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DE CARVALHO, D. P. Quantificação de elementos-traço em diferentes solos na área de 

influência do futuro reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio, Porto-Velho RO.  

 

RESUMO 

 

O solo é um importante compartimento no ciclo biogeoquímico de elementos-traço agindo 

como reservatório e modulando a entrada dos elementos para os ecossistemas por processos 

naturais e/ou antrópicas. Este trabalho teve como objetivo quantificar os elementos-traço Hg, 

Fe, Zn, Mn, Co, Cu, Cr, Pb e Ni em diferentes tipos de solos na área de influência do futuro 

reservatório da usina hidrelétrica de Santo Antônio, Porto Velho - RO. As coletas de solos 

foram realizadas em 30 perfis nos horizontes superficiais até a profundidade máxima de 

1,50m (n=156) nos solos de terra firme e sob influência hídrica do entorno do rio Madeira e 

tributários. Para solubilização química das amostras utilizou-se de HCl:HNO3 com filtração 

por gravidade em filtros de celulose na fração do sedimento <200mesh (<75µm). Para a 

determinação das concentrações dos elementos-traço Fe, Zn, Mn, Co, Cu, Cr, Pb e Ni 

utilizou-se a espectrofotometria de absorção atômica de chama. Para análise de Hg foi 

utilizada espectrofotometria de absorção atômica por geração de vapor frio. As concentrações 

dos elementos-traço para os solos foram expressas em mg/kg com valores mínimo e máximo 

sendo para os solos de terra firme: Fe (2103,63 : 67869,41); Zn (4,37 : 19,91); Mn (5,82: 

39,06 ); Co (<LQ: 2,75); Cu (0,44: 11,45); Cr (1,19 : 13,06 ); Pb  (1,17: 11,99); Ni (0,57: 

6,29); Hg (0,0494: 0,2135 ). Solos sob influência dos tributários: Fe (245,76 : 18843,22); Zn 

(1,28 : 6,0); Mn (3,07: 257,05 ); Co (0,51: 4,99); Cu (0,64: 15,17); Cr (0,38 : 10,75 ); Pb  

(2,90: 43,33); Ni (0,84: 16,60); Hg (0,0213 : 0,1706): Solos sob influência do rio Madeira  

variando para o Fe (8965,81 : 48649,90); Zn (4,91: 96,18); Mn (20,60: 717,86); Co (1,0: 

20,87); Cu (3,24: 18,97); Cr (2,08 : 12,90 ); Pb (4,89 : 19,05); Ni (2,12 : 29,12); Hg ( 0,0308 : 

0,1995). Os solos de terra firme apresentaram concentração média de Hg superior a dos solos 

sazonalmente inundados no entorno dos tributários e do rio Madeira. Os LATOSSOLOS, 

CAMBISSOLOS e NEOSSOLOS apresentaram concentrações mais elevadas de Hg do que os 

GLEISSOLOS. Neste trabalho, identificamos uma área na região de Morrinhos com 

concentração de 3,519 mg Hg/kg, até 30 vezes superior à média global de 0,10 mg Hg/kg, 

sendo, provavelmente, uma fonte pontual de contaminação relacionada às atividades de 

garimpo de ouro na região. A análise de componentes principais para elementos-traço como 

parâmetros granulométricos, pH e capacidade de troca catiônica demonstrou três grupos 

distintos. Grupo 1; solos de terra firme dos tributários e do rio Madeira associado a argila, Hg, 

Al, areias grossas e médias. Grupo 2; solos alagáveis sob influência dos tributários associado 

a areia média. Grupo 3; solos alagáveis sob influência do rio Madeira associados ao silte, 

capacidade de troca catiônica, areia muito fina e Fe, Zn, Mn, Co,Cu, Cr, Pb, Ni. A 

concentração dos elementos nos solos está abaixo dos valores de média global, excetuando-se 

o mercúrio. Embora o Estado de Rondônia não possua uma legislação em nível de 

background de elementos químicos em solos, todos os resultados encontrados estão de acordo 

com o preconizado para valores de prevenção pela resolução CONAMA 420/09.   

 

 

Palavras Chaves: Biogeoquímica, elementos-traço, solos, Amazônia Ocidental. 

 

 



 

 

De CARVALHO, D.P. Quantification of trace elements in different soils in the catchment 

area of the future reservoir of the hydroelectric plant of Santo Antonio, Porto Velho-RO. 

 

ABSTRACT  

 

 

Soil is an important compartment in the biogeochemical cycling of trace elements acting as a 

reservoir and modulating the entry of elements to ecosystems by natural processes and / or 

anthropogenic. This study aims to quantify the trace elements Hg, Fe, Zn, Mn, Co, Cu, Cr, Ni 

and Pb in different soil types in the area of influence of the future reservoir of the 

hydroelectric plant of Santo Antonio, Porto Velho - RO. The soil samples were collected in 30 

profiles of the superficial horizons until the maximum depth of 1.50 m (n = 156) in upland 

soil under hidric influence of the surroundings of the Madeira River and tributaries. For the 

sample chemical extraction HCl: HNO3 was used followed by gravity filtration of soil 

fraction in  fraction <200mesh (<75μm). To determine concentrations of trace elements Fe, 

Zn, Mn, Co, Cu, Cr, Pb and Ni we used flame atomic absorption spectrophotometry. For 

analysis of Hg we used cold vapor atomic absorption spectrometry. The concentrations of 

trace elements in the soil were expressed in mg / kg with a minimum and maximum being for 

the upland soil: Fe (2103.63: 67869.41), Zn (4.37:19.91); Mn (5.82 : 39.06), Co (<LQ : 2.75), 

Cu (0.44 : 11.45), Cr (1.19 : 13.06), Pb (1.17 : 11, 99), Ni (0.57 : 6.29), Hg (0.2135 : 0.0494). 

Soils under the influence of tributaries: Fe (245.76:18843.22), Zn (1.28: 6.0), Mn (3.07: 

257.05), Co (0.51 : 4.99); Cu (0.64 : 15.17), Cr (0.38 : 10.75), Pb (2.90 : 43.33), Ni (0.84 : 

16.60), Hg (0.1706 : 0.0213): Soil under the influence of the Madeira River to  Fe (8965.81 : 

48649.90), Zn (4.91 : 96.18), Mn (20.60 : 717.86), Co (1,0 : 20.87), Cu (3.24 :, 18.97), Cr 

(2.08 : 12.90), Pb (4.89 : 19.05), Ni (2.12 : 29.12 ), Hg (0.0308 : 0.1995). The upland soil 

showed the average concentration of Hg higher than the seasonally flooded soils in the 

vicinity of the tributaries and the Madeira river. The LATOSSOILS, CAMBISSOILS had 

higher concentrations of Hg that GLEISSOILS. In this study, we identified an area in the 

region of Morrinhos with a concentration of 3.5186 mg Hg / kg , that correspond to 30 times 

the global average of 0.1 mg Hg / Kg, being a local source of contamination related to gold 

mining activities in region. The analyses of main components for trace elements such as 

granulometric parameters, pH and cationic exchange capacity showed three distinct groups:    

group 1 of upland soil of tributaries of the Madeira river and the associated clays, Hg, Al, 

coarse  and  medium grain sands. Group 2 flooded soils under the influence of tributaries 

associated with medium sand. Group 3 flooded soils under the influence of the Madeira River 

associated with the silt, cation exchange capacity, very fine sand and Fe, Zn, Mn, Co, Cu, Cr, 

Pb, Ni. The concentration of elements in soil are below the global average values, except for 

mercury. Although there are no regarding the state of Rondônia  background regulations in 

the state of all results are consistent with the guidelines for prevention of values by the 

CONAMA resolution 420/09. 

 

Keywords: biogeochemistry, trace elements, soils, western Amazon 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No contexto do desenvolvimento, pode-se relatar que o aumento populacional traz 

consigo a necessidade de incremento em recursos energéticos, na agropecuária e em materiais 

diversos, produzindo subprodutos oriundos das atividades antrópicas capazes de liberar 

resíduos que tendem a contaminar ecossistemas naturais (LACERDA, 2007). Nas últimas 

décadas do século XX a preocupação com a contaminação de elementos-traço, provenientes 

destes processos começou a ser descrita por vários pesquisadores (NRIAGU & PACYNA, 

1988), o que contribuiu para que houvesse maior controle através de leis ambientais e, 

conseqüentemente, diminuição de fontes pontuais de emissão destes contaminantes.       

Entretanto, anos sem o entendimento da toxidade e dinâmica de alguns elementos 

químicos, trazem consigo um passivo ambiental que pode através de processos de 

remobilização antrópica ou natural, liberar poluentes, colocando em risco a população e a 

biodiversidade. Estes processos difusos de contaminação são difíceis de ser identificados e 

monitorados. 

Na Amazônia Ocidental, devido à corrida do ouro, o mercúrio (Hg) foi usado em larga 

escala no processo de amalgamação do ouro, primeiramente na bacia do rio Tapajós, tido 

como a mais antiga e mais produtiva (AKAGI, 1998) e em seguida na bacia do rio Madeira. 

Como decorrência da contaminação por mercúrio foram realizados diversos estudos referentes 

à entrada e dinâmica deste elemento associado a áreas de garimpo (e.g., PFEIFFER & 

LACERDA, 1988; MALM et al , 1990; LACERDA, 1995).  

Contudo, os estudos nos solos da região, sem histórico de atividades de mineração de 

ouro apontaram concentrações elevadas de Hg, indicando que este compartimento pode atuar 

como um depósito natural, agindo como fonte no ciclo biogeoquímico deste elemento e 

favorecendo sua entrada nos ecossistemas aquáticos na forma particulada através de erosão ou 

por processos de podsolização na forma particulada ou dissolvida (ROULET et al, 1998; 

OLIVEIRA, et al, 2001; BRABO, et al, 2003; WASSERMAN, et al , 2003; LACERDA, et 

al, 2004; HERRMANN, 2008). Esta hipótese torna-se relevante quando se observa que 

mesmo com a redução do garimpo de ouro em meados dos anos 90 não houve diminuição dos 

níveis de Hg na biota e nas populações ribeirinhas tradicionais (LACERDA & BASTOS, 

2009).     

A grande preocupação em relação ao Hg se torna pertinente, visto que através da ação 

de microorganismos, o Hg oxidado pode sofrer o processo de metilação, e ser transformado 

em metil-mercúrio (BASTOS & LACERDA, 2004), podendo ser bioacumulado e 
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biomagnificado ao longo da cadeia trófica e atingir o homem.  Todavia, os estudos em relação 

à contribuição e dinâmica de outros elementos químicos na região não tiveram a mesma 

relevância, embora a tendência de aumento destes elementos contribua para identificar 

possíveis áreas de fontes de poluentes. Os trabalhos relativos ao entendimento do ciclo destes 

elementos são fundamentais para dimensionar as contribuições naturais e antrópicas nos 

ecossistemas Amazônicos (BASTOS et al , 2006). 

   O presente trabalho visou a quantificar os níveis de elementos traço (Hg, Co, Mn, Cr, 

Cu, Pb, Ni, Fe e Zn) em diferentes tipos de solos dentro da área de influência direta da Usina 

Hidrelétrica Santo Antônio em fase de construção. Para compreender a distribuição destes 

elementos neste compartimento foram analisados os solos sazonalmente alagados e solos de 

terra firme.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Dinâmicas do Crescimento Populacional e Desmatamento no Estado de Rondônia 

 

A Amazônia Legal é formada pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato 

Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e equivale a aproximadamente 

5x10
6
 km

2
, representando 60 % de todo território nacional (FEARNSIDE, 2003; FERREIRA, 

et al, 2005). O Estado de Rondônia
 
apresenta uma área territorial oficial de 237.576,167 km

2
, 

equivalente a aproximadamente 4,6% da Amazônia Legal e 2,80% de todo território nacional 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010). 

O modelo de desenvolvimento de Rondônia não difere do modelo proposto para 

Amazônia legal como um todo. Ao final da década de 70, o governo deu início a um conjunto 

de medidas na política do desenvolvimento na região com o objetivo de institucionalizar o 

Plano de Valorização da Amazônia (BRITO 2001). Esse plano teve como base a ocupação, 

através da implantação de colônias agrícolas, como política de segurança nacional dando 

inicio ao Plano de Integração Nacional (PIN) com os Projetos de Assentamento Agrários 

coordenados pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA). 

