sua formulação. Segundo seus propositores, o método automático 

difere consideravelmente do método manual porque é pontual (depende da resolução), 

sendo menos trabalhoso e de rápida geração de resultados (DESMET e GOVERS, 

1996). 

O algoritmo de Desmet e Govers (1996), que emprega o conceito de contribuição de 

área, requer a geração de um mapa de fluxo acumulado. Para cada pixel, calculam-se a 

declividade, a direção de fluxo e a quantidade de fluxo que se acúmulou a montante 

daquele pixel. Dessa maneira, o fator topográfico para vertentes complexas é facilmente 

calculado. Assim, com base no MNT e utilizando-se o software ArcView (ESRI 1996), 

determinaram-se: o mapa de declividade (s); o mapa de coeficiente da declividade (m); 

a direção de fluxo, gera-se o mapa temático de Xi,j (Raster); e o fluxo acumulado. A 

área de contribuição (Ai,j-in) foi gerada pelo produto do fluxo acumulado pela área de 

cada célula (25 m2) (SILVA, 2003). 

Conforme Silva (2003), o fluxo acumulado é obtido em função da direção do fluxo, que, 

por sua vez, é obtido do Modelo Digital do Terreno (MDT). A direção do fluxo de uma 

célula central é assim escolhida de oito direções distintas (Figura 4.10). Por exemplo, se 

a direção do fluxo é para oeste, ela será codificada como 16, para norte, 64, para 

sudeste, 2, e assim por diante. A direção se dá para a célula de menor altitude, em 

relação à célula central. Se vários vizinhos têm os mesmos menores valores, o software 
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define a melhor direção. Uma vez determinada a direção do fluxo, calculou-se o fluxo 

acumulado nas vertentes, o que define o número de células a montante que contribuem 

para uma determinada célula a jusante, como mostra a Figura 4.11a e 4.11b. Na Figura 

4.11b, a célula hachurada do fluxo acumulado tem valor 7, ou seja, sete células a 

montante contribuíram para esta célula. Como a direção do fluxo da célula central de 

uma matriz 3 x 3 do programa ArcView ocorre em oito, e somente oito direções (Figura 

4.10), com variação de 45o, empregou-se o mapa de direção de fluxo para determinar 

Xi,j.  

 

Figura 4.10 - Direção do fluxo em que a célula central (X) é codificada com um dos 

valores das oito células circunvizinhas (a direção se dá para a célula de menor altitude 

em relação à célula central), modificado de Silva (2003). 

As direções codificadas por 1, 4, 16 e 64 (paralelas ao lado do quadrado) obtiveram 

valores de Xi,j iguais a 1, e as direções 2, 8, 32 e 128 (na diagonal do quadrado), valores 

iguais a 1,41. 

 

Figura 4.11. Quadro hipotético do número de células a montante, de acordo com a 

direção do fluxo (a), as quais contribuem para uma célula a jusante, determinando o 

fluxo acumulado (b), modificado de Silva (2003). 

32 64 128

16 X 1

8 4 2

2 2 2 4 4 8 0 0 0 0 0 0

2 2 2 4 4 8 0 1 1 2 2 0

1 1 2 4 8 4 0 3 7 5 4 0

128 128 1 2 4 8 0 0 0 20 0 1

2 2 1 4 4 4 0 0 0 1 24 0

1 1 1 1 4 16 0 2 4 7 35 2

(b)(a)
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Com a definição dos parâmetros Ai,j-in, D, xi,j e m, foi possível determinar, utilizando-se 

o software ArcView, o fator de comprimento de rampa (L), de acordo com a equação 

4.1 de Desmet e Govers (1996): 

Li,j = [(Ai,j-in + D2)m+1 – (Ai,j-in)m+1] / [Dm+2 . Xi,jm . (22,13)m]    (4.1) 

Onde; 

Li,j: fator de comprimento de vertente de uma célula com coordenadas (i, j);  

Ai,j-in: área de contribuição de uma célula com coordenadas (i, j) (m2);  

D: tamanho da grade de células (m);  

Xi,j: valor da direção do fluxo; e  

m: coeficiente que assume valores entre 0,2 a 0,5, dependendo da declividade, assim: 

 m = 0,5 se a declividade for > 5%;  

 m = 0,4 para o intervalo de 3 a 5%;  

 m = 0,3 para o intervalo de 1 a 3%; e  

 m = 0,2 para grau de declividade < 1%.  

O fator de declividade (S) foi obtido segundo a metodologia de Wischmeier e Smith 

(1978), conforme equação 4.2. Onde, a declividade (s) foi determinada por meio do 

software ArcView.  

S=0,00654s2 + 0,0456s + 0,065       (4.2) 

onde: 

S: fator de declividade (adimensional); e 

s: declividade média da vertente (%). 
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Com os parâmetros L e S definidos foi possível determinar o fator topográfico (LS) pelo 

produto dos fatores L e S, através do comando Map Calculate do ArcView. 

4.4.4 Uso e Manejo do Solo (C) 

Utilizando-se as imagens de satélite existentes, o conhecimento histórico dos fatos 

ocorridos entre 2006 e 2011 e do tipo de cobertura vegetal na região de interesse, foram 

atribuídos valores para a Cobertura do solo (C), conforme proposto no Capítulo 2, item 

2.8.4.  As Figuras 4.12 a 4.19 apresentam as coberturas vegetais características da 

região estudada, bem como o fator uso e manejo do solo associado a elas. 

 

Figura 4.12 – Formação ferrífera – Fator C = 0,0001  

 

Figura 4.13 – Árvore 75% e Gramíneas 95% - Fator C = 0,0030  
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Figura 4.14 – Arbusto 75% e Gramíneas 40% - Fator C = 0,060  

 

Figura 4.15 – Arbusto 75% e Gramíneas 60% - Fator C = 0,031 

 

Figura 4.16 – Arbusto 25% e Gramíneas 40% - Fator C = 0,090 
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Figura 4.17 – Arbusto 25% e Gramíneas 60% - Fator C = 0,038 

 

Figura 4.18 – Arbusto 25% e Gramíneas 80% - Fator C = 0,012 

 

Figura 4.19 – Solo sem proteção - Fator C = 1,00 
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4.4.5 Práticas Conservacionistas (P) 

No local do estudo não existem práticas conservacionistas, desta forma, o valor adotado 

para o fator no modelo é P=1, conforme proposto no Capítulo 2, item 2.8.5.  

4.4.6 Estimativa de Perda de Solo através da EUPS 

O volume total da perda de solo por ciclo estudado foi obtido pela imagem RASTER – 

Perda de Solo (A), obtida pelo produto das variáveis LS, C, K, R e P (Imagens Raster) 

(Figura 4.20). Esta imagem fornece a perda de solo por pixel, que foram somados e 

obteve-se assim o referido volume total. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 4.20 – Esquema de cálculo do volume total da perda de solo por ciclo.  

4.5 Batimetria 

4.5.1 Volume imerso 

A VALE iniciou os serviços de levantamento batimétrico em 2006, por meio de 

contratos de prestação de serviço nas barragens pertencentes ao Complexo de Carajás, 

nas Minas de Ferro, entre elas está a Barragem Estéril Sul, receptora de todo o 

= 

x 

x 

x 

x 

Tabela Perda de Solo 
TOTAL por ciclo 
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sedimento gerado pela PDE Sul. A Tabela 4.3 apresenta os níveis do reservatório 

relativo a cada batimetria realizada. 

Tabela 4.3 – Indicação dos níveis do reservatório em cada batimetria. 

 

Os levantamentos batimétricos foram executados de acordo com a Instrução Técnica A-

06A da Marinha do Brasil, adotada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) 

para os Levantamentos Hidrográficos executados sem o propósito de produzir 

elementos que sirvam para a atualização de cartas e publicações náuticas (categoria 

“B”). Os levantamentos foram executados no Datum Horizontal World Geodetic 

System 1984 (WGS84). 

A calibração do ecobatímetro foi executada com a utilização de uma placa de aço inox  

(disco de aferição), graduada na profundidade inicial de 2m. A calibração consiste em 

baixar o disco de aferição na profundidade inicial de 2m e sucessivamente a cada metro 

até a profundidade máxima de 10 metros. 

A navegação da embarcação foi baseada em planos de linhas pré-estabelecidos. O 

Differential Global Positioning System (DGPS) CSI WIRELLESS tem seu sinal 

corrigido em tempo real por meio do sinal OminiStar. O DGPS foi instalado centrado 

em relação ao transdutor do ecobatímetro. 

Durante os levantamentos, foram coletados simultaneamente e automaticamente os 

dados dos equipamentos de posicionamento (DGPS) e de obtenção das profundidades 

(ecobatímetro) pelo programa HYPACK, desenvolvido pela Coastal Oceanographics. 

Para o pré-processamento e processamentos finais foi utilizado o software HYPACK. 

Barragem Mês Ano
Cota do N.A. 

(m)
Agosto 2.006 491,77

Outubro 2.007 491,77
Novembro 2.008 491,80
Outubro 2.009 491,80

Novembro 2.010 491,77
Maio 2.011 491,78

Esteril Sul



 

Durante o processamento de dados, os perfis digitais foram comparados com os 

registrados analogicamente pelo ecobatí

foram eliminados, inclusive os que caracterizavam vegetação densa que d

cálculos de volume de água.

4.5.2 Volume emerso

Os volumes calculados pelas campanhas batim

realização deste trabalho, porém representam apenas uma parcela do volume total 

aportado para o reservatório da barragem Estéril Sul. A outra parcela complementar se 

refere ao volume de sedimento emerso, ess

acumula ao longo do trajeto até o encontro com o reservatório (água). Esta deposição é 

conhecida como praia de deposição ou delta de deposição. Com base em checagens 

topográficas em campo, verificou

Estéril Sul apresenta declividade de deposição em torno de 0,3% (0,003m/m), 

considerando o ponto inicial de deposição e o ponto de chegado ao reservatório (água).
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Durante o processamento de dados, os perfis digitais foram comparados com os 
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cálculos de volume de água. 

Volume emerso 

Os volumes calculados pelas campanhas batim

realização deste trabalho, porém representam apenas uma parcela do volume total 

aportado para o reservatório da barragem Estéril Sul. A outra parcela complementar se 

volume de sedimento emerso, ess

acumula ao longo do trajeto até o encontro com o reservatório (água). Esta deposição é 

conhecida como praia de deposição ou delta de deposição. Com base em checagens 

topográficas em campo, verificou-se que a praia de sedimento forma

Estéril Sul apresenta declividade de deposição em torno de 0,3% (0,003m/m), 

considerando o ponto inicial de deposição e o ponto de chegado ao reservatório (água).

