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RESUMO

Nos domínios colinosos do Médio Vale do Paraíba do Sul, cabeceiras de
drenagem e bacias hidrográficas evidenciam atualmente a ocorrência de
diferentes tipos de processos erosivos acelerados e movimentos gravitacionais de
massa, identificados como responsáveis pela re-elaboração das formas e reorganização dos sistemas fluviais, especialmente visível em pequenas bacias
hidrográficas que integram a rede regional. No presente estudo, buscou-se
investigar o arranjo de condições geomorfológicas que, conjugadas à distribuição
espacial da cobertura e uso da terra, definem condições diferenciadas de
conectividade da paisagem. Na metodologia adotada foram aplicados vários
procedimentos para duas bacias hidrográficas de 4ª ordem representativas de
condições evolutivas diferenciadas durante o Quaternário. Para o mapeamento de
feições geomorfológicas, utilizou-se um procedimento semiautomático usando um
MDE; para as feições erosivas e de movimentos gravitacionais de massa,
realizou-se mapeamento visual aplicando a tipologia usada no NEQUAT/UFRJ;
para o mapeamento de cobertura e uso da terra, utilizou-se uma classificação
orientada a objetos. A seguir, foram estabelecidos padrões de associação de
variáveis definidoras de condições de conectividade da paisagem, baseados no
reconhecimento de feições de impedimento à transferência de água e sedimentos.
Os produtos e as análises efetuadas obtiveram o aprimoramento do mapeamento
semiautomático de formas no relevo produzidas pelos eventos deposicionais
quaternários, e do mapeamento cobertura e uso da terra, gerando resultados em
escala 1:25.000 e reduzindo significativamente o tempo e recursos despendidos
em trabalhos de campo e gabinete.
Na análise da conectividade da paisagem, evidenciou-se a necessidade de
articular a distribuição espacial das feições geomorfológicas à sua permanência ao
longo do tempo, o que está relacionado à própria história evolutiva regional e local.
O mapeamento de canais erosivos e movimentos gravitacionais de massa permitiu
observar situações em que as erosões desempenham efetivamente o papel de
conectores na paisagem ou não, e ainda situações potenciais importantes para
estabelecer uma visão temporal mais ampla. A configuração da bacia e sua
história de evolução determinam, assim, a distribuição e o papel das feições de
impedimento na natureza e velocidade das respostas às entradas de energia no
sistema geomorfológico, refletindo-se na sensibilidade da paisagem; por outro
lado, definem diferentes potenciais de recuperação do sistema após eventos de
alta frequência e baixa magnitude, para os quais o arranjo espacial da cobertura e
uso da terra cumpre uma função relevante. O estudo permitiu, deste modo,
identificar padrões de conectividade diferenciados em pequenas bacias
hidrográficas, contribuindo para a complementação e organização de uma base de
dados prática para a elaboração de estudos aplicados ao planejamento ambiental
nos domínios colinosos do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul.
Palavras chave: Conectividade da
Quaternário, erosão, bacia hidrográfica.
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ABSTRCT

In hilly domains of Middle Paraíba do Sul River Valley, amphitheater headwaters
and watersheds show different types of gravitational mass movements and
erosional processes, responsible for reshaping landscape and reorganizing
drainage systems, specially at small drainage basins. The present study aimed to
investigate the geomorphological conditions which, joined with the spatial
distribution of land use and cover, define different conditions of landscape
connectivity.
The methodology applied several procedures in two 4th order drainage basins,
representative of regional evolutionary conditions during Quaternary Period. In
order to mapping landforms, a semiautomatic procedure using a DEM was
performed; to mapping erosional and mass movements features, a visual
procedure was adopted, applying a typology developed by NEQUAT/UFRJ. Finally,
for land use and cover mapping, an oriented object classification was performed.
The following steps were to establish association of variables that define conditions
of landscape connectivity, based on the recognition of features of an impediment to
water and sediment transfer.
The products obtained and analyzed resulted on the improvement of
semiautomatic mapping of geomorphic features produced by Quaternary
depositional events, and also of and land use and cover mapping, generating
1:25,000 scale maps and reducing significantly the time and resources spent on
field and cabinet work.
The analysis showed that, for landscape connectivity, it is necessary to articulate
the spatial distribution of geomorphological features to their permanence over time,
which is related to the evolutionary history itself, regionally and locally. The erosive
and mass movements features mapping allowed to observe situations where
erosion effectively play the role of connectors in landscape or not, and important
potential situations to establish a broader temporal vision.
The drainage basin configuration and evolutionary history determine the
distribution of landforms of impediments and their role in the behavior and velocity
of responses to the inputs in the geomorphological system, reflecting on the
landscape sensitivity. On the other hand, also allows define different recovery
potential of these systems after high frequency and low magnitude events, for
which the spatial arrangement of land use and cover plays an important role. The
study allowed identify different patterns of connectivity in small watersheds,
contributing to organization and completion of a database for practical studies
applied to environmental planning in the hilly domains of Middle Paraíba River
Valley.
Keywords: Landscape connectivity, geomorphological system, Quaternary,
erosion, watershed.
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RESUMEN

En el Valle Medio del Paraíba del Sur, cabeceras de drenaje y cuencas
hidrográficas insertadas en diversos compartimientos geomorfológicos son
evidencia de la ocurrencia de diferentes tipos de procesos erosivos acelerados y
de movimientos gravitacionales de masa, identificados como los responsables de
la reelaboración de las geoformas y la reorganización de los sistemas fluviales,
especialmente visibles en pequeñas cuencas hidrográficas que integran la red
regional. En el presente estudio, se buscó investigar de manera integrada la
disposición de condiciones geomorfológicas que, conjugadas a la distribución
espacial de la cobertura y uso de la tierra, definen diferentes condiciones de
conectividad del paisaje. La metodología adoptada comprendió diversas etapas,
donde fueron aplicados varios procedimientos para las dos cuencas hidrográficas
de 4ª orden representativas de diferentes condiciones evolutivas del Cuaternario.
Para el mapeamiento geomorfológico se utilizó un procedimiento semi-automático
usando un MDS, para las formas erosivas y movimientos gravitacionales de masa
se realizó un mapeamiento visual aplicando una tipología usada en el grupo
NEQUAT/UFRJ, y para el mapeamiento de cobertura y uso de la tierra, se utilizó
una clasificación orientada a objetos. A continuación, fueron establecidos patrones
de asociación de variables definidoras de condiciones de conectividad del paisaje,
basados en el reconocimiento de formas físicas de impedimentos. Los productos y
análisis efectuados obtuvieron su mejoramiento a partir del mapeamiento semiautomático de formas en el relieve producidas por los eventos deposicionales
cuaternarios y del mapeamiento de cobertura y uso, generando resultados a
escala 1:25.000, además de reducir significativamente el tiempo y los recursos
empleados en trabajos de campo y gabinete.
El análisis de conectividad evidenció que el significado de las formas
geomorfológicas requiere articular su distribución espacial junto con su
permanencia en el tiempo, lo que está relacionado a su propia historia evolutiva
regional y local. El mapeo de canales erosivos y movimientos gravitacionales de
masa permitieron observar situaciones en que las erosiones desempeñan
efectivamente el papel de conectores en el paisaje o no, y hasta importantes
situaciones potenciales para establecer una visión temporal más amplia. La
configuración de las cuencas y su historia evolutiva determinan la distribución y el
papel de las geoformas de impedimento en la naturaleza y velocidad de las
respuestas a las entradas de energía en el sistema geomorfológico, lo que se
refleja en la sensibilidad del paisaje; por otro lado, definen diferentes potenciales
de recuperación de estos sistemas después de eventos de alta frecuencia y baja
magnitud, para los cuales la organización espacial de la cobertura y uso de la
tierra cumplen una función relevante. Finalmente, este trabajo permitió identificar
patrones de conectividad diferenciados en pequeñas cuencas hidrográficas,
aportando así, con esta información a la complementación de una base de datos
práctica para la elaboración de estudios aplicados a la planificación ambiental en
este tipo de áreas geográficas.
Palabras clave: Conectividad del paisaje, sistema geomorfológico, Cuaternario,
erosión, cuenca hidrográfica.
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1 Introdução

1.1 Delimitação do tema e justificativa do estudo
A proteção de nascentes, beiras de rios e áreas íngremes tem-se
constituído foco dominante dos estudos de manejo e controle de erosão. Este
enfoque vem sendo incorporado na legislação, configurando diretrizes e
parâmetros de restrição de uso muito empregados no planejamento e
ordenamento territorial1.
Várias pesquisas relacionadas a este campo de estudo têm se
concentrado no desenvolvimento de análises de uso da terra, tomando-o como um
dos principais fatores para a ocorrência de processos erosivos. Grande parte dos
programas de controle de erosão adota, entretanto, uma perspectiva mecanicista
na relação entre a cobertura vegetal e a ocorrência de processos erosivos,
considerando que as paisagens e seus diferentes elementos se comportam de
forma mais ou menos homogênea, portanto, apresentando respostas similares.
Deste modo, desconsideram o papel da disposição espacial de elementos que
compõem as paisagens, como o relevo ou a própria vegetação.
Ainda que seja evidente a crescente importância das atividades humanas
nas áreas urbanas e rurais, diversos processos e controles devem ser analisados
para apreender as condições em que se instalam e desenvolvem os diversos tipos
de feições erosivas. Torna-se necessário, assim, reconhecer as relações entre os
vários componentes dos sistemas ambientais, sendo a singularidade das
paisagens e a conectividade entre os diferentes elementos que as conformam
aspectos cada vez mais destacados nos estudos geomorfológicos. Como destaca
Schumm (1988), a variável geomorfológica constitui um primeiro componente que
determina a particularidade das paisagens.
Nas áreas tropicais úmidas brasileiras, esta abordagem vem sendo
considerada em estudos sobre a dinâmica de evolução do relevo e os processos
erosivos atuais. Nos domínios de mares de morros do Sudeste do Brasil, um
elemento representativo da paisagem são as cabeceiras de drenagem em

1

Destaca-se recentemente, por exemplo, a grande discussão que envolve as Áreas de
Preservação Permanente, definidas pelo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771/1965), e
alteradas pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001.

1

anfiteatro2, cujos diferentes segmentos geomórficos mostram comportamentos
hidrológicos distintos, influenciando fortemente na convergência de materiais
desagregados, e consequentemente na acumulação de depósitos a jusante,
exercendo forte influência no desencadeamento e na evolução dos processos de
erosão e de movimentos gravitacionais de massa (Moura, 1990; Moura et al.,1991;
Silva, 1991; Peixoto, 1993; Salgado, 2004; entre outros).
No Médio Vale do Paraíba do Sul, cabeceiras de drenagem e bacias
hidrográficas inseridas em compartimentos geomorfológicos colinosos evidenciam
atualmente a ocorrência de diferentes tipos de processos erosivos acelerados e
movimentos gravitacionais de massa, identificados como responsáveis pela
reelaboração das formas e reorganização dos sistemas fluviais, especialmente
visíveis em pequenas bacias hidrográficas que integram a rede regional.
Considerando que a bacia é um sistema que mantêm relação com
elementos internos e externos através de pulsos de entrada e saída de energia e
matéria, e que as alterações ou perturbações nos sistemas geomorfológicos
afetam a resposta e/ou a dinâmica destes no espaço e no tempo (Thomas, 2001;
Brunsden, 1993; Harvey, 2002, entre outros), torna-se importante investigar a
combinação de condições geomorfológicas que, conjugadas à distribuição
espacial da cobertura e uso da terra, podem definir condições diferenciadas de
ajustes e respostas a eventos climáticos e/ou intervenções humanas.
Neste contexto, Thomas (2001) destaca o papel das feições erosivas
como áreas-fonte de sedimentos e das formas deposicionais como zonas de
estocagem ou impedimento à transferência de água e materiais para os cursos
fluviais, constituindo, respectivamente, conectores ou barreiras ao transporte nos
sistemas fluviais, tanto lateralmente (encosta-canal) como longitudinalmente (ao
longo dos canais).
Em estudo recente, Pinto (2009) realizou uma primeira análise sobre a
conectividade desempenhada pelas feições erosivas em sub-bacias de até
terceira ordem na região de Volta Redonda (RJ), no Médio Vale do Paraíba do
Sul, identificando diferentes padrões de (des)conectividade encosta-canal. Nesse
trabalho foi verificada a variabilidade espacial da conectividade em sub-bacias
hidrográficas, a partir da disposição espacial das zonas de estocagem de
sedimentos/impedimentos e do posicionamento das feições erosivas e
2

As cabeceiras de drenagem em anfiteatro são identificadas geometricamente pela forma convexa
dos topos de seus interflúvios, aproximadamente retilínea das suas encostas laterais e côncava do
seu eixo central, onde se dá a convergência de fluxos (Moura e Silva, 1998, entre outros).

2

escorregamentos, que refletem a história de evolução geomorfológica, em
particular da história evolutiva quaternária, impressa nas formas de relevo, nos
depósitos sedimentares e na própria rede de drenagem, abrindo novos campos de
pesquisa sobre este tema na região.
O reconhecimento e entendimento das relações internas e da distribuição
espacial das geoformas (sedimentares e erosivas) bem como da cobertura e uso
da terra, associadas à evolução do relevo e às transformações recentes da
paisagem, revela-se de grande importância para estabelecer ações que visem o
planejamento e ordenamento territorial. Considerando uma abordagem de
paisagem, torna-se necessário identificar condições e dinâmicas que permitam
delinear ações de compatibilização do uso da terra com a sustentabilidade
ambiental, social e econômica.
Entretanto, há pouca disponibilidade de bases cartográficas temáticas de
detalhe que possibilitem compatibilizar um grande número de fatores
controladores dos processos erosivos dentro de uma perspectiva espacial mais
próxima ao arranjo dos componentes da paisagem em escala local, o que faz com
que muitas avaliações sejam conduzidas somente de maneira generalista.
Investimentos para a identificação de indicadores e modelos que auxiliem na
representação não apenas do estado atual, mas das dinâmicas dos processos
existentes, têm sido alvo crescente de pesquisas. Estas investigações podem
contribuir muito para a tomada de decisão e a prevenção de desastres causadores
de impactos/danos de ordem social, ambiental e econômica, que constituem, junto
com a busca de diretrizes para a recuperação ambiental e o planejamento em
diversos contextos de paisagens, um dos principais desafios da atualidade
(Guerra e Marçal, 2006).

1.2 Objetivos
No presente estudo procuramos utilizar uma perspectiva de análise que
busca a cartografia e avaliação espacial de relações entre variáveis que, apesar
de geralmente citadas no planejamento ambiental, não têm sido trabalhadas de
forma integrada e dentro de uma concepção sistêmica e dinâmica do meio físico.
Objetivo Geral:
•

Modelagem de descritores espaciais na representação da conectividade da
paisagem em bacias hidrográficas com diferentes dinâmicas evolutivas
quaternárias, a partir da análise das relações entre feições deposicionais
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quaternárias, feições erosivas, movimentos gravitacionais de massa e
cobertura e uso da terra.

Objetivos Específicos:
•
•
•

Aprimoramento de procedimentos de mapeamento semiautomático de feições
deposicionais quaternárias em reentrâncias e fundos de vale;
Definição de padrões de associação de variáveis definidoras de condições de
conectividade da paisagem;
Análise da distribuição da conectividade em bacias hidrográficas
representativas de diferentes dinâmicas evolutivas quaternárias.

Para o desenvolvimento das análises propostas, foram escolhidas duas
bacias hidrográficas de pequeno porte (4ª ordem) tributárias do médio curso do rio
Paraíba do Sul na região de Volta Redonda (RJ), consideradas representativas
dos principais padrões de evolução reconhecidos por Moura et al. (1991b) nos
compartimentos colinosos do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul.
A 1ª bacia selecionada, do córrego Santa Rita, apresenta pouca
preservação de feições deposicionais associadas ao principal marco estratigráfico
holocênico regional, responsável pelo entulhamento dos fundos de vale e
reentrâncias de cabeceiras de drenagem, refletindo, como aponta Moura et al.
(1991b), um comportamento característico de rios tributários que acompanharam
as fases holocênicas de encaixamento fluvial dos coletores regionais. A 2ª bacia
selecionada, do córrego Três Poços, apresenta, contrariamente, grande
preservação de feições de entulhamento dos fundos de vale e reentrâncias de
cabeceiras de drenagem, representando a condição em que os tributários não
acompanharam as fases de encaixamento dos coletores (Moura, 1990).
A pesquisa visa contribuir, portanto, para a sistematização de
mapeamentos de feições deposicionais quaternárias, para a apreensão da
distribuição espacial da conectividade da paisagem no domínio de “mares de
morros” e para a organização do arcabouço de informações geradas, de modo a
construir uma base estruturada para a elaboração de estudos aplicados ao
planejamento ambiental, considerando o caráter sistêmico e funcional das bacias
hidrográficas.
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1.3 Estrutura da dissertação

A dissertação está estruturada em sete capítulos. Inicialmente é
apresentada uma revisão teórico-metodológica referente ao tema, envolvendo
conceitos identificados como fundamentais para a abordagem proposta – sistema,
singularidade, sensibilidade e conectividade – e também relacionados ao objeto de
estudo e os métodos para a obtenção dos mapeamentos – feições
geomorfológicas, feições erosivas e cobertura e uso da terra.
Em seguida, são apresentadas as características da área de estudo,
abrangendo a sua história de ocupação e uso da terra, geologia e
geomorfologia. Nos capítulos subsequentes, são detalhadas as análises
efetuadas, estando inseridos os materiais e métodos utilizados em cada uma das
etapas de mapeamento e caracterização geomorfológicos (enfocando os
processos erosivos e as feições de impedimento) e de cobertura e uso da terra, os
quais permitiram gerar mapas individualizados para cada uma das bacias
hidrográficas em estudo, bem como efetuar a análise multicritério de conectividade
da paisagem, exposta no capítulo 6. Por fim, são apresentadas as discussões
finais e conclusões da dissertação.
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2 Revisão Conceitual Teórica e Metodológica
Neste capítulo são apresentados e discutidos os principais conceitos que
fundamentam o estudo desenvolvido.

2.1 Sistemas
O conceito de sistema surgiu na década de 1930, aplicado pelo biólogo
Ludwig Von Bertalanffy, e somente na década de 1960 ocorre sua aplicação direta
na Geografia Física (Christofoletti, 1990).
Na teoria dos sistemas, este é definido de como um “modelo” que possui
um conjunto de elementos em interação, além possuir certos atributos
relacionados aos processos e elementos que o configuram (Bolós, 1992). Um dos
elementos considerado de maior peso para definir o sistema é o seu caráter
multivariável, possuindo um elevado número de variáveis que aumenta de acordo
com o nível de integração entre elas (Bolós, op.cit.).
Muitos autores consideram a paisagem como um sistema. Esta concepção
já pode ser percebida em Solnetsev (1945), que aponta a recorrência de
combinações de fatores físicos e bióticos nas paisagens geográficas, ou em Sauer
(1952), quando destaca o papel das alterações das suas formas por processos
físicos, ainda que as paisagens sejam compostas por diversas associações de
formas, tanto físicas quanto culturais.
Considerando a proposição sistêmica, Sotchava desenvolveu o conceito
de geossistema para apreender a inter-relação entre a natureza e a sociedade,
estabelecendo, conforme aponta Christofoletti (op.cit.), uma abordagem mais
profunda na análise das formas, dos processos e da dinâmica evolutiva dos
sistemas geoambientais. Rodriguez (1984) utiliza geossistema como sinônimo de
paisagem, e vice-versa.
As paisagens, concebidas como sistemas, apresentam elementos que
interagem e intercambiam fluxos. Os elementos da paisagem são definidos por
Forman e Godrom (1986) e Huggett (1993) como pequenas unidades
homogêneas visíveis numa escala espacial definida.
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De acordo com os elementos em análise, o sistema será denominado, e
será definido seu caráter, observando-se processos mais específicos (Solnetsev,
1945), o que posteriormente permitirá estabelecer sua hierarquia – outro princípio
dos sistemas. Assim, segundo um dos princípios básicos dos sistemas, podem ser
estabelecidos alguns tipos (classificação de sistemas) de acordo com as variáveis
nele envolvidas e suas relações.
Sotchava e Bertrand, na década de 1960, defenderam a aplicação de uma
visão sistêmica aos estudos das paisagens, utilizando o termo geossistema. O
geossistema, para Bertrand (1972: 2004), é um complexo geográfico de elementos
“naturais” influenciados por processos/fatores econômicos e sociais que afetam
sua dinâmica, estrutura e espacialidade, conceito que traz um forte acento na
categorização espacial. Sotchava (1977) o analisa através das relações entre
fenômenos naturais que possuem conexões, sendo estes fenômenos
influenciados por fatores econômicos e sociais, dando ênfase à sua estrutura e
peculiaridade espacial. Christofoletti (1990) define os geossistemas como
organizações espaciais oriundas dos processos do meio ambiente, dinamizadas
pela interação dos fluxos de matéria e energia entre seus componentes (bióticos e
abióticos), incorporando-se também a ação das atividades humanas.
Na Geografia Física, o geossistema tem sido utilizado para representar um
padrão recorrente de formas topográficas, solos e cobertura vegetal, que reflete a
estrutura geológica e os processos erosivos e deposicionais, entre outros fatores,
e, por conseguinte, as condições climáticas em que esses elementos e processos
ocorrem (Monteiro, 2001). Para Christofoletti (1990) os geossistemas e os
sistemas socioeconômicos criam um sistema maior, mais complexo e integrador.
Em alguns casos, a maior especificidade de variáveis envolvidas
estabelecerá a existência de outros sistemas dentro de um sistema, isto é,
subsistemas que possuem elementos e processos próprios que se interrelacionam. Dentro do geossistema existiriam, por exemplo, os sistemas
pedológicos, sistemas geomorfológicos, sistemas fluviais, entre outros.
Dentro do campo de interesse de vários estudos na Geografia
(especialmente na Geografia Física), a bacia hidrográfica representa um sistema
onde atuam, de forma interativa, mecanismos de entrada e saída de fluxos, sendo
assim caracterizada pelo fato de qualquer alteração em um de seus elementos
integrantes acarretar em modificações nos outros elementos constituintes.
Consequentemente, processos e alterações que ocorrem no alto curso de uma
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bacia certamente terão efeitos no baixo curso, e vice-versa (Chorley, 1962 e
Christofoletti, 1990).
Uma bacia pode ser definida como um sistema hídrico, ecológico, terrestre
e com limites geográficos definidos pela topografia superficial e subsuperficial
(Moulton e Souza, 2003; Tucci e Mendes, 2006; Coelho Netto, 2003; entre outros).
No caso do estudo ora apresentado, a bacia constitui antes de tudo um sistema
geomórfico, onde as principais variáveis estão relacionadas às relações entre os
elementos e processos que se desenvolvem sobre/sob o terreno. Essa definição
permite visualizar quais são as variáveis de estudo, as entradas e saídas. A bacia
hidrográfica é limitada superficialmente pelos topos das linhas de cumeada que a
individualizam em relação a outras bacias, e interligada pelas redes de drenagem,
transportando água e sedimentos para uma saída comum.
Numa concepção ecológica, a bacia hidrográfica é reconhecida como uma
unidade de interação de ecossistemas terrestres, abrangendo elementos e
processos do meio ambiente que interagem local e regionalmente através do fluxo
de materiais e organismos através da água (Odum, 1971; Moulton e Souza, 2003).
Rodriguez (1984) a define como um “... sistema material que está constituído por
componentes geográficos intercondicionados e inter-relacionados na sua
distribuição, desenvolvendo-se no tempo...”, ou seja, como uma unidade básica de
análise espacial e temporal da paisagem terrestre.