Nos anos 70 a população de Rondônia era em torno dos 130.000 habitantes, após 

quatro décadas a população se encontra em 1.535.625 tendo nos últimos dez anos um 

aumento de 155.838 pessoas (IBGE, 2010).  Este crescimento populacional juntamente com o 

desmatamento desordenado contribuiu para o surgimento de um passivo ambiental 

significativo (FERREIRA, 2009).  

Em Rondônia, os assentamentos absorveram os fluxos migratórios principalmente do 

Estado do Paraná (FEARNSIDE, 1993). O modelo de ocupação com abertura de estradas, 

extração de madeiras nobres, pecuária extensiva e agricultura tradicional ou mecanizada 

contribuiu significativamente para o desmatamento (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1: Desmatamento e incremento do desmatamento por km
2 

entre os anos de 2001(01) a 

2007(07); (compilado de Ferreira, 2009). 

 

 

Figura 2: Evolução do desmatamento (compilado de Ferreira, 2009). 

 

A BR-364 foi a principal rodovia indutora deste processo no estado de Rondônia 

proporcionando a construção de uma rede de rodovias estaduais que cortam o estado de ponta 

a ponta, retroalimentando a ocupação e o desmatamento (FERREIRA, 2009). Embora 

diversos trabalhos associem o desmatamento de uma região a partir do eixo de uma grande 

rodovia, outros fatores de natureza complexa estão associados, como o interesse do governo 

com investimentos de infra-estruturas, financiamento da cadeia produtiva, geração de energia 

e outros (ALENCAR, et al, 2004; FERREIRA, et al, 2005; FERREIRA, 2009).  
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Nos dias atuais, o alto investimento no potencial hidrelétrico da região contribuiu de 

forma direta e indireta para o desmatamento, seja pela área de inundação do empreendimento 

ou pelo deslocamento das populações. Os impactos causados pelo desmatamento influenciam 

no futuro do clima global, na perda de biodiversidade, na redução dos recursos madeireiros, 

na perda e degradação de solos, assim como na forma de vida das populações tradicionais. 

(ANGELSEN & KAIMOWITZ, 1999 apud FERREIRA, 2009; FEARNSIDE & GRAÇA, 

2006). 

 

2.2 Bacia Hidrográfica do rio Madeira 

 

A bacia Hidrográfica do rio Madeira compreende três países (Bolívia, Brasil e Peru) 

representando 23% da totalidade da bacia Amazônica (GUYOT, et al , 1995). Em território 

Brasileiro, a Bacia do rio Madeira compreende uma área superficial de 692.192 km² (ANA, 

2003), sendo a maior dentre as que englobam a rede hidrográfica do Amazonas e está dividida 

em 9 sub bacias principais. Cinco delas: Guaporé, Mamoré, Alto Madeira, Machado e Jamari 

que com exceção do rio Guaporé, com uma área no Mato Grosso e com uma parte do alto rio 

Madeira localizada no Acre, situam-se todas dentro do estado de Rondônia. As outras sub-

bacias (Baixo Madeira, Aripuanã, Canumã e Abacaxi/Mamuru) localizam-se quase em sua 

totalidade no sul do estado do Amazonas com pequena parte nos estados do Mato Grosso e 

Pará (Figura 3). 

 

Figura 3: Bacia Hidrográfica do rio Madeira e seus principais tributários. (GOULDING et al., 2003). 
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O rio Madeira situa-se em sua totalidade em terras brasileiras sendo formado pela 

junção do rio Mamoré e do rio Beni, ambos com formação originária nos Andes. O rio 

Madeira começa no município de Nova Mamoré (RO) e sua foz é no rio Amazonas no 

município de Itacoatiara (AM) perfazendo um total de 1459 km de extensão ( SEDAM , 

2002).  

Ao longo de seu leito e entorno há o predomínio de coberturas sedimentares de idade 

terciária e quaternária, sendo seus sedimentos bastante variados com lateritos, cascalhos, 

areias, siltes e argilas (SOUZA & ARAUJO, 2001). Considerando-se a escala geológica, o rio 

Madeira pode ser considerado um rio ainda em formação apresentando um depósito de 

sedimentos sem consolidação ao longo de seu leito, e conseqüentemente, com grande variação 

em seu curso e acentuada erosão em seu leito. A grande quantidade de material em suspensão, 

rico em nutrientes, proveniente de sua origem na região Andina é de fundamental importância 

para a manutenção e fertilização de suas margens (IBAMA, 2005). Esta carga de sólidos em 

suspensão chega a aproximadamente 258x10
6
 t/ano, e estes são carreados até sua foz no rio 

Amazonas (GUYOT et al., 1995). Esta característica concede ao rio Madeira o tributário de 

maior aporte destes sólidos para o rio Amazonas, o que potencialmente promove o transporte 

de poluentes orgânicos e inorgânicos. 

 

2.3 Elementos-traço 

 

 A denominação elemento-traço tem sido usada com frequência por diversos 

pesquisadores, (e.g., NRIAGU & PACYNA, 1988; LACERDA, et al, 1990; WEDEPOHL, 

1995; ELBAZ-POULICHET, et al. 1999) em preferência ao termo metal pesado. Por 

definição, os elementos-traço são metais que apresentam concentrações no solo inferiores a 

1000 mg/kg (ZULANI 2005; Tabela 1). Entretanto, alguns elementos estão presentes em 

concentrações superiores na litosfera como (Fe, Al, Mn e Ti) e também recebem a mesma 

denominação. 

 O termo metal pesado refere-se aos metais com densidade acima de 5 g/cm
3
 (Tabela 

2). Esta definição é arbitrária por representar um grupo diverso de metais. Entretanto, a 

expressão metal pesado geralmente está associada a uma conotação de poluição e/ou 

toxicidade.  

 

 

 



18 

 

Tabela 1: Valores de elementos-traço em solos acima da crosta terrestre (UC), 

abaixo da crosta terrestre (LC) e média da crosta terrestre. 

Elementos UC* LC* Média Crosta** Min – Máx e Média Solos ** 

    mg/kg  mg/kg mg/kg mg/kg 

Cádmio Cd 0,102 0,101 0,1 ND 

Chumbo Pb 17 12,5 14,8 8-67 (29) 

Cobre Cu 14,3 37,4 25 6-80 (24) 

Cromo Cr 35 228 126 12-221 (67) 

Mercúrio Hg 0,056 0,021 0,04 ND 

Niquel Ni 18,6 99 56 ND 

Zinco Zn 52 79 65 17-236 (67) 

Arsênio As 2 1,3 1,7 ND 

Ferro Fe 30890 57060 4,34% ND 

Manganês Mn 527 929 716 8 - 13315 (558) 

Cobalto Co 11,6 38 24 1,47 - 27 (10) 

Fonte: *Adaptado de Wedepohl (1995); ** adaptado de Kabata-Pendias & Pendias (2001). 

 

Tabela 2: Densidade dos principais elementos-traço. 

Elementos  (g/cm
3
) 

Alumínio Al 2,7 

Chumbo Pb 11,3 

Cobre Cu 8,9 

Cromo Cr 7,2 

Ferro Fe 7,8 

Mercúrio Hg 14,1 

Cobalto Co 8,9 

Zinco Zn 7,1 

Cádmio Cd 8,4 

Manganês Mn 7,4 

  

Alguns elementos têm funções essenciais na matéria viva, dentre eles o Na, K, Mg, 

Ca, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, e Mo. Destes elementos o Na, K, Mg e Ca são elementos 

construtores no meio intracelular, apresentando concentrações mais elevadas, sendo 

conhecidos como macronutrientes. Já os metais como o Co, Ni, Zn, Fe, Cu, Co e Mo são 
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necessários em baixíssimas concentrações, chamados micronutrientes. Os elementos-traço 

classificados como não essenciais, não têm função metabólica conhecida. São eles: Ag, Cd, 

Sn, Au, Hg, Tl, Pb, Bi e Al.  (GUILHERME et al, 2005). 

 Os elementos Ge, As, Sb e Se são metalóides, sua química é aniônica e não catiônica 

e, portanto, os metalóides exercem funções diferentes dos metais tóxicos. (GUILHERME et 

al,  2005). 

O conhecimento quanto aos impactos causados na saúde humana pelos elementos-

traço é recente, embora seja sabido que estão relacionados com atrasos no crescimento, vários 

tipos de câncer, lesões no rim e no fígado, doenças auto-imunes e danos ao sistema nervoso 

(LEHNINGER, 1995). 

 

2.4 Importância da Avaliação dos Solos 

 

 Por definição do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, os solos são corpos 

naturais constituídos por partes sólidas, liquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos e 

formados por materiais minerais e orgânicos ocupando maior parte do manto superficial das 

extensões continentais do nosso planeta, podendo ser alterados por atividades antrópicas 

(EMBRAPA, 2006). O solo tem como limite superior a atmosfera, e os limites laterais com 

outras espécies de solos ou afloramentos rochosos, materiais detríticos inconsolidados, aterros 

ou terrenos sob espelho d’água permanente.  

A condição do solo sem qualquer intervenção humana é considerada ideal em relação 

à sua organização interna, juntamente com as características de biodiversidade. Quando a 

cobertura vegetal é removida surgem as primeiras modificações sendo a mais importante a 

perda de matéria orgânica, que é rapidamente oxidada e mineralizada.  A degradação do solo 

resulta na deterioração do ambiente por erosão, inundação sazonal, assoreamentos de 

reservatórios d’água, entre outros (ESPINDOLA, 2008). 

A qualidade do solo é importante para a preservação da natureza e qualidade de vida 

das populações tendo grande relevância ecológica por sua influência na biosfera, uma vez que 

pode funcionar como dreno para os contaminantes e como um filtro natural que controla o 

transporte de elementos químicos para atmosfera, biosfera e hidrosfera (KABATA – 

PENDIAS & PENDIAS, 2001). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

 Quantificar os elementos-traço Hg, Co, Mn, Cr, Pb, Cu, Ni, Fe e Zn nos diferentes 

solos na área de influência do futuro reservatório da usina hidrelétrica de Santo 

Antônio no rio Madeira (Rondônia). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a distribuição espacial dos elementos Hg, Co, Mn, Cr, Pb, Cu, Ni, Fe e Zn em 

diferentes tipos de solos; 

 Correlacionar a distribuição dos elementos Hg, Co, Mn, Cr, Pb, Cu, Ni, Fe e Zn  

associada às análises granulométricas e químicas dos diferentes tipos de solos; 

 Comparar a concentração de Hg nos solos das áreas sazonalmente alagadas com as 

áreas de terra firme localizadas, no entorno dos tributários e do rio Madeira. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

  A área de estudo localiza-se a montante e a jusante da construção da barragem da 

Usina Hidrelétrica – (UHE) Santo Antônio. Esse empreendimento está situado a 10 km da 

cidade de Porto Velho tendo como limite a montante a Cachoeira de Jirau (cerca de 130 km 

da cidade de Porto Velho) onde inicialmente seria o eixo da barragem da UHE Jirau 

(Longitude 309183, Latitude 8968407) e a jusante o igarapé Belmont (Longitude 406713 

Latitude 9044237) (Figura 4).  

O trecho envolve a área do reservatório da UHE- Santo Antônio que em conformidade 

com o projeto de instalação, terá uma extensão de 271 km², sendo 161 km² correspondentes à 

área de inundação sazonal natural, e 110 km² à área que irá ser incorporada a este processo de 

inundação, recebendo ainda a influência da construção da Usina Hidrelétrica - (UHE) Jirau. 
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Figura 4: Mapa da área de estudo.
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 4.1.1. Vegetação  

 

 As características climáticas, pedológicas e geográficas favorecem o desenvolvimento 

de uma cobertura vegetal densa abundante e diversificada. A distinção dessa cobertura define 

as paisagens da região conforme as características geográficas e descritas conforme o Estudo 

e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA (IBAMA, 2005). 

 As florestas de terra firme na região caracterizam-se pela presença de árvores 

espaçadas, com dossel aberto de altura média de 40 m, de onde surgem árvores maiores, 

dentre as quais a castanheira, o tauari, a muiracatiara e o angelim, com até 55 m de altura. Em 

meio a essa cobertura vegetal observam-se agrupamentos de palmeiras, em especial de 

babaçu, inajá e tucumã, formando mosaicos. Ocupa grande parte da margem esquerda do rio 

Madeira próxima a Jirau, nessa região a ocorrência na margem direita se dá nas partes mais 

altas. Nas partes inundáveis onde os solos são arenosos e pobres em nutrientes encontram-se 

as campineiras. 