Como a campanha batimétrica não realiza o levantamento do volume emerso, 

calculado ao longo dos anos. O

existentes, que fornecem a área (m²) de ocupação da praia (Figuras 4.

distâncias de avanço da mesma, apresentadas nas Figuras 4.
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Durante o processamento de dados, os perfis digitais foram comparados com os 

registrados analogicamente pelo ecobatímetro (ecograma), todos os dados espúrios 

eliminados, inclusive os que caracterizavam vegetação densa que d

Os volumes calculados pelas campanhas batimétricas são fundamentais para a 

realização deste trabalho, porém representam apenas uma parcela do volume total 

aportado para o reservatório da barragem Estéril Sul. A outra parcela complementar se 

volume de sedimento emerso, esse volume é a parcela de sedimento que se 

acumula ao longo do trajeto até o encontro com o reservatório (água). Esta deposição é 

conhecida como praia de deposição ou delta de deposição. Com base em checagens 

que a praia de sedimento formada na barragem 

Estéril Sul apresenta declividade de deposição em torno de 0,3% (0,003m/m), 

considerando o ponto inicial de deposição e o ponto de chegado ao reservatório (água).

não realiza o levantamento do volume emerso, 

calculado ao longo dos anos. Os cálculos foram realizados com 

e ocupação da praia (Figuras 4.

ma, apresentadas nas Figuras 4.25 a 4.29. 

Imagem de 2006 indicando os avanços do sedimento conforme batimetria.
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Durante o processamento de dados, os perfis digitais foram comparados com os 

metro (ecograma), todos os dados espúrios 

eliminados, inclusive os que caracterizavam vegetação densa que distorcem os 

étricas são fundamentais para a 

realização deste trabalho, porém representam apenas uma parcela do volume total 

aportado para o reservatório da barragem Estéril Sul. A outra parcela complementar se 

ela de sedimento que se 

acumula ao longo do trajeto até o encontro com o reservatório (água). Esta deposição é 

conhecida como praia de deposição ou delta de deposição. Com base em checagens 

da na barragem 

Estéril Sul apresenta declividade de deposição em torno de 0,3% (0,003m/m), 

considerando o ponto inicial de deposição e o ponto de chegado ao reservatório (água). 

não realiza o levantamento do volume emerso, que teve 

com as imagens 

e ocupação da praia (Figuras 4.21 a 4.24) e as 

 

conforme batimetria. 



 

Figura 4.22

Figura 4.23

Figura 4.24

22 – Imagem de 2008 indicando os avanços do sedimento 

23 – Imagem de 2009 indicando os avanços 

24 – Imagem de 2011 indicando os avanços 
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cando os avanços do sedimento conforme batimetria.

Imagem de 2009 indicando os avanços do sedimento conforme batimetria.

Imagem de 2011 indicando os avanços do sedimento conforme batimetria.

2006 

2007 
2008 

2009 

2006 

2007 
2008 

2009 

2006 

2007 
2008 

2009 

 

conforme batimetria. 

 

conforme batimetria. 

 

conforme batimetria. 



 

Figura 4.25 - Avanço do assoreamento 2006 a 2007

Figura 4.26 - Avanço do assoreamento 2006 a 2008

Figura 4.27 - Avanço do as

N 
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Avanço do assoreamento 2006 a 2007 

Avanço do assoreamento 2006 a 2008 

Avanço do assoreamento 2006 a 2009 

 

 

 



 

Conhecendo

ocupada pela própria praia, torna

representa a parcela referente ao emerso em cad

multiplicando

espessura definida pelas seções longitudinais, desenhadas 

AutoCAD CIVIL 3D, 2010 da Autodesk. 

Figura 4.28 - Avanço do assoreamento 2006 a 2010

Figura 4.29 - Avanço do assoreamento 2006 a 2011

Conhecendo-se o avanço da praia de sedimento, a declividade de deposição e a área 

ocupada pela própria praia, torna-se possível o cálculo do volume de sedimento que 

representa a parcela referente ao emerso em cad

multiplicando-se a área de ocupação do emerso (praia de sedimento) de cada ciclo pela 

espessura definida pelas seções longitudinais, desenhadas 

AutoCAD CIVIL 3D, 2010 da Autodesk. 

N 

N 
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Avanço do assoreamento 2006 a 2010 

Avanço do assoreamento 2006 a 2011 

se o avanço da praia de sedimento, a declividade de deposição e a área 

se possível o cálculo do volume de sedimento que 

representa a parcela referente ao emerso em cada ciclo. Esse cálculo foi realizado 

se a área de ocupação do emerso (praia de sedimento) de cada ciclo pela 

espessura definida pelas seções longitudinais, desenhadas com a utilização d

AutoCAD CIVIL 3D, 2010 da Autodesk.  

 

 

se o avanço da praia de sedimento, a declividade de deposição e a área 

se possível o cálculo do volume de sedimento que 

e cálculo foi realizado 

se a área de ocupação do emerso (praia de sedimento) de cada ciclo pela 

ção do software 
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A Figura 4.30 mostra as seções longitudinais de cada ciclo e as espessuras definidas de 

cada um respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 – Espessuras de sedimento estimadas de cada ciclo 2006-2011 

4.6 Taxa de transferência de sedimentos (Sediment Delivery Ratio (SDR)) 

De posse dos volumes emersos e imersos de sedimentos carreados para o reservatório 

da barragem Estéril Sul, foram determinados os volumes totais de sedimento 

depositados no referido reservatório em cada ciclo (2006 a 2011).  

Com as estimativas de perda de solo (A) e os volumes totais de sedimento (Vt), pode-se 

determinar a taxa de transferência de sedimentos (SDR) em cada ciclo, conforme 

relação proposta na equação 4.3: 

SDR = Vt / A          (4.3) 

Onde: 

SDR : Taxa de transferência de sedimentos (%); 

Vt : Volume de sedimento carreado m3/ciclo (Para a conversão de toneladas para 

metragem cúbica adotou-se uma densidade média de 1,7 T/m³) 

A : Perda de solo média em m³/ciclo. 

Dimensões em metro – Escala 1:10v / 1:1000h 

i~0,3% 



 

CAPÍTULO 5

RESULTADOS

5.1 Batimetria

5.1.1  Volume imerso

A seguir 

barragem Estéril SUL entre os anos de 2006 e 2011. As Figuras 5.1 a 5.6 apresentam a 

evolução da profundidade do reservatório ao longo dos anos. Not

2006 o reservatório tinha pr

profundidade não passava dos 2,5m.

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

Batimetria 

Volume imerso 

A seguir são apresentados os resultados dos serviços de batimetria realizados na 

barragem Estéril SUL entre os anos de 2006 e 2011. As Figuras 5.1 a 5.6 apresentam a 

evolução da profundidade do reservatório ao longo dos anos. Not

2006 o reservatório tinha profundidade máxima em torno de 8m

profundidade não passava dos 2,5m.  

Figura 5.1 - Planta Batimétrica de Profundidade 2006
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apresentados os resultados dos serviços de batimetria realizados na 

barragem Estéril SUL entre os anos de 2006 e 2011. As Figuras 5.1 a 5.6 apresentam a 

evolução da profundidade do reservatório ao longo dos anos. Nota-se que no ano de 

ofundidade máxima em torno de 8m no ano de 2011 esta

 

Planta Batimétrica de Profundidade 2006 

apresentados os resultados dos serviços de batimetria realizados na 

barragem Estéril SUL entre os anos de 2006 e 2011. As Figuras 5.1 a 5.6 apresentam a 

se que no ano de 

no ano de 2011 esta 



 

Figura 5.2 - Planta Batimétrica de Profundidade 2007

Figura 5.3 - Planta Batimétrica de Profundidade 2008
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Planta Batimétrica de Profundidade 2007 

Planta Batimétrica de Profundidade 2008 

 

 



 

Figura 5.4 - Planta Batimétrica de Profundidade 2009

Figura 5.5 - Planta Batimétrica de Profundidade 2010
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métrica de Profundidade 2009 

Planta Batimétrica de Profundidade 2010 

 

 



 

A Tabela 5.1 e a Figura 5.7 apresentam os dados obtidos nas campanhas batimétricas 

entre 2006 e 2011.

 Tabela 5.1 

A Figura 5.8 apresenta a evolução das profundidades máximas levantadas 

batimetria ao longo dos ciclos.

Barragem

Esteril Sul

Figura 5.6 - Planta Batimétrica de Profundidad

A Tabela 5.1 e a Figura 5.7 apresentam os dados obtidos nas campanhas batimétricas 

entre 2006 e 2011. 

Tabela 5.1 – Volume anual de sedimento aportado para o reservatório da barragem

Estéril Sul.

A Figura 5.8 apresenta a evolução das profundidades máximas levantadas 

batimetria ao longo dos ciclos. 

Mês Ano
Area avanço 

sedimento anual 

Agosto 2.006
Outubro 2.007

Novembro 2.008
Outubro 2.009

Novembro 2.010
Maio 2.011
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Planta Batimétrica de Profundidade 2011 

A Tabela 5.1 e a Figura 5.7 apresentam os dados obtidos nas campanhas batimétricas 

Volume anual de sedimento aportado para o reservatório da barragem

Estéril Sul. 

 

A Figura 5.8 apresenta a evolução das profundidades máximas levantadas 

Area avanço 
sedimento anual 

(ha)

Volume de agua 
remanescente (m³)

15,87 783.809,00
17,10 710.620,00
14,27 660.836,00
14,30 433.913,00
12,47 214.336,00
7,42 96.722,80

 

A Tabela 5.1 e a Figura 5.7 apresentam os dados obtidos nas campanhas batimétricas 

Volume anual de sedimento aportado para o reservatório da barragem 

A Figura 5.8 apresenta a evolução das profundidades máximas levantadas pela 

Volume Sedimento 
anual (m³)

0,00
73.189,00
49.784,00

226.923,00
219.577,00
117.613,20
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Figura 5.7 – Volume anual de sedimento aportado para o reservatório da barragem 

Estéril Sul. 