2.2 Singularidade, Sensibilidade, Limites Críticos e Conectividade da
Paisagem
Dentro da análise dos sistemas existem vários conceitos que ajudam
explicar o comportamento das variáveis e suas inter-relações. Neste item fazemos
uma discussão sobre aqueles considerados mais relevantes para o estudo
desenvolvido.
Existem vários “problemas” (assim chamados por Schumm, 1988) dentro
do entendimento do comportamento dos sistemas, entre eles a singularidade. As
diferenças entre as formas de relevo (no caso, inseridas em um sistema ou
paisagem) tendem a levar a um comportamento diferenciado (em quantidade e
qualidade) frente às mudanças dentro do sistema, dificultando o estabelecimento
de modelos preditivos de respostas.
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A singularidade se apresenta tanto nos elementos quanto nos processos,
e também no tempo e no espaço (Christofoletti, 1990). Brunsden (1993) ressalta
que mesmo existindo elementos ou componentes em um sistema iguais
fisicamente (solo, clima...), as respostas em termos de mudança (nas formas e
taxas) com frequência mostram-se diferenciadas frente a um input, chamando a
atenção para a singularidade neste comportamento.
Outro problema é a sensitividade ou sensibilidade da paisagem ou do
sistema, relacionada por Schumm (1988) à suscetibilidade das formas às
mudanças disparadas por um gatilho externo ou interno do sistema, podendo
incorrer em grandes ou pequenas alterações morfológicas e/ou funcionais.
Segundo Christofoletti (1990), os sistemas estão sujeitos às flutuações no
ingresso de energia que, ao ultrapassarem os limiares de determinados
componentes ou características, geram uma reação que modifica o estado do
sistema. Isto significa que estas mudanças obedecem a muitas leis ligadas tanto
aos processos exteriores como interiores do sistema (Bolós, 1992).
O rompimento de limites críticos (thresholds) define, assim, condições
geradoras de mudanças no sistema (Schumm, 1988). A sensibilidade salienta a
questão do potencial e da magnitude das mudanças internas num sistema físico e
sua habilidade para resistir a essas mudanças (Allison e Thomas, 1993). Isto se
aplica também ao conceito de singularidade, pois cada elemento, processo ou
paisagem diferenciado reage de forma singular ao ultrapassar este limite,
mostrando maior sensibilidade aquele que exibir mudanças mais intensas.
A sensibilidade definida em relação à magnitude da alteração de um
sistema frente a um distúrbio ou perturbação (Thomas, 2001) implica na
necessidade de considerar os limites do sistema, que vão permitir visualizar o grau
de estabilidade ou mudança. Este autor também define a sensibilidade no tempo e
no espaço: a sensibilidade espacial expressa a taxa de mudança entre
componentes ou elementos da paisagem, e a sensibilidade temporal representa
a frequência de eventos individuais (de mudanças) em escalas variadas de tempo
dentro dos padrões de mudanças ambientais de longo termo. Estes conceitos
permitem reconhecer padrões de respostas diferenciadas para cada elemento da
paisagem (Pinto, 2009).
Para trabalhar a sensibilidade em sua complexidade, os sistemas e seus
componentes devem ser interpretados e entendidos de modo integrado (Allison e
Thomas, 1993). No contexto geomorfológico, a sensibilidade se refere, assim, à
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estabilidade da paisagem, sendo descrita em função da distribuição temporal e
espacial das forças de resistência aos distúrbios (Brunsden, 1993) – controles de
resistência do sistema que evitam o efeito dos inputs – ou da capacidade do
sistema retornar ao seu estado original.
Para contemplar esta estabilidade da paisagem ou sua sensibilidade,
devem ser considerados, portanto, os limites ou barreiras frente aos pulsos de
energia, dentre os quais se encontram a resistência morfológica, a estrutura de
resistência e os filtros de resistência, e as propriedades dos componentes dos
sistemas geomorfológicos a que estão associados.
A resistência morfológica está ligada às barreiras naturais impostas pela
própria morfologia da paisagem e de seus elementos, que agem detendo as
mudanças (Brunsden, 1993). Para sua avaliação deve-se considerar a energia
potencial dos processos desencadeadores das mudanças, que será determinada
pelas relações entre as variáveis da paisagem, e como estas barreiras agem no
tempo e no espaço.
Neste contexto, a estrutura de resistência está relacionada à morfologia,
pois aspectos como a localização e orientação influenciam decisivamente nas
transformações dos elementos da paisagem, as quais, juntamente com a
habilidade de transmissão de matéria e energia, promovem as mudanças na
paisagem (Brunsden, 1993). A morfologia e a estrutura são, assim, aspectos
considerados fundamentais para a determinação das relações entre as
componentes da paisagem e dos processos dominantes na região/área em
estudo, definindo também a conectividade entre elementos e subsistemas.
Segundo Brunsden (1993) existem três tipos de situações de conectividade
entre elementos e/ou “compartimentos” da paisagem: situação não conectada,
por existir uma barreira que impede a conectividade entre elementos/
compartimentos da paisagem; situação conectada, que mantém a transmissão de
materiais entre eles; e situação desconectada, quando a conexão encontra-se
temporariamente inativa devido a uma barreira gerada posteriormente à situação
conectada (durante o intervalo de análise do sistema). Estes situações, portanto,
podem mudar ao longo do tempo.
Finalmente, os filtros de resistência, chamados por Schumm (1988) de
limites críticos, permitem dissipar ou incrementar as mudanças de acordo com a
quantidade de energia que entra no sistema (Brunsden, 1993), pois a partir do
momento em que não pode ser mais “absorvida”, a energia tende a romper o
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ajuste estabelecido, ocasionando mudanças. Nem sempre esta energia
desencadeia mudanças de modo rápido, a partir do momento em que entra no
sistema, podendo ser acumulada e contribuir para mudanças futuras. Os filtros de
resistência atuam, portanto, como um amortecedor: as geoformas tendem a
absorver a energia e deter as mudanças, mesmo tendo sofrido ou experimentando
alguma alteração.
Os filtros ou limites estão relacionados aos componentes do sistema, que
apresentam diferentes modos e mecanismos de reagir, resistir às mudanças ou
“tolerá-las”, bem como à sua disposição espacial. Por exemplo, nem sempre um
solo sem cobertura vegetal responde do mesmo modo ao runoff, o que depende
em grande parte do tipo de solo (Burt et al., 1993), de variáveis morfológicas
(como declividade, comprimento da vertente, geometria etc.) e de outros fatores,
assim como dos padrões de distribuição espacial destas variáveis e fatores.
Os conceitos abordados conduzem à noção de estabilidade ou
resiliência de um sistema geomorfológico, entendida como a capacidade deste
em manter seu padrão de organização, mesmo quando submetido a distúrbios
ambientais (Mattos e Peres Filho, 2004). Conforme destacam estes autores, a
estabilidade é relativa e dinâmica, e a evolução dos sistemas comporta elementos
em diferentes estados, que convivem e interagem em várias escalas temporais e
espaciais.
Para Christofoletti (1990) existem padrões espaciais de geoformas que
respondem a um continuum evolutivo no tempo e no espaço, que refletem ajustes
internos do sistema frente à magnitude dos eventos, resultando em mudanças
adaptativas às novas condições. Schumm (1988) exemplifica estes ajustes com a
estocagem de sedimentos nos sistemas fluviais, pois ela pode ser atribuída a
influências externas, mas também aos ajustes ou adaptações do próprio sistema,
destacando o conceito de limites críticos.
Os sistemas possuem, assim, uma característica de “sucessão”, segundo
Bolós (1992), ou de “funcionamento”, segundo Rodriguez (2007), identificada
como um processo ordenado de desenvolvimento permanente dos elementos e
estruturas, ajustados a uma determinada condição de equilíbrio ou estabilidade
dinâmica, ou ajustando-se a novas condições. Ao longo do tempo geológico as
mudanças são induzidas por controles externos – extrínsecos – como as
flutuações climáticas, o tectonismo e as atividades humanas, bem como por
controles ligados à própria dinâmica e evolução dos sistemas geomorfológicos –
intrínsecos – o que evidencia a grande complexidade do seu funcionamento
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(Schumm, 1988). Tais controles exercem influência no tipo, magnitude ou nas
taxas dos processos erosivos e de sedimentação, que se manifestam na
ultrapassagem de limites críticos. Dentro deste quadro, deve ser considerada
também a posição de cada elemento em relação às condições críticas em todo o
sistema, o que se reflete na sensibilidade às mudanças ambientais (Peixoto, 1993;
Peixoto et al., 1998).
Os conceitos apresentados permitem perceber que os sistemas não
reagem de maneira linear, mostrando comportamentos caóticos, condições de
equilíbrio e desequilíbrio coexistindo ou sucedendo-se, como aponta Huggett
(1987 apud Christofoletti, 1990). Seu dinamismo se expressa em variados
elementos e relações, externas e internas, que desencadeiam mudanças e
alterações, próprias dos sistemas (Bolós, 1992), as quais podem ser dinamizadas
pela conectividade da paisagem.
A noção de conectividade é utilizada em várias disciplinas, dentre as quais
se destaca a Ecologia, que a conceitua como a capacidade da superfície em
permitir a movimentação dos organismos entre vários locais (Taylor et al., 1993
apud San Vicente e Valencia, 2007). Na Hidrologia é vinculada à transferência de
água nos sistemas ambientais, ou seja, à facilidade do movimento de matéria nas
bacias hidrográficas, por diferentes vias, e seus efeitos nos diversos componentes
da paisagem (Lexartza-Artza et al., 2009). Na Geomorfologia, um conceito de
conectividade recentemente utilizado refere-se à conexão existente entre
paisagens, ou seja, ao intercâmbio (ou sua interrupção) de matéria e energia, que
define o funcionamento da paisagem. Este pode ser efetuado, por exemplo, por
fragmentos florestais ou pela rede de drenagem3.
A conectividade entre diferentes elementos da paisagem pode afetar de
forma lateral, longitudinal, vertical e temporal os fluxos de matéria e energia
(Lexartza-Artza et al., 2009). Harvey (2002) enfatiza a distribuição espacial das
entradas de energia no sistema (ou dos distúrbios), junto com a distribuição dos
elementos da paisagem e sua conexão, como responsáveis pela propagação dos
efeitos dos distúrbios. Considerando a existência de conectividade entre os
elementos dos sistemas, uma alteração local pode promover uma dinâmica que
tenha efeitos sobre seu próprio funcionamento (Lexartza-Artza op cit.), provocando
mudanças que levam ao aumento da sensibilidade do sistema.

3

Alguns autores que abordam este tema através de diferentes perspectivas: Días, 2002; Casco et
al., 2005; Lexartza-Artza et al., 2009; Pascual et al., 2010; entre outros.
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A conectividade entre elementos da paisagem pode ser analisada
considerando aspectos espaciais e temporais. Dentro da perspectiva espacial
destacamos, primeiramente, a definição de Harvey (2002), que a divide em: a)
conectividade de sistemas “para jusante”, que envolve a transferência de
sedimentos provenientes de sistemas de origem – encostas e cabeceiras – e entre
trechos/segmentos fluviais; b) conectividade de sistemas “para montante”, que
envolve a propagação de efeitos de mudanças de nível de base ao longo do canal,
bem como do canal para a encosta. Também merecem destaque os conceitos
propostos por Fryirs et al. (2007a), que dividem a conectividade em “lateral”,
referindo-se à relação encosta-canal, e “longitudinal”, relacionada à conectividade
dentro da rede de canais.
Harvey (2001; 2002) considera ainda as diferentes escalas de atuação dos
mecanismos de conectividade da paisagem: (a) escala “zonal”, quando os
mecanismos de conexão afetam a transferência de sedimentos entre as principais
zonas fonte de sedimentos, de transporte e de deposição do sistema fluvial,
conforme Schumm (1977); (b) escala de “segmentos ou trechos” (reaches), que
abarca o transporte de sedimentos entre trechos fluviais, a estocagem de
sedimentos no interior dos trechos ou segmentos, os contrastes entre estes
segmentos e a dinâmica da zona de sedimentação; e (c) escala “encosta/canal”,
que inclui estudos sobre interação entre processos erosivos nas encostas, a
resposta dos canais ao fornecimento de sedimentos provenientes de encostas
com feições erosivas, as características de magnitude e frequência dos eventos e
processos, e a dinâmica das relações de conexão.
Neste contexto, destacamos a importância das feições deposicionais
quaternárias e das feições erosivas para a conectividade em ambientes de
encostas e fundos de vale. Thomas (2001) aponta o papel das feições erosivas
como áreas-fonte de sedimentos e das formas deposicionais como zonas de
estocagem ou impedimento à transferência de fluxos e materiais para os cursos
fluviais, razão por que vários tipos de formas de relevo podem constituir
impedimentos ao transporte para/nos sistemas fluviais, tanto lateralmente
(encosta-canal) como longitudinalmente (ao longo dos canais), ocasionalmente
também constituindo fonte de material a ser transferido para os coletores da rede
de drenagem.
Na figura 2.2-1 (Thomas, 2001) observam-se feições erosivas e
deposicionais em segmentos de encosta e fundo de vale que atuam na
transferência (ou não) de sedimentos para as calhas fluviais. O escorregamento A,
por exemplo, associado à presença de espesso regolito, produz um depósito
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coluvial na base da encosta que, exposto, fica sujeito ao desenvolvimento de
outros processos de transporte de massa. Os depósitos estratificados do terraço
fluvial podem favorecer o desenvolvimento de bank gullies (voçorocas B e D),
desencadeadas por processos de subsuperfície, sofrendo remoção de material
diretamente para o canal fluvial. Já a voçoroca C, desenvolvida no terraço fluvial,
atua como elemento de conectividade entre o canal fluvial e os depósitos coluviais
produzidos pelo escorregamento A, apesar deste estar situado em posição de
média-alta encosta e os depósitos por ele produzido não terem alcançado o canal.
CICATRIZ DE
ESCORREGAMENTO (A)

ESCORREGAMENTO
RECENTE (B)
VOÇOROCA A

COLÚVIOS

VOÇOROCA B
TERRAÇO
FLUVIAL

RIO COLETOR

VOÇOROCA C

VOÇOROCA D

Figura 2.2-1: Elementos morfológicos que ilustram a produção e estocagem de sedimentos em
ambiente de encosta/fundo de vale, relacionadas a feições erosivas e deposicionais definidoras de
diferentes graus de sensibilidade da paisagem.
Fonte: Thomas (2001).

Os sedimentos provenientes dos processos de ruptura nas encostas
(movimentos de massa e erosão linear) podem, assim, ser acumulados dentro das
próprias cicatrizes erosivas e/ou de escorregamentos, ser depositados em áreas
próximas (vide Figs. 2.2-1 e 2.2-2) ou, ainda, alcançar a calha fluvial, quando
encontram caminho propício – neste último caso, definindo uma situação de
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conectividade lateral. A distribuição espacial das zonas de estoque e de saída de
sedimentos, e a frequência com que os sedimentos são adicionados e removidos
destes compartimentos refletem o grau de conectividade do sistema.

DEPÓSITO COLUVIAL EM
HOLLOW SUSPENSO

ENCOSTA
(GRADIENTE 25°)

FRANJA DE SEDIMENTOS COLUVIAIS
(GRADIENTE 10°-2°)

DEPOSIÇÃO ATIVA
(LEQUE)

Figura 2.2-2: Esquema ilustrativo da disposição de feições ligadas à produção e estocagem de
sedimentos e suas relações com feições erosivas e deposicionais.
Fonte: Thomas (2001).

Na figura 2.2-2 observa-se a possibilidade de conexão entre as encostas e
o eixo de drenagem quando processos erosivos ou escorregamentos forem
capazes de transportar o depósito coluvial acumulado no hollow suspenso para o
fundo de vale, através da criação de “eixos” de ligação com os canais erosivos já
instalados, que “rasgam” a barreira morfológica do sopé das encostas.
A forma e configuração das feições de impedimento na paisagem podem
acarretar em vários tipos de conectividade e desconectividade, sendo por isso
importante sua identificação e mapeamento. A configuração de uma bacia e a
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conectividade natural dentro e entre os compartimentos da paisagem afetam o
fluxo de sedimentos e as respostas geomorfológicas aos eventos de distúrbio de
diferentes magnitudes e frequências (Fryirs et al., 2007a;b), ou seja, interferem na
taxa de transferência de energia e matéria nas bacias de drenagem. Durante o
seu deslocamento das encostas até a calha fluvial, os sedimentos podem
encontrar impedimentos (“barreiras”), como por exemplo, diversos tipos de feições
deposicionais ao sopé das encostas, definindo uma situação de desconectividade
lateral. Estas barreiras podem ser ocasionalmente “rompidas”, em função da
magnitude e frequência dos eventos desencadeadores/intensificadores de
processos de remoção de massa capazes de sobrepujá-las.
Fryirs et al. (2007a) apresentam outros importantes conceitos ligados ao
papel dos impedimentos (barreiras) à conexão longitudinal e lateral em sistemas
fluviais. Os autores subdividem os impedimentos em: a) ”buffers” - termo utilizado
para formas que restringem o aporte sedimentar para os canais; b) ”barriers” termo aplicado para impedimentos que inibem o transporte de sedimentos ao
longo dos canais fluviais; c) “blankets” – termo utilizado para feições que recobrem
os materiais dispostos no canal ou na planície de inundação, afetando a
disponibilidade de sedimentos ao longo da rede de drenagem.
Considerando os elementos envolvidos na conectividade da paisagem em
ambientes de encosta e fundos de vale em suas áreas de estudo, na Austrália,
Fryirs et al. (2007b) apresentam a tipologia exposta na Tabela 2.2-1.
A natureza e extensão da (des)conectividade variam de acordo com a
bacia, em determinado intervalo de tempo, sendo influenciadas pela forma,
composição, escala e posição das feições de impedimentos. Assim, compreender
a distribuição espacial dos impedimentos possibilita determinar a área ou porção
da bacia que tem potencial para contribuir com sedimentos diretamente para os
rios, ou para transportar sedimentos ao longo dos canais fluviais, dependendo das
condições locais, juntamente com a identificação das áreas-fonte do aporte
sedimentar.
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Tabela 2.2-1: Definição e funcionalidade de buffers e barriers no alto curso da bacia do rio Hunter,
SE da Austrália, segundo Fryirs et al. (2007b). Fonte: Pinto (2009).
Feição

Definição e posição

Identificação/
Mapeamento

Efeito de Impedimento/Bloqueio

Superfície com decaimento
ao longo das margens do
vale. Com frequência grada
para a planície de
inundação.

Bloqueia sedimentos provenientes das
encostas adjacentes.

Feição cônica distinguível
localizada entre espigões do
embasamento.
Apresenta evidência de
caminhos de fluxo d’água
sobre a superfície.

Não é ativo atualmente. Impede a
transferência de sedimentos das encostas
e dos tributários alimentadores para o
canal. Só pode ser retrabalhado se houver
incisão a partir do canal principal que se
estenda através dele.

Feições de superfície plana,
em formato de degrau,
adjacentes às encostas,
elevadas em relação à
superfície da planície atual.

Não é ativo atualmente. Impede a
transferência de sedimentos das encostas
e dos canais tributários para o canal
principal. A situação elevada significa que
o fluxo atual da drenagem não é capaz de
rompê-lo, sendo erodido apenas via
processos de expansão do canal.
Sedimentos consolidados requerem
condições de alta energia para o entalhe.

Buffers
Piemonte

Leque
aluvial

Terraço

Planície de
inundação
contínua

Planície de
inundação
descontínua
Preenchimento de
tributários
“barrados”

Terreno suavemente inclinado
disposto entre encostas íngremes
e a planície. Frequentemente tem
planícies ou leques fluviais
adjacentes.
Lobo de sedimentos de formato
radial a partir de uma pequena
rede tributária (canal alimentador),
quando o canal desponta de um
ambiente confinado para o fundo
de vale. Frequentemente tem
planícies ou leques fluviais
adjacentes.
Antiga superfície de planície de
inundação elevada, raramente
inundada. Ocorre ao longo das
margens do vale e
frequentemente apresenta
planícies embutidas.
Superfície plana adjacente à
margem do canal em um vale não
confinado. Pode estar justaposta
ao embasamento, nas margens do
vale, a terraços ou a feições de
piemonte em diferentes locais.
Superfície plana adjacente à
margem do canal em um vale
parcialmente confinado. Pode
estar justaposta ao embasamento
nas margens do vale ou a
terraços.
Sistema tributário barrado à
retaguarda de uma superfície de
terraço ou planície.

Superfície imediatamente
adjacente à margem do
canal que contém unidades
geomórficas de planície, tais
como levees e paleocanais.
Superfície imediatamente
adjacente à margem do
canal que contém unidades
geomórficas de planície, tais
como canais de inundação.
Superfície de preenchimento
de vale intacta, sem canal
bem definido, atrás de um
terraço ou planície ao longo
de um vale tributário.

Impede a transferência de sedimentos das
encostas para o canal. Interrompe a
transferência longitudinal de material pela
sua remoção do transporte no canal.
Superfície atualmente ativa, porém requer
expansão do canal para que seja rompida.

Aprisionado atrás de outras formas de
buffer, desconecta redes de tributários do
fundo de vale do canal tronco.

Barriers

Corrida de
sedimentos

Canal de
Competência
Limitada

Barragem

Acumulação de sedimentos que
cobrem todo o leito do canal e o
preenche.

Canal pequeno, sinuoso
(frequentemente tortuoso)
encontrado sob gradientes muito
baixos.

Estrutura concreta que se estende
através do vale, atrás da qual se
forma um lago.

Como na descrição para
morfologia
e sedimentologia.

Impede temporariamente a transferência
de sedimentos de montante para jusante
ao longo do canal. O volume e freqüência
de movimentação dos sedimentos
dependem da magnitude do evento de
fluxo, e da energia disponível para
transporte. Tende a configurar locais de
transporte limitado.
Impede a transferência de sedimentos de
montante para jusante ao longo do canal.
A competência limitada significa que
qualquer material de carga de fundo não
consegue ser transportado sob baixos
gradientes ou ao longo das sinuosidades
do canal.
Bloqueio total da maior parte do fluxo e
dos sedimentos transportados para
jusante no vale, com aprisionamento dos
materiais de carga de fundo.
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2.3 Feições Deposicionais Quaternárias
Nas regiões tropicais, diversos estudos geomorfológicos têm se voltado
para o estabelecimento de modelos de evolução do relevo. Para o entendimento
das transformações da paisagem, considerando os controles internos e externos
que influenciam nestas mudanças, buscam-se vinculações com a variabilidade do
clima e/ou a atuação de forças tectônicas, assim como com as alterações nos
processos geomorfológicos relacionadas às atividades humanas (Thomas, 2001),
cobrindo, assim, diversas escalas temporais e, por conseguinte, espaciais.
Os sistemas geomorfológicos, embora reconhecidos como sistemas
dinâmicos, possuem componentes que não acompanham sua evolução da mesma
maneira, conforme discutimos nos tópicos anteriores, exibindo por vezes feições
relíquias. Este comportamento está relacionado ao fato de as mudanças nos
sistemas geomorfológicos ocorrerem a taxas diferenciadas, devido à existência de
elementos ou subsistemas com limites críticos distintos, ou apresentando
sensibilidade somente a eventos raros de alta magnitude, e/ou por existirem
mecanismos de retroalimentação positiva e dinâmicas não lineares que interferem
na alteração total das formas da paisagem (Renwick, 1992 apud Salgado, 2004).
No Planalto Sudeste do Brasil, pesquisas sobre a evolução quaternária da
paisagem desenvolvidas pelo NEQUAT – Núcleo de Estudos do Quaternário &
Tecnógeno – integram estudos geomorfológicos e estratigráficos em ambientes de
encosta e de fundos de vale dos domínios de colinas cristalinas, estabelecendo
enfoques processuais de ordem histórica para o estudo das cabeceiras de
drenagem, encostas e sistemas fluviais (Meis e Moura, 1984; Moura, 1990; Moura
et al., 1992; Afonso, 1993; Peixoto, 1993; Mello et al., 1995; entre outros).
O estudo do registro estratigráfico na região do Meio Vale do Rio Paraíba
do Sul (Moura e Mello, 1991; Mello et al., 1995) levou à ordenação de vários
episódios de transformação do relevo, sendo o principal episódio identificado no
Holoceno (Holoceno inicial a médio, conforme Moura e Mello, 1991) relacionado a
uma fase de grande instabilidade ambiental causadora de intensa erosão e
deposição nas encostas e fundos de vale, gerando expressivo entulhamento dos
eixos de drenagem e “isolamento” de cabeceiras de drenagem em anfiteatro em
relação à rede de canais fluviais. Posteriormente a este evento, novos episódios
erosivos e deposicionais nas encostas e fundos de vale foram responsáveis pela
dinâmica evolutiva diferenciada das cabeceiras de drenagem e sistemas de
drenagem regionais (Moura e Mello, 1991; Moura et al., 1991a;b; Salgado,2004).
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Meis e Moura (1984) propuseram usar a morfoestratigrafia – concebida
como o estabelecimento de relação genética entre as formas de relevo e os
eventos deposicionais que as geraram – como base para o mapeamento de
unidades deposicionais quaternárias (Mello et al., 1995). Em 1986 estas autoras
propuseram uma ordenação estratigráfica para o arcabouço sedimentar
identificado no Médio Vale do Paraíba do Sul, que deu base para o
estabelecimento de uma coluna estratigráfica fundamentada na aloestratigrafia4
por Moura e Mello (1991).
Nesta coluna são identificadas sucessões
sedimentares documentadas regionalmente, que foram refinadas com base em
análises palinológicas, pedológicas e sedimentológicas, resultando no modelo
esquemático apresentado em Mello et al. (1995) – Fig. 2.3-1.
As características sedimentológicas, pedológicas e palinológicas das
aloformações (unidades aloestratigráficas fundamentais) refletem e evidenciam o
papel do clima, do tipo de cobertura vegetal, da dinâmica erosiva e deposicional e,
inclusive, de condicionamentos neotectônicos na conformação da paisagem hoje
existente.
Os episódios deposicionais ocorridos no Pleistoceno tardio e, os eventos
erosivos e deposicionais do Holoceno podem ser visualizados na reconstituição
esquemática do arcabouço estratigráfico regional proposto por Mello et al. (1995),
exposto na Figura 2.3-1. Observa-se, nesta representação, que nos fundos de
vale, configurando a superfície de entulhamento, destaca-se a Aloformação
Manso, constituída principalmente por materiais alúvio-coluviais relacionados a
uma dinâmica sedimentar caracterizada por curtos períodos de chuvas
concentradas e de grande magnitude, geradores de fluxos gravitacionais, fluxos
não canalizados de alta energia e inunditos, que correspondem às três fácies que
compõem esta unidade estratigráfica (Mello,1992). Esta superfície de
entulhamento (superfície deposicional, portanto, unidade morfoestratigráfica)
corresponde ao nível de terraço superior (T1) e às feições denominadas rampas
de alúvio-colúvio, reconhecidas nos mapeamentos geomorfológicos elaborados
em toda a região do Vale do Paraíba do Sul e do Sudeste do Brasil – Tab. 2.3-1.

4

Segundo Melo et al. (2005) a Aloestratigrafia baseia-se no uso de descontinuidades limitantes
para individualização de unidades estratigráficas; assim, podem ser distinguidos como unidades
distintas depósitos de litologia similar, superpostos ou contínuos, e também depósitos
litologicamente homogêneos, quando delimitados por descontinuidades estratigráficas.
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Figura 2.3-1: Modelo esquemático do registro sedimentar preservado no domínio de baixas
encostas e vales fluviais na região do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul, destacando os principais
eventos da dinâmica evolutiva dos sistemas de drenagem e as idades radiocarbônicas.
Fonte: Mello et al. (1995).