As florestas de várzea ou de igapó encontram-se em terrenos com pouca declividade 

ou planos com solos rasos e mal drenados, submetidos a grandes períodos de inundação. A 

vegetação mais característica é a sumaúma, a piranheira, a jacareiúba, entre muitas outras, 

esta sofrendo grande pressão antrópica em conseqüência da extração de madeiras e aberturas 

de áreas para a agropecuária devido ao acesso mais facilitado pelo rio. 

Nas várzeas e em suas ilhas observam-se paisagens abertas cobertas por vegetação 

pioneira (ervas e gramíneas), submetidas a longos períodos de inundação. Os afloramentos 

rochosos das margens e ilhas, que permanecem submersas por longos períodos, são cobertas 

por ervas e arbustos adaptados ao longo período de inundação. 

 

4.1.2. Pedologia 

 

A distribuição pedológica da área de estudo foi orientada pelo mapa de classificação 

de solos do Zoneamento Econômico Ecológico de Rondônia – ZEE-RO (Figura 5) sendo 

caracterizada pelos solos: 

LATOSSOLOS: São predominantes no estado de Rondônia, são solos bastantes 

intemperizados, em decorrência da lixiviação, sua capacidade de troca catiônica é baixa, são 

solos com alta concentração de sesquióxidos de ferro e alumínio, tendem a desenvolver níveis 

importantes de troca aniônica, refletindo o processo químico natural de reversão da 
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degradação através da lixiviação. Representam aproximadamente 53% dos perfis analisados 

(16) neste trabalho. 

GLEISSOLO: Pertencente ao grupo dos solos hidromórficos, se desenvolvem sobre 

região pantanosa e apresentam excesso de umidade, baixa fertilidade, pH baixo e altos níveis 

de saturação de alumínio. Representam aproximadamente 23% dos perfis analisados (7) neste 

trabalho.  

CAMBISSOLOS: São agrupamento de solos pouco desenvolvidos, com horizonte “b” 

incipiente com pedogênese pouco avançada, com ausência da estrutura da rocha com 

conteúdo mais elevado de argila no horizonte “b” incipiente constituem grupo heterogêneo 

em relação ao ambiente. Representam aproximadamente 1 6% dos perfis analisados (5) neste 

trabalho. 

NEOSSOLOS: Este grupo de solos não apresenta horizonte diagnóstico 

representativo. São originários de arenitos ricos em quartzo ou em aluviões ou colúvios 

transportados. Apenas 1 perfil foi avaliado neste trabalho. 

  

4.2. Elaboração da Coleta 

 

Diante das características ambientais, foi proposta a técnica de extração de amostra por 

perfil pedológico, sendo que no exame preliminar optou-se por “corte de estrada, barranco e 

tradagem”, com trincheira e mini-trincheira na avaliação mais detalhada do solo. 

 As amostragens de solo seguiram os preceitos estabelecidos no Manual de Descrição e 

Coleta de Solos no Campo, desenvolvido por (SANTOS, 2005), recomendado pelo Centro 

Nacional de Pesquisa de Solo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).  

 

5.2.1. Desenho Amostral 

 

 Com base no mapa pedológico (Figura 5) e de acordo com a área de estudo (Figura 6) 

foram selecionados trinta pontos distribuídos conforme as manchas de solos em dois setores 

distintos: i) Os mais suscetíveis à inundação no curso principal do rio Madeira e Tributários e 

ii) Os livres de inundação distribuídos na área de influência direta e indireta do 

empreendimento. 

Os pontos de coleta foram georreferenciados (Tabela 3) utilizando o Sistema de 

Posicionamento Global por Satélite - GPS, a partir de um aparelho receptor, modelo 

GARMIN’s
®
, modelo GPS 12 XL Personal Navigator.
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Figura 5: Mapa pedológico da área de estudo.
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Figura 6: Desenho amostral com localização dos pontos de coleta. Mapa criado por Igor Bruno Barbosa de Holanda (Laboratório de Biogeoquímica Ambiental 

WCP/UNIR).
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Tabela 3: Coordenadas dos perfis amostrados 

 

Código de Campo 

 

Localidade 

Coordenadas 

UTM Datum:Sad 69 

Longitude Latitude 

P. 01 Rio Branco 352364,9 8958342,0 

P. 02 Rio Branco 351136,0 8958666,5 

P. 03 Rio Branco 348223,8 8961717,6 

P. 04 Rio Contra 342738,2 8969974,1 

P. 05 Rio Contra 342862,0 8970987,3 

P. 06 Rio Contra 342057,0 8971120,5 

P. 07 Jaci-Paraná 347038,1 8981752,1 

P. 08 Rio Madeira 341222,2 8982821,2 

P. 09 Rio Caripuna 321115,0 8983259,0 

P. 10 IIha São José 324268,5 8985611,9 

P. 11 Ilha dos Búfalos 334733,8 8987152,2 

P. 12 Rio Caracol 353369,5 8981552,5 

P. 13 Rio Caracol 351925,1 8977561,1 

P. 14 Jaci-Paraná 344634,2 8974488,2 

P. 15 Cachoeira do Jirau 309132,8 8968365,7 

P. 16 Rio Madeira 310267,3 8967652,1 

P. 17 Rio Madeira 369005,0 9004680,6 

P. 18 Rio Madeira 369763,0 9003737,4 

P. 19 Rio Madeira 372351,2 9004687,7 

P. 20 Rio Madeira 375084,6 9003375,9 

P. 21 Ilha da Onça 386741,1 9022694,9 

P. 22 Rio Madeira 385185,3 9023774,9 

P. 23 Rio Madeira 383503,0 9017833,7 

P. 24 Ilha Maravilha 395644,5 9026601,9 

P. 25 Rio Madeira 399669,0 9044934,1 

P. 26 Igarapé Belmont 406662,9 9044195,8 

P. 27 Rio Madeira 406405,9 9044573,6 

P. 28 Igarapé Jatuarana I 385628,0 9031356,2 

P. 29 Rio Madeira 393639,4 9027799,1 

P. 30 Rio Madeira 393183,6 9028853,2 

 

4.2.2. Coleta dos perfis de solo  

 

 Os solos foram coletados na área sujeita à inundação e em terra firme nos tributários e 

ao longo do rio Madeira. Os solos nos tributários do rio Madeira foram amostrados próximo 
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aos afluentes da margem direita e da margem esquerda do rio Jaci Paraná, conhecidos como 

rio Branco e rio Contra, respectivamente.  

 Na margem direita do rio Madeira os solos foram coletados nos rios Jaci Paraná, 

Caracol e Belmont, enquanto que os solos da margem esquerda do rio Madeira foram 

coletados nos rios Caripunas e Jatuarana. 

Após a abertura do perfil, (Figuras 7 e 8) aplicaram-se os procedimentos de distinção dos 

horizontes ou camadas e descrição morfológica dos mesmos, a exemplo: profundidade, cor 

(Sistema Munsell de cores que contempla três componentes: matiz, valor e croma), textura, 

estrutura, porosidade, cerosidade, consistência, cimentação, coesão, transição e topografia. 

 Para análise em laboratório foi retirada uma alíquota de aproximadamente 2 kg de solo em 

cada horizonte ou camada. Estas foram acondicionadas em sacos plásticos com finalidade de 

preservar o material e evitar possíveis contaminações e danos no transporte até o laboratório 

para posterior tratamento analítico. As amostras foram identificadas conforme a nomenclatura 

dos horizontes ou camadas e descritas a seguir.  

  

  

Figura 7: Perfil 6 barranco no rio Contra        Figura 8:Perfil 17, trincheira no entorno do rio Madeira 

 

4.2.2.1.  Perfis de solo em terra firme 

 

Perfil 2 (P-2) – Localizado na margem esquerda do rio Branco, classificado no mapa ZEE/RO 

como LATOSSOLOS AMARELO, sem influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado pela cobertura de floresta primaria, sendo amostrados 5 horizontes: A(0-12cm); 

A2(12-25cm); A3(25-42cm); AB(42-58cm); BA(58+..). 
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Perfil 4 (P-4) – Localizado na margem direita do rio Contra, classificado no mapa ZEE/RO 

como LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO, sem influência do regime hídrico, com uso 

do solo caracterizado pela vegetação secundaria de capoeira, sendo amostrados 5 horizontes: 

A(0-09cm); A2(09-20cm); A3(20-36cm); AB(36-50cm); BA(50+..). 

Perfil 6 (P-6) – Localizado na margem esquerda do rio Contra, classificado no mapa ZEE/RO 

como LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO,  sem influência do regime hídrico, com uso 

do solo caracterizado pela cobertura de pastagem e capoeira, sendo amostrados 9 horizontes: 

Ap(0-06cm); A2(06-16cm); A3(16-30cm); AB(30-49cm); BA(49-67); B1(67-80cm); B2(80-

94cm); B3(94-105cm); BC(105+..). 

Perfil 13 (P-13) – Localizado na margem esquerda do rio Caracol, classificado no mapa 

ZEE/RO como CAMBISSOLOS, sem influência do regime hídrico com uso do solo 

caracterizado pela vegetação de floresta primaria preservada, sendo amostrados 4 horizontes: 

A(0-4cm); A2(4-14cm); BA(14-35cm); Bi(35+..). 

Perfil 14 (P-14) – Localizado na margem esquerda do rio Jaci Paraná, classificado no mapa 

ZEE/RO como LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO, sem influência do regime hídrico, 

com uso do solo caracterizado por pastagem, sendo amostrados 5 horizontes: Ap(0-17cm); 

A2(17-32cm); AB(32-46cm); BA(46-57cm); Bw(57+..). 

Perfil 15 (P-15) – Localizado na cachoeira do Teotônio na margem esquerda do rio Madeira, 

classificado no mapa ZEE/RO como PODZÓLICOS AMARELO, sem influência do regime 

hídrico, com uso do solo caracterizado por floresta primária preservada, sendo amostrados 6 

horizontes: A(0-13cm); A2(13-36cm); BA(36-71cm); Bw (71-91cm); Bw2(91-118cm); 

Bw3(118+..). 

Perfil 17 (P-17) – Localizado na margem esquerda do rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como LATOSSOLOS AMARELO, sem influência do regime hídrico,  com uso do 

solo caracterizado por floresta primária preservada, sendo amostrados 4 horizontes: A(0-

11cm); A2(11-32cm); BA(32-51cm); Bf(51+..). 

Perfil 20 (P-20) – Localizado na margem direita do rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO, sem influência do regime hídrico, 

com uso do solo caracterizado por vegetação de pastagem antiga com capoeira, sendo 

amostrados 4 horizontes: Ap(0-13cm); A2(13-27cm); BA(27-48cm); Bf(172+..). 

Perfil 26 (P-26) – Localizado na margem direita do igarapé Belmont, classificado no mapa 

ZEE/RO como LATOSSOLOS, sem influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado por capoeira antiga com pastagem, sendo amostrados 6 horizontes: Ap(0-11cm); 

A2(11-29cm); A3(29-43cm); AB(43-59cm); BA(59-79cm); Bw(79+..). 
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Perfil 30 (P-30) – Localizado na margem esquerda do rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como CAMBISSOLOS, sem influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado por vegetação secundária de capoeira, sendo amostrados 6 horizontes: A(0-

10cm); A2(10-22cm); A3(22-40cm); BA(40-55cm); B(55-75cm); B(75+..). 

 

4.2.2.2.  Perfis de solo sob influência hídrica dos tributários 

 

Perfil 1 (P-1) - Localizado na margem esquerda do rio Branco, classificado no mapa ZEE/RO 

como LATOSSOLOS AMARELO, sob influência do regime hídrico da região, com uso do 

solo caracterizado pela vegetação preservada, sendo amostrados 6 horizontes: A (0-10cm); 

B(10-24cm); C(24-38cm); D(38-53cm); E(53-70cm); F(70+..). 

Perfil 3 (P-3) – Localizado na margem esquerda do rio Branco, classificado no mapa ZEE/RO 

como LATOSSOLOS AMARELO, sob influência do regime hídrico da região, com uso do 

solo caracterizado pela cobertura de floresta primaria, sendo amostrados 5 horizontes: A(0-

03cm); A2(03-12cm); BA(12-39cm); Bg(39-76cm); Bg2(76+..). 