 

Figura 5.8 – Evolução das profundidades máximas levantadas ao longo dos ciclos no 

reservatório da barragem Estéril Sul. 
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5.1.2 Volume emerso 

Pelas Figuras 5.1 a 5.6 apresentadas, é notório o avanço da praia de sedimentos ao 

longo dos anos. Entre os anos de 2006 e 2011 a praia avançou cerca de 770m 

reservatório adentro (Tabela 5.2). 

Tabela 5.2 – Avanço da praia de sedimento ao longo dos ciclos estudados. 

 

Porém conforme descrito nos capítulos anteriores, o volume imerso representa apenas 

uma parte do total de sedimento carreado para a barragem, a outra parte e tão importante 

quanto, é o volume emerso acumulado ao longo dos anos. A Tabela 5.3 apresenta os 

produtos finais de cada ciclo estudado. 

Tabela 5.3 – Quadro resumo emerso (Área, espessura e volume) 

 

5.2 Erosividade da chuva (R) 

A Tabela 5.4 apresenta os valores mensais dos dados pluviométricos registrados pela 

estação da VALE desde 1985, a Tabela 5.5 apresenta os resultados obtidos do fator 

erosividade com base na pluviometria e item 2.8.1, e a Tabela 5.6 apresenta os 

somatórios dos fatores erosividade de cada ciclo. 

Ciclo Avanço da Praia (m)
2006-2007 100
2007-2008 45
2008-2009 196
2009-2010 167
2010-2011 262

Avanço Total - 2006/2011 770

Area Emerso (m2) Espessura (m) Volume (m³)
2006-2007 36.770,00 0,30 11.031,00
2007-2008 40.785,00 0,14 5.709,90
2008-2009 49.560,00 0,59 29.240,40
2009-2010 86.534,00 0,50 43.267,00
2010-2011 138.093,00 0,79 109.093,47

CICLO
Origem dados AutoCAD Civil 3D
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Tabela 5.4 – Dados pluviométricos entre 1985 a 2011 (Estação VALE). 

 

Tabela 5.5 – Fator erosividade calculado com base nos dados pluviométricos. 

Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1985 459,40 384,00 371,50 320,60 152,80 18,40 21,00 7,00 89,30 153,10 178,80 478,40
1986 318,70 279,90 476,00 243,70 78,90 104,30 24,70 13,60 86,30 232,70 49,00 130,80
1987 152,00 154,30 398,50 153,50 78,90 23,60 0,30 40,40 190,60 171,30 151,00 85,90
1988 297,70 405,10 308,60 416,10 28,20 27,00 0,20 42,80 45,00 57,40 203,30 334,90
1989 138,00 169,10 503,60 338,60 161,20 96,70 20,60 24,40 89,40 71,00 92,90 434,90
1990 164,30 324,50 164,20 142,90 55,40 0,40 48,70 10,70 104,80 141,40 40,10 135,50
1991 401,60 190,10 250,00 158,50 168,20 7,80 1,00 4,40 35,90 99,40 73,50 158,00
1992 291,80 328,80 158,70 144,80 7,40 0,00 11,40 28,70 54,10 9,80 202,00 351,20
1993 134,10 350,80 182,20 172,60 160,70 24,80 15,00 55,10 72,10 200,30 293,90 190,40
1994 172,80 338,30 388,60 262,00 169,90 68,20 0,00 10,40 23,30 189,70 126,40 347,50
1995 168,30 377,50 251,90 183,70 207,60 17,00 12,20 0,00 45,00 84,50 252,20 211,90
1996 262,00 169,60 327,00 216,20 148,40 0,00 2,40 9,60 28,00 106,40 449,30 110,70
1997 529,70 162,90 490,60 149,70 106,00 7,90 1,70 15,30 9,90 146,70 41,90 179,10
1998 311,50 241,80 257,40 52,10 75,70 25,70 29,80 33,40 34,20 72,30 206,10 195,40
1999 156,10 295,20 278,80 193,90 208,00 9,80 0,00 14,30 282,20 72,80 207,20 0,00
2000 325,20 498,20 424,90 288,10 39,60 36,30 80,10 18,00 170,90 60,50 215,60 325,60
2001 316,40 262,20 294,90 201,00 145,90 21,80 34,80 20,70 45,20 166,40 218,30 213,70
2002 412,50 125,00 361,70 81,70 67,40 39,30 20,00 1,50 30,80 61,80 26,40 241,00
2003 355,10 420,00 258,30 181,10 86,70 39,60 0,00 65,10 28,80 76,70 217,40 205,70
2004 202,20 403,60 248,70 226,80 107,74 11,00 52,40 79,10 34,20 61,20 90,10 155,70
2005 77,60 194,13 223,90 67,80 59,10 6,10 1,20 0,00 82,00 43,50 114,00 365,00
2006 217,50 352,50 413,50 424,00 216,50 1,00 39,00 11,00 18,00 144,50 120,50 149,00
2007 129,50 466,00 288,50 220,00 48,00 24,50 14,00 12,00 0,50 34,00 51,50 98,00
2008 219,50 201,50 283,00 271,50 140,50 3,50 4,50 70,50 55,50 153,50 320,00 300,50
2009 193,50 511,50 597,00 445,00 614,50 19,00 21,50 108,50 57,50 89,00 127,50 371,00
2010 327,50 216,10 267,00 338,00 69,00 51,50 3,00 18,50 25,50 130,50 130,50 208,90
2011 442,80 368,60 299,60 244,40 289,80 38,00 11,00 12,40 0,40 238,80 191,30 265,80

Pluviometria (mm)

Ciclo
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011

Ano/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1985 2.795,95 2.061,42 1.948,65 1.516,85 430,34 11,78 14,74 2,28 172,68 431,78 562,12 2.995,36
1986 1.867,18 1.497,42 3.692,92 1.183,29 173,97 279,59 24,16 8,76 202,61 1.093,93 77,41 410,84
1987 651,53 668,38 3.353,72 662,50 213,71 27,46 0,02 68,49 957,21 798,34 644,26 246,94
1988 1.579,19 2.666,03 1.678,73 2.790,26 28,74 26,69 0,01 58,41 63,60 96,20 825,74 1.929,14
1989 431,76 609,95 3.899,37 1.985,72 562,30 235,87 17,02 22,70 206,41 139,50 220,33 3.038,86
1990 868,71 2.762,85 867,81 685,25 136,85 0,03 109,92 8,36 404,49 673,06 79,00 626,02
1991 3.494,77 980,03 1.561,23 719,48 795,93 4,30 0,13 1,62 57,63 325,48 194,83 715,63
1992 1.986,69 2.433,71 705,45 603,66 3,85 0,00 8,02 38,54 113,22 6,20 1.063,12 2.722,24
1993 465,05 2.384,93 783,08 714,24 632,56 26,39 11,23 102,53 161,94 919,88 1.765,28 843,93
1994 643,90 2.017,47 2.553,57 1.306,49 625,64 132,56 0,00 5,42 21,35 754,58 378,41 2.111,62
1995 697,14 2.752,55 1.383,77 809,02 996,01 14,15 8,05 0,00 74,04 216,09 1.386,57 1.031,33
1996 1.467,17 700,47 2.138,45 1.058,33 558,22 0,00 0,50 5,31 32,77 317,08 3.670,11 339,17
1997 4.828,86 650,52 4.238,68 563,47 313,34 3,79 0,28 11,67 5,57 544,41 64,68 764,29
1998 2.285,39 1.485,79 1.652,40 109,32 206,32 32,88 42,29 51,34 53,45 190,82 1.132,44 1.034,32
1999 641,68 1.895,54 1.720,02 927,72 1.045,31 5,80 0,00 11,03 1.755,83 175,45 1.038,48 0,00
2000 1.634,16 3.374,63 2.574,70 1.330,04 45,57 39,31 150,94 11,93 547,40 93,68 812,54 1.637,58
2001 1.922,62 1.396,90 1.705,84 889,05 515,69 20,36 45,10 18,65 70,34 644,84 1.023,02 986,64
2002 3.824,70 502,49 3.058,92 243,87 175,83 70,28 22,29 0,27 46,44 151,72 35,74 1.533,93
2003 2.346,29 3.121,12 1.365,83 746,87 213,51 56,35 0,00 131,18 32,79 173,36 1.018,89 927,44
2004 1.019,26 3.300,45 1.449,12 1.238,94 349,54 7,22 102,64 206,71 49,69 133,64 257,92 653,65
2005 259,07 1.231,43 1.569,44 205,94 163,06 3,43 0,22 0,00 284,54 96,85 498,19 3.602,06
2006 948,28 2154,89 2826,59 2949,69 940,88 0,10 51,06 5,94 13,72 473,18 347,48 498,51
2007 560,53 4943,04 2187,69 1379,93 103,72 33,06 12,77 9,83 0,04 57,71 116,90 349,00
2008 996,62 861,70 1535,07 1430,54 466,81 0,88 1,34 144,55 96,25 542,59 1891,67 1699,91
2009 551,47 2878,72 3743,85 2271,82 3932,32 10,67 13,16 206,25 70,08 147,27 271,35 1667,62
2010 2188,42 1079,40 1546,46 2309,03 154,99 94,26 0,75 16,54 28,54 457,94 457,94 1018,98
2011 2839,86 2079,16 1461,72 1033,99 1381,38 43,69 5,31 6,51 0,02 994,04 681,80 1192,58

Erosividade MJ.mm.ha-1.h-1

Legenda: 
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Tabela 5.6 – Somatório do fator erosividade por ciclo estudado. 

 

5.3 Erodibilidade do Solo (K) 

As Tabelas 5.7 e 5.8 apresentam os resultados obtidos para cada amostra coletada no 

Cambissolo e no Estéril de mina respectivamente, conforme explicitado no item 2.8.2.  

A Tabela 5.9 mostra os valores utilizados na equação universal da perda de solo (EUPS) 

do fator erodibilidade (K) para cada tipo de solo estudado.  

A Tabela 5.10 apresenta alguns resultados do fator erodibilidade do Cambissolo, 

conforme diversos autores, em que é verificada a grande variabilidade desse fator em 

solos similares. O que permite afirmar que o valor médio do fator erodibilidade 

utilizado neste trabalho está coerente com os demais resultados.  

Tabela 5.7 – Resultados dos ensaios realizados no Cambissolo e valores calculados da 

erodibilidade (K) para cada amostra.  