Segundo Moura (1990) e Moura e Mello (1991), este pacote deposicional
foi produzido por intensos processos erosivos (canalizados e não canalizados)
ocorridos nas bacias de drenagem, que promoveram acentuado recuo das
encostas, chegando a atingir o embasamento cristalino alterado. A grande
quantidade de materiais proveniente destes processos erosivos, tendo
ultrapassado a capacidade de transporte dos cursos fluviais, resultou no
entulhamento dos eixos de drenagem, modificando profundamente a morfologia
das bacias e cabeceiras de drenagem.
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Tabela 2.3-1: Caracterização das feições deposicionais quaternárias com base em seus
significados morfológicos.
Fonte: Adaptado de Moura e Silva (1998).
Feições Deposicionais
Quaternárias

Significado Morfológico

Complexos de Rampas de
Colúvio

Feições deposicionais inclinadas, associadas à coalescência de
depósitos coluviais que se desenvolvem em direção às
reentrâncias (hollows) e fundos de vale.

Rampas de Alúvio-Colúvio

Rampas de Alúvio-Colúvio
Reafeiçoadas

Terraço Superior (T1)
Níveis de Sedimentação
Inferiores

Feições de geometria plana, horizontal a sub-horizontal,
encontradas em hollows e fundos de vale não canalizados, que
apresentam ruptura abrupta com as encostas laterais e estão
associadas a uma fase de entulhamento de antigos canais
erosivos holocênicos por materiais alúvio-coluviais (evento
Manso).
Rampas de alúvio-colúvio que apresentam suavização da
ruptura entre as encostas laterais e a reentrância plana, devido
ao reafeiçoamento por coluviações posteriores à fase de
entulhamento alúvio-coluvial.
Nível mais elevado de sedimentação fluvial, relacionado à fase
de entuhamento dos eixos de drenagem do Holoceno (evento
Manso); constituem a extensão topográfica das rampas de
alúvio-colúvio no domínio fluvial.
Associados às fases de encaixamento e deposição fluvial
posteriores ao evento Manso.

Os depósitos da Aloformação Manso podem estar recobertos pela
Aloformação Piracema, que corresponde a uma nova fase de retrabalhamento das
encostas, remobilizando as unidades coluviais subjacentes e o embasamento
cristalino alterado, provocando um remodelamento mais recente da paisagem
(Pinto, 2009).
Nos vales fluviais, também pode ocorrer um nível de terraço baixo ou
recente (T2), frequentemente embutido no nível de Terraço Superior (T1 –
superfície deposicional relacionada à Aloformação Manso), principalmente ao
longo dos coletores principais da região. Este terraço mais baixo que abarca
depósitos associados à Aloformação Resgate.
As datações realizadas mostram que a morfologia tem sido afetada tanto
pela evolução própria da paisagem, influenciada por condições climáticas e
neotectônicas, quanto pela influência das atividades humanas desde
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aproximadamente meados do século XIX (datações em torno de 160 e 200 anos
A.P. para Aloformação Carrapato e topo da Aloformação Resgate), evidenciando a
substituição da Mata Atlântica por cafezais e posteriormente por gramíneas (Mello
et al., 1995).
As fases de encaixamento fluvial posteriores ao evento Manso que
remodelaram o relevo definiram, segundo Moura (1990), dois tipos principais de
comportamento dos sistemas fluviais e bacias hidrográficas: a) bacias esvaziadas,
que acompanharam os processos de encaixamento fluvial do coletor principal,
apresentando atualmente vários níveis de sedimentação fluvial nos seus coletores,
além de fundos de vale esvaziados; b) bacias entulhadas, que não acompanharam
todas estas fases de encaixamento fluvial do coletor, apresentando atualmente
cabeceiras e vales em grande parte entulhadas, em aparente desequilíbrio com a
evolução regional do relevo – Fig. 2.3-2.

(a)

(b)

LEGENDA
Paleossolo
Depósitos fluviais
arenosos

Depósitos fluviais
argilosos

Depósitos coluviais arenoargilosos

Embasamento Cristalino

Figura 2.3-2: Esquema representativo da evolução das encostas em condição de (a) degradação
do nível de base, com reafeiçoamento total da topografia, e (b) agradação do nível de base, com
reafeiçoamento parcial dos depósitos mais antigos das encostas, segundo Meis e Moura (1984).
R = complexos de rampas; T = terraço fluvial.
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Dentro destas duas condições de evolução das bacias de drenagem
acham-se variações marcantes de comportamento das encostas e de fundo de
vale, que resultam de variações na intensidade e direcionamento dos processos
sedimentares e erosivos (Afonso, 1993; Peixoto, 1993).
Atualmente, no caso das áreas que continuam entulhadas, a ação fluvial
não é tão significativa e os processos erosivos, quando ocorrem, incidem
predominantemente sobre as antigas linhas de drenagem colmatadas,
localizando-se nos fundos de vale/reentrâncias de cabeceiras de drenagem de
ordem zero ou baixo nível hierárquico (Moura, 1990; Peixoto, 1993).
Meis e Moura (1984) destacam que o caráter dinâmico do ajustamento
das encostas, fundos de vale e redes de drenagem no Meio Vale do Paraíba do
Sul está relacionado diretamente com a dinâmica das cabeceiras de drenagem em
anfiteatro, e estas, por sua vez, com a evolução pluriaxial dos complexos de
rampas. Considerando este ajustamento, Moura (1990) e Moura et al. (1991a)
propuseram diferentes padrões de cabeceiras de drenagem em anfiteatro, com
base na reconstituição estratigráfica detalhada tanto das encostas como dos
ambientes fluviais, em associação com a caracterização geométrica destas
cabeceiras – Tab. 2.3-2, Fig. 2.3-3.
Tabela 2.3-2: Características da tipologia de cabeceiras de drenagem em anfiteatro proposta por
Moura et al. (1991a) – adaptado de Pinto (2009).
Tipos de anfiteatro
Hollow Côncavo
Articulado (HCA)
Hollow Côncavo
Suspenso (HCS)
Hollow Côncavo
Suspenso Embutido
(HCSe)
Hollow Côncavo-Plano
(HCP)

Hollow Côncavo-Plano
Reafeiçoado (HCPr)

Identificação

Formação

Reentrância articulada à drenagem.

Reafeiçoamento das encostas
ajustado com as fases de
encaixamento fluvial.

Reentrâncias suspensas em relação à drenagem
devido geralmente à barragem por depósitos
aluviais e/ou alúvio-coluviais nos fundos de vale.

Reafeiçoamento das encostas
não acompanhou o
encaixamento fluvial.

Caso particular do anterior. Cabeceiras embutidas
nas encostas.

Gerado por processos erosivos
e escorregamentos em
segmentos de alta encosta.

Reentrâncias planas, constituídas por feições de
Rampas de Alúvio-Colúvio e Terraço Fluvial
Superior (T1), em ruptura abrupta com as
encostas laterais.

Entulhamento de paleocanais
erosivos (voçorocas) no
Holoceno inicial a médio.

Caso particular do anterior, em que as feições de
Rampas de Alúvio-Colúvio e Terraço Fluvial
Superior (T1) estão ligeiramente reafeiçoadas na
zona de articulação com as encostas laterais.

Entulhamento de paleocanais
erosivos (voçorocas) no
Holoceno inicial a médio.
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LEGENDA
Aloformação Piracema

HC

HC

HCP

HCPr

Aloformação Manso:
fácies Quebra-Canto
fácies Fazendinha
Aloformação Rio do
Bananal
ta
Aloformação S Vitória

Embasamento Cristalino

Figura 2.3-3: Bloco diagrama esquemático representativo do arcabouço sedimentar associado a
cabeceiras de drenagem em anfiteatro com Hollow Côncavo Suspenso (HC) e com Hollow
Côncavo-Plano (HCP).
Fonte: Moura (1990).

A análise de ocorrência de feições erosivas lineares aceleradas
(voçorocas) nos diferentes padrões evolutivos de cabeceiras de drenagem em
anfiteatro evidencia um marcante predomínio de voçorocas conectadas e
desconectadas da rede de drenagem nas cabeceiras de drenagem do tipo HCP,
sendo menor a incidência destas feições erosivas nos HCS e HCA (Peixoto, 1993;
Barros, 2009). Esses dados mostram que o reconhecimento e mapeamento desta
evolução diferenciada de sub-bacias e cabeceiras de drenagem são necessários
para estudos aplicados ao planejamento e manejo de bacias hidrográficas.

2.4 Feições Erosivas
Estudos voltados à apreensão dos diferentes tipos de formas erosivas,
como a erosão laminar e em ravinas, têm utilizado métodos e técnicas variados
para a identificação de controles, mecanismos e sua classificação. As voçorocas
destacam-se, porém, como uma das feições erosivas de maior complexidade dos
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processos atuantes, e que geram expressiva carga sedimentar para os cursos
fluviais, conforme aponta Salgado (2004). Guerra (1994) cita como possíveis
origens da erosão linear acelerada o alargamento e aprofundamento de ravinas
pela ação de fluxos superficiais torrenciais, a atuação do escoamento
subsuperficial promovendo erosão em dutos, e a ação do escoamento superficial
concentrado sobre cicatrizes de deslizamentos.
Salgado (2004) destaca que autores como Patton e Schumm (1975),
baseados no conceito de limites críticos, buscaram estabelecer condições limiares
para a geração de voçorocas, utilizando variáveis ligadas ao clima, uso do solo,
gradiente do terreno e a área de drenagem como controle para a produção de
runoff sobre a superfície, causando incisão5 erosiva. Vandekerckhove et al.
(2000), por exemplo, também verificaram que o tipo de vegetação, sob certas
condições climáticas, atua no rompimento de limites críticos topográficos para a
geração de voçorocas.
Poesen et al. (2003) destacam a relação entre a magnitude das "barreiras"
às modificações na paisagem e a magnitude das forças de transformação, sendo
a complexidade das respostas analisadas sob dois aspectos básicos, coforme
Brunsden e Thornes (1979): a) a propensão à mudança (maior energia potencial,
relação com as forças de resistência, etc.); b) a capacidade do sistema em
absorver as mudanças ou alterações. Os autores verificaram que, em campos
cultivados, a estrutura do topo do solo e as condições de saturação do solo, que
dependem de chuvas antecedentes, são fatores cruciais que afetam a relação
entre gradiente de encosta e a área de drenagem críticos para o desenvolvimento
de canais erosivos, os quais contribuem decisivamente para a carga sedimentar
nas bacias de drenagem, além de funcionarem como uma importante ligação entre
os ambientes de encosta e fluviais.
Os processos erosivos constituem parte da dinâmica evolutiva da
paisagem, sendo a chuva um dos principais fatores que os desencadeiam ou
aceleram em regiões de climas tropicais, como o Brasil (Girão, 2007). Apesar de
ser parte da dinâmica natural, podem ser acelerados por vários outros processos
componentes da paisagem, entre eles a ocupação e uso inadequado da terra, que
5

A erosão dos materiais do topo do solo pela ação dos agentes externos, especialmente a água e
o vento (Kirkby, 1985), ocorre quando as forças de arraste e transporte são superiores às de
resistência à remoção (Thornes, 1985). A erosividade da chuva, as propriedades do solo, a
cobertura vegetal e as características geométricas do relevo são os principais fatores
determinantes da maior ou menor suscetibilidade à erosão superficial hídrica.
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geralmente refletem-se no desmatamento, pastoreio intensivo e queimadas, que
afetam as propriedades do solo.
O desenvolvimento econômico nas regiões tropicais tem sido marcado
desde o século XVIII pela extração mineral, pelas monoculturas e pecuária, além
do desenvolvimento de centros urbanos - todos responsáveis por mudanças nas
coberturas superficiais que acarretam problemas ambientais diretamente
relacionados ao desmatamento e uso intensivo dos solos.
Em determinados regimes climáticos, existem estudos que salientam a
influência da história de antropização, conjugada ao regime hídrico e condições
litológicas vulneráveis, contribuindo para uma maior ocorrência de voçorocas e
ravinas, demonstrando também a influência dos processos erosivos sobre as
atividades humanas (Duque, 2007).
No Médio Vale do Rio Paraíba do Sul ocorrem vários tipos de processos
erosivos identificados como voçorocas conectadas à rede de drenagem ou
desconectadas da rede fluvial. A determinação de variações nas formas erosivas e
suas relações com as formas deposicionais levou à identificação do predomínio da
erosão linear acelerada nas rampas de alúvio-colúvio, ligada à ação de fluxos de
água superficial e subsuperficial controlada pelas descontinuidades do regolito
agindo de forma remontante desde o coletor até as cabeceiras. Peixoto (1993)
aponta que esse intenso processo erosivo linear acelerado conectado às redes de
drenagem vai retomando os canais entulhados, configurando uma rehierarquização fluvial principalmente nas cabeceiras de drenagem que possuem
maior área, hierarquia e estrangulamento do fundo de vale/reentrância. Já a
erosão desconectada da rede de drenagem age em áreas de maior suscetibilidade
à erosão superficial hídrica, controlada principalmente pelas propriedades físicas e
químicas das coberturas sedimentares.
Nas pesquisas geomorfológicas, estratigráficas e pedológicas realizadas
nesta região, o tema da erosão pretérita e atual tem sido alvo de estudos que
buscam seu registro e mapeamento (Moura, 1990; Peixoto, 1993; Castro et al.,
2002; Salgado, 2004; Pinto et al., 2007; entre outros), bem como aplicá-los em
metodologias de avaliação ambiental (Moura, 1995; Moura et al., 1997). O
arcabouço geomorfológico-estratigráfico tem permitido o aprimoramento de
análises utilizando ferramentas computacionais para a apreensão e mapeamento
de áreas mais vulneráveis à ocorrência de processos erosivos (Barroso, 1997;
Iervolino, 1999; Salgado, 2004), e/ou focadas na identificação dos
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impactos/perigos decorrentes destes processos, incluindo a tentativa de valoração
de perdas (riscos) para a sociedade (Castro, 2004).
Os estudos realizados permitiram elaborar uma classificação que buscou
enfatizar a distinção das erosões e movimentos gravitacionais de massa quanto à
sua geometria e condição de atividade, além do seu comportamento temporal
(Castro et al., 2002) – Tab. 2.4-1.

Tabela 2.4-1: Tipologia de Feições Erosivas e Movimentos Gravitacionais de Massa elaborada por
Castro et al. (2002), modificada por Pinto et al. (2006).
SUB-TIPO
Remontante

DESCRIÇÃO
Crescimento remontante a partir da drenagem
coletora em direção às rampas de alúvio-colúvio;
pode apresentar ramificações.

CONDIÇÃO DE
ATIVIDADE
•

Ativa (A)

•

Parcialmente
Ativa (PA)

DESCONECTADAS

Estrangulada Estreitamento na base do canal erosivo, geralmente
•
desenvolvido nos segmentos de média e alta encosta.
*
RAVINAS / VOÇOROCAS

VOÇOROCAS CONECTADAS

TIPO

EROSÃO
LAMINAR

Canais
adjacentes*

Junção de canais erosivos adjacentes devido à
expansão lateral intensa (alargamento) por
movimentos gravitacionais de massa.

Linear*

Canal estreito e alongado com profundidade variável
desenvolvido pela convergência de fluxos superficiais
e subsuperficiais em hollows ou pela concentração de
fluxos superficiais em valas, cercas e caminhos de
gado.

Seções
Expostas

Feições originadas em cortes de estrada e/ou áreas
de empréstimo pela ação do escoamento superficial
sobre os materiais expostos.

Sem sulcos

Áreas sem cobertura vegetal com sinais de remoção
dos horizontes superficiais do solo; podem conter
pequenas incisões em canal (sulcos e ravinas).

Com sulcos/
ravinas

ESCORREGAMENTOS

* com a expansão
para jusante
podem alcançar o
fundo de vale,
tornando-se
feições
conectadas à
drenagem.

•

Ativa (A)

•

Parcialmente
Ativa (PA)

•

Inativa (I)

Sobreposição de feições e sinergia de mecanismos.

COMPLEXO
Rotacional

Inativa (I)

Feição com superfície de ruptura côncava para cima e
deposição do material mobilizado na sua base.

Translacional Deslizamentos rasos com superfície de ruptura
planar.
ou Planar
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A classificação usada nos mapeamentos de feições erosivas,
conjuntamente com as características visualizadas na Tabela 2.4-1, permitem
identificar inicialmente a situação da feição erosiva (ou escorregamento) com
relação à sua ligação com a rede de drenagem (conforme Oliveira e Meis, 1985;
Oliveira, 1989 e Salgado, 2004), definindo-a como conectada o desconectada da
drenagem (Fig. 2.4-1).

Figura 2.4-1: Esquema ilustrativo das situações de ocorrência de feições erosivas canalizadas
conectadas (A) e desconectadas (B) da drenagem no Médio Vale do Rio Paraíba do Sul, e suas
relações com as sucessões sedimentares quaternárias reconhecidas regionalmente.
Fonte: Salgado (2004).

As voçorocas de tipo “Remontante” desenvolvem-se nos fundos de vale e
reentrâncias de cabeceiras em anfiteatro preenchidos por depósitos aluviais e
alúvio-coluviais – Aloformação Manso (Moura et al., 1991a; Mello et al., 1995), em
cabeceiras de drenagem com Hollow Côncavo-Plano (HCP) – ver Figura 2.4-1.
Ao contrário das anteriores, as voçorocas desconectadas da rede fluvial
apresentam-se em diferentes segmentos de encosta, e são originadas por
diferentes processos e mecanismos, destacando-se a atuação de escoamento
superficial sobre solos com maior grau de erodibilidade em função das suas
propriedades físicas e/ou químicas (Oliveira, 1989; Salgado et al., 1995; Salgado
et al., 2001), devido ao uso e às práticas agrícolas e/ou ao pisoteio do gado. Em
diversas situações são registrados processos de subsuperfície conjugados, e em
muitos casos relacionados a aspectos litoestruturais do substrato rochoso.
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Os subtipos feições “Estranguladas”, de “Canais Adjacentes”, “Lineares” e
em “Seções Expostas” apresentam variações na forma geométrica e
comportamento, por conta de fatores tais como os materiais sobre os quais se
desenvolvem, a posição no relevo e a hidrologia de encostas.

2.5 Cobertura e Uso da Terra
Dentro dos esforços estabelecidos nas últimas décadas para a
compreensão do ambiente, seus processos e elementos formadores, têm sido
desenvolvidos metodologias, procedimentos e ferramentas de análise que, além
de auxiliar nesta apreensão, também permitam a diminuição de custos e de
trabalho despendidos nesta tarefa.
Esses esforços vêm permitindo o aprimoramento das tecnologias
aplicadas, que têm sido utilizadas, especialmente na Geografia, para o
entendimento da paisagem sem a necessidade de estar presente na área de
estudo, o que é o principal fundamento do Sensoriamento Remoto6. As primeiras
fontes de informação utilizadas com este fim foram as fotografias aéreas, sendo as
imagens de satélite multiespectrais e as de radares mais usadas recentemente.
O Sensoriamento Remoto propicia subsídios principalmente para a
interpretação contínua das formas de cobertura e uso da terra, bem como às
pesquisas afins, considerando-se que tais formas se transformam ao longo do
tempo, o que implica na necessidade de um monitoramento sistemático (Reis,
2008). As características de cobertura e uso da terra devem ser entendidas de
forma individualizada porque representam tanto características visuais quanto
conceituais, que às vezes são confundidas e determinadas como a mesma coisa.
A cobertura da terra é definida por representar o que o interpretador
observa diretamente na imagem, ou seja, a região contínua da superfície que
possui um conjunto de características próprias (Peces, 2008). Estes atributos
observáveis são físicos, podendo também ser químicos.
Valcárcel (2008) define a cobertura como a ocupação da terra que possui
uma categorização física, química, biológica e ecológica, formando unidades
6

Compreende a extração da informação e das características de um elemento do ambiente sem ter
contato com ele através da reflexão ou emissão da energia eletromagnética (Chuvieco, 2006;
Ormeño, 2006, 2008; Florenzano, 2008, entre outros).
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superficiais específicas. Para Vieira (2005 apud Reis, 2008) é o revestimento da
superfície terrestre relacionado com os meios biótico, abiótico e antrópico, como
por exemplo a cobertura florestal, a malha urbana, os pastos, entre outros. A
cobertura da terra vai representar, deste modo, aspectos morfológicos e biofísicos
da superfície (Valcárcel, 2008), podendo ocorrer que uma mesma cobertura possa
ter distintos usos.
Diferentemente, o uso da terra é uma característica da cobertura definida
de acordo com o tipo de atividade socioeconômica e as particularidades legais
desta cobertura (Peces, 2008; Reis, 2008). Isto quer dizer que unidades
específicas vão estar definidas de acordo com uma atividade desenvolvida pela
sociedade (Valcárcel, 2008). Muitas vezes, o uso pode ser classificado e inferido a
partir da mesma cobertura observada ou interpretada, mas sempre vai precisar de
uma avaliação e comprovação de campo, ou de informações fornecidas por
instituições relacionadas às áreas em análise. Por exemplo: uma cobertura urbana
pode ser classificada como de uso comercial ou industrial, pois o uso é a função
estabelecida ou que se desenvolve naquela cobertura da terra. Percebe-se, assim,
que um determinado tipo de uso pode desenvolver-se em diferentes tipos de
coberturas (Valcárcel, 2008).

2.5.1 Sensores de alta resolução e classificação de imagens
A busca de obtenção de informação tem levado ao desenvolvimento de
aparelhos com esta capacidade, desenvolvendo-se sensores imageadores ou
formadores de imagens que captam características dos alvos no tempo e no
espaço, estabelecendo o que se chama de “Resolução”. Esta pode ser: espacial,
espectral, temporal, radiométrica e, segundo alguns autores (como Ormeño,
2006), também geométrica7.
Dentre os sensores mais difundidos, considerando a resolução espacial –
pixel8 – como seu elemento de aporte mais relevante, temos o Ikonos, com uma
resolução de até 1m, e o Quickbird, com uma resolução de 60 cm (em ambos os
casos, na banda pancromática). Estes satélites começaram a funcionar para o
campo civil em 1999 e 2002, respectivamente. Além de sua alta resolução, são
7

Para maior detalhe, ver a bibliografia relacionada a resoluções exposta em Chuvieco (2006) e
Ormeño (2006); e à resolução geométrica em Ormeño (2006).
8
“Pixel” denomina a unidade mínima que contém informação espectral (nível de cinza) adquirida
pelo sensor e guardada numa imagem dentro de uma célula ou quadrado, formando uma matriz
(Chuvieco, 2006).
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sensores que podem obter informação multiespectral, o que vem a ser outro
elemento para a obtenção diferenciada de dados, ressaltando-se ainda que
possuem bandas no multiespectral e no infravermelho próximo9 (Villa, 2008).
Também possuem estereoscopia em cada passada, o que permite obter bons
MDEs e imagens ortorretificadas de grande qualidade (Correia, 2008; Jensen,
2009; Geomatica OrthoEngine, 2007).
Estes tipos de imagens precisam passar por vários processos que
permitam fazer delas uma ferramenta potencial para a observação e obtenção de
informação sobre o terreno. Dentro destes processos se encontram a correção
geométrica e a correção radiométrica.
A correção geométrica procura eliminar distorções métricas sobre a
imagem de modo que ela possa ser superposta num mapa e eles possuam o
mesmo sistema de referência (Ormeño, 2006), ou seja, ajustando os pixels da
imagem dentro de um sistema dado – projeção cartográfica e escala (Arozamena,
2008). Os erros ou deslocamentos são de vários tipos: do observador
(plataforma/sensor), pois no momento de obter a imagem o satélite e o sensor se
encontram em movimento (geometria da tomada da imagem); do objeto
(terra/superfície), relacionando-se com a curvatura da Terra, com o elipsóide e o
sistema de projeção cartográfica. Além disso, os pontos observados no terreno,
por terem diferentes alturas sobre a superfície, sofrem uma deformação
(geometria do relevo) – Correia (2008).
Dentro dos processos de correção geométrica se encontra a
Ortorretificação de Imagens. Esta é definida como um processo que corrige a
imagem de modo que as distorções e deslocamentos produzidos tanto pelo
sensor, no momento da tomada da imagem, quanto pelo relevo, devido à
diferença de altura dos pontos da área imageada, sejam eliminados (Ormeño,
2006; Correia, 2008). De forma mais simples, a ortorretificação é um processo em
que, por meio de relações matemáticas, vão ser relacionadas coordenadas de um
ponto na imagem (pixel, linha) com suas correspondentes coordenadas na
superfície terrestre (latitude, longitude e altitude) – Villa (2008).