Perfil 5 (P-5) – Localizado na margem direita do rio Contra, classificado no mapa ZEE/RO 

como LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO, sob influência do regime hídrico com uso 

do solo caracterizado pela vegetação secundaria de capoeira com arvores remanescentes, 

sendo amostrados 7 horizontes: A(0-11cm); A2(11-21cm); A3(21-35cm); AB(35-52cm); 

BA(52-72cm); B1(72-89cm); Bw2(89+..). 

Perfil 7 (P-7) – Localizado na margem direita do rio Jaci Paraná, classificado no mapa 

ZEE/RO como GLEISSOLOS, sob influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado pela vegetação primaria preservada, sendo amostrados 6 horizontes: A(0-09cm); 

A2(09-19cm); A3(19-30cm); AB(30-49cm); Bg(49-74); Bg2(74+..).  

Perfil 9 (P-9) – Localizado na margem esquerda do rio Caripuna, classificado no mapa 

ZEE/RO como GLEISSOLOS,  sob influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado pela vegetação de floresta primaria preservada, sendo amostrados 5 horizontes: 

A(0-13cm); A2(13-29cm); A3(29-40cm); BA(40-52cm); B(52+..).  

Perfil 12 (P-12) – Localizado na margem direita do rio Caracol, classificado no mapa 

ZEE/RO como CAMBISSOLOS, sob influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado pela vegetação primaria preservada, sendo amostrados 5 horizontes: A(0-10cm); 

A2(10-24cm); AB(24-40cm); BA(40-64cm); Bi(64+..).  

Perfil 16 (P-16) – Localizado no igarapé próximo à cachoeira de Jirau, classificado no mapa 

ZEE/RO como LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO, sob influência do regime hídrico, 
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com uso do solo caracterizado por floresta primária preservada, sendo amostrados 6 

horizontes: A(0-15cm); A2(15-26cm); BA(26-39cm); Bw (39-72cm); Bw2(72-91cm); 

Bw3(91+..). 

Perfil 28 (P-28) – Localizado a margem esquerda do igarapé Jatuarana I, classificado no 

mapa ZEE/RO como GLEISSOLOS, sob influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado por vegetação preservada, sendo amostrados 3 horizontes: Ap(0-10cm); B(10-

33cm); C(33+..). 

 

4.2.2.3. Perfis de solo sob influência hídrica do rio Madeira 

 

Perfil 8 (P-8) – Localizado na margem esquerda do rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO, sob influência do regime hídrico, 

com uso do solo caracterizado por pastagem com pecuária extensiva, sendo amostrados 5 

horizontes: Ap(0-10cm); A2(10-26cm); BA(26-53cm); B1(53-82cm); B2(79+..). 

Perfil 10 (P-10) – Localizado na ilha São José no rio Madeira, classificado no mapa ZEE/RO 

como GLEISSOLOS, sob influência do regime hídrico, com uso do solo caracterizado por 

pastagem com pecuária extensiva, sendo amostrados 7 horizontes: Ap(0-08cm); B(08-17cm); 

C(17-33cm); D(33-52cm); E(52-65cm); F(65-76cm); G(79+..). 

Perfil 11 (P-11) – Localizado na ilha do Búfalo no rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como GLEISSOLOS, sob influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado por capoeira antiga formada por embaúba, sendo amostrados 4 horizontes: 

Ap(0-14cm); A2(14-32cm); Bg(32-118cm); Bg2(118+..). 

Perfil 16 (P-16) – Localizado na margem direita do rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO, sob influência do regime hídrico, 

com uso do solo caracterizado por floresta primária preservada, sendo amostrados 6 

horizontes: A(0-15cm); A2(15-26cm); BA(26-39cm); Bw (39-72cm); Bw2(72-91cm); 

Bw3(91+..). 

Perfil 18 (P-18) – Localizado na margem esquerda do rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como LATOSSOLOS AMARELO, sob influência do regime hídrico, com uso do 

solo caracterizado por vegetação de capoeira com pastagem, sendo amostrados 8 horizontes: 

A(0-12cm); A2(12-29cm); A3(29-42cm); AB(42-59cm); BA(59-79cm); B(79-108cm); 

Bw2(108-129cm); Bw3(108+..). 

Perfil 19 (P19) – Localizado na margem direita do rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO, sob influência do regime hídrico, 
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com uso do solo caracterizado por vegetação de pastagem plantada, sendo amostrados 6 

horizontes: A(0-13cm); A2(13-43cm); A3(43-62cm); E(62-153cm); B(153-172cm); 

B2(172+..). 

Perfil 20 (P-20) – Localizado na margem direita do rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO, sem influência do regime hídrico, 

com uso do solo caracterizado por vegetação de pastagem antiga com capoeira, sendo 

amostrados 4 horizontes: Ap(0-13cm); A2(13-27cm); BA(27-48cm); Bf(172+..). 

Perfil 21 (P-21)– Localizado na ilha da Onça no rio Madeira, classificado no mapa ZEE/RO 

como GLEISSOLOS, sob influência do regime hídrico, com uso do solo caracterizado por 

agricultura de subsistência, sendo amostrados 3 horizontes: Ap(0-23cm); Cg(23-38cm); 

Cg2(38+..). 

Perfil 22 (P-22) – Localizado na margem esquerda do rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como CAMBISSOLOS, sob influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado por floresta aluvionar aberta, sendo amostrados 5 horizontes: A(0-12cm); 

A2(12-32cm); A3(32-70cm); BA(70-95cm); B(95+..). 

Perfil 24 (P-24) – Localizado na ilha Maravilha no rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como NEOSSOLOS litólicos, sob influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado por plantação de banana, sendo amostrados 4 horizontes: A(0-9cm); AC(09-

23cm); C(23-48cm);  C2(48+..). 

Perfil 27 (P-27) – Localizado na margem direita rio Madeira, classificado no mapa ZEE/RO 

como GLEISSOLOS, sob influência do regime hídrico, com uso do solo caracterizado por 

vegetação preservada floresta aluvionar, sendo amostrados 3 horizontes: A(0-11cm); A2(11-

30cm); Cg(30+..). 

Perfil 29 (P-29) – Localizado na margem esquerda do rio Madeira, classificado no mapa 

ZEE/RO como CAMBISSOLOS, sob influência do regime hídrico, com uso do solo 

caracterizado por pastagem com capoeira jovem, sendo amostrados 5 horizontes: AP(0-

09cm); A2(09-23cm); A3(23-38cm); BA(38-53cm); B(53+..). 

 

4.2.3. Preparação das Amostras  

 

 Para análise química, as amostras de solos passaram por um processo gravimétrico de 

separação (peneiração a úmido), reduzindo-se a uma fração menor que 0,074 mm ou 200 

mesh. Posteriormente as amostras foram colocadas para secagem em estufa a 40 ºC. Após a 

secagem as amostras foram maceradas.  
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4.2.4. Análise dos Elementos-traço 

 

Para a análise de Hg foi feita a solubilização das amostras seguindo o protocolo da 

técnica proposta por Bastos, (1997). Foram adicionados 5 ml de HNO3:HCl (1:3) em 0,5 g de 

solo. As amostras foram aquecidas em bloco digestor a 70ºC por 30 min. Após a adição de 6 

ml de KMnO4 a 5%, as amostras permaneceram por 30 min no bloco digestor a 70ºC. Após 

pernoite, foi adicionado 1 ml de NH2OH.Cl 12%. As amostras foram filtradas em filtro de 

papel de filtração rápida (Whatman, faixa branca). A quantificação da análise foi realizada por 

espectrofotômetro de absorção atômica acoplado ao gerador de vapor frio (Perkin-Elmer, 

modelo FIMS 400), equipado com um sistema de injeção de fluxo (FIAS) e amostrador 

automático (AS90). O software utilizado foi o Winlab (Perkin-Elmer). 

A determinação dos elementos Zn, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Cd e Pb  foi realizada  de 

acordo com Campos, et al, (2003). A extração dos elementos foi realizada com sistema aberto 

de digestão usando HNO3:HCl (1:3) que equivale ao método empregado pela United States 

Environmental Protection Agency - USEPA 3050. Foram pesados 2 g de solo e adicionados 

20 ml de HNO3:HCl (1:3). As amostras foram colocadas em chapa quente e aquecidas a 

aproximadamente 90ºC, chegando ao volume aproximado de 2ml. Em seguida, as amostras 

foram ressuspensas com HCL 0,01N e filtradas em filtro de papel de filtração rápida 

(Whatman, faixa branca). A quantificação das amostras foi realizada por espectrofotometria 

de absorção atômica de chama (Perkin-Elmer, modelo AAS 400). 

 

4.2.5. Controle de Qualidade das Análises dos Elementos-traço 

 

 A qualidade das vidrarias, recipientes e reagentes usados no protocolo de análises é 

fundamental para obtenção de um resultado satisfatório. Para eliminação de possível 

contaminação foram utilizados os procedimentos descritos por Bastos, (1997) onde todo o 

material passa por um processo de descontaminação em ácido nítrico HNO3 (5%) durante 48 

horas e posterior enxágüe com água destilada. 

 Para controle do procedimento de análise foi utilizado amostra “branco analítico”, que 

segue todos os passos do protocolo, contudo não contém o analito. Este procedimento permite 

identificar qualquer tipo de contaminação ao longo do processo de extração. Todas as 

amostras foram analisadas em duplicata e, para certificar o resultado, foram utilizadas 

amostras de referência de sedimento da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA-
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356) e amostras de referencia de solos EnviroMAT
TM

 SS2 – Material Certificado de Solo, 

com valores conhecidos para os elementos Co, Mn, Cr, Cu, Pb, Ni, Fe, Zn e Hg. 

  

 4.2.6. Análises de parâmetros complementares 

 

 Os valores de pH, Al, Ca, Mg, P, K, matéria orgânica (M.O.)  e granulometria dos 

solos foram determinados pela empresa Agro Análise – Souza Neto & Souza LTDA. 

Os métodos de análises foram:  pH (H2O) – água na proporção de 1:2,5 (solo:água);  P 

e K foram extraídos com solução de HCl 0,05N e H2SO4 0,025N (Mehlich); Ca, Mg e Al 

extraídos com solução de cloreto de potássio 1N; Matéria Orgânica (M.O.) oxidação com 

dicromato de potássio e determinação colorimétrica. 

A análise granulométrica para areia, silte e argila foi realizada com dispersante NaOH 

e determinada por densímetro. 

 

4.2.7. Análise Estatística dos dados 

 

 Para este estudo foi realizada estatística descritiva e Análise dos Componentes 

Principais (ACP) que é um método amplamente utilizado em estudos de ecologia 

(VALENTIN, 2000) e pode ser empregada para compreensão da distribuição de elementos- 

traço. Para esta análise foi utilizada o programa XLSTAT versão 6.1 - Principal Component 

Analysis.  

As variáveis originais geram, através de suas combinações lineares, n-componentes 

principais (PCs) sendo ortogonal e decrescente na máxima variância de maneira que, a 

componente principal 1 (PC1) detém mais informações que a componente principal 2 (PC2), 

que por sua vez tem maior contribuição na variância total dos dados que a componente 

principal 3 (PC3) e assim por diante (VALENTIN, 2000). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.  Controle de Qualidade 

 

Os valores de referência da amostra IAEA-356 foram obtidos pelo método de extração 

total enquanto os valores de referência da amostra certificada SS2 foram obtidos pelo método 

de extração forte USEPA 3050, conforme utilizado neste trabalho. 

A melhor recuperação para os elementos Co, Cu, e Pb foi obtida na amostra certificada 

SS2, esta variação pode estar associada aos protocolos de extração que são diferentes entre as 

amostras. Os elementos Mn, Fe e Zn tiveram recuperação similar ao das certificadas. O 

elemento Cr não obteve uma boa recuperação em ambas as certificadas. Os elementos Ni e 

Hg foram comparados somente com a certificada SS2 obtendo-se uma boa recuperação. 