Ciclo Erosividade por Ciclo
2006-2007 10.569,43
2007-2008 6.599,96
2008-2009 17.269,92
2009-2010 9.962,57
2010-2011 8.891,66

Identificação da 
Amostra

silte + areia fina
(0,002 a 0,1mm)

Areia
(0,1 a 2mm)

Argila
(<0,002mm)

% MO Permeabilidade Estrutura
Erodibilidade 

(K)
(ton.ha.h/ha.MJ.mm)

Tipo de Solo

Amostra 01 15,50 5,30 41,80 3,00 5,00 2,00 0,0129 Cambissolo

Amostra 02 13,70 5,00 28,70 3,00 5,00 4,00 0,0224 Cambissolo

Amostra 03 15,40 6,30 44,50 3,00 5,00 2,00 0,0125 Cambissolo

Amostra 04 18,50 7,50 41,10 3,00 5,00 2,00 0,0144 Cambissolo

Amostra 05 22,20 9,20 43,80 3,00 5,00 2,00 0,0156 Cambissolo

Amostra 06 11,80 11,70 21,20 3,00 4,00 2,00 0,0097 Cambissolo

Amostra 07 8,50 8,80 13,70 3,00 5,00 3,00 0,0161 Cambissolo

Amostra 08 14,70 13,00 20,40 3,00 4,00 2,00 0,0116 Cambissolo

Amostra 09 9,00 8,90 11,00 3,00 5,00 4,00 0,0210 Cambissolo

Amostra 10 15,00 12,10 20,60 3,00 4,00 2,00 0,0117 Cambissolo

Amostra 11 12,90 33,00 22,30 3,00 4,00 2,00 0,0103 Cambissolo

Amostra 12 13,38 1,28 26,96 3,00 5,00 4,00 0,0224 Cambissolo

Amostra 13 9,18 1,06 23,25 3,00 5,00 4,00 0,0203 Cambissolo

Amostra 14 8,14 1,07 19,10 3,00 5,00 4,00 0,0200 Cambissolo
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Tabela 5.8 – Resultados dos ensaios realizados no Estéril de mina e valores calculados 

da erodibilidade (K) para cada amostra.  

 

Tabela 5.9 - Valores adotados do fator erodibilidade de cada tipo de solo utilizado neste 

estudo. 

 

Tabela 5.10 - Valores adotados do fator erodibilidade do Cambissolo conforme diversos 

autores. 

 

Solo
Erodibilidade (k)

(T.ha.h/ha.MJ.mm)

Estéril de Mina 0,0280

Formação Ferrífera 0,0001

Cambissolo 0,0158

Água (Reservatório) 0,0000

Solo k Autor
0,0480 SILVA (2001)

0,0237
0,0158

0,0263

0,0210
0,0254
0,0441
0,0115 CECILIO (2008)
0,0200 HILU (2003)
0,0279
0,0159
0,0202
0,0118 SCHICK et al  (2000)

0,0105

0,0121
0,0132
0,0220
0,0360 SNCE (2001)

EMBRAPA (2001)

SIVIERO (1999)

SILVA (2009)

SOARES (2011)

Identificação da 
Amostra

silte + areia fina
(0,002 a 0,1mm)

Areia
(0,1 a 2mm)

Argila
(<0,002mm)

% MO Permeabilidade Estrutura
Erodibilidade 

(K)
(ton.ha.h/ha.MJ.mm)

Tipo de Solo

Amostra 1 10,95 1,82 30,36 0,00 5,00 4,00 0,0224 Estéril

Amostra 2 18,84 2,77 32,32 0,00 5,00 4,00 0,0277 Estéril

Amostra 3 26,53 3,59 62,53 0,00 6,00 2,00 0,0193 Estéril

Amostra 4 25,99 3,70 56,87 0,00 6,00 2,00 0,0206 Estéril

Amostra 5 8,14 1,07 19,10 0,00 5,00 4,00 0,0214 Estéril

Amostra 6 10,95 1,82 30,36 0,00 5,00 4,00 0,0224 Estéril

Amostra 7 18,84 2,77 32,32 0,00 5,00 2,00 0,0188 Estéril

Amostra 8 6,19 0,49 24,22 0,00 5,00 4,00 0,0196 Estéril

Amostra 9 4,45 0,67 19,83 0,00 5,00 4,00 0,0186 Estéril

Amostra 10 8,10 0,89 18,45 0,00 5,00 4,00 0,0214 Estéril

Amostra 11 18,55 1,86 22,52 0,00 5,00 4,00 0,0295 Estéril

Amostra 12 33,07 2,91 48,09 0,00 6,00 2,00 0,0271 Estéril

Amostra 13 19,55 1,55 42,86 0,00 5,00 2,00 0,0172 Estéril

Amostra 14 10,17 1,31 19,67 0,00 5,00 4,00 0,0230 Estéril

Amostra 15 16,49 2,55 16,65 0,00 5,00 4,00 0,0288 Estéril

Amostra 16 49,81 3,67 27,25 0,00 4,00 2,00 0,0428 Estéril

Amostra 17 42,86 3,16 23,32 0,00 4,00 3,00 0,0431 Estéril

Amostra 18 81,99 4,12 8,36 0,00 3,00 3,00 0,0949 Estéril
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Definidos os valores do fator erodibilidade dos diferentes tipos de solo presentes na 

região estudada, foram gerados os mapas temáticos ou imagens RASTER, para cada 

ciclo. As Figuras 5.9 a 5.13 mostram a distribuição espacial e a evolução dos referidos 

solos ao longo dos ciclos. 

 

Figura 5.9 – Mapa de distribuição da erodibilidade do Solo (Ciclo 2006-2007) 
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Figura 5.10 – Mapa de distribuição da erodibilidade do Solo (Ciclo 2007-2008) 
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Figura 5.11 – Mapa de distribuição da erodibilidade do Solo (Ciclo 2008-2009) 
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Figura 5.12 – Mapa de distribuição da erodibilidade do Solo (Ciclo 2009-2010) 
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Figura 5.13 – Mapa de distribuição da erodibilidade do Solo (Ciclo 2010-2011) 
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5.4 Fator topográfico (L.S.) 

Aplicando-se a metodologia proposta no capítulo 4, item 4.4.3, foram gerados os mapas 

temáticos ou imagens RASTER, dos fatores LS para cada ciclo. As Figuras 5.14 a 5.18 

mostram a distribuição espacial e a evolução do fator LS ao longo dos ciclos. 

 

Figura 5.14 – Mapa de distribuição do fator LS (Ciclo 2006-2007) 
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Figura 5.15 – Mapa de distribuição do fator LS (Ciclo 2007-2008)  
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Figura 5.16 – Mapa de distribuição do fator LS (Ciclo 2008-2009) 



 127 

 

Figura 5.17 – Mapa de distribuição do fator LS (Ciclo 2009-2010) 
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Figura 5.18 – Mapa de distribuição do fator LS (Ciclo 2010-2011) 
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5.5 Fator cobertura do solo (C) 

Com base no conhecimento histórico dos fatos ocorridos entre 2006 e 2011, utilizando-

se bases topográficas, imagens de satélite e principalmente pelo acompanhamento de 

campo na região estudada. Foram definidos os tipos de cobertura do solo, que assim 

geraram os mapas temáticos ou imagens RASTER, para cada ciclo. As Figuras 5.19 a 

5.23 mostram a distribuição espacial do fator uso e manejo do solo (C) ao longo dos 

ciclos. 

 

Figura 5.19 – Mapa da cobertura do solo (Ciclo 2006-2007) 
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Figura 5.20 – Mapa da cobertura do solo (Ciclo 2007-2008) 
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Figura 5.21 – Mapa da cobertura do solo (Ciclo 2008-2009) 
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Figura 5.22 – Mapa da cobertura do solo (Ciclo 2009-2010) 



 133 

 

Figura 5.23 – Mapa da cobertura do solo (Ciclo 2010-2011) 
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5.6 Perda de solo (A) 

Utilizando-se os resultados apresentados nos itens 5.2 a 5.5, foi calculada a perda de 

solo em cada ciclo estudado, que geraram os mapas temáticos ou imagens RASTER 

relativos a este tema. As Figuras 5.24 a 5.28 mostram a distribuição espacial da perda 

de solo ao longo dos ciclos. 

 

Figura 5.24 – Mapa da perda do solo (Ciclo 2006-2007) 

(T / ha) 
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Figura 5.25 – Mapa da perda do solo (Ciclo 2007-2008) 

(T / ha) 
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Figura 5.26 – Mapa da perda do solo (Ciclo 2008-2009) 

(T / ha) 
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Figura 5.27 – Mapa da perda do solo (Ciclo 2009-2010) 

(T / ha) 
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Figura 5.28 – Mapa da perda do solo (Ciclo 2010-2011) 

(T / ha) 
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Após terem sido geradas as imagens RASTER das perdas de solo por ciclo, isto foi 

mensurado e está apresentado na Tabela 5.11. 

Tabela 5.11 – Valores da perda de solo total calculada em cada ciclo 

 

5.7 Taxa de Transferência de Sedimentos (Sediment Delivery Ratio (SDR)) 

A Taxa de Transferência de Sedimentos em cada ciclo (SDR) foi determinada conforme 

equação 4.3 apresentada anteriormente. Esta taxa representa a razão entre os volumes 

totais de sedimento (Vt), determinados pela batimetria (Imerso + Emerso), e as 

estimativas de perda de solo (A) determinadas pela EUPS.  

Os valores das taxas para cada ciclo estudado são apresentados na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12 – Taxa de Transferência de Sedimentos 

 

Os resultados das taxas encontradas foram plotados no gráfico proposto por Maidment 

(1993), sendo considerada uma área de contribuição igual a 8,37 km², equivalente a área 

de contribuição do referido estudo (Figura 5.29). 