9

A imagem Quickbird possui uma resolução espectral no pancromático de 0,45 – 0,90 micras, e
nas multiespectrais de: 0,45-0,52; 0,53-0,59; 0,63-0,69 e 0,77-0,90, nas bandas azul, verde,
vermelho e infravermelho próximo, respectivamente; a imagem Ikonos tem no pancromático
resolução de 0,526-0,929 micras, e 0,445-0,516, 0,506-0,595 no verde, 0,632-0,698 no vermelho e
0,757-0,853 no infravermelho próximo.
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A correção radiométrica procura a melhora nos tons de cinza que irão
fornecer a informação das características do objeto, compensando a presença de
ruídos e melhorando sua qualidade, realçando aspectos que permitem uma
melhor interpretação da informação (Ormeño, 2006; Arozamena, 2008).
Posteriormente às correções feitas na imagem, ela está apta para ser
usada e ser realizada sua interpretação/classificação. Para interpretar a
informação de uma imagem realiza-se o procedimento de classificação, que
significa dar uma classe a cada pixel (Arozamena, 2008), ou seja, estabelecer um
novo valor para cada tom de cinza, o que vai permitir agrupar os pixels de acordo
com o objeto a ser identificado. A classificação “[...] é o processo de extração de
informação em imagens com o objetivo de reconhecer padrões e objetivos
homogêneos” (INPE, 2006 apud Reis, 2008), que pode ser realizado de duas
formas: visual ou automática/semiautomática (Chuvieco, 2006; Hermosilla, 2008).
O método visual é totalmente dependente do operador, pois ele vai
estabelecendo classes de similaridade de padrões de acordo com o que se
observa. Segundo Chuvieco (2006), existem alguns critérios para a interpretação
da informação, e entre eles se destacam: tom ou cor, forma, posição relativa,
textura e “pattern” (padrão ou modelo), entre outros.
Para esta interpretação, a imagem deve mostrar os aspectos no terreno
de forma clara. Este tipo de método apresenta algumas restrições que devem ser
levadas em conta, listadas a seguir.
a) Depende totalmente da experiência do operador e seu conhecimento sobre
o objeto de interpretação, o que pode levar a erros grosseiros de desenho;
b) Devem ser realizados alguns tipos de tratamentos sobre a imagem como
correções geométricas e combinações de bandas, entre outros, para que se
possa alcançar uma imagem similar à usada na fotointerpretação tradicional
(Fabregat, 1999);
c) Leva muito tempo para ser executada, sendo, portanto, recomendável
utilizar este tipo de método em áreas pequenas, o que não favorece
estudos que abrangem grandes extensões.
Entre os métodos automáticos/semiautomáticos podem ser encontrados
os classificadores de “pixel a pixel”, por regiões, orientados a objetos, utilizando
redes neurais, entre outros (Reis, 2008; Molina, 2008).
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Entre os métodos mais usados, destacam-se:
a) Classificação pixel a pixel: este método realiza o agrupamento de pixels
com similaridade radiométrica por cada banda espectral segundo estruturas
matemáticas, de forma automática (Arozamena, 2008), o que, após a
interpretação, leva a uma nova classificação, sujeita a adequações
provenientes de informações obtidas em campo. Este tipo de método é
prévio ao método de classificação supervisionada, pois fornece grupos de
pixels sobre a imagem referidos a um objeto no território, que
posteriormente facilitará a nova classificação (Arozamena, 2008). Utiliza
métodos estatísticos e determinísticos (Reis, 2008; Molina, 2008).
b) Classificação por regiões: trabalha sobre a imagem tentando simular o
interpretador, porém de uma forma automática (Reis, 2008; Villa, 2008).
Trabalha-se com a informação espectral e espacial de um conjunto de
pixels. Este tipo de classificador divide a imagem em “regiões
semanticamente interpretáveis [...] com o intuito de desconstruir a imagem
em partes com um significado concreto” (Molina, 2008). Esta classificação
também pode ser realizada por vários métodos, técnicas e algoritmos,
como o Crescimento de Regiões (Region Growing), ou algoritmos de
segmentação por texturas, entre outros.
c) Classificação orientada a objetos: que utiliza características espectrais e
espaciais como forma, textura e vizinhança (Pinho et al., 2005; Chuvieco,
2006; Hermosilla, 2008; Molina, 2008). Este tipo de classificador faz um
reconhecimento de padrões (Molina, 2008), segmentando a imagem em
objetos (Reis, 2008; Villa, 2008), que são tratados de forma conjunta no
processo.
A principal diferença entre estes tipos de classificação é que a
classificação pixel a pixel é feita pela análise de pixels/células individuais, e a
classificação orientada a objetos trabalha com o tratamento por segmentos
(polígonos).
Atualmente, observa-se que a classificação de imagens com base em
métodos estatísticos possui limitações na detecção de alvos complexos, como por
exemplo, unidades geomorfológicas (Costa et al., 2009). Por essa razão, uma
ferramenta interessante neste campo aplicativo da Geografia é a classificação
orientada a objetos. No entanto, problemas de acurácia ainda persistem. Alguns
autores também debatem a limitação dos métodos de células individuais porque
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essa análise não faz a distinção das variadas classes captadas por imagens de
alta resolução (Pinho et al., 2005).

2.5.2 Classificação Orientada a Objetos
A análise orientada a objetos10 utiliza técnicas de segmentação (Reis,
2008), gerando uma rede hierárquica em diferentes níveis de resolução com o
intuito de separar segmentos significativos para obter uma descrição das
características físicas e contextuais destes grupos (Molina, 2008). Esta separação
ou atribuição de classes pode ser feita pela lógica fuzzy (como no eCognition) ou
por métodos híbridos (Pinho et al., 2005; Reis, 2008; Molina, 2008).
O eCognition constitui um dos programas comerciais mais usados, criado
pela empresa Definiens Imaging, na busca de eliminar os problemas produzidos
pela classificação pixel a pixel (Villa, 2008). Este software está baseado na teoria
fuzzy11 que determina que um objeto possa ser classificado em mais de uma
classe com diferentes valores de pertinência (Molina, 2008).
O eCognition fundamenta-se em 3 fases para a análise: a segmentação
multi-resolução, a determinação de classes genéricas e a aplicação da regra de
decisão (Molina, 2008). A primeira fase se dá pela segmentação da imagem
(cena) de acordo com parâmetros de escala, valores espectrais e de forma,
segundo os quais podem ser estabelecidos níveis hierárquicos que induzam os
segmentos finais a reproduzir de forma mais real os objetos individuais (Molina,
2008; Pinho et al., 2005).
Posteriormente, os objetos segmentados na primeira classificação podem
ser reagrupados, formando-se objetos maiores (super-objetos) que se relacionam
com segmentos menores ou de menor nível hierárquico (Blaschke e Hay apud
Pinho et al., 2005).

10

Segundo Pinho et al. (2005) são feições do terreno que podem ser reconhecidas no domínio da
imagem; de acordo com Valcárcel (2008) os objetos têm dois componentes: características e
comportamentos.
11

Estabelece a existência de valores espectrais “impuros” que determinam que um grupo de pixels
com um “vetor característico” não possui somente uma classe (Molina, 2008); utilizando uma
função de pertinência, determina a proximidade deste vetor para uma classe ou para outra, não
estabelecendo fronteiras ou limites de decisão. Percebe-se que esta lógica é muito flexível em
comparação com a teoria binária (1 ou 0), permitindo obter uma ampla faixa de classes de
informação (Molina, 2008; Pinho et al., 2005).
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Depois, na segunda e terceira fases, procura-se classificar a imagem de
acordo com a lógica fuzzy e as funções de pertinência, de modo que os valores
difusos possam ser padronizados, permitindo uma combinação destes de acordo
com a escala, atribuindo pesos entre 0 e 1 em relação à importância relativa dos
parâmetros espectrais (Pinho et al., 2005). Este procedimento permitirá,
posteriormente, mediante operações lógicas e descrições de hierarquias de
classes, fazer uma nova formulação de classes (Molina, 2008). Este método
possibilita obter dados em diferentes resoluções (Pinho op cit.).
Este tipo de classificação orientada por objetos apresenta vantagens na
determinação de coberturas detalhadas a partir de sensores de alta resolução
espectral e espacial, especialmente para a delimitação de áreas urbanas (Pinho et
al., 2005) e uso da terra (Antunes e Luz, 2009), e também para a determinação de
aspectos morfológicos do relevo, como unidades geomorfológicas (Camargo et al.,
2008; Costa et al., 2009).
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3 Área de Estudo

3.1

Localização

As bacias hidrográficas em estudo estão inseridas no eixo econômico
entre as metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo, no Médio Vale do rio Paraíba
do Sul, uma região muito importante para o desenvolvimento econômico do
Sudeste brasileiro. Localizam-se nos municípios de Volta Redonda e Pinheiral, no
estado do Rio de Janeiro, estando próximas ao eixo viário que liga esta região às
zonas industriais de Minas Gerais (Castro, 2004). As bacias são tributárias diretas
do rio Paraíba do Sul, apresentando uma morfologia característica de mares de
morros.
A bacia hidrográfica do córrego Santa Rita localiza-se a Nordeste do
município de Volta Redonda (Fig. 3.1-1). Este se limita a Norte, Noroeste e Oeste
com o município de Barra Mansa; a Sudoeste com os municípios de Barra Mansa
e Rio Claro; a Sul, Sudeste e Leste com os municípios de Piraí e Pinheiral; e a
Nordeste com os municípios de Barra do Piraí e Piraí. O município de Volta
Redonda possui uma extensão de 182,8 km2 (IPPU-VR, 2010).
A bacia hidrográfica do ribeirão Três Poços localiza-se a Oeste do
município de Pinheiral, no limite deste com Volta Redonda. Pinheiral se limita a
Norte com Barra do Piraí; a Sul e Leste com Piraí; e a Oeste com Volta Redonda.
O município possui uma área de aproximadamente 77km2.
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Figura 3.1-1: Localização das bacias hidrográficas de Santa Rita e Três Poços, nos municípios de
Volta Redonda e Pinheiral, Médio Vale do rio Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro (RJ).
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3.2 Condições Climáticas
A região de Volta Redonda e Pinheiral apresenta clima mesotérmico, com
verões quentes e chuvosos, e invernos secos. Postos pluviométricos localizados
em Volta Redonda e Barra Mansa registram médias anuais superiores a 1.300mm.
Segundo Oliveira et al. (2007) a região é muito afetada pelo efeito orográfico das
chuvas devido à presença das serras do Mar e da Mantiqueira, que acrescentam
maior complexidade aos processos climatológicos aí desenvolvidos.
As estações do ano mais chuvosas na área em estudo são o verão e a
primavera, sendo o inverno a estação mais seca, concentrando em média apenas
5,7% da precipitação, o que evidencia o regime tropical de chuvas na região. Os
meses de dezembro, janeiro e fevereiro são os mais chuvosos, e os de junho,
julho e agosto os menos chuvosos (Costa, 2010).
Nos meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro a precipitação média
varia geralmente entre 180 a 250 mm mensais. Esta elevada precipitação
caracteriza o final da primavera e o período de verão, quando a intensidade das
chuvas apresenta-se bastante elevada.
O final do outono e os meses de inverno apresentam médias de
precipitação bem mais baixas (em torno de 25 mm), podendo ser de 8 a 9 vezes
menores do que as registradas no verão (Costa, op cit.).
A umidade relativa do ar é alta (77%), mesmo nos meses de inverno,
quando varia entre 77% para Volta Redonda e 72% para Pinheiral. A temperatura
média é de 21° C e os ventos predominantes orientam-se no sentido Noroeste
(PMPH, 2010; IPPU-VR, 2010).

3.3 História de Ocupação e Uso da Terra
O desenvolvimento da cultura cafeeira na região teve início após o
declínio da exploração de ouro em Minas Gerais, ao final do século XVIII. Estas
atividades promoveram intensas mudanças no uso do solo e no desenvolvimento
regional, destacando-se a construção de vias de comunicação e a retirada das
matas então existentes.

38

Assim, apesar de serem evidenciados importantes fluxos desde meados
do século XVI no vale do Paraíba, por onde eram realizadas as comunicações
entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, somente em meados de 1830 registra-se a
presença dos cafezais na área.
Na época do café toda esta região foi muito próspera. Em Pinheiral foi
instalada em 1871 uma estação de trem, ao redor da qual se expandiu a cidade.
Posteriormente, o Ministério de Agricultura instalou algumas dependências para
atividades pecuárias na área, recebendo os primeiros exemplares de gado
Schwyz, ajudando a aumentar a atividade leiteira, ação que contribuiu para as
mudanças de uso da terra verificadas com o declínio do café (PMPH, 2010).
No governo de Getúlio Vargas, em plena II Guerra Mundial, deu-se em
Volta Redonda a instalação de uma das maiores usinas siderúrgicas à época, a
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), impulsionando o desenvolvimento urbano
nesta cidade e nos povoados vizinhos. Atualmente Volta Redonda constitui um
dos mais importantes centros industriais e comerciais do sul fluminense, sendo
conhecida como a “Cidade do Aço” (IPPU-VR, 2010; CSN, 2010).
A instalação da CSN constituiu num dos principais marcos para o
crescimento e a estruturação urbana da cidade de Volta Redonda, dividida em
uma “cidade oficial” e uma “outra” cidade, cujas marcas são fortemente
evidenciadas até hoje no padrão de expansão da cidade, a exemplo dos bairros
precários que não possuem os serviços básicos a Norte do Rio Paraíba do Sul
(Castro, 2004; Mello, 2006).

3.4 Geologia e Geomorfologia Regional
O Médio Vale do Rio Paraíba do Sul é caracterizado pelos
compartimentos de colinas suavemente onduladas, desenvolvidas principalmente
sobre rochas do embasamento cristalino pré-cambriano, inseridas entre os
domínios da Serra do Mar, a Sul, e da Serra da Mantiqueira, a Norte (Barroso,
1997; Iervolino, 1999).
Segundo Moura (1990), estes compartimentos retratam uma dinâmica
evolutiva marcada por processos erosivos/deposicionais, ao longo do Período
Quaternário, relacionados à evolução das cabeceiras de drenagem em anfiteatro e
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dos sistemas fluviais, característicos de toda a evolução do relevo Sudeste
brasileiro.
Dentre as feições de relevo típicas da região, de significativa expressão
espacial nos trópicos úmidos, estão as feições deposicionais de terraços fluviais,
rampas de colúvio e de alúvio-colúvio, cujos depósitos sedimentares e solos são
associados ao desenvolvimento da paisagem ao longo das últimas centenas e
milhares de anos.
Estudos geológicos, geomorfológicos e estratigráficos desenvolvidos na
região do Meio Vale do Rio Paraíba do Sul estabeleceram uma ordenação de
vários episódios responsáveis pela evolução do relevo (Moura e Mello, 1991;
Mello et al., 1995), discutida no capítulo anterior. O principal marco estratigráfico e
geomorfológico do Holoceno, o Evento Manso (Moura e Mello, 1991), foi
responsável pelo entulhamento dos vales e reentrâncias de cabeceiras de
drenagem em anfiteatro, marcado na topografia pelo terraço fluvial mais alto (T1) e
pelas rampas de alúvio-colúvio.
Fases subsequentes de encaixamento e deposição fluvial resultaram em
dois tipos básicos de comportamento dos sistemas fluviais em relação aos
coletores principais (Moura, 1990), identificados pela presença de níveis de
sedimentação fluvial inferiores ao longo dos coletores principais e feições de
fundos de vale esvaziados nos tributários12.
As bacias hidrográficas selecionadas para o desenvolvimento do presente
estudo são representativas destes dois tipos principais de comportamento
evolutivo, apresentando características diferenciadas: a bacia de Santa Rita, com
área de 8,68 km2, é marcada pelo esvaziamento dos vales, enquanto a bacia de
Três Poços, com 14,19 km2, pelas feições de entulhamento dos eixos de
drenagem.
Geologicamente, ambas estão inseridas no denominado segmento central
da Faixa Móvel Ribeira (Heilbron et al., 2004 apud Sanson, 2006), composto por
rochas proterozóicas/arqueanas que foram intensamente remobilizadas e
metamorfizadas durante o ciclo Brasiliano (590–520 Ma).
As unidades litológicas desta região apresentam relações de contato de
forma tectônica, através de falhas de empurrão e zonas de cisalhamento
12

Para maiores informações sobre o significado geomorfológico das feições deposicionais
quaternárias, ver Moura e Silva (1998), e Barros et al. (2010).
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transcorrentes com orientação principal NE-SW, segmentados por feixes de
orientação NW-SE, configurando um padrão descontínuo (Hasui et al. 1975) – Fig.
3.4-1.
O padrão complexo das unidades geológicas, individualizadas por
descontinuidades tectônicas de direções ENE-WSW, é resultante das diversas
fases orogênicas a que esta faixa foi submetida (Trouw et al., 2000). Segundo
Sanson (2006), uma característica particular dessa região está relacionada a
zonas de cisalhamento dextrais subverticais, registrando uma componente
transpressiva na evolução tectônica dessa faixa móvel.
Na área que compreende as bacias de Santa Rita e Três Poços
destacam-se quatro tipos de unidades que compõem a Faixa Ribeira (Fig. 3.4-1).
Na porção Norte e Nordeste da bacia de Santa Rita, encontra-se o Complexo Juiz
de Fora, composto por ortogranulitos do Paleoproterozóico com estruturas
migmatíticas e coberturas proterozóicas de paragnaisses caracterizadas por
quartzitos e xistos pelíticos, que gradam para uma associação de micaxistos e
gnaisses (Heilbron et al., 2004).
Já na porção central da bacia hidrográfica de Santa Rita e na porção N-NE
de Três Poços, é identificado o Grupo Paraíba do Sul, caracterizado por uma
sucessão de rochas metassedimentares (silimanita-biotita gnaisses pelíticos e
biotita gnaisses psamíticos, ambos com intercalações de margas dolomíticas,
quartzitos e rochas calcio-silicáticas). A Sul de Santa Rita e na porção central e
Sul de Três Poços encontram-se os depósitos sedimentares do Neógeno
(Terciário e Quaternário) que preenchem a bacia sedimentar de Volta Redonda.
Uma área de afloramento de coberturas sedimentares terciárias a
destacar na porção S-SW da bacia hidrográfica do córrego Três Poços é o Gráben
de Casa de Pedra. Segundo Melo et al. (1983 apud Negrão, 2010), este gráben
possui 24 km2 de extensão, com dimensões em torno de 8 km por 3 km, tendo seu
eixo maior orientação NE-SW, sendo limitado por estruturas do embasamento précambriano .
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Área de Estudo

Figura 3.4-1: Mapa geológico do segmento central da Faixa Ribeira na região das bacias terciárias
de Resende e Volta Redonda (RJ). Em destaque, a localização da área de estudo, onde se
inserem as bacias hidrográficas de Santa Rita e Três Poços.
Modificado de Heilbron et al.(2004) in: Sanson (2006).

Sanson (2006), após estudos de identificação de ocorrências de
depósitos fanglomeráticos, determinou que esta estrutura se apresenta como um
hemi-gráben com basculamento para Sul, e que o seu preenchimento abarca duas
fases de sedimentação. A primeira fase, mais importante, é caracterizada por uma
alta taxa de subsidência, destacando-se pacotes interpretados como depósitos de
sistemas fluviais entrelaçados, verificando-se também a existência de depósitos
paraconglomeráticos representativos de sistemas de leques aluviais. Esta fase é
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relacionada à Formação Resende, que é afetada por derrames de rochas
vulcânicas ankaramíticas (Melo et al., 1983) – o Basanito Casa de Pedra.
A segunda fase caracteriza-se por uma baixa taxa de subsidência,
verificando-se fácies semelhantes às da primeira fase, porém com maior grau de
maturidade textural e composicional, além de uma maior proporção de depósitos
areníticos e conglomeráticos em relação aos pelíticos. Esta sequencia sedimentar
foi denominada Formação Pinheiral (Sanson, 2006).

43

4 Mapeamento e caracterização geomorfológica

4.1 Introdução
O mapeamento e caracterização geomorfológica efetuados no presente
estudo fundamentaram-se nas investigações sobre a dinâmica evolutiva
quaternária da paisagem na região do Médio Vale do Paraíba do Sul (RJ/SP), que
permitiram a identificação de episódios erosivos e deposicionais nas encostas e
fundos de vale responsáveis pela dinâmica evolutiva diferenciada das cabeceiras
de drenagem em anfiteatro e sistemas de drenagem regionais (Moura e Mello,
1991; Moura et al., 1991a;b; Salgado, 2004).
A caracterização geomorfológica tem como objetivo determinar as feições
deposicionais quaternárias que, de acordo a Fryirs et al. (2007a) e Pinto (2009)
agem como impedimentos para a transferência de água e sedimentos entre as
encostas e os cursos fluviais, assim como ao longo da própria rede de drenagem
(buffers e barriers).
O mapeamento e caracterização de feições erosivas e movimentos
gravitacionais de massa tiveram como propósito identificar os tipos de feições e
sua localização em relação às unidades geomorfológicas básicas (fundos de vale,
reentrâncias de cabeceiras de drenagem e interflúvios) de modo a verificar sua
participação na conectividade nas bacias em estudo.
As feições erosivas, conforme o exposto no capítulo 2.4, podem ser
descritas e mapeadas de diferentes maneiras, de acordo com critérios definidos
com base nos objetivos do estudo. No NEQUAT/UFRJ, vêm sendo realizados
estudos considerando as componentes espacial e temporal dos processos
erosivos, com o intuito de avaliar seu comportamento e evolução dentro dos
ambientes geomorfológicos característicos da região do Médio Vale do Paraíba do
Sul (como exemplos: Peixoto, 1993; Salgado, 2004; Castro et al., 2002; Pinto,
2006, 2009). Tais estudos geraram uma base de dados sobre as feições erosivas
canalizadas e não canalizadas, bem como sobre as características geométricas
das encostas e fundos de vale onde ocorrem os processos erosivos e
escorregamentos, utilizada na presente pesquisa.
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4.2 Materiais e Métodos
O uso das novas tecnologias da informação vem auxiliando o
desenvolvimento de estudos sobre a evolução da paisagem e os processos
geomorfológicos, em especial no tocante à redução de investimentos em recursos
como pessoal, material e tempo, o que implica em ações mais objetivas, rápidas e
de menor custo. No presente estudo foram de grande relevância as ferramentas
disponibilizadas atualmente, como os Sistemas de Informação Geográfica, os
Sensores Remotos e os produtos deles derivados (em bases gráficas vetoriais e
raster), tendo em vista a proposta de sistematizar os procedimentos já existentes
de mapeamento e análise geomorfológica.
Para tanto, foram inicialmente consideradas questões como a revisão da
informação, pois nem toda informação gerada serve para determinado fim sem
prévia avaliação, levando à necessidade de prepará-la segundo os nossos
objetivos, e se for preciso, atualizá-la (Acosta, 2008; Valeriano, 2008).

4.2.1 Avaliação e manejo dos dados e informação
Sendo a avaliação e revisão da informação o primeiro passo após a coleta
de dados, foram levantadas as bases existentes já testadas anteriormente para a
realização de outros estudos. Neste levantamento foi selecionado o material a ser
utilizado, buscando-se gerar produtos de qualidade que possam ser usados
também em investigações a serem desenvolvidas posteriormente no
NEQUAT/UFRJ.
Inicialmente definiu-se que os produtos finais esperados seriam
apresentados em escala 1:25.000, o que permitiu estabelecer o tipo de dados e
informação necessários.A cartografia de base como curvas de nível 1:5.000 e a
rede viária foram fornecidas pela Empresa de Processamento de Dados (EPD) da
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) ao NEQUAT/UFRJ durante a realização de
estudos anteriores, em meados de 2004.
Nova vetorização da hidrografia foi elaborada a partir da cartografia de
base, pois não havia disponibilidade para a escala desejada. Para isso, foram
utilizadas as fotografias do IBGE 1:25.000, junto com as cartas topográficas em
escala 1:25.000 das áreas de estudo, georreferenciadas.
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Os vetores obtidos foram editados de modo a se integrarem ao MDS de
20m de resolução espacial do estado do Rio de Janeiro, disponibilizado no site do
IBGE (ftp://geoftp.ibge.gov.br/MDE/Projeto_RJ25/TIF/, acesso em julho de 2010).
Assim, os principais materiais e softwares utilizados foram:
− Cartografia de base:
 Rede viária compatível com a escala 1:25.000 e curvas de nível
compatíveis com a escala 1:5.000 (EPD-VR);
 Hidrografia compatível com a escala 1:50.000 (IBGE).
− Cartas topográficas em escala 1:25.000 (Diretoria de Serviço Geográfico –
Ministério do Exército).
− Modelos Digitais do Terreno obtidos por processo fotogramétrico:
 MDS de 10m de resolução (curvas de nível 1:5.000 – EPD-VR);
 MDS de 20 m de resolução (IBGE).
− Imagens de Satélite:
 QUICKBIRD, do ano 2004 (EPD-VR);
 IKONOS: da área de Volta Redonda com datas de setembro-2001, maio2002, e janeiro-2009; da área de Pinheiral com datas de maio-2002 e
janeiro-2009 (GEOEYE).
− Softwares e aparelhos utilizados:
 Receptor navegador GARMIN;
 Receptor ProMark 2 de uma freqüência com portadora L1 1.575,42 MHz ou
λ ≈ 19cm;
 Ashtech Solution versão 2.7;
 ArcGis versão 9.2 ®;
 GEOMATICA versão 10.3 ®;
 eCognition Definiens versão 7.0 ®.
As bacias de Santa Rita e Três Poços foram escolhidas para o
desenvolvimento de estudo porque, além de representativas das condições
geomorfológicas, como já apontado, estão inseridas quase que totalmente no
município de Volta Redonda e sua área limítrofe, podendo ser utilizada a ampla
base cartográfica e de imagens disponibilizada pela administração municipal.
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Na figura 4.2-1 estão expostas as etapas para organização dos dados e
informação para a configuração da base de dados utilizada no presente estudo.
Bacia de Três
Poços - Pinheiral

Bacia de Santa
Rita – Volta
Redonda

Revisão da informação (fontes)

Imagens de satélite de alta
resolução (Ikonos)
MDE 20 e 10m

Correção da informação (fontes)

Cartografia de Base

1:25.000
Geração de uma base de dados

Imagens
ortorretificadas
(ano 2009)

MDE: 10m (EPD/
VR) e 20m
(IBGE)

Feições erosivas
classificadas
(2009)

Feições
deposicionais

Figura 4.2-1: Fluxograma de organização dos dados e informação para a configuração da base de
dados do presente estudo.