(Tabelas 4 e 5) 

 

Tabela 4: Resultado da recuperação da amostra certificada IAEA - 356 

IAEA 356 

[Co]   

mg/kg 

[Mn]   

mg/kg 

[Cr]   

mg/kg 

[Cu]  

 mg/kg 

[Pb]   

mg/kg 

[Fe]   

g/kg 

[Zn]   

mg/kg 

VLR. Ref. 15 312 69,8 365 347 24,1 977 

VLR.Enc. 7,71 261,20 34,63 313,57 239,99 16,89 999,32 

% Rec 51 84 50 86 69 70 102 

 

Tabela 5: Resultado da recuperação da amostra certificada SS2 

SS2 
[Co] 

mg/kg 

[Mn] 

mg/kg 

[Cr] 

mg/kg 

[Cu] 

mg/kg 

[Pb] 

mg/kg 

[Fe] 

g/kg 

[Zn] 

mg/kg 

[Ni] 

mg/kg 

[Hg]  

mg/kg 

VLR. Ref. 12 457 34 191 126 21 467 54 0,28 

VLR.Enc. 11,7 385,3 13,5 216,5 130,4 14,8 498,3 57,6 0,283 

% Rec 98 84 40 113 103 70 107 107 101 

 

 

5.2. Análises dos Elementos-traço 

 

 Os resultados dos elementos-traços estão representados em apêndice apresentando 

valores máximo, mínimo, média e desvio padrão por perfil de solo, os valores médios por 

perfil avaliado foram ressaltados em negrito. 
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5.2.1. Distribuição Espacial de Mercúrio 

 

Os solos analisados em terra firme sem influência hídrica, evidenciaram uma 

concentração de 0,1262 mg Hg/kg ± 0, 033 (média e DP) com valores entre de 0,2135 - 

0,0494 mgHg/kg, tendendo a  ser superiores à dos solos analisados sob influência hídrica dos 

tributários, com concentração de 0,0883 mg Hg/kg ± 0, 0409 (média e DP) com valores entre 

de 0,1706 - 0,0213  mg Hg/kg e à dos solos analisados sob influência hídrica direta do rio 

Madeira com concentração média de 0,0725 mg Hg/kg ± 0,0447 com valores entre de 0,1995 

- 0,0308 mgHg/kg (Figura 9).  

Dos 30 perfis avaliados neste trabalho, 14 perfis apresentaram concentração média 

dentro da faixa de média global 0,05 - 0,10 mg Hg/kg (OLIVEIRA, et al 2007) representando 

46,6% do total dos solos analisados e 11 perfis acima de 0,10 mg Hg/kg representando 36,6% 

do total de solos analisados.  

 

 

Figura 9: Média das concentrações de mercúrio nos perfis de solos analisado e valores de referência. 

 

Ao avaliar a contribuição das unidades pedológicas por perfil, podemos observar um 

decréscimo na concentração de Hg nos solos de terra firme quando os mesmo são submetidos 

à inundação, esta diminuição na concentração de mercúrio varia entre os tipos de solos 

analisados e sua influência hídrica. 
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Os LATOSSOLOS apresentaram um decréscimo de 18,18% sob influência dos 

tributários e 32,08% sob influência do rio Madeira, enquanto os CAMBISSOLOS um 

decréscimo de 35,54% sob influência dos tributários e 61,74% sob influência do rio Madeira. 

(Tabela 6). 

  As menores concentrações de Hg estavam associadas aos GLEISSOLOS do perfil 28 

(Tributários) e perfil 21 (rio Madeira), todos dentro da área sazonalmente alagada.  

Embora seja apenas um perfil, as concentrações encontradas nos Neossolos 

apresentaram valores semelhantes aos Cambissolos e Latossolos. O mesmo resultado foi 

observado por Herrmann (2008) que chamou a atenção dos valores encontrados em Neossolos 

na bacia do rio Corumbiara. O autor esperava encontrar menores valores de Hg relacionados a 

este tipo de solo devido  ao mesmo ser formado basicamente por sílica (areia). 

 

Tabela 6: Concentração de Hg por unidade pedológica em terra firme e sob influência hídrica. 

                                      Solos         

                     [Hg] mg/kg       

Tipo de Solos Área  Média Máx Min Perfis                  Horizontes 

LATOSSOLOS Inundação Tributário 0,1021 0,1706 0,033 4 24 

LATOSSOLOS Inundação Madeira 0,0848 0,1995 0,032 3 19 

LATOSSOLOS Terra Firme 0,1248 0,2135 0,0494 9 49 

CAMBISSOLOS Inundação Tributário 0,0864 0,0900 0,0832 1 05 

CAMBISSOLOS Inundação Madeira 0,0513 0,0751 0,0308 2 10 

CAMBISSOLOS Terra Firme 0,1332 0,1513 0,1116 2 10 

GLEISSOLOS Inundação Tributário 0,0634 0,1550 0,0213 3 13 

GLEISSOLOS Inundação Madeira 0,0538 0,0871 0,0369 4 17 

NEOSSOLOS Inundação Madeira 0,1298 0,1563 0,0883 1 04 

PODZOLICOS Inundação Madeira 0,0776 0,1839 0,0373 1 05 

 

O pulso de inundação pode ter influenciado na distribuição do Hg nessas áreas. Lima 

et al (2005) observaram que a inundação dos solos pode influenciar na dinâmica de alguns 

elementos, aumentando sua mobilização na coluna d’água. Além disso, a lixiviação do Hg 

para horizontes mais profundos ricos em oxidróxidos de Fe pode ser responsável pela perda 

de Hg nas camadas superficiais (ALMEIDA, et al, 2005). 

 Estes resultados divergem dos dados de Oliveira, et al, (2007) que encontraram 

maiores valores de Hg em solos alagáveis na Bacia do rio Negro. Tal diferença pode estar 

associada às características ambientais relacionadas aos parâmetros físico-químicos da região, 

uma vez que o rio Negro é classificado como água preta com baixa concentração de sólidos 
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em suspensão e de sais em solução (condutividade elétrica: 8-10 μS/cm e pH ácido: 3,8-4,3) 

sendo ricos em ácidos húmicos e fúlvicos diferentemente do rio Madeira classificado como 

rio de água branca rico em sólidos em suspensão, alta concentração de sais minerais em 

solução (condutividade elétrica: 60 – 70 μS/cm e pH quase neutro: 6,5 – 7,3), (SIOLI, 1990). 

A disponibilidade do mercúrio para os microorganismos pode ser influenciada por 

fatores ambientais como interação química com complexos orgânicos e inorgânicos, pH,  

redox, temperatura. (MIRANDA, 2010).   

 De acordo com a literatura os ambientes aquáticos anóxicos com águas ácidas, 

elevadas concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD) são mais favoráveis aos 

processos de metilação enquanto em ambientes com pH elevado, baixas concentração de 

(COD) e poucas áreas alagadas esses processos podem ser reduzidos (GUIMARÃES, 1992 

apud MIRANDA, 2010). 

 Isto sugere que mesmo em ambientes com alta carga de mercúrio proveniente do 

garimpo de ouro, a exemplo do rio Madeira e rio Tapajós os efeitos de biomagnificação do Hg 

ao longo da cadeia trófica pode estar sendo minimizado. 

Os resultados encontrados corroboraram os trabalhos realizados na calha do rio 

Madeira com objetivo de avaliar a concentração de Hg proveniente do garimpo de ouro e os 

trabalhos realizados em áreas sem conhecimento da influência direta desta atividade (Tabela 

7).  

 Tabela 7: Resultado de Hg em diferentes solos na região Amazônica.  

                    

[Hg]    

mg/kg   

Localização Características Média Min. Max. Referência                

Bacia Alto Rio Madeira/RO 

Solos no entorno Rio 

Madeira   0,030 0,340 Malm et al,1990 

Bacia Alto Rio Madeira/RO 

Solos no entorno Rio 

Madeira   0,035 0,300 Lacerda,1995 

Bacia Tapajos     0,090 0,210 

Roulet et al, 

1998 

Bacia Baixo Rio Madeira/RO-

AM     0,232 0,439 

Lechler et al, 

2000 

Serra do Navio e Tartarugalzinho 

/AP 

Solos Lateriticos(0-

200cm)   0,100 0,300 

Oliveira et al, 

2001 

Estradas BR-364/AC Argilo Arenoso (0-10cm) 0,077 0,017 0,128 Brabo et al, 2003 

Estradas BR-364/AC 

Argilo Arenoso (50-60 

cm) 0,117 0,057 0,279 Brabo et al, 2003 



38 

 

                    

[Hg]    

mg/kg   

Localização Características Média Min. Max. Referência                

Alta Floresta/MT Área Floresta (0-10cm) 0,062 0,015 0,248 

Lacerda et al, 

2004 

Alta Floresta/MT Área de Pastos (0-10cm) 0,034 0,010 0,074 

Lacerda et al, 

2004 

Bacia Baixo Rio Madeira/RO-

AM 

Solos no entorno Rio 

Madeira 0,107 0,035 0,366 

Bastos et al, 

2006 

Bacia do Médio Rio Negro/AM Área de Floresta (0-60cm)   0,079 0,310 

Oliveira et al, 

2007 

Tributários Madeira Sob Influência Hídrica  0,0883 

0,021

3 

0,170

6 Este trabalho 

Rio Madeira Sob Influência Hídrica  0,0725 

0,030

8 

0,199

5 Este trabalho 

Solos Terra Firme Alto Madeira Sem Influência Hídrica 0,1262 

0,049

4 

0,213

5 Este trabalho 

Bacia Alto Madeira   0,085     

EIA/RIMA, 

2005 

 

Diversos estudos foram realizados no Alto rio Madeira de modo a avaliar o efeito da 

intensa atividade garimpeira nos solos do entorno desse rio (e.g., MALM, et al 1990; 

LACERDA, 1995) e estes trabalhos obtiveram resultados semelhantes, associando às 

concentrações de Hg no solo as atividades do garimpo de ouro.  

Roulet et a,l (1998) em seu trabalho na bacia do rio Tapajós, em área sem atividade de 

garimpo, sugeriram que as concentrações de Hg nos solos da Amazônia fossem de origem 

natural decorrente da decomposição da rocha matriz e que o mesmo estaria complexado aos 

oxidróxidos de Fe e Al. 

No trabalho de Bastos et al, (2006) realizado em solos no Baixo Madeira 

(compreendendo a cidade de Porto Velho até a foz do rio Madeira na cidade de Itacoatiara) 

foi observado um decréscimo de Hg (< 0,100 mg/kg) nos primeiros 600 km após a cidade de 

Porto Velho, entretanto houve  aumento nas concentrações de Hg após os 600 km, em direção 

à foz do rio Madeira na cidade de Itacoatiara. O incremento no teor de mercúrio a partir deste 

ponto foi associado ao pulso de inundação, onde os solos alagados da planície recebem 

influência do material sedimentar aluvionar. Lechler et al, (2000) já tinham observado 

dinâmica de Hg em oxissolos semelhante ao descrito acima, sugerindo que este 

compartimento seja um reservatório natural deste elemento. 
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Oliveira et al (2001) observaram o comportamento do Hg em perfis de solos lateríticos 

e sua associação com o elemento Fe em uma área sem histórico de garimpo (Serra do Navio) 

e em outra  área com atividade garimpeira (Tartarugalzinho). Os autores observaram que não 

houve diferença da concentração de Hg entre as áreas, com resultados que variaram de 0,100 

a 0,300 mg Hg/kg  nas camadas até 200 cm de profundidade. Foi proposto que o Hg nos solos 

seria proveniente da pedogênese e da deposição atmosférica. Desse modo, os solos lateríticos 

foram caracterizados como importantes reservatórios de Hg e que poderiam ser responsáveis 

por sua transferência para o ecossistema aquático (ROULET et al., 1998). 

Brabo et al, (2003) analisaram os solos de terra firme no entorno de três estradas do 

estado do Acre, sem proximidades com áreas de garimpo e encontraram valores semelhantes 

nas áreas de garimpo de ouro. Os autores assumiram que a acumulação de Hg natural poderia 

ser proveniente de dois processos: i) como resultado da geologia da formação Solimões; e ii) 

intemperismo laterítico. 

Lacerda  et al, (2004) verificaram em Alta Floresta maiores valores de Hg em solos de 

floresta que em solos de pastagem, indicando que o uso e ocupação do solo possam ser 

apontados como fatores determinantes para os processos de remobilização de Hg em solos de 

floresta. 

 

5.2.2. Influência Antrópica na Concentração de Mercúrio em Solos Marginais do rio 

Madeira 

 

Dentro dos trinta perfis de solos avaliados, verificou-se que o perfil 19 localizado na 

margem direita do rio Madeira, na proximidade da comunidade de Morrinhos, apresentou 

concentração de mercúrio discrepante no horizonte superficial orgânico (0,8518 mg Hg/ kg) 

enquanto os demais horizontes sub superficiais  deste perfil apresentaram média de (0,0690 

mg Hg/kg). 