CICLO
Perda de Solo (EUPS)

T
Erosividade

 MJ.mm.ha-1
(A) Perda Solo (EUPS)

m³

2006-2007 937.532,04 10.569,43 551.489,43
2007-2008 640.721,33 6.599,96 376.894,90
2008-2009 2.184.395,12 17.269,92 1.284.938,31
2009-2010 1.469.643,10 9.962,57 864.495,94
2010-2011 1.133.842,39 8.891,66 667.005,35

CICLO
Perda de Solo (EUPS)

T

A 
Perda Solo (EUPS)

m³

Volume Batimetria 
Emerso

(m³)

Volume Batimetria 
Imerso

(m³)

Vt
Volume Total Batimetria 

(m³)

SDR
(%)

2006-2007 937.532,04 551.489,43 11.031,00 73.189,00 84.220,00 15,3%

2007-2008 640.721,33 376.894,90 5.709,90 49.784,00 55.493,90 14,7%

2008-2009 2.184.395,12 1.284.938,31 29.240,40 226.923,00 256.163,40 19,9%

2009-2010 1.469.643,10 864.495,94 43.267,00 219.577,00 262.844,00 30,4%

2010-2011 1.133.842,39 667.005,35 109.093,47 117.613,20 226.706,67 34,0%

23,6%Taxa de Transferência de Sedimentos
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Figura 5.29 – Resultados das taxas de transferência de sedimento plotados no gráfico 

proposto por Maidment (1993).   
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÕES  

6.1 Comentários gerais 

É certo que os valores da Taxa de Transferência de Sedimentos (SDR) calculados neste 

estudo e plotados no gráfico apresentado na Figura 5.29, foram obtidos evidentemente 

por dados conhecidos e tratados entre os anos de 2006 a 2011, e conforme verificado, 

além dos resultados de cada ciclo terem ficado dentro dos limites mínimo e máximo 

proposto por Maidment (1993), o valor médio calculado ao longo dos cinco anos de 

verificações foi de 23,6%, muito próximo à média proposta pela equação 2.11, cujo o 

valor para uma área igual a 8,37km² (equivalente à área de estudo) é de 21,6%. O que 

nos permitiu considerar como válido o uso do estudo realizado por Maidment (1993), 

uma vez que os resultados encontrados ficaram dentro da faixa proposta pelo autor.   

Maidment (1993) além de propor uma equação capaz de mensurar qual o percentual do 

volume obtido pela EUPS será depositada no ponto de controle, ou seja, fora da bacia 

de drenagem estudada, determinou por meio de dados experimentais, quais são os 

limites mínimos e máximos desta equação, considerando-se o tamanho da área da bacia 

de drenagem.  

A Figura 6.1 apresenta uma simulação do volume de sedimento esperado, utilizando-se 

o método proposto por Maidment (1993). Ou seja, foi calculado o volume médio de 

sedimento, considerando-se uma Taxa de Transferência de Sedimento (SDR) igual a 

21,6%, conforme equação 2.11. Esse percentual foi multiplicado pelo resultado da 

Perda de Solo (A) obtido pela EUPS em cada ciclo, obtendo-se assim o volume médio 

de sedimento esperado. 

Feita a relação em cada ciclo entre os volumes determinados pela batimetria (imerso + 

emerso) e os resultados dos volumes médios esperados, é verificado que: Os ciclos 

2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 apresentaram respectivamente um volume médio 

calculado de 41,4%, 46,7% e 8,3% acima do volume real obtido pela batimetria e nos 

ciclos 2009-2010 e 2010-2011, os resultados do volume médio ficaram respectivamente 
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29% e 36,4% abaixo. Sendo que, a variação acumulada nos cinco ciclos estudados ficou 

apenas 8,6% abaixo do volume total obtido pela batimetria, o que demonstra uma 

tendência de maior precisão dos resultados nas análises de médio a longo prazo, ao 

contrário das análises realizadas em cada ciclo individualmente, que apresentaram 

variações relativamente maiores. 

 
Figura 6.1 – Gráfico comparativo entre os resultados obtidos pelo modelo (EUPS) e 

pela batimetria.  

Desde que se iniciaram os trabalhos de batimetria no reservatório da barragem Estéril 

Sul em 2006, foram carreados e contidos cerca de 885.000m³, considerando-se os 

volumes de sedimento imerso e emerso. Conforme Tabela 5.1 apresentada no capítulo 

5, fica evidente esta contribuição de finos ao longo dos ciclos estudados. Nota-se 

também que após o ano de 2008 o aporte de sedimentos aumentou mais de 200%, esse 

aumento esta intimamente ligado ao processo de supressão vegetal realizado na porção 

Sul III durante o ano de 2009, o que expôs cerca de 43 ha de terreno natural (Figura 

6.2). O acréscimo de volume carreado foi detectado pela EUPS quando feita a análise 

da perda de solo no Ciclo 2008-2009. 
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Figura 6.2 – Porção Sul III onde foi realizada a supressão vegetal (2009) 

Como é possível verificar nas Figuras 5.24 a 5.28, que foram apresentadas no capítulo 

5, as regiões com maior perda de solo, são os taludes e as encostas sem proteção 

vegetal, fato já esperado, uma vez que essas regiões apresentam desde uma média a uma 

alta declividade, supera 11º de inclinação, desta forma, gera elevados valores do Fator 

LS, além de possuírem um valor unitário para o Fator uso e manejo do solo (C). 

A perda elevada de solo nas faces dos taludes e encostas íngremes é constatada na 

prática, pois nos taludes expostos das pilhas de estéril pertencentes ao Complexo 

Minerador de Carajás são comuns à formação de grandes sulcos nas faces dos taludes, 

sulcos que podem chegar a profundidades métricas. As Figuras 6.3 e 6.4 apresentam os 

referidos sulcos em alguns taludes da PDE Sul IV. 

 

 

 

 

Figura 6.3 – Face de talude ravinado apresentando sulcos de medidas métricas – PDE 

Sul IV 
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Figura 6.4 – Face de talude ravinado. Foto da esquerda - Profundidade próxima a 1 

metro. Foto da direita - Largura superior a 2 metros – PDE Sul IV 

A Tabela 6.1 descreve de forma direta e sucinta os cenários e acontecimentos mais 

relevantes ocorridos ao longo dos ciclos, bem como apresenta uma avaliação crítica dos 

resultados obtidos via modelagem (EUPS) e via serviços de batimetria (imerso + 

emerso) em relação aos referidos cenários e acontecimentos.  

Pelos comentários realizados na Tabela 6.1, é válido afirmar que os resultados 

provenientes da modelagem matemática (EUPS) se comportaram da forma esperada, 

levando-se em consideração os acontecimentos e as condições de cada ciclo.  

O ponto de atenção está nos resultados da batimetria, que nos ciclos de 2009-2010 e 

2010-2011 apresentaram um comportamento acima do esperado.  

Com base no acompanhamento da evolução da pilha de estéril Sul ao longo dos anos, 

pode-se atribuir esse comportamento acima do esperado aos grandes processos erosivos 

e as rupturas localizadas ocorridas na pilha de estéril a partir de 2009 (Figuras 6.5 a 

6.7). 
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Tabela 6.1 – Quadro resumo – Comentários a respeito dos resultados obtidos pelo modelo (EUPS) e da batimentria em cada ciclo. 

Ciclo Evento Cenário Resultados Modelo (EUPS) - Comentário Resultados Batimetria - Comentário

2006-2007
• Primeiro ciclo de batimetria (marco zero)
• Volume modelo (EUPS) (m³) - 551.489m³
• Volume batimetria (m³) - 84.220m³

• Pé da pilha revegetado - 6,5 ha
• Área de ocupação da Pilha - 220 ha 
• Pilha com geometria difusa
• Ombreira esquerda com presença de arbustos e gramíneas - 19 ha
• Presença de vegetação no corpo da pilha na porção Sul II e Sul I - 68 ha
• Altura média da pilha - 80m
• Área de aproximadamente 15 ha em processo de recuperação vegetal na porção Sul III
• Pluviometria no Ciclo - 1.646mm
• Fator erosividade (R) no Ciclo - 10.569 MJ.mm.ha-1.h-1

FATOS RELEVANTES: Em agosto de 2006 foi realizada a primeira batimetria no 
reservatório da barragem Estéril Sul, definindo este mês e ano como marco inicial dos 
estudos.

FATOS RELEVANTES: Em agosto de 2006 foi realizada a primeira batimetria no reservatório 
da barragem Estéril Sul, definindo este mês e ano como marco inicial dos estudos.

2007-2008
• Segundo Ciclo de batimetria 
• Volume modelo (EUPS) (m³) - 376.894m³
• Volume batimetria (m³) - 55.494m³

• Pé da pilha revegetado - 6,5 ha
• Área de ocupação da Pilha - 235 ha 
• Pilha com geometria difusa
• Ombreira esquerda totalmente suprimida - 19 ha
• Presença de vegetação no corpo da pilha na porção Sul II e Sul I - 47 ha
• Altura média da pilha - 100m
• Área de aproximadamente 15 ha em processo avaçado recuperação vegetal na porção Sul III
• Pluviometria no Ciclo - 1.587mm
• Fator erosividade (R) no Ciclo - 6.599 MJ.mm.ha-1.h-1

FATOS RELEVANTES: Neste ciclo a única alteração que merece destaque em relação ao 
ciclo anterior foi o fator erosividade (R), que neste ciclo foi 32% menor que o anterior.

RESULTADOS ESPERADOS: Desta maneira era de se esperar que a perda de solo 
calculada pelo modelo neste ciclo fosse menor que a perda do ciclo anterior, fato 
comprovado pelos resultados. A perda de solo neste ciclo foi de aproximadamente 
30% menor que o anterior.

FATOS RELEVANTES: Neste ciclo a única alteração que merece destaque em relação ao ciclo 
anterior foi o fator erosividade (R), que neste ciclo foi 32% menor que o anterior.

RESULTADOS ESPERADOS: Desta maneira era de se esperar que o volume aportado para o 
reservatório da barrgem Estéril Sul fosse menor que o aporte do ciclo anterior, fato 
comprovado pelos resultados das batimetrias. O aporte de sedimento foi 34% menor  
quando se comparado com o ciclo anterior.

2008-2009
• Terceiro Ciclo de batimetria 
• Volume modelo (EUPS) (m³) - 1.284.938m³
• Volume batimetria (m³) - 256.163m³

• Pé da pilha revegetado - 6,5 ha
• Área de ocupação da Pilha - 242 ha 
• Pilha com geometria parcialmente difusa (melhora no processo de disposição)
• Ombreira esquerda totalmente suprimida - 19 ha
• Presença de vegetação no corpo da pilha na porção Sul II e Sul I - 47 ha
• Altura média da pilha - 100m
• Área de aproximadamente 13,5 ha em processo avaçado recuperação vegetal na porção Sul III
• Pluviometria no Ciclo - 3.188mm
• Fator erosividade (R) no Ciclo - 17.269 MJ.mm.ha-1.h-1
• Supressão vegetal  de aproximadamente 43 ha na porção Sul III

FATOS RELEVANTES: Neste ciclo pode-se apontar os seguintes pontos relevantes em 
comparação com o ciclo anterior;
• Ombreira esquerda totalmente suprimida;
• Supressão vegetal na porção Sul III deixando cerca de 43 ha de solo exposto
• Aumento significativo do fator erosividade (R) em relação ao ciclo anterior - Elevação 
de aproximadamente 260%

RESULTADOS ESPERADOS: Neste cenário era esperado que o modelo apontasse um 
aumento significativo nos resultados de perda de solo. Fato este comprovado, neste 
ciclo houve um aumento de mais de 340% em relação a perda de solo calculada no 
ciclo anterior.