4.2.2 Geração do Modelo Digital de Superfície (MDS)
Um Modelo Digital é uma representação numérica de algum fenômeno
físico ou geométrico, sendo muito utilizado, no campo da Geografia, para
representação de variáveis relacionadas a uma localização espacial (Hermosilla,
2008; Burrough, 1989; Felicísimo, 2004).
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Deve-se considerar que estes modelos digitais apresentam diferenciações
de acordo com o tipo de informação ou propriedade que será representada13. No
presente estudo foi construído e utilizado um Modelo Digital de Superfície (MDS),
que representa atributos da paisagem ou fenômenos espaciais que ocorrem na
superfície terrestre.
Existem vários elementos que servem para a geração de MDS, visto que a
variável altimétrica encontra-se presente em pontos cotados ou em curvas de nível
(Hermosilla, 2008). Para a geração do MDS utilizado no presente estudo, foram
usadas as bases cartográficas fornecidas pela Empresa de Processamento de
Dados (EPD) do município de Volta Redonda (RJ), em escala 1:5.000. Estas
curvas foram revisadas e corrigidas topologicamente criando uma Geodatabase
via programa ArcGis.
O MDS de 10m de resolução, gerado a partir de curvas de nível e pontos
cotados, permite caracterizar as formas do relevo, neste caso, visando estabelecer
unidades que descrevam as feições deposicionais quaternárias. A criação foi
elaborada com auxílio da extensão 3D Analyst que permitiu, a partir dos pontos
cotados, curvas de nível e linhas de drenagem, a interpolação de dados e a
geração de um arquivo matricial por meio do aplicativo Topogrid.
Posteriormente à sua geração, este modelo também dever ser avaliado, e
para esta fase existem diversos métodos, com variados critérios, um dos quais
indica a avaliação pela geração automática de produtos derivados do MDS, como
a curvatura, a declividade, geração de drenagem, entre outros (Valeriano, 2008;
Peralvo, 2007).

4.2.3 Ortorretificação das imagens digitais
Para realizar este processo foram necessários vários materiais, como as
imagens, os pontos de controle e um MDS. Ao ter como objetivo um produto em
escala 1:25.000, foram usadas imagens de alta resolução cedidas pela empresa
GEOEYE – as imagens Ikonos (2009), que possuem 5 bandas: 1 pancromática de
1m de resolução espacial, e 4 bandas no multiespectral (R, G, B, NIR) de 4 m de
resolução espacial.

13

Para uma visão sintética e abrangente destes tipos de modelos, ver Correia (2008).
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Pontos de Controle (PCs)
Em Sensoriamento Remoto, chamam-se de “Pontos de Controle” os
pontos que servem para corrigir as distorções geométricas da imagem.
Os pontos de controle foram determinados em campo por posicionamento
relativo estático (receptor Promark 2), que permite alcançar precisão planimétrica
relativa da ordem de 10cm ou melhor para linhas de base até 90km (Teodolini,
2005). Esse método permite determinar coordenadas de um ponto a partir de
outro de coordenadas conhecidas quando se rastreia simultaneamente os dois.
Posteriormente, um programa de pós-processamento (no caso o Ashtech
Solutions 2.7) sincroniza os dados das duas estações e calcula com precisão
subcentimétrica o “vetor diferença” de coordenadas entre os dois pontos.
Foram realizadas algumas jornadas de trabalho de campo com o intuito de
obter vários pontos, previamente selecionados em gabinete, observando-se uma
boa distribuição na área envolvida por cada imagem e facilidade de acesso ao
ponto em campo. No caso, os pontos selecionados foram estabelecidos nas
interseções de eixos de estradas, em cantos de prédios bem definidos nas
imagens, e distribuídos nas margens da imagem, de modo que recobrissem as
bacias do córrego Santa Rita e do ribeirão Três Poços.
Com vistas ao controle de qualidade geométrica da imagem corrigida
quanto ao padrão de precisão cartográfica vigente, devem ser determinados
pontos extras ou “Pontos de Verificação” – os Independents Check Points
(Correia, 2008).
Recomenda-se para o processo rigoroso de ortorretificação, o mínimo de
oito pontos de verificação por imagem do satélite (GEOMATICA, 2007) de acordo
com o método de correção, para se alcançar precisão planimétrica menor que um
pixel para imagens de alta resolução espacial.
Para a ortorretificação, foram selecionados vários pontos (dos pontos
levantados em campo), os mesmos que no processo final serviram tanto de
controle como de verificação.
O programa computacional, o método de correção e os PCs são os
elementos mais importantes, de início, para se alcançar melhor precisão no
processo de correção de imagens. No entanto, outros aspectos de igual
importância interferem na qualidade final, como é o caso da identificação de
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pontos na imagem que pode gerar erros de 1 a 2 pixels em áreas rurais e de 2 a 3
pixels em áreas urbanas (Toutin, 2001b; Toutin et al., 2002b).
O aplicativo OrthoEngine integrante do pacote GEOMATICA da PCI
Geomatics não requer os PCs bem distribuídos na imagem, pois, segundo o
método escolhido, seriam suficientes de um até oito pontos para alcançar a
precisão esperada; para uma imagem isolada, são requeridos de quatro até seis
pontos no Orthoengine para obter os Erros Médios Quadráticos (EMQ)
planimétricos indicados na Tab. 4.2-1:
Tabela 4.2-1: Relação de EMQ planimétrico com o tipo de imagens ortorretificadas.
Fonte: Toutin (1995, 2004)
EMQ alcançado
um terço de pixel
abaixo de um pixel
um pixel
dois pixels

Tipo de imagens
Imagens óticas de média resolução
Imagens óticas de alta resolução espacial
Imagens de radar
Imagens aerotransportadas

O pós-processamento dos PCs determinados em campo foi efetuado por
meio do programa Ashtech Solutions 2.7, que calcula de maneira automática as
coordenadas dos pontos levantados em campo a partir das coordenadas
conhecidas da estação base.

Ortorretificação
Dentro dos processos de correção geométrica, encontra-se a
Ortorretificação de Imagens, processo mais rigoroso que corrige a imagem de
forma a eliminar distorções e deslocamentos produzidos tanto pelo sensor no
momento da tomada da imagem quanto pelo relevo, devido à diferença de altura
dos pontos da área imageada (Ormeño, 2006; Correia, 2008). A ortorretificação é
um processo no qual, mediante relações matemáticas, vão ser relacionadas
coordenadas de um ponto na imagem (pixel, linha) com sua correspondente
coordenada na superfície terrestre (latitude, longitude e altitude) de maneira a
gerar uma imagem com as feições representadas de modo ortogonal em um
sistema de projeção cartográfica (Villa, 2008).
No instante da aquisição da imagem, o satélite/sensor apresenta
variações de posição. Estes movimentos ou orientação do satélite são
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denominados como a “atitude” do satélite, dada pelos três ângulos de Euler em
relação a um sistema de referência com o centro do satélite e eixos paralelos a um
sistema inercial com o centro da Terra (Villa, 2008), ângulos esses denominados
guinada, arfagem e rolamento – em inglês yaw, pitch e roll, respectivamete
(Chuvieco, 2006; Correia, 2008) – Fig. 4.2-2.

Figura 4.2-2: Distorções de imagens orbitais devido a variações de atitude do satélite (A) e de
efemérides do satélite (B).
Fonte: Chuvieco (2006).

A imagem também apresenta deformações por velocidade e altitude no
momento de obter a informação, e por isso são consideradas as efemérides do
satélite, que levam em conta o deslocamento da faixa imageada tanto na direção
ortogonal quanto ao longo da trajetória (Villa, 2008; Correia, 2008).
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O efeito de rotação da Terra implica no deslocamento para oeste das
linhas imageadas; a curvatura da Terra também influencia sobre a altitude do
ponto, e isso, somado com o relevo (Villa, 2008), acarreta no deslocamento do
ponto do seu local original pela projetividade cônica lateral de cada linha da
imagem (Correia, 2008) - Fig. 4.2-3.

Rotação da terra

Curvatura

Relevo

Figura 4.2-3: Distorções de imagens orbitais relacionadas à Terra.
Fonte: Modificado de MACHADO e SILVA (1988) apud Correia (2008).

O processo de ortorretificação de imagens foi efetuado mediante o
aplicativo OrthoEngine do pacote de programas GEOMATICA 10.3® instalado no
laboratório do Grupo ESPAÇO do Departamento de Geografia/UFRJ, coordenado
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pela Profa. Carla Madureira. Esse aplicativo utiliza modelos rigorosos que visam
reconstituir em 3D o instante de tomada de cada linha da imagem.
O modelo utilizado foi o Modelo Rigoroso da Câmera (que no caso seria
do satélite), método paramétrico físico rigoroso que se apoia na geometria da
plataforma e do sensor (Villa, 2008), utilizando os dados internos e externos do
satélite no momento de captar a informação (atitude e efemérides).
Segundo Ormeño (2006) o método de Função Racional ou Polinômios
Racionais utiliza coeficientes de duas funções polinomiais de terceiro grau
dispostas em forma de divisão para realizar o cálculo das coordenadas da
imagem, ao associar latitude, longitude e altitude elipsoidal aos x e y da imagem
(pixel, linha), mediante os Coeficientes de Polinômios Racionais ou RPC
fornecidos pelos provedores das imagens, que se vinculam de modo indireto
porém rigoroso com os dados de atitude e efemérides (Correia, 2008). No caso
das imagens Ikonos, o produto GEO Ortho Kit Ikonos inclui o arquivo com os
RPCs. O OrthoEngine permite realizar um ajuste em bloco, além da utilização de
MDS ao invés de plano médio de altitude (GEOMATICA, 2007).
Destaca-se que o modelo rigoroso de correção de imagens assemelha-se
ao modelo fotogramétrico, porque se fundamenta na reconstituição da realidade
3D dos instantes de aquisição das imagens, ou seja, a partir das retas passantes
por cada ponto da imagem obtido por um detector, pelo centro perspectivo do
sensor e o correspondente ponto no terreno.
Como os parâmetros orbitais são muito precisos, mas não exatos,
necessita-se de pontos de apoio em campo ou pontos de controle (PCs) com vista
à eliminação dos erros planimétricos externos e internos residuais (Villa, 2008;
Correia, 2008). Estes pontos de apoio podem ser obtidos a partir de cartas
topográficas de escalas com muito detalhe, fotografias aéreas e imagens orbitais
de melhor resolução e das quais se tem certeza de que foram corrigidas com
maior precisão do que a imagem que vai ser corrigida, ou podem ser medidos
pontos de controle em campo, também com alta precisão, os mesmos que vão ser
bem distribuídos em toda área que abrange a imagem. No caso ora apresentado,
para realizar o deslocamento planimétrico dos pontos (X e Y do sistema de
projeção adotado) foram determinados pontos de controle em campo
tridimensionais (X, Y e h).
E finalmente para corrigir o deslocamento das feições do terreno na
imagem devido ao relevo, isto é, em decorrência do sistema cônico-cilíndrico de
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aquisição da imagem, foram utilizados os Modelos Digitais de Elevação de 10 e
20m de resolução espacial, obtidos a partir de curvas e pontos cotados, e por
procedimento fotogramétrico, respectivamente (Fig. 4.2-4).

Figura 4.2-4: Comparação entre imagens antes (A) e após (B) o processo de ortorretificação.
Em (A), observa-se o vetor deslocamento do ponto de controle na imagem para a respectiva
posição determinada em campo.

Avaliação do processo de ortorretificação
Neste trabalho foram avaliados diversos modelos de ortorretificação de
acordo com o aplicativo Geomatica OrthoEngine, onde existem várias formas de
realizar esta operação: utilizando o modelo interno do software sem pontos de
controle, utilizando só um ponto de controle e utilizando vários pontos de controle.
O melhor resultado obtido para a planimetria das ortoimagens geradas foi com o
uso de RPCs e um ponto de controle, ao se adotar o critério do Padrão de
Exatidão Cartográfica (PEC) - vide Anexo A.
O PEC das imagens foi calculado segundo as normas Sistema
Cartográfico Nacional, expostas no Decreto-lei nº 89.817 de 20 de junho de 1984,
que estabelece três classes de mapas definidas ao nível de confiança de 90%
para a distribuição normal de erros (Brasil, 1984) (Tab. 4.2-2).
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Tabela 4.2-2: Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) e Erro Padrão (EP).
Fonte: Sistema Cartográfico Nacional do Brasil (1984).
Planimetria *

Classe

PEC

EP

Altimetria **
PEC

EP

A

0,5 mm

0,3 mm

1/2 eq

1/3 eq

B

0,8 mm

0,5 mm

3/5 eq

2/5 eq

C

1,0 mm

0,6 mm

3/4 eq

1/2 eq

* valor medido sobre mapa final

**valor de eqüidistância das curvas de nível

O cálculo dos erros planimétricos – “epi” – para cada ponto “i”, em termos
de coordenadas UTM “E” e “N” medidas no mapa - índice “o” - e de controle ou
verificação (mais preciso que o mapa) - índice “c” - se expressa por:
ep i =

( Eo i − Ec i ) 2 + ( No i − Nc i ) 2

(1)
(Correia, 2008)

Depois desta análise, verificou-se que utilizando só um ponto para realizar
o deslocamento da imagem Ikonos dentro do procedimento de ortorretificação, se
consegue atingir uma escala 1:5.000 classe B, resultado bem melhor que a escala
1:25.000 almejada de início (Anexo A).
O modelo que resultou em melhor resultado de precisão planimétrica fez
uso apenas de um ponto de controle, logo os demais pontos disponíveis em cada
imagem, em geral em torno de quatro, puderam ser utilizados como pontos de
verificação para o controle de qualidade. A menor quantidade de pontos para o
modelo implica, também, em menor trabalho de gabinete.

4.2.4 Mapeamento semiautomático de feições associadas a fundos de vale e
reentrâncias de cabeceiras de drenagem
Este mapeamento foi realizado a partir da metodologia de mapeamento
semiautomático de feições deposicionais quaternárias, desenvolvido por Correia
(2008) com imagens orbitais de alta resolução espacial, no qual foi utilizado um
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MDS de 5m de resolução previamente avaliado por este autor, permitindo delimitar
satisfatoriamente formas deposicionais de cabeceiras de drenagem.
Este procedimento foi adaptado e aprimorado no presente estudo, para as
feições deposicionais relacionadas aos fundos de vale e reentrâncias de
cabeceiras de drenagem entulhadas.
Os procedimentos utilizados envolveram a superposição de camadas
temáticas (layers), correlação e integração de informações espaciais, e a análise
de variáveis de relevo geradas a partir de diversas ferramentas dos softwares
GEOMATICA 10.3® e ArcGis 9.2® – Fig. 4.2-5.
MDE (10m)
GEOMÁTICA 10.3

Filter
MDE filtrado
ArcGis 9.2
Declividade

Curvatura em
Planta

Direção de fluxo

Reclassify
5 classes
1 = 0º - 5º
2 = 5º - 10º
3 = 10º - 12º
4 = 12º - 15º
5 = 15º - 20º
6 = > 20º

Aggregate, Reclassify

Acumulação de
fluxo

Áreas planas e de menor declividade
2 classes
1 = 0 – 15º
2 = > 15º

Curvatura em
Perfil

Aggregate, Reclassify

3 classes
1 = < -0,4
2 = -0,4 - +0,1
3 = > 0,1

Reclassify
2 classes
1 = 0 – 3px
2 = > 3px

3 classes
1 = < -0,3
2 = -0,3 - +0,4
3 = > 0,4

Áreas: côncavas, convexas,
retilíneas (planta)

Áreas: côncavas, convexas,
retilíneas (perfil)

Cumeadas
Combine
9 classes

Intersect

Topos e fundos de vale
Áreas: côncavas, convexas,
retilíneas com baixa declividade
18 classes
Drenagem

Reclassify
2 classes
Feições de Fundos de Vale e
Reentrâncias de Cabeceiras de Drenagem

Figura 4.2-5: Diagrama de Fluxo da metodologia utilizada no presente estudo para geração do
mapeamento semiautomático de feições deposicionais de fundos de vale e reentrâncias de
cabeceiras de drenagem.
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Foi utilizado o MDS de 10m de resolução gerado a partir de curvas de
nível em escala 1:5.000 fornecidas pela EPD-VR, que cobre 97% da bacia do
Santa Rita e 85% da bacia de Três Poços.
O processo de preenchimento das áreas que não contavam com
informação de curvas de nível 1:5.000 foi realizado extraindo pontos com valores
de altura de um MDS de 20m obtido no site do IBGE,
(ftp://geoftp.ibge.gov.br/MDE/Projeto_RJ25/, data de acesso: julho de 2010). Os
pontos foram extraídos com a ferramenta Extraction do Arc Toolbox do ArcGis
9.2®, e posteriormente utilizados junto com os pontos cotados e curvas de nível
existentes para gerar um MDS com a ferramenta Topo to Raster do Arc Toolbox
do ArcGis 9.2®. Desse modo isto não afetou o mapeamento.
O MDS foi suavizado empregando-se um filtro de passa baixa do
aplicativo GEOMATICA, com uma janela de 7x7pixels de média em 5 iterações,
para obter melhor definição das variáveis morfométricas (Correia, 2008; Del Pozo
et al., 2010).
Depois do tratamento do MDS, foram aplicadas várias ferramentas do
ArcGis com o intuito de recriar as variáveis de relevo consideradas importantes
para a análise proposta: declividade, curvatura em planta e em perfil, direção e
acumulação de fluxos.
A partir dos produtos parciais gerados, analisou-se a correlação entre as
classes de cada uma dessas variáveis com as feições geomorfológicas em
estudo, utilizando-se como base os valores já testados nos trabalhos executados
por Correia (2008) e Pinto (2009), assim como os critérios qualitativos utilizados
em mapeamentos produzidos pelo NEQUAT/UFRJ (Moura et al., 1992; Peixoto,
1993; Moura e Silva, 1998; Barros e Peixoto, 2007; entre outros).
Foi criado um mapa de gradientes onde se estabeleceu inicialmente 6
classes, com o intuito de detalhar ao máximo as áreas de fundo de vale e
reentrâncias:
1 = 0-5°
2 = 5-10°
3 = 10-12°
4 = 12-15°
5 = 15-20°
6 = >20°
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Destas classes foram somente selecionados as menores que 15°, após
verificar sua correlação com as feições deposicionais presentes nos fundos de
vale e reentrâncias de cabeceiras de drenagem. As demais classes de gradiente
foram eliminadas.
Posteriormente, utilizando as linhas de cumeadas, eliminaram-se os topos
dos morros, já que, por apresentarem declividades baixas, ficaram dentro da
categoria que não foi eliminada no passo anterior.
Essas declividades, junto com as curvaturas, serviram para novos
reagrupamentos em outras classes e combinações visando à identificação de
feições nos fundos de vale e cabeceiras (Fig. 4.2-5).
Os resultados são compatíveis com o mapeamento de detalhe na escala
1:25.000 pelo fato de ser usado o modelo digital mencionado.
A comparação dos produtos intermediários gerados – áreas planas e de
menor declividade, áreas de cumeadas e áreas côncavas, convexas e retilíneas –
com o gabarito (mapas elaborados manualmente por Pinto, 2009 e Barros, 2009)
permitiu identificar as relações com as feições deposicionais mapeadas (Tab. 4.23).

Tabela 4.2-3: Feições deposicionais quaternárias definidas por combinação da classe de gradiente
0-15º com curvaturas em planta e perfil.
Classe

Curvatura em Planta*

Curvatura em Perfil*

1

Retilíneo (-1 a 0,5)

Côncavo
(> 0,4)

2

Retilíneo (-1 a 0,5)

Retilíneo (-0,3 a 0,4)

3

Côncavo (< -1)

Côncavo (> 0,4)

4

Retilíneo (-1 a 0,5)

Convexo (< -0,3)

Feições predominantes
Terraços, rampas de alúviocolúvio, vales esvaziados,
vales confinados.
Terraços.
Rampas de alúvio-colúvio,
vales esvaziados, vales
confinados.

*Unidades das curvaturas: 1/(100m)

A seguir, procurou-se identificar, a partir da combinação visual destas
classes com as linhas de cumeadas, as cabeceiras de drenagem, buscando
separar os fundos de vale das reentrâncias das cabeceiras de drenagem. Esta
análise permitiu reagrupar as classes 1 e 2 como indicadoras das feições de
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terraços, e as classes 1, 3 e 4 como indicadoras das feições de rampas de alúviocolúvio, vales esvaziados e vales confinados.
Posteriormente, num processo de edição manual, ajustou-se algumas
feições que, por efeito da falta de detalhe das bases utilizadas, não foram
reconhecidas neste procedimento semiautomático, ou que foram identificadas em
outra classe.
Obteve-se assim, finalmente, um layer de feições com características de
gradientes inferiores a 15º (áreas planas e de baixo gradiente), curvatura em
planta retilínea com variações de concavidade e/ou convexidade em perfil
(correspondentes aos terraços fluviais), individualizadas das feições inseridas em
cabeceiras de drenagem (correspondentes às rampas de alúvio-colúvio). Nesta
etapa foi utilizado ainda o layer da rede de drenagem (formato vetor) como guia
para verificação.
O mapeamento, reconhecimento e classificação das feições deposicionais
em fundos de vale e reentrâncias planas foram baseados em conceitos advindos
dos trabalhos desenvolvidos por Meis e colaboradores no Sudeste do Brasil –
Meis et al. (1981), Meis e Moura (1984), Moura e Meis (1980, 1986) – e pelo
NEQUAT/UFRJ (Moura, 1990; Moura et al., 1991 a,b; Moura et al., 1992; Afonso,
1993; Peixoto, 1993; Silva et al., 1995; Moura e Silva, 1998; Barros e Peixoto,
2007; Barros, et al., 2010, entre outros). Estes trabalhos tiveram o mérito tanto de
evidenciar a distribuição espacial de feições deposicionais e determinar os
processos erosivos atuais, bem como de indicar controles importantes dos
materiais deposicionais e da geometria das encostas na retomada erosiva.

4.2.5 Mapeamento manual de feições erosivas e movimentos gravitacionais
de massa
Para a elaboração deste mapeamento utilizou-se a cartografia de base e
imagens digitais de alta resolução para identificação e delimitação de diferentes
tipos de feições (Fig. 4.2-6). Este mapeamento foi executado através da
interpretação visual das imagens Ikonos (ano 2009), utilizando-se a tipologia
introduzida por Castro et al. (2002) e adaptada por Pinto (2009) para a
classificação de erosões e movimentos de massa.
Considerando que a imagem Ikonos disponibilizada não recobria
integralmente a área da bacia hidrográfica de Santa Rita, que abarca as sub59

bacias dos córregos de Santa Luzia, Peixe e Santa Rita, optou-se por trabalhar
apenas com a sub-bacia do córrego Santa Rita, que constitui um dos coletores
principais e cuja foz encontra-se próxima à confluência com o rio Paraíba do Sul.
Esta sub-bacia é representativa do padrão geomorfológico dominante em
toda a bacia hidrográfica de Santa Rita, justificando o recorte efetuado. Mapas
anteriormente produzidos pelo NEQUAT para o município de Volta Redonda (RJ)
serviram como referência para o mapeamento elaborado (Fig. 4.2-6).

Figura 4.2-6: Etapas para a determinação manual das feições erosivas e movimentos
gravitacionais de massa executada nas bacias hidrográficas de Santa Rita (Volta Redonda, RJ) e
Três Poços (Pinheiral, RJ).

As imagens passaram por um procedimento de melhoramento visual, e
para isto foi realizada uma fusão das bandas multiespectrais com a banda
pancromática, obtendo-se uma imagem de composição colorida com uma melhora
na resolução espacial, que facilitou a visualização das várias feições erosivas e
movimentos gravitacionais de massa. A composição permitiu criar duas imagens:
a) cores verdadeiras, formada pelas bandas RGB (321); b) falsa cor, formada
pelas bandas NirGB (431). A primeira possibilita a observação das cores que o
olho humano distingue normalmente, e a segunda salienta áreas com vegetação
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mais densa ou, contrariamente, superfícies de terreno sem cobertura vegetal
densa (respectivamente de cores avermelhadas e cinzas).
Realizou-se uma detalhada revisão do mapeamento já existente na bacia
de Santa Rita, elaborado por Pinto (2009), acompanhada de checagens em
campo, com o intuito de agregar novas informações de caráter qualitativo para o
reconhecimento da tipologia utilizada (exposta na Tab. 2.4-1, p. 27).
Na interpretação visual nas imagens de 2009 foram delimitados polígonos
e linhas sobre cada uma das feições identificadas, classificando-as de acordo com
a tipologia adotada.
Foram delimitadas apenas as feições identificadas com dimensões
maiores que a área mínima mapeável em escala 1:25.000 (1mm2 = 625m2). De
acordo com esta especificação e com a largura da feição, foram desenhadas
manualmente como polígono ou como linha (Figs. 4.3-4 e 4.3-5).
Logo depois da identificação e classificação, a observação de campo foi
uma etapa muito valiosa para conferir a existência e delimitação das feições
mapeadas, pois mesmo tendo uma boa imagem de satélite, existem situações em
que a identificação das formas é confusa, podendo obstruir a aplicação dos
critérios definidos para o mapeamento.

4.3 Análise dos resultados e discussões

4.3.1 Caracterização geomorfológica e feições de impedimento
A determinação das feições deposicionais de fundos de vale e cabeceiras
permitiu a identificação dos diferentes tipos de feições que agem como
impedimentos à conectividade da paisagem, segundo os critérios expostos na
tabela 2.2-1 (pág. 18). A partir do mapeamento semiautomático gerado para as
duas bacias em análise (Fig. 4.3-1 e 4.3-2) pudemos efetuar uma primeira
visualização das principais características geomorfológicas e feições de
impedimentos.
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As tabelas 4.3-1 e 4.3-2 apresentam a área ocupada pelas diferentes
feições identificadas nos fundos de vale e reentrâncias de cabeceiras de
drenagem nas bacias hidrográficas em estudo.
Estão expostas, em valores absolutos e percentuais, a extensão em área
das seguintes feições: a) fundos de vale confinados (FVC) e esvaziados (FVE),
que, reunidos, correspondem à Área de Erosão (conforme Peixoto, 1993); b)
rampas de alúvio-colúvio (RAC e RACr), nível de terraço fluvial superior (T1) e
níveis de sedimentação fluvial inferiores, que, junto com depósitos de
escorregamento, correspondem à Área de Sedimentação (Peixoto,1993).
Estão expostos ainda os valores percentuais das áreas destas feições em
relação à área total da bacia, bem como em relação à área total ocupada pelo
conjunto das feições mapeadas nos fundos de vale e reentrâncias de cabeceiras
de drenagem de cada bacia hidrográfica.