 A concentração de mercúrio encontrada na camada superficial (0 - 15 cm) foi 

considerada anômala quando comparada a qualquer outro resultado encontrado na literatura 

referente aos solos naturais na Amazônia Ocidental. A área superficial no entorno do referido 

perfil foi então reavaliada para compreender a dinâmica deste contaminante. 

Para dimensionar a extensão da contaminação do solo na área, fez-se necessária uma 

amostragem mais detalhada seguindo o protocolo de coleta de solos da CETESB, 

caracterizada pelo esquema com distribuição sistemática de adensamento de pontos, assim 

como uma distribuição espacial em malha triangular a partir do ponto previamente 
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identificado (hot spot) como área contaminada. Realizou-se uma amostragem no horizonte 

orgânico (0  -15 cm) englobando uma área de aproximadamente 1,3 hectares. 

A primeira amostragem de 200 m
2
 totalizou 13 pontos com equidistância de 5 metros 

entre eles (ponto 1 ao ponto 13) caracterizado com distribuição sistemática de adensamento de 

ponto e a segunda amostragem uma visão da distribuição espacial do Hg em malha triangular 

com aproximadamente 50 metros de distância totalizou 14 pontos (ponto 14 ao ponto 27) 

(Figura 10). 

 A amostragem revelou concentração de até 3,5 mg Hg/kg (Tabela 8) sendo 

aproximadamente 30 vezes acima dos valores médios de Hg encontrados em solos naturais 

neste trabalho, assim como em trabalhos pretéritos na região, sugerindo um passivo ambiental 

proveniente das atividades antrópicas relacionadas ao garimpo de ouro. Os valores 

encontrados são semelhantes aos dos solos urbanos localizados entre 20 e 100metros das áreas 

de queima de ouro 0,42 – 9,99 mg/kg
 
Hg (MALM, et al 1995).  

A região avaliada em Morrinhos contempla características de grande relevância para 

identificação de áreas possivelmente impactada com mercúrio, pois se encontra na bacia 

superior do rio Madeira. Nesta região ocorreu a maior concentração de atividade garimpeira e 

esta localidade pode ter sido um possível atracadouro para manutenção de balsas, que utilizam 

o mercúrio no processo de garimpo de ouro.  

A resolução CONAMA 420/09, estabelece como valores de referência para prevenção 

em solos a concentração máxima de mercúrio de 0,50 mg.kg
-1

. As concentrações mais 

elevadas de mercúrio em áreas distintas no entorno do rio Madeira reforçam a hipótese de 

fontes pontuais de mercúrio provenientes das atividades de mineração de ouro. 
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Figura 10: Distribuição sistemática adensada e distribuição espacial em malha triangular das estações de coletas de solo com concentração de Hg em mg/Kg. O 

ponto 1 é referente ao perfil 19 na região de Morrinhos. 
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Tabela 8: Concentração de Hg no horizonte superficial na área de Morrinhos. 

Código Código Mercúrio 

Laboratório Campo (mg.kg
-1)

 

SLMD 16227 PONTO 1 0,8518 

SLMD 16228 PONTO 2 0,5385 

SLMD 16229 PONTO 3 1,0791 

SLMD 16230 PONTO 4 0,7745 

SLMD 16231 PONTO 5 1,1089 

SLMD 16232 PONTO 6 0,9559 

SLMD 16233 PONTO 7 0,8659 

SLMD 16234 PONTO 8 0,9657 

SLMD 16235 PONTO 9 1,2157 

SLMD 16236 PONTO 10 (superficial) 3,2280 

SLMD 16237 PONTO 11 0,9156 

SLMD 16238 PONTO 12 0,4183 

SLMD 16239 PONTO 13 0,2814 

SLMD 18494 PONTO 10 A (superficial) 3,5186 

SLMD 18495 PONTO 14 0,0838 

SLMD 18496 PONTO 15 0,0813 

SLMD 18497 PONTO 16 0,0683 

SLMD 18498 PONTO 17 0,1901 

SLMD 18499 PONTO 18 0,4187 

SLMD 18500 PONTO 19 0,1009 

SLMD 18501 PONTO 20 0,0881 

SLMD 18502 PONTO 21 0,0851 

SLMD 18503 PONTO 22 0,0670 

SLMD 20007 PONTO 23 0,4115 

SLMD 20006 PONTO 24 0,6259 

SLMD 20008 PONTO 10 B(120 cm) 0,0628 

SLMD 20009 PONTO 10 B (superficial) 2,0639 

SLMD 2010 PONTO 26 0,0907 

SLMD 2011 PONTO 27 0,1030 

** EIA/RIMA R. Madeira 0,0854 

**EIA/RIMA R.J.Parana 0,0923 

**EIA/RIMA R.Mutum 0,0757 

**EIA/RIMA R.Abuna 0,0449 
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5.2.3. Resultados dos Elementos (Co, Cr, Ni , Pb,  Cu, Mn, Fe e Zn) 

 

A dinâmica dos elementos Co, Cr, Ni , Pb, Cu, Mn, Fe e Zn foi avaliada para verificar 

possíveis correlações com o Hg, assim como dimensionar valores de backgrounds regionais, 

visto que existem poucos trabalhos na área de estudo que aborde estes parâmetros, 

considerando a  pedologia e sua influência hídrica.  

O cobalto apresentou, nos solos de terra firme uma concentração de 0,93 mg /kg ± 

0,76 (média e DP) com valores entre de 0 – 2,75 mg /kg, tendendo a ser inferiores que à dos 

solos analisados sob influência hídrica dos tributários, com concentração de 1,37 mg /kg ± 

0,866 (média e DP) com valores entre de 0,51 – 4,99  mg /kg  e à dos solos analisados sob 

influência hídrica direta do rio Madeira com concentração média de 6,49 mg/kg ± 4,29 com 

valores entre de 1,0 – 20,87 mg/kg (Figura 11). 
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Figura 11: Concentração de cobalto em mg/kg nos solos de terra firme; sob influência dos 

tributários e do rio Madeira. 

 

O cromo apresentou, nos solos de terra firme uma concentração de 6,33 mg /kg ± 2,85 

(média e DP) com valores entre de 1,19 – 13,06 mg /kg, valores superiores aos solos 

analisados sob influência hídrica dos tributários, com concentração de 5,77mg /kg ± 2,56 

(média e DP) com valores entre de 0,38 – 10,75 mg /kg  e ambos inferiores à dos solos 

analisados sob influência hídrica direta do rio Madeira com concentração média de 8,15 mg 

/kg ± 2,17 com valores entre de 2,08 – 12,90 mg/kg (Figura 12).
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Figura 12: Concentração de cromo em mg/kg nos solos de terra firme; sob influência dos 

tributários e do rio Madeira. 

 

 O níquel apresentou, nos solos de terra firme, uma concentração de 1,83 mg /kg ± 

0,83 (média e DP) com valores entre de 0,57 – 6,29 mg /kg, tendendo ser inferior à dos solos 

analisados sob influência hídrica dos tributários, com concentração de 3,52 mg /kg ± 2,88 

(média e DP) com valores entre  0,84 – 16,60 mg /kg  e à dos solos analisados sob influência 

hídrica direta do rio Madeira com concentração média de 13,82 mg /kg ± 5,6 com valores 

entre 2,12– 29,12 mg/kg (Figura 13).
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Figura 13: Concentração de níquel em mg/kg nos solos de terra firme; sob influência dos 

tributários e do rio Madeira. 
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O chumbo apresentou, nos solos de terra firme, uma concentração de 4,92 mg /kg ± 

2,68 (média e DP) com valores entre de 1,17 – 11,99 mg /kg, tendendo ser inferiores a dos 

solos analisados sob influência hídrica dos tributários, com concentração de 9,43 mg /kg ± 

3,46 (média e DP) com valores entre 2,90 – 16,51 mg /kg e à dos solos analisados sob 

influência hídrica direta do rio Madeira com concentração média de 9,85 mg /kg ± 3,24 com 

valores entre 4,89 – 19,05 mg/kg. Os valores de Pb apresentaram uma similaridade entre os 

solos com influência dos tributários e os do rio Madeira (Figura 14).
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Figura 14: Concentração de chumbo em mg/kg nos solos de terra firme; sob influência dos 

tributários e do rio Madeira. 

 

O cobre apresentou, nos solos terra firme, uma concentração de 4,91 mg /kg ± 2,61 

(média e DP) com valores entre de 0,44 – 11,45 mg /kg, valor superior a dos solos analisados 

sob influência hídrica dos tributários, com concentração de 3,61mg /kg ± 2,92 (média e DP) 

com valores entre de 0,64 – 15,17 mg /kg e, ambos, inferior à dos solos analisados sob 

influência hídrica direta do rio Madeira com concentração média de 12,49 mg /kg ± 3,66 com 

valores entre de 3,24 – 18,97 mg/kg (Figura 15).
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Figura 15: Concentração de cobre em mg/kg nos solos de terra firme; sob influência dos 

tributários e do rio Madeira. 

 

O manganês apresentou, nos solos de terra firme, uma concentração de 15,45 mg /kg ± 

8,00 (média e DP) com valores entre 5,82 – 39,06 mg /kg, tendendo a ser inferior à dos solos 

analisados sob influência hídrica dos tributários, com concentração de 18,58 mg /kg ± 38,72 

(média e DP) com valores entre 3,07 –257,05 mg /kg  e á dos solos analisados sob influência 

hídrica direta do rio Madeira com concentração média de 248 mg /kg ± 177,07 com valores 

entre 20,60 – 717,86 mg/kg (Figura 16).
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Figura 16: Concentração de manganês em mg/kg nos solos de terra firme; sob influência 

dos tributários e do rio Madeira. 
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O ferro apresentou nos solos de terra firme uma concentração de 19731,12 mg /kg ± 

14121,35 (média e DP) com valores entre 2103,63 – 67869,41 mg /kg, tendendo a ser superior 

à dos solos analisados sob influência hídrica dos tributários, com concentração de 6429,42 mg 

/kg ± 4436,39 (média e DP) com valores entre  245,76 – 18843,22 mg /kg, ambos são inferior 

à dos solos analisados sob influência hídrica direta do rio Madeira com concentração média 

de 23485,87 mg /kg ± 8508,06 com valores entre  8965,81 – 48649,90 mg/kg (Figura17).
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Figura 17: Concentração de ferro em mg/kg nos solos de terra firme; sob influência dos 

tributários e do rio Madeira. 

 

O Zinco apresentou, nos solos de terra firme, uma concentração de 7,90 mg /kg ± 2,79 

(média e DP) com valores entre 4,37 – 19,91 mg /kg, tendendo a ser inferior a dos solos 

analisados sob influência hídrica dos tributários, com concentração de 15,94 mg /kg ± 11,58 

(média e DP) com valores entre  1,28 – 43,33 mg /kg  e à dos solos analisados sob influência 

hídrica direta do rio Madeira com concentração média de 55,90 mg /kg ± 23,11 com valores 

entre 4,91 – 96,18 mg/kg (Figura 18) .
 

  



48 

 

 Mean 

 Mean±SE 

 Min-Max MADEIRA

TERRA FIRME

TRIBUTÁRIOS
-20

0

20

40

60

80

100

[Z
n
] 
m

g
/k

g

 

Figura 18: Concentração  de zinco em mg/kg nos solos de terra firme; sob influência dos 

tributários e do rio Madeira. 

 

 

                Os solos sob influência hídrica do rio Madeira apresentam valores médio acima dos 

solos no entorno dos tributários e os solos de terra firme para os elementos Fe, Zn, Mn, Co, 

Cr, Cu e Ni. Entretanto, o elemento Pb não apresentou diferença entre os ambientes 

estudados.  

Elbaz-Poulichet, et al (1999) avaliaram a importância de diferentes fatores que 

controlam o transporte destes elementos pelos rios na parte Andina da bacia Amazônica. 

Provavelmente, as concentrações dos elementos-traço nos solos tenham sofrido influência da 

bacia de drenagem de origem Andina do rio Beni e rio Mamoré, formadores do rio Madeira. 