FATOS RELEVANTES: Neste ciclo pode-se apontar os seguintes pontos relevantes em 
comparação com o ciclo anterior;
• Ombreira esquerda totalmente suprimida;
• Supressão vegetal na porção Sul III deixando cerca de 43 ha de solo exposto
• Aumento significativo do fator erosividade (R) em relação ao ciclo anterior - Elevação de 
aproximadamente 260%

RESULTADOS ESPERADOS: Neste cenário era esperado que o volume aportado para o 
reservatório da barragem Estéril Sul fosse significativamente maior quando comparado 
com o ciclo anterior. Fato este comprovado, neste ciclo houve um aumento de mais de 
460% em relação ao aporte de sedimento ocorrido no ciclo anterior.

2009-2010
• Quarto Ciclo de batimetria 
• Volume modelo (EUPS) (m³) - 864.495m³
• Volume batimetria (m³) - 262.844m³

• Supressão vegetal no pé da pilha - 6,5 ha
• Área de ocupação da Pilha - 242 ha 
• Pilha com geometria parcialemnte difusa (melhora no processo de disposição)
• Ombreira esquerda totalmente suprimida - 19 ha
• Presença de vegetação no corpo da pilha na porção Sul II e Sul I - 47 ha
• Altura média da pilha - 130m
• Área de aproximadamente 14 ha em processo avaçado recuperação vegetal na porção Sul III
• Pluviometria no Ciclo - 2.034mm
• Fator erosividade (R) no Ciclo - 9.963 MJ.mm.ha-1.h-1
• Supressão vegetal  de aproximadamente 49 ha na porção Sul III

FATOS RELEVANTES: Neste ciclo as únicas alterações que merecem destaque em 
relação ao ciclo anterior foram; O fator erosividade (R), que neste ciclo foi 43% menor 
que o anterior e a supressão realizada no pé da pilha, que expos cerca de 6,5 ha de 
solo (talude).

RESULTADOS ESPERADOS: Desta maneira era de se esperar que a perda de solo 
calculada pelo modelo neste ciclo fosse significativamente menor que a perda do ciclo 
anterior, fato comprovado pelos resultados. A perda de solo neste ciclo foi de 
aproximadamente 33% menor que o anterior.

FATOS RELEVANTES: Neste ciclo as únicas alterações que merecem destaque em relação ao 
ciclo anterior foram; O fator erosividade (R), que neste ciclo foi 43% menor que o anterior 
e a supressão realizada no pé da pilha, que expos cerca de 6,5 ha de solo (talude).

RESULTADOS ESPERADOS: Desta maneira era de se esperar que o volume aportado para o 
reservatório da barragem Estéril Sul fosse menor quando comparado com o ciclo anterior, 
fato não comprovado pelos resultados, pois o volume aportado foi aproximadamente 2% 
maior em relação ao aporte de sedimento ocorrido no ciclo anterior.

2010-2011
• Quinto e último Ciclo de batimetria 
• Volume modelo (EUPS) (m³) - 667.005m³
• Volume batimetria (m³) - 226.707m³

• Pé da pilha revegetado - 6,5 ha
• Área de ocupação da Pilha - 254 ha 
• Pilha com geometria pouco difusa (melhora no processo de disposição)
• Ombreira esquerda totalmente suprimida - 19 ha
• Presença de vegetação no corpo da pilha na porção Sul II e Sul I - 47 ha
• Altura média da pilha - 150m
• Área de aproximadamente 13,5 ha em processo avaçado recuperação vegetal na porção Sul III
• Pluviometria no Ciclo - 1.695mm
• Fator erosividade (R) no Ciclo - 8.891 MJ.mm.ha-1.h-1
• Supressão vegetal  de aproximadamente 49 ha na porção Sul III

FATOS RELEVANTES: Neste ciclo as únicas alterações que merecem destaque em 
relação ao ciclo anterior foram; O fator erosividade (R), que neste ciclo foi 11% menor 
que o anterior e a revegetação realizada no pé da pilha, que protegeu cerca de 6,5 ha 
de solo (talude).

RESULTADOS ESPERADOS: Desta maneira era de se esperar que a perda de solo 
calculada pelo modelo neste ciclo fosse pouco menor que a perda do ciclo anterior, 
fato comprovado pelos resultados. A perda de solo neste ciclo foi de 
aproximadamente 22% menor que o anterior.

FATOS RELEVANTES: Neste ciclo as únicas alterações que merecem destaque em relação ao 
ciclo anterior foram; O fator erosividade (R), que neste ciclo foi 11% menor que o anterior 
e a revegetação realizada no pé da pilha, que protegeu cerca de 6,5 ha de solo (talude).

RESULTADOS ESPERADOS: Desta maneira era de se esperar que o volume aportado para o 
reservatório da barrgem Estéril Sul fosse menor que o aporte do ciclo anterior, fato 
comprovado pelos resultados das batimetrias. O aporte de sedimento foi 14% menor  
quando se comparado com o ciclo anterior.
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Figura 6.5 – Erosão formada pela deficiência no sistema de drenagem longitudinal das 

bermas. Foto: PDE Sul / Porção Sul II (2009) 

 

Figura 6.6 – Erosão formada pela deficiência no sistema de drenagem longitudinal das 

bermas. Foto: PDE Sul / Porção Sul IV (2010) 

 

Figura 6.7 – Erosão formada pela deficiência no sistema de drenagem longitudinal das 

bermas. Foto: PDE Sul / Porção Sul IV (2011)  
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Os problemas ocorreram principalmente pela deficiência do sistema de drenagem 

superficial. Infelizmente estas erosões e rupturas não são na maioria das vezes 

cadastradas topograficamente, devido à falta de acesso aos locais das ocorrências, o que 

impossibilita assim a cubagem dos seus respectivos volumes. De qualquer forma, é 

certo afirmar que estas rupturas e grandes erosões contribuíram para o aumento no 

volume de sedimento aportado para a barragem Estéril Sul, o que justifica o 

comportamento fora do esperado, uma vez que o modelo matemático (EUPS) não avalia 

a geração de sedimentos por erosões e rupturas. 

6.2 Comparativo entre metodologias 

Neste item realiza-se de forma simplificada um comparativo entre a metodologia atual, 

comumente utilizada pelas empresas projetistas (Taxas Médias), a metodologia proposta 

neste trabalho (EUPS) e os volumes reais obtidos pelas batimetrias em cada ciclo 

estudado. 

 Realiza-se ainda a aplicação da equação de perda do solo (EUPS) em um projeto futuro 

associado à utilização de técnicas de uso e manejo do solo. 

Seguindo-se a lógica, foi realizado o cálculo da estimativa do volume de sedimento 

esperado, com a utilização da metodologia de uso de uma taxa média de geração de 

sedimento. O cálculo foi realizado considerando-se taxas médias variando de 

250m³/ha/ano até 2.000m³/ha/ano, conforme Tabela 2.1 disponível no Capítulo 2. 

As áreas utilizadas para a definição da expectativa do volume anual de sedimento foram 

definidas pelo limite da pilha de estéril e pelos limites das áreas suprimidas. Essas áreas 

foram multiplicadas pelas taxas médias, obtendo-se assim o volume esperado de 

sedimento anual para cada ciclo. 

As Tabelas 6.2 a 6.3 apresentam os dados consolidados dos cálculos, bem como os 

resultados obtidos pela EUPS e pela Batimetria. O Volume obtido pela EUPS 

considerou os mesmos volumes apresentados no gráfico da Figura 6.1, ou seja, o valor 

bruto da Perda de Solo (A) obtido pela EUPS em cada ciclo foi multiplicado por 21,6%, 
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referente à Taxa de Transferência de Sedimento (SDR) para uma área de drenagem de 

8,37km². 

Tabela 6.2 – Volumes de sedimento – Taxa média de 250m³/ha/ano 

 

Tabela 6.3 – Volumes de sedimento – Taxa média de 1.000m³/ha/ano 

 

Tabela 6.4 – Volumes de sedimento – Taxa média de 2.000m³/ha/ano 

 

Conforme Tabelas 6.2 a 6.4, os volumes totais calculados com a utilização de taxas 

médias para a predição do volume de sedimento, variaram entre -63% a 199% em 

relação ao volume real de sedimento retido na barragem Estéril Sul. Na última coluna 

de cada tabela, pode-se verificar a grande variação das Taxas Médias Reais, calculadas 

pela relação entre os resultados das batimetrias e pelas áreas das pilhas em cada ciclo. 

CICLO Área da Pilha (ha)
 Batimetria

Imerso + Emerso
(m³)

Taxa Média 
(m³/ha/ano)

Volume Calculado

 Taxa Média (m³)

Variação

 Taxa Média 
(%)

Volume EUPS (*)
(m³)

Variação 

EUPS
(%)

Taxa Média 
REAL calculada

(m³/ha)

2006-2007 220 84.220,00 250,00 55.000,00 -35% 119.121,72 41,4% 382,82

2007-2008 235 55.493,90 250,00 58.750,00 6% 81.409,30 46,7% 236,14

2008-2009 285 256.163,40 250,00 71.250,00 -72% 277.546,67 8,3% 898,82

2009-2010 285 262.844,00 250,00 71.250,00 -73% 186.731,12 -29,0% 922,26

2010-2011 297 226.706,67 250,00 74.250,00 -67% 144.073,16 -36,4% 763,32

Total
2006-2011 885.427,97 330.500,00 -63% 808.881,97 -8,6%

(*) Utilizando-se a Taxa de Transferência de Sedimento proposta por Maidment (1993) de 21,6% para uma área de contribuição de 8,37km2.