Tabela 4.3-1: Área ocupada pelas diferentes feições de fundos de vale e reentrâncias de
cabeceiras de drenagem identificadas na bacia hidrográfica de Três Poços (Pinheiral, RJ).

Fundo de vale confinado (FVC)

Número de
segmentos
1

Fundo de vale esvaziado (FVE)

43

678.633,57

4,78

19,74

Área de Erosão (AE)

44

692.905,22

4,88

20,16

Rampa de alúvio-colúvio (RAC)
Rampa de alúvio-colúvio
reafeiçoada (RACr)
Níveis de sedimentação
inferiores

77

756.959,49

5,33

22,02

26

335.160,83

2,36

9,75

33

739.841,62

5,21

21,52

Terraço superior (T1)
Depósito de escorregamento
atual

27

911.324,25

6,42

26,51

1

1.632,60

0,01

0,05

Área de Sedimentação (AS)

164

2.744.918,79

19,35

79,84

Feições mapeadas

208

3.437.824,01

24,23

100,00

14.188.961,16

100,00

Descrição

Área Total da bacia

% relacionado à % relacionado às
área da bacia feições mapeadas
14.271,65
0,10
0,42

Área (m2)
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Tabela 4.3-2: Área ocupada pelas diferentes feições de fundos de vale e reentrâncias de
cabeceiras de drenagem identificadas na bacia hidrográfica de Santa Rita (Volta Redonda, RJ).

Fundo de vale confinado (FVC)

Número de
segmentos
13

Fundo de vale esvaziado (FVE)

60

556.727,72

6,41

43,74

Área de Erosão (AE)

73

576.965,29

6,65

45,33

Rampa de alúvio-colúvio (RAC)
Rampa de alúvio-colúvio
reafeiçoada (RACr)
Níveis de sedimentação
inferiores

43

152.343,17

1,75

11,97

8

38.265,22

0,44

3,01

22

419.301,54

4,83

32,94

Terraço superior (T1)

13

85.968,61

0,99

6,75

Área de Sedimentação (AS)

86

695.878,54

8,01

54,67

Feições mapeadas

159

1.272.843,83

14,66

100,00

8.682.228,94

100,00

Descrição

Área Total da bacia

% relacionado
à área da bacia
20.237,58
0,23

Área (m2)

% relacionado às
feições mapeadas
1,59

Os gráficos 4.3-1 e 4.3-2 apresentam os percentuais das áreas ocupadas
pelas feições geomorfológicas identificadas, em relação à área total da bacia,
sendo agrupados os valores relacionados às rampas de alúvio-colúvio.

Gráfico 4.3-1: Área ocupada pelas feições de fundos de vale e reentrâncias de cabeceira de
drenagem em relação à área total da bacia hidrográfica de Três Poços (Pinheiral, RJ).
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Gráfico 4.3-2 Área ocupada pelas feições de fundos de vale e reentrâncias de cabeceira de
drenagem em relação à área total da bacia hidrográfica de Santa Rita (Volta Redonda, RJ).

Na bacia de Três Poços as feições mapeadas ocupam 3,44km2 (24,23%)
da área total da bacia (Tab. 4.3-1, Graf. 4.3-1), enquanto na bacia de Santa Rita
ocupam 1,27km2 (14,66%) (Tab. 4.3-2, Graf. 4.3-2). As bacias apresentam um
forte contraste em relação à participação das Áreas de Sedimentação (AS) e de
Erosão (AE): em Três Poços a AS é muito superior (19,35%) à AE (4,88%),
enquanto que em Santa Rita mostram-se mais equilibradas (8,01% e 6,65%,
respectivamente).
Em Três Poços, o entulhamento dos eixos de drenagem é evidenciado
claramente pelas feições deposicionais quaternárias relacionadas ao evento
Manso – rampas de alúvio-colúvio e terraço 1, que representam 14,12% da área
total da bacia. Em Santa Rita, por outro lado, estas feições de entulhamento
correspondem a apenas 3,19% do total da área da bacia.
Os gráficos 4.3-3 e 4.3-4 apresentam os percentuais das diferentes
feições mapeadas em relação à área de fundos de vale e reentrâncias de
cabeceiras de drenagem. Neles podemos observar um marcante contraste entre a
área de feições de entulhamento nas bacias de Três Poços e Santa Rita (58,28%
e 21,73% respectivamente) e fundos de vale esvaziados (19,74% e 43,74%
respectivamente), ratificando o padrão predominantemente entulhado de Três
Poços e esvaziado de Santa Rita.
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Gráfico 4.3-3: Área ocupada pelas diferentes feições mapeadas em relação à área de fundos de
vale e reentrâncias de cabeceiras de drenagem, na bacia hidrográfica de Três Poços (Pinheiral,
RJ).

Gráfico 4.3-4: área ocupada pelas diferentes feições mapeadas em relação à área de fundos de
vale e reentrâncias de cabeceiras de drenagem na bacia hidrográfica de Santa Rita (Volta
Redonda, RJ).
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A distribuição espacial destas feições de entulhamento em Três Poços
mostra uma forte concentração no trecho médio da bacia (Fig. 4.3-1), que
corresponde ao Gráben Casa de Pedra. Na bacia de Santa Rita não há uma
concentração espacial marcante.
A área ocupada pelos níveis de sedimentação fluvial inferiores é
expressiva nas duas bacias, sendo maior em Santa Rita, o que indica a
importância da deposição mais recente dos materiais produzidos pelo
encaixamento fluvial após o evento Manso. Em ambas as bacias as feições de
vale confinado estão presentes, ainda que não tenham um padrão espacial
específico.
A análise das feições deposicionais identificadas com relação ao seu
papel na conectividade lateral e longitudinal (conforme Fryirs et al., 2007a e Pinto,
2009) permitiu identificar o seu potencial como feições de impedimento à
transferência de sedimentos, exposto no quadro 4.3-1.
Quadro 4.3-1: Definição das características de impedimento relacionadas às feições
geomorfológicas mapeadas. Elaborado a partir de Pinto (2009) e Fryirs et al. (2007a).
Feições Mapeadas

Tipo

Significado
geomorfológico/evolutivo

Terraço superior (T1)
Rampa de alúviocolúvio ( RAC)

Buffer
1

Remanescentes da superfície de
entulhamento produzida pelo
evento Manso há
aproximadamente 8.500 anos A.P.

Níveis de
sedimentação fluviais
inferiores (baixos
terraços e planícies
fluviais)

Buffer
2

Depósitos fluviais recentes
resultantes das fases de
encaixamento da drenagem após
o evento Manso, produzidos há
aproximadamente 1.000-200 anos
A.P.

Depósitos de
escorregamento

Buffer
3,
Barrier
1

Fundo de vale
esvaziado (FVE)

Buffer
4

Fundo de vale
confinado (FVC)

Barrier
2

Rampa de alúviocolúvio reafeiçoada
(RACr)

Depósitos produzidos por
movimentos gravitacionais de
massa recentes (menos de 50
anos), que alcançam os fundos de
vale.
Fundos de vale que já sofreram
processo de esvaziamento com
remoção (total ou parcial) dos
depósitos associados ao evento
Manso, produzidos de pelo menos
1.000 anos A.P. até o presente.
Fundos de vale estreitos
frequentemente associados a
afloramentos do embasamento
produzindo níveis de base locais.

Efeito de Impedimento/Bloqueio
Impede a transferência de sedimentos
das encostas para o canal. A situação
topograficamente elevada em relação
ao canal significa que o fluxo atual da
drenagem não é capaz de rompê-lo,
sendo erodido apenas via processos de
expansão do canal fluvial/erosivo.
Impede a transferência de sedimentos
das encostas para o canal. Interrompe
a transferência longitudinal de materiais
pela sua remoção do fluxo do canal.
Superfície atualmente ativa, porém
requer expansão do canal para que
seja rompida.
Impede a transferência de sedimentos
das encostas para o canal. Pode
interromper temporariamente e
localmente a transferência longitudinal
de materiais.
Impede temporariamente a
transferência de sedimentos
provenientes tanto das feições de
entulhamento como das encostas para
o canal, e localmente a transferência
longitudinal de materiais.
Tende a incrementar a deposição à
montante do trecho confinado (zona de
estrangulamento), ou seja, produz um
efeito de “gargalo”.
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Os diferentes tipos de impedimentos reconhecidos (Fig. 4.3-3, Anexo D) a
partir do mapeamento de feições associadas a fundos de vale e reentrâncias de
cabeceiras de drenagem configura uma primeira base para a conectividade em
bacias hidrográficas, entretanto feições erosivas e a própria dinâmica fluvial
podem romper estes impedimentos, o que será analisado no item seguinte.

Figura 4.3-3: Feições de impedimento de fundos de vale relacionadas às feições geomorfológicas
mapeadas.

4.3.2 Significado geomorfológico das feições erosivas e de movimentos
gravitacionais de massa como conectores da paisagem
Nas figuras 4.3-4 e 4.3-5 são expostos os mapas de feições erosivas e
movimentos gravitacionais de massa elaborados para as bacias hidrográficas de
Três Poços e Santa Rita.
A identificação das feições erosivas possibilitou o seu cômputo geral bem
como dos seus vários tipos nas áreas de estudo (Tab. 4.3-3).
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Tabela 4.3-3: Frequência absoluta dos tipos de feições erosivas e movimentos gravitacionais de
massa identificados nas bacias hidrográficas de Três Poços (Pinheiral, RJ) e Santa Rita (Volta
Redonda, RJ).
Três Poços

Santa Rita

Frequência

Frequência

Voçorocas/ravinas de canais adjacentes

1

5

Voçorocas estranguladas

4

4

Voçorocas/ravinas lineares

169

49

Voçorocas remontantes

56

32

Voçorocas/ravinas de seção exposta

5

8

Movimento gravitacional de massa planar/translacional

21

15

Movimento gravitacional de massa rotacional

3

2

Feição complexa

6

0

265

115

Tipos de Feições Erosivas e Movimentos
Gravitacionais de Massa

Total

Nota-se, primeiramente, que na bacia de Três Poços o total de feições
mapeadas corresponde a aproximadamente ao dobro das existentes em Santa
Rita (265 e 115 respectivamente).
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Figura 4.3-4: Mapa de feições erosivas e movimentos gravitacionais de massa elaborado para a bacia
hidrográfica de Três Poços - Pinheiral/RJ.

Limite da bacia

LEGENDA
Feições erosivas e movimentos graviatacionais de massa
Voçorocas/ravinas de canais adjacentes
600000 Voçorocas

estranguladas

Voçorocas/ravinas lineares

601000

Voçorocas remontantes
Voçorocas/ravinas de seção exposta
Movimento gravitacional de massa planar/ translacional
Movimento gravitacional de massa rotacional
Feição complexa
Elaborado por Del Pozo (2011)
NEQUAT/UFRJ

71

589000

590000

591000

592000

7514000

o

7513000

eg

Sa

ita

7513000

7514000

rr
Có

de

aR
nt

³

593000

7515000

588000

7515000

587000

587000

588000

589000

500

0

591000

592000

593000

FEIÇÕES EROSIVAS E MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA
BACIA HIDROGRÁFICA DE SANTA RITA - VOLTA REDONDA/RJ

1:12.500
1.000

590000

LEGENDA
1.000 m.

Sistema de Projeção: UTM
DATUM: SIRGAS 2002
Fuso: 23 S

Informação base

Feições erosivas e movimentos graviatacionais de massa

Drenagem

Voçorocas/ravinas de canais adjacentes

Limite da bacia

Voçorocas estranguladas
Voçorocas/ravinas lineares
Voçorocas remontantes
Voçorocas/ravinas de seção exposta

Figura 4.3-5: Mapa de feições erosivas e movimentos gravitacionais de massa elaborado para a bacia hidrográfica de Santa Rita - Volta Redonda/RJ.
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Analisando-se os tipos de feições identificadas, verifica-se que, apesar de
as feições erosivas lineares e remontantes serem as mais expressivas em ambas
as bacias, proporcionalmente exibem diferenças importantes (Graf. 4.3-5 e 4.3-6,
Fig. 4.3-4 e 4.3-5).

Gráfico 4.3-5: Frequência relativa dos diferentes tipos de feições erosivas e movimentos
gravitacionais de massa identificados na bacia hidrográfica de Três Poços (Pinheiral/RJ).

Gráfico 4.3-6: Frequência relativa das feições erosivas e movimentos gravitacionais de massa
identificados na bacia hidrográfica de Santa Rita (Volta Redonda, RJ).
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Em Três Poços foram mapeadas 56 voçorocas remontantes, que
representam 21,1% do total de feições mapeadas. Em Santa Rita foram
mapeadas 32 voçorocas remontantes, correspondendo a 27,8% das feições
identificadas. Este tipo de feições podem agir como elementos de rompimento do
Buffer 1, atuando como conectores encosta-canal nas áreas entulhadas.
As voçorocas lineares são muito mais frequentes na bacia de Três Poços
(169, 63,8%) do que em Santa Rita (49, 42,6%), o que pode estar relacionado
tanto a condicionantes geomorfológicos quanto de cobertura e uso da terra locais.
Os outros tipos de canais erosivos – estrangulada, canais adjacentes e
seção exposta – são pouco frequentes (10 em Três Poços e 17 em Santa Rita). O
tipo complexo reconhecido na bacia de Três Poços corresponde a feições que
apresentam características ligadas a diferentes tipos de erosão e movimentos de
massa, o que impede sua vinculação a um tipo específico (Quadro 4.3-2).
Os movimentos gravitacionais de massa mais frequentes são de tipo
planar/translacional, geralmente relacionados a segmentos de encosta de alta
declividade (21 feições - 7,9% em Três Poços, e 15 feições - 13% em Santa Rita).
Os movimentos de massa rotacionais são muito pouco frequentes. Ambos estão
associados geralmente a situações de declividades acentuadas nas encostas
adjacentes a vales que vêm experimentando o encaixamento da drenagem. Em
casos isolados verifica-se clara relação com cortes de estrada.
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Quadro 4.3-2: Visão em planta (imagem) e frontal ou oblíqua (campo) das feições erosivas e movimentos gravitacionais de massa identificados na área de estudo. Fotos: Ingrid Del Pozo e Acervo NEQUAT.
Feição na Imagem

Feição em campo

Feição na Imagem

Feição em campo

Voçoroca de Canais Adjacentes

Voçoroca Remontante

Feição Complexa

Voçorocas/Ravinas em Seção Exposta

Voçoroca Estrangulada

Movimento Gravitacional de Massa Planar/Translacional

Voçorocas/Ravinas Lineares

Movimento Gravitacional de Massa Rotacional
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Na tabela 4.3-4 são apresentados os tipos de conectividade reconhecidos
considerando-se a situação geomorfológica das feições erosivas e movimentos de
massa em relação aos fundos de vale e rede de drenagem.
Tabela 4.3-4: Tipos de situação de conectividade definidos para as feições erosivas e movimentos
de massa reconhecidos nas bacias hidrográficas de Três Poços (Pinheiral/RJ) e Santa Rita (Volta
redonda, RJ). Valores percentuais são relativos ao total de cada tipo de feições erosivas e
movimentos gravitacionais mapeados.

Santa Rita

Três Poços

Bacia

Tipo de Feições
Erosivas e de
Movimentos
Gravitacionais de
Massa (MM)

Total
por
Tipo

Situação
Situação
Conectada com Conectada com
o Canal Fluvial - o Fundo de Vale
Conectividade 1 Conectividade 2
No.

%

No.

%

Situação
Conectada com
Área de Influência
de 30m do Canal Conectividade 3
No.

%

Remontante

56

13

23,21

48

85,71

42

75,00

Linear

169

0

0,00

46

27,21

26

15,38

Estrangulada

4

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Canais adjacentes

1

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Seção exposta

5

0

0,00

1

20,00

2

40,00

Complexos

6

1

16,67

3

50,00

2

33,33

MM planar/translacional

21

0

0,00

2

9,52

7

33,33

MM rotacional

3

1

33,33

2

66,67

2

66,67

Total

265

15

5,67

102

38,49

81

30,57

Remontante

32

15

46,88

18

56,25

28

87,50

Linear

49

0

0,00

7

14,29

25

51,02

Estrangulada

4

0

0,00

0

0,00

1

25,00

Canais adjacentes

5

0

0,00

3

60,00

3

60,00

Seção exposta

8

0

0,00

4

50,00

6

75,00

MM planar/translacional

15

2

13,33

3

20,00

8

53,33

MM rotacional

2

0

0,00

1

50,00

1

50,00

115

17

14,78

36

31,3

72

62,61

Total

Consideramos como primeiro tipo de conectividade mais efetiva a situação
de feições erosivas/movimentos gravitacionais de massa conectados diretamente
com os canais fluviais (Conectividade 1), ilustrado na figura 4.3-6. Esta
conectividade mostra-se muito mais significativa na bacia de Santa Rita (14,78%)
do que em Três Poços (5,67%), indicando uma condição de conectividade mais
eficiente na primeira bacia.
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Observa-se, na tabela, que aproximadamente 30% das feições mapeadas
nas duas bacias apresentam conectividade com o fundo de vale (Conectividade
2). Entretanto, esta conectividade não significa necessariamente um papel efetivo
para o transporte de sedimentos para os canais fluviais, pois podem ocorrer
diferentes tipos de feições de impedimento, conforme já discutido.
Ao considerar uma área de influência de 30m nos canais que compõem a
rede de drenagem (Conectividade 3), observamos que a bacia de Santa Rita
apresenta o dobro de conectividade em relação a Três Poços (62,61% e 30,57%,
respectivamente). Isto demonstra que em Santa Rita as feições erosivas e de
movimentos de massa se encontram mais próximas aos canais de drenagem,
definindo uma condição de alto potencial de conectividade.

CICATRIZ DE
ESCORREGAMENTO (A)

ESCORREGAMENTO
RECENTE (B)

Conectividade 1

VOÇOROCA A

COLÚVIOS

Conectividade 1 e 2
VOÇOROCA B
TERRAÇO
FLUVIAL
SUPERIOR (T1)
VOÇOROCA C

30 m

VOÇOROCA D

Conectividade 3

RIO COLETOR
NÍVEL DE
SEDIMENTAÇÃO
INFERIOR

Figura 4.3-6: Tipos de conectividade definidos para as feições erosivas e movimentos de massa
reconhecidos nas bacias hidrográficas de Três Poços e Santa Rita.
Fonte: Modificado de Thomas (2001).
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Em relação à tipologia de feições erosivas e movimentos gravitacionais de
massa, as voçorocas remontantes constituem o principal elemento conector com a
rede de drenagem nas duas bacias (Conectividade 1). Considerando a
Conectividade 2, com o fundo de vale, as feições erosivas lineares também
aparecem como importantes vias de articulação lateral (encosta-fundo de vale).
Porém, as feições erosivas lineares nem sempre apresentam conexão
direta com os canais fluviais, tendo em vista a presença de diferentes tipos de
feições deposicionais nos fundos de vale. Representam, assim, uma condição
potencial de conectividade, que pode ser visualizada quando se aplica a área de
influência de 30m ao redor das drenagens (Conectividade 3), mostrando-se mais
significativa em Santa Rita, conforme já destacado.

78

5 Mapeamento e caracterização da cobertura e uso atual da
terra

5.1 Introdução
Na busca pelo entendimento do ambiente, seus elementos e processos
formadores, tem se destacado, ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento
da cartografia temática, que se liga à classificação e representação destes
elementos e processos (Priego et al., 2008).
Atualmente, o desenvolvimento cada vez mais rápido da tecnologia nos
permite a realização de mapas utilizando variadas técnicas e ferramentas,
permitindo o aprimoramento dos resultados. Para o mapeamento temático, podese considerar, por exemplo, a aplicação do sensoriamento remoto, que fornece
imagens de satélite que nos permitem atingir nossos objetivos sem a necessidade
de estar presente na área de estudo. Isto não nos exime de executar verificações
de campo, já que a informação gerada precisa de um processo de comprovação.
Estas verificações também possibilitam obter informações auxiliares, que,
incorporadas, ajudam na interpretação da informação (Jensen, 2009).
Nem sempre as ferramentas aplicadas para a classificação funcionam de
forma eficiente. Isto vai depender dos tipos de dados disponíveis, no caso, o tipo
de sensor, bem como das informações adicionais sobre a área de estudo.
Devemos considerar que os dados gerados têm que ser validados, tanto
quantitativamente e qualitativamente, e que não devem servir somente para o
objetivo para o qual foram criados, mas também para outros estudos, podendo ser
utilizados posteriormente.
No estudo ora desenvolvido, foi aplicado o procedimento semiautomático
orientado a objetos sobre uma imagem de alta resolução, o que permitiu gerar
resultados que atingiram uma escala de 1:25.000 de forma eficiente,
posteriormente aprimorados a partir de levantamentos de campo e edição manual.
As bacias hidrográficas em análise – Três Poços e Santa Rita – estão
inseridas em uma região que sofreu grandes mudanças na paisagem após o
período do café, com o desenvolvimento de atividades agropastoris e industriais,
sendo atualmente ocupadas, predominantemente, por pastagens em diferentes
estados de degradação.
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Existem vários sistemas de classificação que estabelecem legendas para
mapeamento de cobertura e uso da terra, como por exemplo a CORINE Land
Cover, que é usada pela União Européia, ou a Classificação Anderson, usada
pela USGS, dos Estados Unidos. No presente trabalho, essas classificações e
outras empregadas no Brasil foram levadas em consideração para a elaboração
de uma classificação capaz de retratar a área de estudo.
Este capítulo trata, assim, da obtenção e análise da cobertura e uso da
terra, buscando subsidiar a avaliação do potencial de resposta das bacias frente
aos eventos chuvosos de alta freqüência e baixa magnitude que ocorrem na
região em estudo. Estes eventos modelaram e continuam modelando o relevo
colinoso do Sudeste brasileiro, de acordo com as condições de cobertura e uso da
terra (e seu papel na proteção ou não dos solos e outros elementos da paisagem),
e considerando a conectividade entre os elementos que constituem a bacia
hidrográfica.

5.2 Materiais e Métodos
Para mapear as coberturas atuais dentro das áreas de estudo procedeuse a interpretação semiautomática da imagem Ikonos do ano 2009, tendo em vista
que eram as imagens mais recentes disponíveis.
As imagens Ikonos apresentam uma boa resolução espacial, e foram
adquiridas com o intuito de desenvolver um procedimento semiautomático de
mapeamento em menor tempo.
Para esta interpretação, considerando que o produto final foi definido em
escala 1:25.000, estabeleceu-se como unidade espacial mínima cartografada ou
menor área mapeada, um polígono de 2.500m2 ou ¼ ha, que representa no papel
uma área de 4mm2. Esta unidade espacial mínima de mapeamento foi
estabelecida de acordo com o objetivo proposto para as análises e com a
resolução espacial das imagens, a escala do produto final e as convenções
cartográficas14.

14

Manual N.5 de Teledetección Aplicada a la Información Territorial da UPM, pág. 65, 2008.
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Estas imagens foram ortorretificadas no aplicativo OrthoEngine do
GEOMATICA 10.3® obtendo-se um bom resultado, o que permitiu atingir a escala
referida para o estudo.
Classificação semiautomática
A classificação semiautomática foi realizada empregando o software
Definiens eCognition, que aplica uma classificação orientada a objetos (Fig. 5.2-1),
procedimento que segmenta e posteriomente confere classes.
A primeira etapa deste procedimento foi a segmentação, que, através da
geração de regiões homogêneas e o crescimento das mesmas, permitiu a
obtenção de vários polígonos, os quais definiram várias formas dentro da imagem,
possibilitando assim observar elementos necessários para a classificação.

Figura 5.2-1: Fluxograma de atividades e procedimentos aplicados para a geração do Mapa de
Cobertura e Uso da terra nas áreas de estudo.
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O limiar utilizado, chamado de “escala” no software, é previamente
definido, trabalhando-se no presente caso com a escala de 60. Esta foi definida
após experimentação com escalas menores, o que promoveu a geração de
polígonos pequenos demais, considerados desnecessários para o propósito do
estudo (quanto menor o número da escala, menores também são os polígonos
obtidos na segmentação). Também influenciou na escolha da escala o tamanho
do pixel (Fig.5.2-2).

Figura 5.2-2: Exemplo de um trecho segmentado na bacia hidrográfica de Três Poços (Pinheiral,
RJ).

Obtida a segmentação, realizou-se posteriormente a designação de
classes para os polígonos obtidos. Para isto foram criados três níveis hierárquicos,
os quais foram construídos de acordo a necessidade do mapeamento.
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Nesta parte do processo foram selecionadas amostras do grupo de
segmentos criados, às quais foram aplicados posteriormente os discriminadores –
valores estatísticos que permitem estabelecer a relação numérica do grupo de
pixels – que ajudam a separar os valores dos grupos selecionados, mediante a
lógica fuzzy. Estes discriminadores são escolhidos de acordo com a capacidade
de discernir melhor uma classe de outra, podendo ser escolhido um ou vários
discriminadores.
A primeira parte da seleção de amostras foi desenvolvida para separar os
objetos escuros dos claros, tais como água, uso urbano e outros usos, onde
estavam inseridas indiretamente as áreas “verdes”. Todos estes formaram o
primeiro grupo hierárquico (Quadro 5.2-1).