A amplitude entre os valores mínimos e máximos para concentração de cada elemento 

nos perfis de solos avaliados neste trabalho, além de estar associada à sua característica 

pedológica e influência do pulso de inundação, pode também estar relacionada com o uso e 

ocupação do solo. Herpin, et al (2001) ao compararem a distribuição de 29 elementos-traço 

entre área de floresta e pastagem dentro da mesma localidade, concluiu que houve um 

acréscimo da concentração dos elementos estudados na área de pastagem. 

Os estudos regionais devem levar em consideração as diferenças geológicas, hídricas e 

pedológicas para buscar valores que representem o background natural de elementos químicos 

em solos com pouca interferência antropogênica.  
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A resolução CONAMA 420/2009 apresenta valores de prevenção para qualidade de 

solos, entretanto os valores de referencia de qualidade (VRQ) de solos diante de sua 

heterogeneidade devem ser estipulados pelos Estados.  

 Os resultados encontrados neste trabalho demonstram as diferenças nas concentrações 

dos elementos não somente em relação a influência hídrica como em relação ao tipo de solos 

(Tabela 9). 

 

Tabela 9: Concentração dos elementos de acordo com a influência hídrica e tipo de solos 

    ELEMENTOS    

Localização 

[Co]  

mg.kg
-1 

[Mn]  

mg.kg
-1 

[Cr]  

mg.kg
-1 

[Ni] 

mg.kg
-1 

[Pb]  

mg.kg
-1 

[Cu]  

mg.kg
-1 

[Fe] 

mg.kg
-1 

[Zn] 

 mg.kg
-1 

LATOSSOLOS Tributários 1,32 13,83 6,37 3,01 10,09 3,84 8009,18 16,32 

LATOSSOLOS Madeira 6,98 313,23 9,44 14,64 8,92 12,47 24804,61 48,35 

LATOSSOLOS Terra Firme 0,96 15,41 5,81 1,99 4,86 5,21 18069,16 8,02 

CAMBISSOLOS Tributários 0,62 4,23 4,35 2,94 14,74 1,02 2537,36 9,86 

CAMBISSOLOS Madeira 5,95 147,41 7,28 13,11 10,18 13,31 23633,16 58,64 

CAMBISOLOS Terra Firme 0,81 15,69 8,89 1,09 5,24 3,44 27874,77 7,31 

GLEISOLOS Tributários 1,77 32,88 5,11 4,70 6,18 4,22 5009,90 17,57 

GLEISSOLOS Madeira 6,66 279,09 8,96 16,65 9,28 15,57 23946,30 72,60 

NEOSSOLOS Madeira 1,79 22,28 3,57 2,57 13,97 3,50 18048,94 15,92 

PODZÓLICOS Madeira 8,92 269,27 6,41 12,19 11,57 8,36 22257,48 56,24 

CONAMA 420 - Prevenção 25 - 75 30 72 60 - 300 

 

Os valores médios encontrados para estes elementos estão em conformidade com 

valores de média global para solos (KABATA-PENDIAS & PENDIAS 2001) assim como o 

preconizado pela resolução CONAMA 420/09. Este trabalho pode subsidiar valores de 

referência dos elementos químicos avaliados para solos no Estado de Rondônia. 

 

 

5.2.4. Análise de Componentes Principais 

 

 A Análise de Componentes Principais (ACP) foi utilizada no intuito de compreender a 

interação do Hg no ambiente concomitantemente com os demais elementos-traço. Além disso, 

os valores de pH, Al, H, Ca, Mg, P, K, matéria orgânica (M.O.), capacidade de troca de 

cátions (CTC) e granulometria dos solos foram utilizados para avaliar a sua influência na 

mobilização dos elementos. 
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 O resultado da ACP foi obtido levando em consideração a média dos horizontes 

superficiais A (0-10 cm) e a média dos horizontes sub-superficiais B (50-100 cm). Os dois 

primeiros eixos explicaram 58,11% dos dados sendo que a primeira componente explicou 

39,69% da variância e a segunda componente explicou 18,42% (Figura 19). 

  

 

Figura 19: Projeção das variáveis nas duas componentes principais 

 

5.2.5.  Ordenação dos pontos  

 

De acordo com a ordenação dos pontos (Figura 20) podemos observar a formação de 3 

grupos: a) grupo 1 em azul agrupando os perfis de solos localizados na área de terra firme dos 

tributários e do rio Madeira (com exceção do perfil 15) com contribuição da areia muito 

grossa (AMG), areia grossa (AG), areia média(AM), argila, Hg, Al e H; b) grupo 2 em 

amarelo agrupando os perfis dos tributários dentro da área sazonalmente alagada com 

influência de areia fina (AF); e c) grupo 3 ordenando os solos dentro da área sazonalmente 

alagadas do rio Madeira associada aos elementos Mn, Pb, Co, Zn, Ni, Cu, Fe e Cr, com a 

capacidade de troca catiônica (CTC), silte, pH e com a areia muito fina. 

Fica evidente a distinção dos solos em área alagável no entorno do rio Madeira para os 

demais solos, conforme Rosolen & Herpin (2008) os sedimentos areno-siltosos da Formação 

Solimões com expansão das coberturas hidromórficas, contribuem para a exportação de 
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matéria fina que é capaz de modificar a estrutura e as propriedades geoquímicas da matriz. 

Podemos observar que embora a quantidade de silte possa estar associada a microagregados 

formando pseudo-silte, proporcionados pelo valor mais elevado de pH ( DONAGEMMA, et al  

2003). A contribuição de silte na área de estudo pode estar associada à influência dos Andes, 

com  alta carga dos elementos-traço e sua correlação com a capacidade de trocas catiônicas. 
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Figura 20: Ordenação dos perfis de solos com os parâmetros estudados. 
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Em relação ao grupo 2,  a presença de areia fina indica que este solo está recebendo 

material do processo de lixiviação provavelmente oriundo de áreas desmatadas, de suas 

vertentes e que os processos de inundação estão carreando o material mais fino. 

 O Hg apresentou afinidade com Al em solos mais ácidos com maior quantidade de 

argila e presença de areias nas frações mais grossas, estes resultados corroboram os de Horbe 

et al (2005), em trabalho realizado em perfis de solos da Formação Solimões onde se 

verificou maior concentração de Hg e sua afinidade com Al em solos mais lixiviados pela sua 

combinação com os oxidróxidos de Fe, e/ou formados com fáceis arenosas e areno-argilosas, 

com baixa concentração de elemento traços. Entretanto, não foi observado no presente estudo 

a associação do Hg com o Fe, provavelmente devido à metodologia de extração dos 

elementos-traço onde se obtém o Fe total sem a distinção dos oxidróxidos de Fe. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Os solos de terra firme apresentaram concentrações médias de Hg mais elevadas que 

os solos sob influencia do pulso de inundação no entorno dos tributários e do rio 

Madeira. 

 Dentre os solos estudados as maiores concentrações médias de Hg foram encontradas 

nos LATOSSOLOS, enquanto as menores concentrações médias estão associadas aos 

GLEISSOLOS. 

 O perfil 19 localizado na comunidade de Morrinhos apresentou concentração de Hg 

até 30 vezes superior à concentração média local e a média da crosta terrestre. Este 

fato pode estar relacionado à forte influência antrópica oriunda da atividade de 

mineração de ouro no rio Madeira. 

 Os solos alagáveis no entorno do rio Madeira apresentaram concentrações médias de 

Co, Mn, Ni, Fe, Zn, Cu e Cr mais elevadas que os solos alagáveis do entorno dos 

tributários e de terra firme. Entretanto, o elemento Pb não apresentou variação entre os 

ambientes comparados. 

 As concentrações dos elementos-traço apresentaram variação representativa conforme 

sua pedologia e influência hídrica. 

 Os elementos-traço Co, Mn, Ni, Fe, Zn, Cu, Cr e Pb apresentaram concentrações 

abaixo dos valores médios para a crosta terrestre, com  exceção do Hg. Entretanto, 

todos os elementos estão de acordo com o preconizado como limite de prevenção pela 

resolução CONAMA 420/09. 

 Analisando a ordenação dos perfis em relação a todos os parâmetros avaliados 

podemos observar a diferenciação de três grupos: a) grupo 1 relacionando os solos de 

terra firme no entorno dos tributários e do entorno do rio Madeira; b) grupo 2 

relacionando os solos de área alagáveis no entorno dos tributários; c) grupo 3 

relacionando os solos de área alagáveis do entorno do rio Madeira. Evidenciando a 

influência das áreas de inundação tanto dos tributários quanto do rio Madeira nos solos 

da região.   
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Tabela 10. Resultado das concentrações de mercúrio, cobalto e manganês por perfil de solo. 
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Perfis Classificação dos solos 

Mercúrio (mg/kg) Cobalto (mg/kg ) Manganês (mg/ kg ) 

   

Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP 

Perfil 01 LATOSSOLOS AMARELO  0,1014 0,0924 0,0969 0,0064    2,33    1,89  2,01 0,16 48,72 11,21 20,60 14,09 

Perfil 02 LATOSSOLOS AMARELO  0,1443 0,0871 0,1137 0,0233    2,01    1,42  1,70 0,21 29,87 11,06 18,32 7,07 

Perfil 03 LATOSSOLOS AMARELO  0,1706 0,1524 0,1627 0,0079    1,02    0,85  0,93 0,06 10,46 8,01 9,30 0,96 

Perfil 04 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  0,1535 0,1295 0,1413 0,0108    2,75    1,49  2,29 0,50 39,06 17,24 22,46 9,40 

Perfil 05 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  0,1492 0,0712 0,1051 0,0239    1,31    0,70  1,09 0,20 24,83 10,47 15,82 4,81 

Perfil 06 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  0,2135 0,0494 0,1614 0,0499    0,24        -    0,10 0,10 14,55 7,54 10,18 2,12 

Perfil 07 GLEISSOLOS 0,1550 0,0474 0,0973 0,0387    4,99    1,03  1,99 1,52 257,05 10,51 58,49 97,93 

Perfil 08 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  0,1995 0,1226 0,1655 0,0356    1,22    1,01  1,14 0,08 31,54 21,77 21,38 12,66 

Perfil 09 GLEISSOLOS 0,0661 0,0423 0,0505 0,0101    3,13    0,63  2,00 1,23 14,92 11,21 12,91 1,52 

Perfil 10 GLEISSOLOS  0,0661 0,0420 0,0579 0,0152    3,13    4,59  5,29 0,58 14,92 340,60 406,05 57,15 

Perfil 11 GLEISSOLOS  0,0651 0,0396 0,0565 0,0115    7,86    4,61  5,68 1,47 503,53 226,83 336,55 118,51 

Perfil 12 CAMBISSOLOS  0,0900 0,0832 0,0864 0,0025    0,81    0,51  0,62 0,12 5,33 3,57 4,23 0,88 

Perfil 13 CAMBISSOLOS  0,1513 0,1327 0,1438 0,0079    1,66    1,36  1,52 0,12 14,94 8,48 10,47 3,01 

Perfil 14 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  0,1424 0,1099 0,1217 0,0127    0,54    0,51  0,53 0,01 16,74 9,19 10,99 3,22 

Perfil 15 PODZÓLICOS AMARELO  0,1839 0,0373 0,0776 0,0555  11,30    6,23  8,92 1,93 338,45 225,84 269,27 46,98 

Perfil 16 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  0,0838 0,0331 0,0522 0,0191    1,45    1,01  1,23 0,18 10,20 7,33 8,50 1,29 

Perfil 17 LATOSSOLOS AMARELO  0,1700 0,0981 0,1216 0,0334    0,78    0,59  0,69 0,09 8,61 5,82 6,96 1,26 

Perfil 18 LATOSSOLOS AMARELO  0,0649 0,0324 0,0461 0,0124    4,81    3,33  4,27 0,46 361,24 167,21 310,03 62,14 

Perfil 19 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  0,1332 0,0346 0,0690 0,0392  20,88    9,00  15,46 4,54 717,86 313,43 546,20 153,55 

Perfil 20 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  0,1018 0,0845 0,0930 0,0073    2,21    1,42  1,66 0,37 36,07 29,07 33,58 3,09 

Perfil 21 GLEISSOLOS 0,0516 0,0369 0,0448 0,0074  11,39    9,72  10,78 0,92 28,79 22,42 25,98 3,25 

Perfil 22 CAMBISSOLOS  0,0751 0,0308 0,0455 0,0201    6,90    6,09  6,55 0,21 166,77 104,08 135,32 25,55 

Perfil 23 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO 0,1240 0,0827 0,0929 0,0156    0,28    0,21  0,24 0,03 8,96 6,45 7,35 0,93 

Perfil 24 NEOSSOLOS litólicos  0,1563 0,0883 0,1298 0,0287     2,03    0,21  1,79 0,21 26,13 6,45 22,28 2,58 
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Máx = máximo. Min = mínimo. DP = desvio padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfis Classificação dos solos 

Mercúrio (mg/kg) Cobalto (mg/kg ) Manganês (mg/ kg ) 

   

Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP 

Perfil 25 LATOSSOLOS AMARELO  0,1009 0,0871 0,0941 0,0058    1,85    1,34  1,68 0,20 16,69 14,17 15,38 0,98 

Perfil 26 GLEISSOLOS 0,1770 0,1272 0,1487 0,0205    0,96    0,50  0,69 0,16 24,68 18,22 20,25 2,37 

Perfil 27 GLEISSOLOS  0,0610 0,0394 0,0496 0,0108    8,57    6,12  7,03 1,34 224,41 109,97 159,34 58,82 

Perfil 28 GLEISSOLOS 0,0369 0,0213 0,0285 0,0079    1,37    0,57  0,84 0,46 26,18 3,07 11,07 13,09 

Perfil 29 CAMBISSOLOS  0,0741 0,0500 0,0571 0,0098    6,45    3,65  5,37 1,16 223,51 120,25 174,72 42,95 

Perfil 30 CAMBISSOLOS  0,1512 0,1116 0,1261 0,0142    0,40    0,27  0,34 0,05 22,70 16,13 19,16 2,56 
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Tabela 11: Resultados das concentrações de cromo, níquel, chumbo e cobre por perfil de solo. 