CICLO Área da Pilha (ha)
 Batimetria

Imerso + Emerso
(m³)

Taxa Média 
(m³/ha/ano)

Volume Calculado

 Taxa Média (m³)

Variação

 Taxa Média 
(%)

Volume EUPS (*)
(m³)

Variação 

EUPS
(%)

Taxa Média 
REAL calculada
(m³/ha/ciclo)

2006-2007 220 84.220,00 1.000,00 220.000,00 161% 119.121,72 41,4% 382,82

2007-2008 235 55.493,90 1.000,00 235.000,00 323% 81.409,30 46,7% 236,14

2008-2009 285 256.163,40 1.000,00 285.000,00 11% 277.546,67 8,3% 898,82

2009-2010 285 262.844,00 1.000,00 285.000,00 8% 186.731,12 -29,0% 922,26

2010-2011 297 226.706,67 1.000,00 297.000,00 31% 144.073,16 -36,4% 763,32

Total
2006-2011

885.427,97 1.322.000,00 49% 808.881,97 -8,6%

(*) Utilizando-se a Taxa de Transferência de Sedimento proposta por Maidment (1993) de 21,6% para uma área de contribuição de 8,37km2.

CICLO Área da Pilha (ha)
 Batimetria

Imerso + Emerso
(m³)

Taxa Média 
(m³/ha/ano)

Volume Calculado

 Taxa Média (m³)

Variação

 Taxa Média 
(%)

Volume EUPS (*)
(m³)

Variação 

EUPS
(%)

Taxa Média 
REAL calculada

(m³/ha)

2006-2007 220 84.220,00 2.000,00 440.000,00 422% 119.121,72 41,4% 382,82

2007-2008 235 55.493,90 2.000,00 470.000,00 747% 81.409,30 46,7% 236,14

2008-2009 285 256.163,40 2.000,00 570.000,00 123% 277.546,67 8,3% 898,82

2009-2010 285 262.844,00 2.000,00 570.000,00 117% 186.731,12 -29,0% 922,26

2010-2011 297 226.706,67 2.000,00 594.000,00 162% 144.073,16 -36,4% 763,32

Total
2006-2011

885.427,97 2.644.000,00 199% 808.881,97 -8,6%

(*) Utilizando-se a Taxa de Transferência de Sedimento proposta por Maidment (1993) de 21,6% para uma área de contribuição de 8,37km2.



 149 

No gráfico apresentado na Figura 6.8, é feita a consolidação das variações calculadas 

por meio das metodologias de taxa média e EUPS. 

 
Figura 6.8 – Gráfico comparativos das variações calculadas entre metodologias (EUPS 

e Taxa Média).  

Em relação aos resultados apresentados na Figura 6.8 pode-se fazer as seguintes 

observações; 

• Variação EUPS – Conforme descrito anteriormente, o calculo realizado apresentou 

uma variação significativa nos ciclos individuais, porém estas variações estão dentro do 

proposto por Maidment (1993). Quanto à variação na média geral (cinco ciclos) o 

resultado ficou muito próximo do volume real, determinado por meio da batimetria; 

• Variação Taxa Média = 250 m³/ha/ano – Em geral, as variações calculadas nos 

ciclos individuais, considerando-se uma taxa média de 250m³/ha/ano, indicaram um 

volume calculado de sedimento significativamente abaixo do volume real. Esta 

tendência gerou uma média geral 63% abaixo do volume real, determinado por meio da 

batimetria. 
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 • Variação Taxa Média = 1.000 m³/ha/ano – As variações calculadas utilizando-se 

uma taxa média de 1.000 m³/ha/ano obtiveram nos ciclos 2006/2007 e 2007/2008 

resultados significativamente altos, e nos ciclos 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 as 

variações entre os volumes calculados e os volumes reais, foram relativamente 

pequenas. Porém, quando analisada a média geral (cinco ciclos), esta ficou 49% acima 

do volume real, determinado por meio da batimetria. 

• Variação Taxa Média = 2.000 m³/ha/ano – Em geral, as variações calculadas nos 

ciclos individuais, considerando-se uma taxa média de 2.000m³/ha/ano, indicaram um 

volume calculado de sedimento extremamente acima do volume real. Esta tendência 

gerou uma média geral 199% acima do volume real, determinado por meio da 

batimetria. 

Diante do exposto é verificada a grande fragilidade na adoção de taxas médias para a 

mensuração do volume a ser aportado para as estruturas de contenção de finos. Pois, no 

caso estudado, quando aplicada à taxa mínima (250m³/ha/ano), chega-se a valores 

subestimados e na aplicação das taxas máximas (2.000m³/ha/ano), os valores são 

superestimados. Ressalta-se que esta tendência não pode ser considerada como uma 

regra geral e sim como uma constatação realizada em um caso de estudo específico, 

visto que a alteração do cenário (pluviometria, geometria, uso e manejo, etc.) pode gerar 

resultados totalmente diferentes aos encontrados. 

Após a avaliação do uso das taxas médias em um caso real,  foi realizada a aplicação da 

metodologia de perda de solo (EUPS) em um projeto futuro da própria PDE Sul. Foram 

consideradas como premissas um valor médio de erosividade de 10.000 MJ.mm.ha-

1.ano-1, que representa a média histórica na região do estudo e uma taxa de transferência 

de sedimentos igual a 28%, igual ao valor médio proposto por Maidment (1993), 

considerando-se uma área de contribuição na ordem de 3,61 km².  

Esta avaliação utiliza o projeto executivo da PDE Sul em duas etapas distintas. A 

primeira considerando-se sua geometria em uma fase intermediária, com a crista na cota 

de referência EL.750,00, e a segunda com a geometria no seu estágio final, pronta para 

desativação. Ambas as etapas apresentam taludes rebatidos com ângulo de face em 
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torno de 27º. Os mapas da perda de solo das geometrias utilizadas são apresentadas nas 

Figuras 6.9 e 6.10, 

 

Figura 6.9 – Mapa da perda de solo do projeto da PDE Sul - Geometria intermediária 

 

Figura 6.10 – Mapa da perda de solo do projeto da PDE Sul - Geometria Final. 
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Após a análise das geometrias propostas, foram realizadas comparações levando-se em 

consideração a realização de revegetação nos taludes da pilha de estéril, que demonstra 

desta forma os ganhos na aplicação de um eficiente plano de uso e manejo do solo 

(Tabelas 6.5 e 6.6). Para os comparativos entre as condições de solo exposto e 

protegido, foi considerado um fator de uso e manejo do solo igual a 0,003, com uma 

proteção vegetal composta por 25% de arbustos e 95% de gramíneas. 

Para os cálculos do custo dos serviços de dragagem e de proteção vegetal, foram 

considerados os seguintes valores:  

 Serviço de dragagem - R$ 18,00/m³; 

 Serviço de revegetação - R$ 0,35/m². 

Os custos são baseados nos valores atuais aplicados em contratos da VALE no 

Complexo Minerador de Carajás referentes ao ano de 2012. 

Tabela 6.5 – Comparativos gerais – ETAPA Intermediária 

 

Tabela 6.6 – Comparativos gerais – ETAPA Final 

 

Proteção dos 
Taludes (%)

Geração Sedimento 
(m³/ano)

Área Protegida 
(m²)

Custo Dragagem 
(R$/m³)

Custo Proteção 
Vegetal (R$/m²)

Taxa Média de 
Geração Sedimento 

(m³/ha/ano)

0% 224.393 0 R$ 4.039.071 R$ 0 620,9
10% 206.007 96.710 R$ 3.708.128 R$ 33.849 570,0
20% 187.621 193.420 R$ 3.377.185 R$ 67.697 519,2
30% 169.236 290.130 R$ 3.046.243 R$ 101.546 468,3
40% 150.850 386.840 R$ 2.715.300 R$ 135.394 417,4
50% 132.464 483.550 R$ 2.384.357 R$ 169.243 366,5
60% 114.079 580.260 R$ 2.053.414 R$ 203.091 315,7
70% 95.693 676.970 R$ 1.722.471 R$ 236.940 264,8
80% 77.307 773.680 R$ 1.391.529 R$ 270.788 213,9
90% 58.921 870.390 R$ 1.060.586 R$ 304.637 163,0

100% 40.536 967.100 R$ 729.643 R$ 338.485 112,2

Proteção dos 
Taludes (%)

Geração Sedimento 
(m³/ano)

Área 
Protegida (m²)

Custo Dragagem 
(R$/m³)

Custo Proteção Vegetal 
(R$/m²)

Taxa Média de 
Geração Sedimento 

(m³/ha/ano)
0% 619.210 0 R$ 11.145.776 R$ 0 1.713,4
10% 560.498 200.658 R$ 10.088.966 R$ 70.230 1.550,9
20% 501.786 401.315 R$ 9.032.155 R$ 140.460 1.388,5
30% 443.075 601.973 R$ 7.975.345 R$ 210.690 1.226,0
40% 384.363 802.630 R$ 6.918.534 R$ 280.921 1.063,5
50% 325.651 1.003.288 R$ 5.861.724 R$ 351.151 901,1
60% 266.940 1.203.945 R$ 4.804.913 R$ 421.381 738,6
70% 208.228 1.404.603 R$ 3.748.103 R$ 491.611 576,2
80% 149.516 1.605.260 R$ 2.691.292 R$ 561.841 413,7
90% 90.805 1.805.918 R$ 1.634.482 R$ 632.071 251,3

100% 32.093 2.006.575 R$ 577.671 R$ 702.301 88,8
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Pelos resultados apresentados nas Tabelas 6.5 e 6.6 é notória a grande importância da 

proteção vegetal nos taludes, pois esta minimiza de forma significativa o volume de 

sedimento gerado pela pilha. Nas tabelas é possível verificar que o custo para se realizar 

a dragagem de um reservatório é inversamente proporcional à área revegetada, pois, 

quando são aplicadas técnicas de uso e manejo, os volumes de sedimento são 

significativamente minimizados, o que produz a redução dos custos com o processo de 

dragagem.  

Ainda nas Tabelas 6.5 e 6.6, é possível verificar a grande variação das taxas médias de 

geração de sedimento, o que reforça a necessidade de uma avaliação crítica na aplicação 

destas taxas em estudos futuros, pois, no exemplo fica evidente que a utilização de uma 

taxa fixa para mensurar a geração de sedimentos não irá refletir a realidade. Ressalta-se 

que nesta simulação apenas o fator Uso e Manejo do Solo foi modificado. 