Quadro 5.2-1: Descritores usados para definir o primeiro nível hierárquico de classes no
mapeamento elaborado para as bacias hidrográficas de Três Poços (Pinheiral, RJ) e Santa Rita
(Volta Redonda, RJ).
Classe
Água

Descritor e intervalo

Gráfico

Média da banda 3: 105 - 109
Média da banda 1: 580 – 590

Urbano

Média da banda 1: 170 – 1050
Desvio padrão da banda 1: 50 -265

Outros
usos

A classe foi formada por aqueles segmentos que não
pertenciam a nenhuma das duas classes descritas acima.

Para a classe “Água”, o descritor escolhido e o intervalo permitiram
diferenciar vários corpos hídricos, inclusive lagos artificiais.
Na classe “Urbano” foram extraídas várias áreas de solo exposto, além de
áreas de ocupação urbana, sendo estas retiradas manualmente no posterior
processo de edição de ajuste das classes.
A classe “Outros Usos” foi trabalhada para separar as áreas florestadas,
agropastoris e de solo exposto (Quadro 5.2-2).
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Quadro 5.2-2: Descritores usados para definir o segundo nível hierárquico de classes no
mapeamento elaborado para as bacias hidrográficas de Três Poços (Pinheiral, RJ) e Santa Rita
(Volta Redonda, RJ).
Classe

Descritor e intervalo

Gráfico

Média da banda 3: 200 - 475
Áreas
florestadas

Média da banda 2: 210 - 412
Brilho: 445 – 450
Média da banda 2: 1350 – 1600

Solo exposto

Média da banda 3: 1380 – 1700
Média da banda 4: 1057 - 1845
Média da banda 1: 290 - 444

Agropasto
Classe formada por aqueles segmentos que não
pertenciam a nenhuma das duas classes acima descritas.

Finalmente, em um último nível foram separadas das anteriores as classes
de “vegetação secundária 1” e “vegetação secundária 2” (separadas na classe de
áreas florestadas) e, “pasto” e “pasto raso” (separadas na classe agropasto)
(Quadro 5.2-3).
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Quadro 5.2-3: Descritores usados para definir as sub-classes pertencentes ao segundo nível
hierárquico de classes no mapeamento elaborado para as bacias hidrográficas de Três Poços
(Pinheiral, RJ) e Santa Rita (Volta Redonda, RJ).
Classe

Descritor e intervalo

Gráfico

Desvio padrão da banda 1: 300 - 420
Vegetação
secundária 1

Desvio padrão da banda 3: 350 - 460
NDVI: 0,285 – 0,45

Vegetação
secundária 2

No caso, esta classe foi formada por aqueles segmentos
que não pertenciam à classe floresta densa.
Diferencia entre a banda 4 e a banda 3 (b4b3): 85 – 1200

Pasto

Razão entre banda 4 e brilho (b4/br): 0,04 –
0,4
NDVI: 0,4 – 0,6

Pasto raso

Classe formada por aqueles segmentos que não
pertenciam à classe pasto.

É importante salientar que o software trabalha em relação a hierarquias,
razão pela qual essa classificação respeita os polígonos já classificados no
primeiro nível.
Vários descritores podem ser personalizados, quer dizer, podem ser
criados para discriminar melhor as sub-classes. No caso do pasto, por exemplo,
os discriminadores foram criados para aprimorar a separação de classes; estas
novas razões calculadas com as bandas existentes permitiram discernir a
vegetação mais frondosa em relação àquela mais baixa e rala (Fig. 5.2-3).
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Figura 5.2-3: Exemplo de um trecho classificado na bacia hidrográfica de Santa Rita (Volta
Redonda, RJ), mostrando as classes hierárquicas estabelecidas e obtidas para a classificação das
imagens no eCognition.

Posteriormente, as classes que ficaram confusas e as áreas que foram
inseridas erroneamente em outras classes foram separadas manualmente na
etapa de edição da shape obtida como resultado desta fase.

Sistema de Classificação
Para o estabelecimento de legendas de classes de mapeamento, existem
Sistemas de Referência aplicados em diferentes países. Entre os mais
conhecidos, está o LUCC (Land Use/Cover Change), criado pela União Europeia
que, junto com a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations),
desenvolveu no ano de 1993 uma base de dados em escala planetária e um
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sistema de classificação da cobertura e uso da terra com o intuito de avaliar
mudanças ambientais (Valcárcel, 2008).
Existem outros sistemas na Europa, como o CORINE Land Cover (CLC)
gerando, desde 1987, uma cartografia em escala 1:100.000 com 44 classes de
cobertura agrupadas em diferentes níveis hierárquicos. Este sistema foi
complementado pelo programa LUCAS (Land Use-Land Cover Area Frame
Statistical Survey), que apresenta mais classes, mantendo uma permanente
atualização desta base de dados geográfica (Valcárcel op cit.; Vieira, 2005).
Também podemos citar o MOLAND (Monitoring Land Use/Cover
Dynamics), que provê informação da dinâmica de coberturas e uso em áreas
urbanas desde 1998, e que a partir de 2003 integra o programa Weather Driven
Natural Hazards – Prediction and Mitigation, da Comissão Europeia.
Na América do Norte, temos também o NLCD (National Land Cover
Database), que desde 1992 vem fornecendo informação sobre a cobertura com o
objetivo de servir de suporte para projetos de investigação e monitoramento
ambientais, a partir de dados derivados dos sensores remotos. Esta classificação
é chamada também de Classificação Anderson, sendo desenvolvida desde 1971
pela USGS (U. S. Geological Survey).
No presente estudo, o estabelecimento da legenda foi realizado levandose em conta o contexto regional da ocupação e uso da terra, onde se destacam as
áreas urbanas e as áreas “verdes”, com presença de pastagens e também
fragmentos de florestas secundárias em vários estágios de desenvolvimento.
Conforme apresentado no capítulo sobre a área de estudo (Cap. 3), este padrão é
explicado pelas grandes mudanças ocorridas na paisagem desde o período
cafeeiro, especialmente com o desenvolvimento industrial e de atividades
agropastoris.
Tentou-se desdobrar estes dois grandes conjuntos em sistemas de
coberturas e usos, baseando-se principalmente na classificação do projeto
europeu CORINE Land Cover (2000)15, na classificação utilizada pelo IBGE
(2006), e também na utilizada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (IPP,
15

O CLC permite uma classificação independente da escala e do objetivo do trabalho, pois as
classes são formadas em função de vários atributos próprios a cada uma delas. Além disso, muitas
classes são formadas pela mistura de outras já existentes, permitindo obter classes simples e
mosaicadas/compostas, possibilitando a obtenção de classes mais ou menos detalhadas, o que
demonstra a flexibilidade e aplicabilidade deste tipo de classificação (Vieira, 2005; Valcárcel,
2008).
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2004), tentando-se manter um padrão hierárquico de classes, mesmo que estas
variem de acordo com a área de estudo.
De acordo com o histórico apresentado, o objetivo do estudo e a escala de
trabalho definida anteriormente, adotou-se a classificação da legenda de cobertura
e uso da terra apresentada a seguir. Considerou-se ainda critérios distinção d
vegetação segundo a Resolução CONAMA 10/93, a fisionomia da vegetação
observada nas visitas de campo e a existência de um mosaico que, mesmo pouco
variado, apresenta-se confuso, dificultando a identificação classes similares.
•

Área de ocupação urbana: “são áreas que apresentam construções ou
núcleos urbanos” (Reis, 2008). No caso do estudo atual, todas as áreas que
apresentavam construções tipicamente urbanas mesmo que isoladas ou não
inseridas em um núcleo urbano consolidado, foram consideradas como parte
desta, visto que esta classe não constitui o foco de análise.

•

Solo exposto: "áreas onde não existe nenhum tipo de cobertura sobre o solo,
normalmente atreladas à degradação, exploração mineral ou resposta a certos
tipos de manejo, como queimadas” (Reis, 2008).

•

Vegetação secundária em estágio inicial e médio: mosaico formado por
vegetação de “fisionomia herbáceo/arbustiva de porte baixo, com cobertura
vegetal variando de fechada a aberta, com presença de espécies pioneiras
abundantes...”, correspondendo ao estágio inicial, e também por presença de
vegetação de “fisionomia arbórea e/ou arbustiva, predominando sobre a
herbácea, podendo constituir estratos diferenciados, com presença de
cobertura arbórea, variando de aberta a fechada, com a ocorrência eventual de
indivíduos emergentes...”, correspondendo ao estágio médio (CONAMA 10/93,
1993).

•

Vegetação secundária em estágio médio e avançado: mosaico formado por
vegetação de “fisionomia arbórea e/ou arbustiva, predominando sobre a
herbácea, podendo constituir estratos diferenciados, com presença de
cobertura arbórea, variando de aberta a fechada, com a ocorrência eventual de
indivíduos emergentes...”, correspondendo ao estágio médio, e também por
presença de vegetação de “fisionomia arbórea, dominante sobre as demais,
formando um dossel fechado e relativamente uniforme no porte, podendo
apresentar árvores emergentes ocorrendo com diferentes graus de intensidade,
árvores com copas superiores, horizontalmente amplas..., com estratos
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herbáceo, arbustivo e um notadamente arbóreo...” correspondendo ao estágio
avançado (CONAMA 10/93, 1993).
•

Eucaliptos cultivados: culturas de eucalipto de diferentes espécies (Abreu,
2010), para comercialização ou outros fins.

•

Áreas agrícolas: “áreas ocupadas por atividades agrícolas, incluindo
horticulturas, fruticulturas etc.” (IPP, 2004).

•

Campo sujo: áreas de pastagem em descanso, com pasto mais denso e maior
presença de arbustos. A definição dada pelo IPP (2004), é de “vegetação
rasteira, graminóide, situada em planícies ou encostas, utilizada ou não para
atividades pastoris”.

•

Pasto raso: áreas de pastagem utilizadas atualmente na atividade pecuária,
resultando em uma vegetação herbácea menos densa que permite identificar,
às vezes, as trilhas de gado.

•

Água: corpos hídricos principais, sejam naturais (rios, lagos) ou artificiais
(represas e tanques criadas pelo homem).

Esta classificação passou por uma etapa de edição e ajuste com base nos
trabalhos de campo (Anexo C), já que nem sempre a definição de classes de
forma automática permite a obtenção de um produto sem erros.

5.3 Caracterização da cobertura e uso da terra atuais
O mapeamento elaborado sobre a temática de cobertura e uso da terra
para as bacias em estudo forneceu informações valiosas para o um diagnóstico da
situação atual.
Os mapas produzidos estão expostos nas figuras 5.3-1 e 5.3-2, enquanto
nas tabelas 5.3-1 e 5.3-2, e gráficos 5.3-1 e 5.3-2, se encontram os dados
relativos à área ocupada pelas classes identificadas.
Como pode ser observado, a pastagem se destaca com um percentual
maior em comparação com as outras classes (58,44% em Três Poços e 65,70%
em Santa Rita), destacando a pecuária como uma das atividades de maior
expressão espacial no padrão de cobertura e uso da terra.
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Os dados sobre as bacias em estudo estão expostos nas tabelas 5.3-1 e
5.3-2:
Tabela 5.3-1: Classes de cobertura e uso identificadas na bacia hidrográfica de Três Poços
(Pinheiral, RJ).

Classe
Água
Brejo
Áreas de ocupação urbana
Áreas de cultivo
Cultivo de eucalipto (Reflorestamento)
Campo sujo
Pasto raso
Solo exposto
Vegetação secundária em estágio de sucessão inicial e médio
Vegetação secundária em estágio de sucessão médio e avançado
Área total

Área (m2)
Percentual
8.302,92
0,06
22.494,12
0,16
186.662,86
1,32
18.401,45
0,13
186.524,19
1,31
3.968.911,10
27,97
4.322.647,36
30,47
125.793,16
0,89
2.848.460,07
20,08
2.500.103,71
17,62
14.188.300,93
100,00

Tabela 5.3-2: Classes de cobertura e uso identificadas na bacia hidrográfica de Santa Rita (Volta
Redonda, RJ).

Classe
Água
Brejo
Áreas de ocupação urbana
Áreas de cultivo
Campo sujo
Pasto raso
Solo exposto
Vegetação secundária em estágio de sucessão inicial e médio
Vegetação secundária em estágio de sucessão médio e avançado
Área total

Área (m2)
Percentual
9.796,63
0,11
42.890,92
0,49
443.263,19
5,11
168.768,77
1,94
2.880.344,27
33,18
2.823.632,85
32,52
73.828,49
0,85
1.441.742,68
16,61
797.959,87
9,19
8.682.227,67
100,00
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Gráfico 5.3-1: Área ocupada pelas classes de cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica de
Três Poços (Pinheiral,RJ).

Gráfico 5.3-2: Área ocupada pelas classes dentro de cobertura e uso da terra na bacia hidrográfica
de Santa Rita (Volta Redonda, RJ).

93

Á área ocupada por pasto raso é similar nas duas bacias, refletindo o
histórico de ocupação regional, porém o campo sujo apresenta-se um pouco mais
expressivo na bacia de Santa Rita, o que pode estar associado a uma relativa
redução da atividade pecuária nesta bacia. Esta redução parece estar relacionada,
ao menos em parte, a atividades agrícolas mais importantes nesta bacia, que
inclusive abastecem as cidades de Volta Redonda e Barra Mansa em produtos
olerícolas.
Por outro lado, a bacia de Santa Rita sofre maior influência do centro
urbano de Volta Redonda na sua porção Sudeste, e também de um núcleo
habitacional conformado pelos bairros de Santa Cruz e Santa Rita, na sua porção
Nordeste, os quais também têm efeitos sobre a pecuária, ao menos nessas áreas.
A segunda classe mais importante verificada corresponde à vegetação
secundária, que ocupa 37,7% da área da bacia de Três Poços e 25,8% da área da
bacia de Santa Rita.
No caso da cobertura de vegetação secundária em estágio médio e
avançado, observa-se que os fragmentos têm maiores dimensões na bacia de
Três Poços do que na bacia de Santa Rita. Os fragmentos mais expressivos estão
localizados nas áreas Norte e Sul da bacia, sendo que os da área Norte
relacionam-se com cultivos de eucaliptos, enquanto os da área Sul são parte de
um fragmento mais amplo e melhor preservado, situado no divisor desta bacia
com a do rio Cachimbal. Em Santa Rita, os fragmentos distribuem-se de forma
dispersa ao longo de toda a bacia.
O solo exposto aparece em porcentagens iguais nas duas bacias (0,9%),
e mostra-se associado a cortes e terraplanagens ao longo de estradas, ou a
processos erosivos e escorregamentos.
Um aspecto a destacar é a presença de áreas de brejo nas duas bacias,
sendo maior na bacia hidrográfica de Santa Rita (42.890,92m2 - 0,49%) do que em
Três Poços. Esta classe está associada ao processo regional de retomada das
linhas de drenagem e rehierarquização hidrográfica, conforme já discutido
anteriormente. Deste modo, a maior expressão de áreas de brejo em Santa Rita
constitui mais um indicador do maior grau de esvaziamento desta bacia.
Entretanto, o manejo atual das áreas de pasto e agrícolas nessa bacia tem
modificado este padrão, através da escavação de drenos nas planícies e fundos
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de vale esvaziados, resultando na redução dos brejos e na sua transformação
principalmente em áreas de pasto (Fig. 5.3-3 A e B).
Essa mudança nas condições de drenagem dos fundos de vale pode ser
um fator de reforço do seu papel de buffer (no caso buffer tipo 4, ver quadro 4.3-1,
Cap. 4) dando-lhe um caráter de impedimento permanente e configuração
semelhante a das planícies fluviais (buffer tipo 2).
A

B

Figura 5.3-3 A e B: Área de classe Brejo que estão sendo esvaziadas de forma acelerada a través
de escavação de canais de dreno no manejo agrícola. As setas vermelhas mostram exemplos de
canais escavados e a sua direção fluxo. Fotos: Del Pozo, 2010.
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A relação entre as classes de coberturas e uso da terra com os dois
ambientes geomorfológicos principais das bacias – fundos de vale/reentrâncias de
cabeceiras e interflúvios – é apresentada nas tabelas 5.3-3 e 5.3-4. Considerou-se
para análise também a localização da vegetação nos segmentos de topos de
colinas/morros e nos fundos de vale, dada a importância do arranjo espacial da
cobertura para a avaliação da sua influência nas respostas das bacias frente à
entrada de energia.

Tabela 5.3-3: Área ocupada pelas classes de coberturas e uso da terra em relação às feições de
fundo de vale nas bacias hidrográficas de Três Poços (Pinheiral, RJ) e Santa Rita (Volta Redonda,
RJ).
Bacia

Santa Rita

Três Poços

% em
relação
à bacia

%em
relação
ao
fundo
vale

7.911,03

0,09

0,62

0,57

39.179,11

0,45

3,06

0,77

3,16

14.113,65

0,16

1,10

15.797,46

0,11

0,46

4.582,25

0,03

0,13

80.518,64

0,93

6,28

Campo sujo

951.443,66

6,71

27,57

514.015,13

5,92

40,09

Pasto raso

980.171,55

6,91

28,40

157.018,78

1,81

12,25

Classes

Água
Brejo
Áreas de ocupação
urbana
Áreas de cultivo
Cultivo de eucalipto

% em
relação à
bacia

% em
relação
ao fundo
de vale

7.609,88

0,05

0,22

19.715,13

0,14

109.193,45

Área (m2)

Área (m2)

Solo exposto
Veg. secundária em
estágio inicial e
médio
Veg. secundária em
estágio médio e
avançado

33.770,55

0,24

0,98

20.382,48

0,23

1,59

1.081.402,39

7,62

31,34

331.202,03

3,81

25,83

247.038,72

1,74

7,16

117.873,23

1,36

9,19

Área de FV

3.450.725,04

24,32

100,00 1.282.214,08

14,77

100,00

14.188.303,67

100,00

8.682.234,97

100,00

Área total da bacia
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Tabela 5.3-4: Área ocupada pelas classes de coberturas e uso da terra em relação aos interflúvios
(encostas e topos de morros) nas bacias hidrográficas de Três Poços (Pinheiral, RJ) e Santa Rita
(Volta Redonda, RJ).
Bacias
Classe
Água/Brejo
Áreas de ocupação
urbana
Solo exposto

Três Poços
% em
% em
Área (m2)
relação relação
à bacia aos topos
0,02

0,03

5.597,42

77.469,40

0,55

0,72

92.022,61

0,65

0,86

2.603,99

0,02

181.941,93

1,28

Campo sujo

3.017.467,44

Pasto raso
Veg. secundária em
estágio inicial e médio
Veg. secundária em
estágio médio e
avançado
Área de topos de morros
e encostas
Área total da bacia

Áreas de cultivo
Cultivo de eucalipto

3.472,03

Santa Rita
% em
% em
Área (m2) relação relação
à bacia aos topos
0,06

0,08

429.149,54

4,94

5,80

53.446,01

0,62

0,72

0,02

88.250,13

1,02

1,19

1,69

0,00

0,00

0,00

21,27

28,10 2.366.334,67

27,25

31,98

3.342.475,81

23,56

31,13 2.666.614,07

30,71

36,04

1.767.060,42

12,45

16,46 1.110.540,65

12,79

15,01

2.253.064,99

15,88

20,98

680.088,41

7,83

9,19

10.737.578,63

75,68

100,00 7.400.020,89

85,23

100,00

14.188.303,67

100,00

8.682.234,97

100,00

Nas tabelas, podemos observar que as classes que predominam sobre os
fundos de vale e reentrâncias de cabeceiras de drenagem são as de pastagem
(campos sujos e pasto raso) – 55,97% em Três Poços e 52,54% em Santa Rita –
e logo em seguida a vegetação secundária – 38,5% em Três Poços e 35,02% em
Santa Rita.
Em Três Poços a vegetação em estágio inicial a médio mostra-se mais
relevante (31,34%) enquanto em Santa Rita o campo sujo é mais expressivo
(40,09%). Em Santa Rita aparecem ainda as áreas de cultivo (6,28%), localizadas
predominantemente nos fundos de vale. A vegetação secundária em estágio
médio e avançado é pouco significativa nas duas bacias (7,16% em Três Poços e
9,19% em Santa Rita).
Nos interflúvios se destaca a vegetação secundária em estágio médio e
avançado, sendo bem mais expressiva em Três Poços (20,98%). A vegetação
secundária em estágio inicial e médio é similar nas duas bacias (em torno de
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15%). A área ocupada pelas pastagens (campo sujo e pasto raso) é também
similar nas duas bacias (em torno de 30%).
Observa-se ainda que as áreas de cultivo de eucalipto, identificadas na
bacia de Três Poços, ocupam predominantemente encostas e topos de morros, o
que se deve, em grande parte, ao fato de o trecho onde se localizam os plantios
ser caracterizado por vales estreitos e encaixados.
Este padrão espacial diferenciado de distribuição das coberturas constitui
um elemento importante para a definição de estratégias de recuperação de áreas
degradadas em cada uma destas bacias, visto que compõem elementos a serem
considerados no potencial de recuperação florestal.
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6 Análise Multicritério da Conectividade

6.1 Introdução
A análise da conectividade desenvolvida no presente estudo buscou
trabalhar as relações entre os ambientes de encosta e fluviais dentro da
abordagem sistêmica proposta, por meio da análise da conectividade lateral
(encosta-canal) e da conectividade longitudinal (ao longo da própria rede de
drenagem), conforme Fryirs et al. (2007b) e Harvey (2002).
Para alcançar os objetivos propostos, foram definidos inicialmente como
unidades espaciais de análise dentro da bacia hidrográfica, devido ao caráter de
permanência na paisagem, os “ambientes” geomorfológicos que manifestam a
dinâmica erosiva e deposicional nos compartimentos colinosos: a) os fundos de
vale e reentrâncias de cabeceiras de drenagem, onde predominam, em escala de
tempo geológica (quaternária), os processos deposicionais e, b) as encostas,
topos e elevações que conformam os interflúvios e divisores de drenagem, onde
predominam os processos de erosão16.
Tendo como base estes ambientes, foram analisados os tipos de feições
geomorfológicas e seu papel como impedimentos à transferência de água e
sedimentos nas bacias, a ocorrência dos diferentes tipos de feições erosivas e seu
potencial no estabelecimento de conexões entre os ambientes geomorfológicos, e,
por fim, a cobertura e uso da terra, tomada como elemento crucial na dinâmica
geomorfológica atual.

6.2 Materiais e Métodos

6.2.1 Área de Contribuição Efetiva
Segundo Fryirs et al. (2007b) e Harvey (2002), a conectividade pode ser
mapeada através da modelagem de características do relevo, especialmente a
declividade, e a posição do rio em relação à largura do vale (conceito de
16

No trabalho de Peixoto (1993) há uma pequena discussão sobre estes dois tipos de ambientes,
com base em estudos anteriores desenvolvidos por Moura e colaboradores.
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confinamento). Pinto (2009) introduziu nesta análise as feições erosivas,
considerando-as como elementos de ruptura de barreiras morfológicas.
O método aplicado por Fryirs et al. (2007b) para a análise da
conectividade em bacias hidrográficas baseia-se em gradientes-limite17 do relevo
para a geração de fluxos hídricos (transferência de água e sedimentos). Avalia-se
qualitativa e quantitativamente o papel das feições de impedimento a esta
transferência (buffers, barries e blankets) das encostas para os canais fluviais e
das drenagens de ordem inferior até os canais coletores (Fryirs et al., 2007a;
Harvey, 2002 e 2001).
A determinação da contribuição de materiais e fluxos nesse enfoque é
dada pela chamada “Área de Contribuição Efetiva”, definida pela área ou
proporção da bacia que possui o potencial de contribuir diretamente para a rede
de drenagem, transportando sedimentos sob determinadas condições de fluxo.
Esta área relaciona-se com a presença ou ausência de impedimentos topográficos
à transferência de sedimentos (lateral e longitudinal).
Aplicando esta metodologia, Pinto (2009) estabeleceu e testou alguns
intervalos de declividade considerados representativos na região em estudo,
sendo o intervalo entre 2º e 15º definido como a condição topográfica que impede
a geração de fluxos com capacidade suficiente para transporte de sedimentos.
Na figura 6.2-1 é apresentado o fluxograma das etapas e critérios
utilizados na geração do mapa de Áreas de Contribuição Efetiva para as bacias de
Três Poços e Santa Rita.
Optamos por utilizar o parâmetro de 30 m para a determinação de faixas
marginais aos canais (em conformidade com estabelecido na resolução CONAMA
302, 2002) uma vez que esses pequenos cursos fluviais experimentam
sazonalmente uma expansão das áreas de saturação adjacentes
(consequentemente variam de largura), inexistindo até o momento dados
quantitativos bem estabelecidos sobre este comportamento na área.
17

Existem muitos fatores que influenciam no transporte de materiais, mas estes autores destacam
a topografia, especificamente o gradiente das encostas que, junto com a vazão, formam o principal
controlador da energia do fluxo transportador de sedimentos, ainda que outros fatores, como a
rugosidade da superfície, moderem a quantidade de runoff e/ou sua velocidade. Além disso, na
escala de tempo considerada, ele se mantém, enquanto o runoff, a rugosidade e a taxa de
infiltração são muito variáveis no tempo e no espaço, o que dificulta sua determinação e
generalização.
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Mapa de Feições Deposicionais
de Fundos de Vale e cabeceiras

Mapa de área de influência
considerando uma largura de 30m
ao redor dos canais fluviais

Detecção de trechos em que as feições
geomorfológicas mapeadas (buffers)
ultrapassam a área de influencia de 30m

Exclusão das áreas de contribuição para
esses trechos de buffer

Mapa de Áreas de
Contribuição Efetiva

Figura 6.2-1: Fluxograma das etapas desenvolvidas para a geração do mapa de Áreas de
Contribuição Efetiva nas bacias hidrográficas de Três Poços (Pinheiral, RJ) e Santa Rita (Volta
Redonda, RJ).