Perfis Classificação dos solos 

Cromo (mg/kg) Niquel (mg/kg) Chumbo (mg/kg) Cobre(mg/kg) 

    

Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP 

Perfil 01 LATOSSOLOS AMARELO  10,48 7,77 8,84 1,00 2,87 2,32 2,48 0,21 13,88 9,13 11,88 1,59 7,05 5,95 6,49 0,48 

Perfil 02 LATOSSOLOS AMARELO  4,85 3,14 4,00 0,78 2,23 1,67 1,97 0,25 11,53 3,84 6,01 3,18 3,98 1,79 2,59 1,04 

Perfil 03 LATOSSOLOS AMARELO  3,65 2,68 3,27 0,39 1,85 1,53 1,70 0,15 8,04 4,04 6,55 1,63 1,52 9,36 1,21 0,24 

Perfil 04 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  11,39 3,71 8,24 2,84 6,29 2,08 3,03 1,83 8,74 2,30 4,46 2,60 9,36 3,26 7,60 1,36 

Perfil 05 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  7,67 5,44 6,38 0,92 2,39 1,85 2,08 0,17 11,85 7,58 9,63 1,47 3,26 2,57 1,97 0,78 

Perfil 06 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  4,11 1,19 3,16 0,92 2,43 1,76 2,03 0,22 5,57 1,43 2,94 1,48 2,57 15,11 1,61 0,66 

Perfil 07 GLEISSOLOS 10,76 7,06 8,35 1,29 16,60 2,59 6,39 5,43 8,00 6,82 7,38 0,41 15,11 11,10 6,80 4,30 

Perfil 08 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  12,91 7,05 10,52 2,24 5,49 4,07 4,84 0,58 6,70 4,89 5,92 0,68 11,10 4,53 10,58 0,74 

Perfil 09 GLEISSOLOS 5,91 2,74 4,05 1,44 7,90 1,85 4,78 2,71 7,46 5,71 6,49 0,73 4,53 4,53 2,48 1,45 

Perfil 10 GLEISSOLOSS 5,91 7,39 9,08 0,95 7,90 14,36 16,13 1,31 7,46 5,12 7,50 1,46 4,53 18,35 15,70 2,55 

Perfil 11 GLEISSOLOS  11,33 9,53 10,45 0,81 19,66 16,12 17,98 1,54 11,05 7,55 9,22 1,43 18,35 2,15 16,41 1,38 

Perfil 12 CAMBISSOLOS 9,01 2,52 4,35 2,70 6,78 1,48 2,94 2,18 16,51 10,58 14,74 2,41 2,15 3,30 1,02 0,64 

Perfil 13 CAMBISSOLOS  7,29 6,63 7,08 0,30 1,65 1,45 1,53 0,09 11,99 8,40 10,86 1,67 3,30 4,06 3,08 0,23 

Perfil 14 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  8,98 7,91 8,42 0,39 2,65 2,24 2,38 0,15 6,55 5,29 6,21 0,52 4,06 11,54 3,89 0,13 

Perfil 15 PODZÓLICOS AMARELO  7,75 5,30 6,41 1,09 14,78 9,38 12,19 2,17 13,57 8,97 11,57 1,87 11,54 7,82 8,36 2,05 

Perfil 16 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  7,57 6,28 6,77 0,57 6,81 4,37 5,72 1,06 13,87 9,85 11,79 1,56 7,82 6,40 5,56 1,79 

Perfil 17 LATOSSOLOS AMARELO  13,06 9,76 11,47 1,41 2,44 1,53 2,07 0,39 4,58 3,30 3,89 0,53 6,40 14,26 5,80 0,44 

Perfil 18 LATOSSOLOS AMARELO  10,65 8,35 9,65 0,78 16,77 14,60 15,88 0,86 6,89 5,22 6,30 0,62 14,26 15,59 13,02 1,22 

Perfil 19 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  9,25 6,90 8,27 0,92 29,13 15,27 21,15 5,28 19,06 11,31 14,93 2,49 15,59 5,45 13,32 1,65 

Perfil 20 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  4,22 3,40 3,84 0,42 2,34 1,91 2,17 0,18 6,72 3,57 5,18 1,29 5,45 16,57 5,01 0,43 

Perfil 21 GLEISSOLOS 10,88 7,22 8,47 2,08 19,61 17,57 18,50 1,04 13,49 10,66 12,05 1,42 16,57 14,50 14,09 2,17 

Perfil 22 CAMBISSOLOS  8,40 7,62 7,96 0,39 15,25 14,48 14,90 0,23 11,38 8,10 9,73 0,77 14,50 9,86 13,83 0,27 
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Perfis Classificação dos solos 

Cromo (mg/kg) Niquel (mg/kg) Chumbo (mg/kg) Cobre(mg/kg) 

    

Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP 

Perfil 23 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO 5,09 3,98 4,61 0,40 0,87 0,57 0,73 0,12 7,69 4,25 6,08 1,19 9,86 3,75 8,95 0,58 

Perfil 24 NEOSSOLOS litólicos 5,03 2,08 3,57 1,23 3,00 0,57 2,57 0,36 15,67 4,25 13,97 1,77 3,75 5,33 3,50 0,27 

Perfil 25 LATOSSOLOS AMARELO  7,34 6,02 6,69 0,59 2,24 1,69 1,98 0,21 7,42 5,63 6,66 0,74 5,33 11,45 4,95 0,62 

Perfil 26 GLEISSOLOS 7,74 2,91 5,09 1,72 2,62 1,26 1,81 0,52 5,67 1,78 3,70 1,35 11,45 16,81 8,10 2,13 

Perfil 27 GLEISSOLOS  7,49 6,97 7,16 0,28 15,47 13,25 14,23 1,13 11,50 10,28 10,72 0,67 16,81 3,34 15,63 1,41 

Perfil 28 GLEISSOLOS 1,84 0,39 1,23 0,76 1,69 0,84 1,29 0,43 4,91 2,90 3,69 1,07 3,34 13,90 2,27 0,98 

Perfil 29 CAMBISSOLOS  7,97 4,97 6,14 1,14 12,14 9,41 10,74 1,12 11,96 9,52 10,50 1,00 13,90 4,44 12,07 1,59 

Perfil 30 CAMBISSOLOS  11,30 9,35 10,10 0,72 0,91 0,69 0,80 0,07 1,68 1,17 1,50 0,17 4,44  3,67 0,48 

Máx = máximo. Min = mínimo. DP = desvio padrão 
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Tabela 12: Resultado das concentrações de ferro e zinco por perfil de solo. 

Perfis Classificação dos solos 

Ferro (mg/kg) Zinco (mg/kg) 

  

Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP 

Perfil 01 LATOSSOLOS AMARELO  16292,69 7180,67 9610,91 3330,99 22,65 18,97 20,24 1,39 

Perfil 02 LATOSSOLOS AMARELO  15564,46 11776,42 13106,49 1447,52 10,43 5,55 7,80 1,91 

Perfil 03 LATOSSOLOS AMARELO  7287,29 5411,78 6644,99 792,79 11,62 1,28 8,53 4,30 

Perfil 04 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  25979,65 16036,40 19329,43 3928,77 9,60 5,81 7,08 1,47 

Perfil 05 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  9848,51 6573,48 7401,23 1154,42 6,35 4,73 5,48 0,54 

Perfil 06 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  6199,27 2103,63 4552,06 1473,00 5,43 4,37 4,81 0,38 

Perfil 07 GLEISSOLOS 18843,22 1365,60 6731,91 7910,13 43,21 2,41 15,15 14,89 

Perfil 08 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  25580,28 8965,81 20424,69 6883,36 21,48 4,92 16,71 6,79 

Perfil 09 GLEISSOLOS 12285,53 371,19 4895,57 4859,64 43,33 12,22 25,88 13,01 

Perfil 10 GLEISSOLOS  12285,53 12537,52 18573,72 3282,42 43,33 58,96 70,30 12,13 

Perfil 11 GLEISSOLOS  24997,80 16887,72 19810,87 3581,93 87,81 69,75 75,77 8,40 

Perfil 12 CAMBISSOLOS  5208,19 281,66 2537,36 2217,64 11,27 8,72 9,86 0,98 

Perfil 13 CAMBISSOLOS  21497,65 15269,18 19246,32 2770,45 7,44 6,53 7,00 0,38 

Perfil 14 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  3928,75 3683,43 3769,07 99,19 8,71 7,09 8,13 0,62 

Perfil 15 PODZÓLICOS AMARELO  25676,76 17081,47 22257,48 3436,78 67,82 44,66 56,24 9,97 

Perfil 16 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  12590,79 4479,57 8253,54 3498,99 35,85 24,85 31,56 3,77 

Perfil 17 LATOSSOLOS AMARELO  25091,84 16442,61 20412,96 3647,21 7,43 6,44 6,92 0,43 

Perfil 18 LATOSSOLOS AMARELO  23738,31 15701,21 19279,36 2520,54 65,13 29,12 45,11 15,88 

Perfil 19 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  48188,20 23736,96 35821,55 8657,49 88,63 64,97 79,03 8,13 

Perfil 20 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO  67869,41 39499,32 56818,79 12137,25 19,91 9,86 13,84 4,46 

Perfil 21 GLEISSOLOS 48649,99 41932,42 45271,41 3358,96 95,98 65,02 79,37 15,60 

Perfil 22 CAMBISSOLOS  23487,47 21387,95 22130,90 1090,10 72,42 50,47 66,62 2,34 
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Perfis Classificação dos solos 

Ferro (mg/kg) Zinco (mg/kg) 

  

Máx Mín Média DP Máx Mín Média DP 

Perfil 23 LATOSSOLOS VERMELHO AMARELO 16790,21 13320,06 15635,71 1413,15 6,67 5,16 6,16 0,54 

Perfil 24 NEOSSOLOS litólicos 24275,49 11619,06 18048,94 5215,84 18,55 5,16 15,92 2,81 

Perfil 25 LATOSSOLOS AMARELO  33980,17 26592,28 28543,66 3099,42 10,86 9,46 10,37 0,53 

Perfil 26 GLEISSOLOS 29465,22 12063,42 19655,92 5964,90 15,15 7,64 10,49 2,62 

Perfil 27 GLEISSOLOS  22487,65 19059,03 20671,15 1723,42 71,25 61,34 66,97 5,09 

Perfil 28 GLEISSOLOS 1467,29 245,76 832,17 612,22 8,74 4,48 6,53 2,14 

Perfil 29 CAMBISSOLOS  32245,28 17166,69 23842,12 5657,23 54,92 41,66 48,81 4,79 

Perfil 30 CAMBISSOLOS  37047,33 30951,35 33627,07 2327,47 8,06 6,93 7,52 0,42 

Máx = máximo. Min = mínimo. DP = desvio padrão. 

 

 