As Figuras 6.11 e 6.12 mostram dois taludes de pilhas de estéril pertencentes ao 

complexo minerador de Carajás que foram revegetados há cerca de cinco anos e dois 

anos respectivamente, e pelas inspeções rotineiras pode-se afirmar que a geração de 

sedimentos para o meio ambiente é imperceptível, o que reforça ainda mais a 

importância da realização da revegetação nos taludes imediatamente finalizados. 

 
Figura 6.11 – Talude revegetado na face leste da PDE Norte I – Complexo 

Minerador de Carajás (2011) 
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Figura 6.12 – Talude revegetado na face oeste da PDE Viaduto – Complexo 
Minerador de Carajás (2011) 

 

Desta forma, fica evidenciada a grande importância na construção de uma pilha de 

estéril de forma sequenciada, prevendo-se o rebatimento dos taludes operacionais, a 

revegetação imediata e a implantação das estruturas de drenagem superficial ao longo 

dos anos. Certamente esta prática representaria um ganho substancial nos âmbitos 

ambiental e econômico.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS  

7.3 Conclusões e sugestões para pesquisas futuras  

Conforme comentários apresentados na Tabela 6.1 (Quadro resumo – Comentários a 

respeito dos resultados obtidos pelo modelo (EUPS) e da batimetria em cada ciclo), o 

comportamento da EUPS ficou dentro do esperado, quando consideradas as condições 

de contorno (Pluviometria, geometria, uso e manejo, etc.).  A EUPS reproduziu em seus 

resultados as mudanças de cenários ocorridas em cada ciclo e ressaltou a resposta dada 

pelo modelo, quando efetuada a supressão de aproximadamente 43ha na porção Sul III, 

no ciclo 2008/2009.  

A geração excedente de sedimento ocorrida nos ciclos 2009/2010 e 2010/2011 pode ser 

atribuída aos grandes processos erosivos e as rupturas localizadas ocorridas na pilha de 

estéril a partir de 2009, infelizmente não foi possível mensurar a contribuição de 

sedimento oriundas destas erosões e rupturas. Porém, é certo afirmar que esses eventos 

contribuíram para o aumento no volume de sedimento aportado para a barragem Estéril 

Sul, o que justifica o comportamento fora do esperado, uma vez que o modelo 

matemático (EUPS) não avalia a geração de sedimentos por erosões e rupturas. 

A PDE Sul utilizada neste caso de estudo, mesmo sem possuir um perfeito 

planejamento e sequenciamento, apresentou Taxas de Transferência de Sedimentos 

(SDR) dentro dos limites mínimo e máximo proposto por Maidment (1993), sendo que 

o valor médio calculado ao longo dos cinco anos de verificações foi de 23,6%, muito 

próximo à média proposta pela equação 2.11, cujo valor para uma área igual a 8,37km² 

(equivalente à área de estudo) é de 21,6%. O que nos permite considerar como válido o 

uso neste trabalho do estudo realizado por Maidment (1993), uma vez que os resultados 

encontrados ficaram dentro da faixa proposta pelo autor e representam uma boa 

estimativa para projetos futuros. 

Com base nas variações calculadas em relação ao volume determinado pela batimetria 

pelo volume calculado pela EUPS, os ciclos 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 
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respectivamente apresentaram resultados 41,4%, 46,7% e 8,3% acima do volume real 

obtido pela batimetria e os ciclos 2009-2010 e 2010-2011 respectivamente apresentaram 

resultados 29% e 36,4% abaixo do volume real. E a variação acumulada nos cinco 

ciclos estudados ficou apenas 8,6% abaixo do volume total obtido pela batimetria, o que 

demonstra uma tendência de maior precisão dos resultados nas análises de médio a 

longo prazo, ao contrário das análises realizadas em cada ciclo individualmente, que 

apresentaram variações relativamente maiores. 

Devido a tendência observada da EUPS de apresentar maior precisão nas análises de 

médio a longo prazo, recomenda-se que para análises anuais, em que se prevê a 

remoção de sedimentos anualmente, sejam adotados valores da Taxa de Transferência 

de Sedimentos que tendem ao limite máximo proposto por Maidment (1993), 

considerando-se obviamente a área de drenagem do estudo em questão. Assim, é 

possível garantir uma segurança ambiental, no caso de alguma eventualidade. 

De forma a melhorar a compreensão entre o volume real gerado e os resultados 

calculados por meio da Equação Universal da Perda de Solo (EUPS), recomenda-se que 

os estudos utilizando-se a EUPS na PDE Sul sejam contínuos ao longo dos anos, para 

aumentar a confiabilidade nos resultados, e certamente irá possibilitar a criação de uma 

Taxa de Transferência de Sedimentos específica para a região estudada. 

Com base nos resultados apresentados nas Tabelas 6.2 a 6.4, gerou-se o gráfico 

comparativo entre as metodologias (Taxa Média e EUPS), conforme ilustrado na Figura 

7.1.  

O gráfico demonstra de forma clara a evolução ao longo dos ciclos de cada 

metodologia, quando se compara com os resultados obtidos pela batimetria. Verifica-se, 

então, que a linha representada pelos resultados obtidos pela EUPS possui uma 

tendência similar à linha representada pelos resultados reais (batimetria). O contrário 

ocorre quando são comparadas as linhas referentes aos resultados das taxas médias, 

neste caso não existe nenhuma coerência em relação à linha representada pelos 

resultados reais. 

As Tabelas 6.2 a 6.4 ainda demonstram qual taxa média real deveria ser aplicada em 

cada ciclo para obter o volume exato de material gerado pela pilha de estéril. Nestas 
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tabelas se pode observar a grande variação das taxas em cada ciclo, cujo valor mínimo 

calculado é de 236,14m³/ha/ano e o valor máximo é de 922,26m³/ha/ano.  

 

Figura 7.1 – Comparativo entre metodologias – Taxa Média e EUPS. 

Diante do exposto, concluí-se que a adoção de taxas médias não é capaz de reproduzir 

resultados condizentes com a realidade, muito menos simular mudanças de cenários, 

isto se deve ao fato destas taxas considerarem apenas a área de ocupação da pilha, e 

desprezarem fatores fundamentais como: Pluviometria, geometria, características dos 

solos, uso e manejo do solo, etc.. 

Quando adotada a EUPS em um projeto futuro, também foi possível verificar a grande 

variação das taxas médias de geração de sedimento nos diversos cenários estudados 

(Tabelas 6.5 e 6.6), essas taxas foram obtidas pela razão entre a perda de solo calculada 

pela EUPS e a área de ocupação da pilha.  

Estas diferenças se dão pelo fato da EUPS mensurar a perda de solo e considerar fatores 

fundamentais, como: Pluviometria, geometria, características dos solos, uso e manejo 

do solo, etc., o que pode gerar resultados diferentes ainda que seja considerada a mesma 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

V
o

lu
m

e
 S

e
d

im
e

n
to

 (
m

³)

BATIMETRIA

EUPS

Taxa Média 250m³/ha/ano

Taxa Média 1.000m³/ha/ano

Taxa Média 2.000m³/ha/ano



 158 

área de ocupação da pilha. Ou seja, a mesma pilha com a mesma área de ocupação pode 

gerar mais ou menos sedimento, em conformidade, obviamente, com a variação dos 

referidos fatores. 

Pelos resultados apresentados nas Tabelas 6.5 e 6.6, ficou evidente que a proteção 

vegetal ou fator uso e manejo do solo é a variável mais importante na prevenção e 

minimização da geração de sedimentos, isto pelo simples fato do fator variar entre 1 e 

0,003. Fato constatado na prática, conforme observado nas pilhas Norte I e Viaduto 

supracitadas, que apresentam geração de sedimento irrelevante, isto por estarem 

totalmente revegetadas. 

Outra grande vantagem da prática de proteção vegetal, mostrada de forma simplificada 

neste trabalho, é que seu custo é relativamente baixo, quando é comparado aos custos 

para remoção de sedimentos, isto sem computar os gastos com a construção dos diques 

ou barragens, o que aumentaria ainda mais esta diferença. 

Os fatos concluem por si só que é mais econômico tratar a causa do problema e não sua 

consequência (sedimentos), sem falar das questões ambientais, pois, quanto maior a 

estrutura prevista para conter os sedimentos, maior a área impactada e maior será o risco 

envolvido. 

Ficou evidente também que o processo de supressão vegetal que deixa o solo exposto é 

um fator extremamente impactante na geração de sedimentos. Desta forma, fica 

altamente recomendado que os processos de supressão ocorram de forma sequenciada e 

planejada, o que evita a exposição desnecessária do solo, preferencialmente, a supressão 

deve ser realizada se possível no período de seca. 

De forma a aferir os resultados da EUPS, é recomendado que fossem construídos 

talhões experimentais com o objetivo de determinar a perda de solo real pela erosão, sob 

chuva natural, nos mais variados tipos de solos submetidos às mais variadas formas de 

proteção vegetal. Também podem ser realizadas determinações de perdas de solo pela 

erosão, sob chuva artificial, com simuladores de chuva, também para estudar os 

diferentes tipos de solo e diferentes coberturas vegetais. 
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Recomenda-se também que seja aplicada esta metodologia em outras pilhas de estéril 

existentes, preferencialmente naquelas que possuem estruturas de contenção de finos 

controladas por meio de batimetria e seja prática o levantamento topográfico do volume 

emerso. Bem como, aplicar esta metodologia não só em pilhas de estéril, também em 

cavas, o que certamente irá gerar dados importantes para o planejamento e controle dos 

sedimentos gerados nestas estruturas. 

É certo que a utilização deste modelo matemático associado a um sistema de 

informação geográfica (SIG) é uma ferramenta poderosa para a avaliação de diversos 

fatores no planejamento de uma pilha de estéril.  Porém, como qualquer modelo 

matemático, deve-se ter um cuidado especial na aquisição e tratamento dos dados a 

serem utilizados, com o objetivo de não reproduzir resultados errôneos que levem a um 

mau planejamento da pilha de estéril e na deficiência do sistema de contenção de finos. 

Diante do exposto ao longo do trabalho e dos resultados obtidos pela aplicação da 

Equação Universal de Perda do Solo (EUPS), pode-se considerar que a utilização desse 

modelo matemático, associado ao uso de ferramentas de análise espacial (GIS), é 

adequada e reproduz resultados mais condizentes com a realidade, quando é comparado 

com as taxas médias de geração de sedimento comumente utilizados no meio técnico.  
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