6.2.2 Determinação do Grau de Conectividade
A partir da realização dos mapas de feições geomorfológicas dos fundos
de vale e reentrâncias de cabeceiras de drenagem, feições erosivas e movimentos
gravitacionais de massa, cobertura e uso da terra e áreas de contribuição efetiva,
buscou-se definir uma sistematização da inter-relação espacial entre as variáveis
analisadas de modo a hierarquizar os controles e suas influências na configuração
do grau de conectividade dentro das áreas de estudo (Fig. 6.2-2), assim como
subsidiar a análise sobre a capacidade de resposta das bacias frente aos eventos
de alta freqüência e baixa magnitude que ocorrem nesta região.
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Mapa de Áreas de Contribuição
Efetiva

Mapa de feições de fundo de vale
e reentrâncias de cabeceiras de
drenagens
Classe conect.
513
311
19

Classe conect.
517
114

Mapa sub-produto 1

Mapa de feições erosivas
(2009)
Classe conect.
58
37
16

Reclass
conect.
5
3
1

Mapa sub-produto 2

Mapa de cobertura e uso
da terra (2009)

Reclass
conect.
10
9
8
1

Mapa de Conectividade

Classe conect.
5
4
3
2
1

Class conect.
3 = Alta
2 = Média
1 = Baixa

Figura 6.2-2: Fluxograma de geração do mapa de conectividade para as áreas em estudo.

Na tabela 6.2-1 se encontram expostas as notas atribuídas às classes das
variáveis mapeadas, considerando sua importância relativa na conectividade da
paisagem. Foram consideradas variáveis físicas para a realização da análise
multicritério, onde a atribuição de valores buscou individualizar os pesos de cada
uma das variáveis consideradas dentro das bacias.
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Tabela 6.2-1: Classes de conectividade definidas em função dos elementos de maior
conectividade em cada variável analisada.

Cobertura e uso da terra

Feições erosivas e
Fundos de vale e
Área de
movimentos
reentrâncias de
Contribuição
gravitacionais de massa cabeceiras de drenagem
Efetiva

Variável

Nota

Elementos de maior conectividade para as variáveis

17

Área de contribuição efetiva

14

Área de muito baixa contribuição

13

11

Fundo de vale esvaziado
Fundo de vale confinado
Níveis de sedimentação fluvial inferiores (terraços baixos e
planícies fluviais)
Depósito de escorregamento
Terraço superior (T1)

9

Rampa de alúvio-colúvio (RAC)
Rampa de alúvio-colúvio reafeiçoada (RACr)
Voçorocas remontantes

8

Situação conectada aos fundos de vale
Situação conectada aos canais fluviais

7

Situação conectada às áreas de influência de 30 m dos canais
fluviais
Voçorocas/ravinas lineares desconectadas

6
5
4

Situação não conectada aos fundos de vale
Situação não conectada aos canais fluviais
Solo exposto
Áreas de ocupação urbana
Pasto raso
Áreas de cultivo

3

Cultivo de eucalipto
Campo sujo

2
1

Vegetação secundária
Água
Brejo

Tomou-se como base para esta classificação os seguintes critérios:
a) A variável Área de Contribuição Efetiva (ACE) foi considerada como de
condição de conectividade extrema, sendo atribuída a nota máxima “17”
para as áreas de ACE mapeadas e a nota mínima “14” para as demais
áreas de contribuição;
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b) Para os diferentes tipos de feições de impedimento reconhecidos,
considerou-se o seu caráter de permanência na paisagem, em função da
escala temporal de geração do buffer/barrier e da magnitude/tipo de
processos capazes de rompê-lo (vide quadro 4.3-1); assim, por exemplo, o
terraço superior e as rampas de alúvio-colúvio receberam nota “9” (nota
mais baixa) para conectividade, considerando suas dimensões,
temporalidade e resistência aos processos de erosão/sedimentação de
baixa magnitude e alta frequência que atuam nos canais fluviais, e os
fundos de vale confinados receberam nota “13” por traduzirem uma
condição de conectividade lateral e longitudinal expressiva;
c) Para os canais erosivos existentes nas bacias, considerou-se o caráter de
conectividade e sua associação com os buffers mapeados; por exemplo,
voçorocas remontantes receberam nota “8” pela ligação inerente com os
cursos fluviais, as erosões conectadas às áreas de influência dos canais e
as feições erosivas lineares receberam nota “7” (intermediária), enquanto
todas as demais feições desconectadas receberam nota “6”;
d) Para a cobertura e uso da terra, considerou-se seu papel na intensificação
do escoamento superficial; assim, solo exposto e áreas de ocupação
urbana foram identificados como os mais propensos à geração de fluxos
superficiais, sendo classificados com nota “5”; a vegetação secundária
recebeu nota “2” por favorecer a infiltração da água no solo; e superfícies
líquidas receberam nota “1” por constituírem parte da própria rede de
drenagem instalada nos fundos de vale.

6.3 Análise de Resultados e Discussões
Nas figuras 6.3-1 e 6.3-2 são apresentados os resultados obtidos para as
duas bacias em análise. A Área de Contribuição Efetiva em Três Poços
corresponde a 5.377.130,80m2 (37,90% em relação à área da bacia), e em Santa
Rita corresponde a 7.012.286,11m2 (80,77% em relação à área da bacia),
verificando-se assim um contraste marcante entre elas.
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Figura 6.3-1: Mapa de Áreas de Contribuição Efetiva da bacia hidrográfica de Três Poços –
Pinheiral/RJ; em detalhe, a visualização das feições de impedimento reconhecidas em um trecho
selecionado.
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Figura 6.3-2: Mapa de Áreas de Contribuição Efetiva da bacia hidrográfica de Santa Rita – Volta
Redonda/RJ; em detalhe, a visualização das feições de impedimento reconhecidas um em trecho
selecionado.

A bacia hidrográfica de Santa Rita apresenta contribuição efetiva
praticamente ao longo de toda sua área, devido a: primeiramente, a pequena
expressão espacial das feições de impedimento identificadas, especialmente os
terraços superiores e as rampas de alúvio-colúvio; em segundo lugar, ao padrão
predominante de vales estreitos, que faz com que a maioria dos buffers estejam
inseridos na área de influência de 30m em relação à drenagem (Fig. 6.3-2).
Na bacia hidrográfica de Três Poços, as Áreas de Contribuição Efetiva
apresentam-se mais contínuas no alto curso e no baixo curso, também refletindo
condição de maior estreitamento dos vales (Fig. 6.3-1).
A aplicação da análise multicritério para o entendimento do
comportamento das bacias em relação à distribuição e relação dos elementos que
a conformam, permitiu identificar situações nas que estes elementos agem ou não
como barreiras ao transporte dos sedimentos dentro das bacias. Nas figuras 6.3-3,
6.3-4, 6.3-5 e 6.3-6 são expostos os produtos intermediários obtidos através dos
cruzamentos dos mapas produzidos, conforme disposto na figura 6.2-2.
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Na tabela 6.3-1 e nas figuras 6.3-7 e 6.3-8 estão expostos os dados de
conectividade gerados para as bacias em estudo.
Tabela 6.3-1: Áreas correspondentes aos diferentes graus de conectividade estabelecidos para as
bacias hidrográficas de Três Poços (Pinheiral, RJ) e Santa Rita (Volta Redonda, RJ).
Bacia
Grau de
Conectividade

Três Poços
Área
% por
(km2)
bacia

Santa Rita
Área
% por
(km2)
bacia

Alto

0,48

3,39

2,99

34,45

Médio

4,91

34,63

3,43

39,52

Baixo

8,79

61,99

2,26

26,03

Total

14,18

8,68

Observa-se que na bacia de Três Poços predominam graus de
conectividade baixo e médio, enquanto em Santa Rita predominam os graus
médio e alto.
Em Três Poços, o mapa de conectividade mostra que o padrão geral de
vales entulhados não foi alterado substancialmente pelas incisões erosivas (Figs.
6.3-3 e 6.3-5) apesar de elas terem um papel importante no estabelecimento da
conectividade lateral, pontualmente.
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Figura 6.3-3: Mapa intermediário 1 de Conectividade, produzido através do cruzamento entre Área
de Contribuição Efetiva e feições de fundos de vale e reentrâncias de cabeceiras de drenagem da
bacia hidrográfica de Três Poços (Pinheiral, RJ).
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Figura 6.3-4: Mapa intermediário 1 de Conectividade, produzido através do cruzamento entre Área
de Contribuição Efetiva e feições de fundos de vale e reentrâncias de cabeceiras de drenagem da
bacia hidrográfica de Santa Rita (Volta Redonda, RJ).
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Figura 6.3-5: Mapa intermediário 2 de Conectividade, produzido através do cruzamento entre o
mapa intermediário 1 e o mapa de feições erosivas e movimentos gravitacionais de massa da
bacia hidrográfica de Três Poços (Pinheiral, RJ).
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Figura 6.3-6: Mapa intermediário 2 de Conectividade, produzido através do cruzamento entre o
mapa intermediário 1 e o mapa de feições erosivas e movimentos gravitacionais de massa da
bacia hidrográfica de Santa Rita – Volta Redonda/RJ.
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Figura 6.3-8: Mapa de distribuição do grau de conectividade na bacia hidrográfica de Santa Rita – Volta Redonda/RJ.
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Também nota-se que a retomada de antigas linhas de drenagem pelas
voçorocas remontantes/conectadas têm efeitos mais significativos nas cabeceiras
dos tributários.
Na bacia de Três Poços, a produção de sedimentos nestas zonas de
cabeceiras assume elevadas proporções especialmente por causa das
características de friabilidade dos depósitos terciários do Gráben Casa de Pedra,
rapidamente removidos pelos canais erosivos. Estas áreas correspondem em
grande parte às manchas de alta conectividade identificadas nesta bacia (Fig. 6.37).
As áreas com grau de conectividade médio e baixo correspondem a
situações onde as incisões erosivas não conseguiram ainda romper os buffers.
Entretanto, durante eventos de magnitude moderada estas áreas podem
estabelecer novas condições de conectividade com os canais fluviais, através da
geração de novas feições erosivas e/ou movimentos gravitacionais de massa
(sulcos ou ravinas, deslizamentos).
O aumento de escoamento superficial nas áreas com coberturas de solo
exposto e pastos rasos pode contribuir para a geração ou expansão de canais
erosivos, conectando áreas anteriormente desconectadas. Nesse sentido, a
vegetação secundária e os campos sujos devem ser considerados como fator de
redução da transferência de sedimentos para as calhas fluviais, um aspecto
claramente visualizado no mapa de conectividade (Fig. 6.3-7).
Na bacia de Santa Rita o mapa de conectividade obtido evidencia que,
apesar do padrão geral de vales esvaziados, as feições geomorfológicas
resultantes das fases de encaixamento fluvial – em especial as planícies e fundos
de vale esvaziados – representam localmente impedimentos à transferência de
sedimentos para/na rede de drenagem (desconectividade lateral e longitudinal) –
(Figs. 6.3-4 e 6.3-6).
As feições erosivas e movimentos gravitacionais de massa atuantes
correspondem em geral a vestígios de processos erosivos já em fase “final” de
atividade, ou a processos desencadeados sobre encostas muito dissecadas,
reforçando uma conectividade já existente.
As áreas de baixa conectividade, nestas condições, correspondem
basicamente a coberturas de vegetação mais densa, como a vegetação
secundária em estágio médio e avançado.
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Os mapas gerados e suas análises permitem traçar algumas discussões
finais em relação à conectividade da paisagem em bacias hidrográficas.
Primeiramente, a integração da análise de conectividade geomorfológica –
fundamentada na localização de feições de impedimentos e no papel das feições
erosivas na conexão encosta-canal – com a distribuição da cobertura e uso da
terra permite individualizar situações diferenciadas em bacias entulhadas e
esvaziadas.
Na bacia de Três Poços, por exemplo, há trechos que apresentam hoje
menor tendência de produção de sedimentos devido à cobertura de vegetação
secundária em estágio médio a alto, que funcionam como núcleos de possível
expansão de comunidades vegetais, favorecendo o desenvolvimento de
comunidades avançadas, resultantes de uma evolução das comunidades
pioneiras18, segundo Ricklefs (1996). Sua localização no alto curso e no baixo
curso da bacia, junto com a continuidade das áreas florestadas, reforça seu papel
como núcleos de propagação vegetal.
Por outro lado, a elevada estocagem de sedimentos no trecho médio da
bacia, relacionada principalmente aos fundos de vale entulhados, apesar de
representar na atualidade um grau médio de conectividade da paisagem, configura
uma condição de alto potencial de produção de carga sedimentar para os canais
de drenagem. As condições de rompimento destas feições de impedimento (pela
ultrapassagem de limites críticos) merece atenção especial no planejamento do
uso do solo neste trecho da bacia. Os processos erosivos atualmente
reconhecidos atestam essa condição potencial e o forte impacto sobre a dinâmica
sedimentar dos pequenos cursos de água.
As áreas de influência das vias de circulação também merecem uma
atenção diferenciada, especialmente a rodovia localizada a Oeste da bacia
(Rodovia do Contorno, construída para desviar o tráfego pesado de cargas do
centro da cidade de Volta Redonda), uma vez que corta as cabeceiras dos
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As comunidades pioneiras são plantas que se adaptam a ambientes perturbados, sendo
posteriormente substituídas por outras plantas até que a comunidades atinja a sua estrutura e
composição original. Esta sequência de mudanças é chamada de sucessão (Ricklefs, 1999). As
espécies pioneiras às vezes modificam o ambiente de forma a permitir que as espécies das fases
posteriores se estabeleçam. O crescimento de pasto num campo abandonado, por exemplo,
permite que a superfície do solo possa reter umidade definindo condições melhores para que
novas plantas menos tolerantes possam se estabelecer.
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principais tributários do Córrego de Três Poços, intensificando diversas feições
erosivas.
Na bacia de Santa Rita, a alta conectividade resultante da baixa
estocagem de sedimentos nos fundos de vale, aliada à cobertura da bacia – que
apresenta maior proporção de áreas uso urbano consolidado, cultivos e campo
sujo – definem outros pontos de partida para apreensão da sua dinâmica
geomorfológica. A alta capacidade de transferência de água e sedimentos
lateralmente e longitudinalmente na bacia implica em cuidados especiais sobre o
trecho de alto curso da bacia, onde estão situadas as áreas agrícolas, bem como
no trecho do baixo curso, onde estão as áreas urbanas, principalmente com
relação à carga de produtos residuais – agroquímicos e esgotos domésticos.
A vegetação é frequentemente utilizada como mecanismo de recuperação
de áreas degradadas, tanto em áreas rurais como urbanas, obtendo-se bons
resultados (De Argelis Neto et al., 2004), pois ela desempenha a função de
proteção e fixação do solo, sendo também uma barreira que ajuda na diminuição
da energia de arraste e transporte de sedimentos. Na legislação brasileira, estas
funções são consideradas para estabelecer a existência de uma faixa de 30m ao
redor de vários elementos físicos que devem ser protegidos para manter a
qualidade do ambiente, tais como a mata ciliar ao longo dos rios e ao redor de
nascentes, entre outros.
Considerando que os mapeamentos elaborados apontam uma expressiva
distribuição da vegetação pioneira (campos sujos e vegetação secundária em
estágio inicial) nos fundos e vale e interflúvios das bacias analisadas, delineia-se,
para as situações de eventos de baixa magnitude e alta frequência, uma condição
potencial de recuperação ambiental, visto que os canais erosivos promovem
novos locais de acumulação de água e sedimentos que produzem um substrato
propício ao desenvolvimento da vegetação.
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7 Conclusões

Em relação aos mapeamentos elaborados, podemos apresentar as
seguintes conclusões obtidas a partir do desenvolvimento do presente estudo:
¾ A utilização de ferramentas associadas às geotecnologias, como o SIG,
obteve o aprimoramento do mapeamento de formas no relevo produzidas
pelos eventos deposicionais quaternários, diminuindo também o tempo de
trabalho despendido na interpretação e delimitação destas feições. O
mesmo se aplica ao mapeamento de cobertura e uso através do
procedimento de classificação orientada a objetos, que reduziu
significativamente o tempo e recursos despendidos em trabalhos de campo
e gabinete.
¾ A utilização de parâmetros mais objetivos ligados à geometria do relevo
permitiu gerar um procedimento padrão para o mapeamento de feições
associadas aos fundos de vale e reentrâncias de cabeceiras de drenagem
em compartimentos colinosos do Médio Vale do Paraíba do Sul, passível de
ser estendido para outras áreas geomorfologicamente similares do sudeste
brasileiro.
Com relação aos resultados obtidos a partir das análises efetuadas,
destacamos como conclusões:
¾ O significado das feições geomorfológicas na conectividade da paisagem
requer que se articule a sua abrangência espacial com sua permanência ao
longo do tempo, o que está relacionado à própria história evolutiva regional
e local. O retrabalhamento de feições deposicionais por processos erosivos
e movimentos gravitacionais de massa tem gerado novas feições
deposicionais que também exercem influência na conectividade lateral e
longitudinal.
¾ O mapeamento de canais erosivos e movimentos gravitacionais de massa
segundo a tipologia empregada permitiu observar situações em que as
erosões desempenham efetivamente o papel de conectores na paisagem
ou não, e ainda situações potenciais importantes para estabelecer uma
visão temporal mais ampla.
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¾ Abordagem utilizada no mapeamento da conectividade, integrando
parâmetros geomorfológicos com a cobertura e uso do solo, permitiu
visualizar condições diferenciadas de resposta frente à entrada de energia
ligada às condições climáticas vigentes.
¾ A configuração da bacia e sua história de evolução determinam a
distribuição e o papel dos buffers e barriers na natureza e velocidade das
respostas às entradas de energia no sistema geomorfológico, refletindo-se
na sensibilidade da paisagem. Por outro lado, definem diferentes potenciais
de recuperação do sistema após eventos de elevada magnitude, para os
quais o arranjo espacial da cobertura e uso do solo pode cumprir um papel
relevante.
¾ As áreas de brejos chamam a atenção nas bacias estudadas por dois
motivos principais: de um lado, a retomada erosiva, configurando novas
linhas de drenagem, aumenta a extensão dos brejos; de outro, as
intervenções verificadas nos brejos, durante os trabalhos de campo,
evidenciam a transformação que vêm sofrendo, através da escavação de
drenos e expansão de pastos e cultivos, os quais podem resultar em
alterações significativas no seu papel dentro das bacias hidrográficas.
¾ O estudo realizado permitiu identificar padrões de comportamento internos
que podem guiar estudos específicos voltados à modelagem de processos,
estocagens, balanços sedimentares e estudos aplicados ao planejamento
ambiental em bacias hidrográficas. A escolha de bacias representativas do
contexto regional serve de base para estabelecer uma referência para
trabalhos posteriores.

Como sugestões de continuidade para as pesquisas nesta linha de
investigação, apontamos:
¾ Os mapeamentos realizados, tanto para determinação de feições
deposicionais quanto da cobertura e uso da terra, foram elaborados
aplicando procedimentos semiautomáticos, nos quais foram utilizados todos
os elementos que permitiram atingir os objetivos propostos (tanto em escala
quanto em detalhe). Porém, deve ser realizada uma comprovação dos
resultados obtidos, a partir de dados de campo, e a aplicação de
procedimentos que permitam aferir se os mapeamentos estão atendendo à
escala proposta. Estudos podem ser encaminhados também buscando
reduzir o detalhamento das classes aqui utilizadas.
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¾ A análise multicritério desenvolvida neste estudo pode ser ampliada
considerando-se outras designações de notas para cada uma das variáveis,
e comparando-se os resultados obtidos. Podem também ser acrescentadas
novas variáveis para observar se trazem informações mais detalhadas
sobre a inter-relação entre os elementos estudados.
¾ O papel da configuração espacial das formas de (des)conectividade
estudadas na capacidade de transferência de água e sedimentos
internamente às bacias hidrográficas ainda precisa ser quantificado. Como
esta configuração varia não apenas no espaço (frequência e importância
relativa), mas também ao longo de diferentes escalas de tempo, devem ser
realizados estudos considerando as transformações recentes na cobertura
e uso da terra que possam ter acarretado em mudanças no papel das
feições de impedimentos, bem como buscando ampliar a escala temporal
de análise do controle das feições de impedimento na transferência de
água e sedimentos, aferindo se agiram como impedimentos efetivos ou
não.
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Anexos
A. Análise de Discrepâncias
Tabela A-1: Análise de Discrepâncias na imagem 000 – ano 2001, correspondente á área de
Santa Rita (Volta Redonda, RJ). Utilização unicamente dos RPC’s.

Área de estudo e área
coberta pela imagem

N

E_GPS

N_GPS

ENE_GPS N_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

Ponto

E

GG02

591.697,611

7513.119,936 591.693,570

7513.124,790

4,041

-4,854

6,316

1,752

GG03

589.686,914

7513.268,510 589.681,420

7513.268,730

5,494

-0,220

5,498

2,398

GG06

589.580,036

7515.900,939 589.575,700

7515.901,370

4,336

-0,431

4,357

4,357

GG07

591.137,963

7516.285,558 591.133,550

7516.287,210

4,413

-1,652

4,712

4,378

GG08

592.840,150

7516.570,320 592.845,531

7516.569,115

-5,381

1,205

5,515

4,712

GG10

591.535,451

7518.217,770 591.531,150

7518.218,590

4,301

-0,820

4,378

5,498

GG12

589.475,974

7519.896,470 589.476,770

7519.898,030

-0,796

-1,560

1,752

5,515

GG14

592.408,250

7520.207,489 592.406,120

7520.208,590

2,130

-1,101

2,398

5,966

G01S

592.877,920

7519.280,860 592.868,584

7519.274,709

9,336

6,151

11,180

6,060

G02S

590.489,670

7516.693,600 590.496,312

7516.691,231

-6,642

2,369

7,052

6,316 CE90

G03S

588.181,185

7518.221,224 588.175,420

7518.219,690

5,765

1,534

5,966

7,052

G06S

590.887,424

7513.918,160 590.881,550

7513.916,670

6,060

11,180

5,874

1,490

Mínimo

-6,642

-4,854

1,752

Máximo

9,336

6,151

11,180

Média
(Erro Externo)

2,739

0,176

5,432

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

4,733

2,696

2,387

PEC
1:10.000 Classe B

Tabela A-2: Análise de Discrepâncias na imagem 000 – ano 2001, correspondente á área de
Santa Rita (Volta Redonda, RJ). Utilização dos RPC’s e um ponto de controle (PC).
Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NN_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

GG02

591.694,087 7513.120,021 591.693,570

7513.124,790

0,517

-4,769

4,797

0,550

GG03

589.680,957 7513.268,433 589.681,420

7513.268,730

-0,463

-0,297

0,550

0,912

GG07

591.133,113 7516.285,866 591.133,550

7516.287,210

-0,437

-1,344

1,414

1,275

GG08

592.840,150 7516.570,320 592.840,745

7516.568,860

-0,595

1,460

1,577

1,414

GG10

591.529,843 7518.217,729 591.531,150

7518.218,590

-1,307

-0,861

1,565

1,565

GG12

589.471,991 7519.896,259 589.476,770

7519.898,030

-4,779

-1,771

5,097

1,577

G01S

592.877,920 7519.280,860 592.869,324

7519.275,035

8,596

5,825

10,384

3,713

G02S

590.489,670 7516.693,600 590.491,567

7516.689,399

-1,897

4,201

4,609

4,609

GG14

592.402,459 7520.207,975 592.406,120

7520.208,590

-3,661

-0,615

3,713

4,797

G03S

588.176,166 7518.220,215 588.175,420

7518.219,690

0,746

0,525

0,912

5,097 CE90

G06S

590.882,636 7513.917,339 590.881,550

7513.916,670

1,086

0,669

1,275

GG06

589.575,934 7515.900,963 589.575,700

7515.901,370

0,234

-0,407

10,384

0,470

Mínimo

-4,779

-4,769

0,550

Máximo

8,596

5,825

10,384

Média
(Erro Externo)

-0,200

0,275

3,263

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

3,432

2,872

2,906

PEC
1:10.000 Classe
B

Tabela A-3: Análise de Discrepâncias na imagem 000 – ano 2001, correspondente á área de
Santa Rita (Volta Redonda, RJ). Utilização dos RPC’s e vários pontos de controle (PC’s).
Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NN_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

GG02

591.695,168 7513.120,244 591.693,570

7513.124,790

1,598

-4,546

4,819

0,988

GG08

592.840,150 7516.570,320 592.840,088

7516.569,334

0,062

0,986

0,988

3,096

G01S

592.877,920 7519.280,860 592.872,711

7519.276,584

5,209

4,276

6,739

4,819

G02S

590.489,670 7516.693,600 590.491,245

7516.690,934

-1,575

2,666

3,096

6,739 CE90

GG03

589.681,909 7513.268,428 589.681,420

7513.268,730

0,489

-0,302

0,575

GG06

589.575,899 7515.900,944 589.575,700

7515.901,370

0,199

-0,426

0,470

GG07

591.134,219 7516.285,899 591.133,550

7516.287,210

0,669

-1,311

1,472

GG10

591.531,093 7518.217,733 591.531,150

7518.218,590

-0,057

-0,857

0,859

GG12

589.471,780 7519.896,728 589.476,770

7519.898,030

-4,990

-1,302

5,156

GG14

592.404,056 7520.206,927 592.406,120

7520.208,590

-2,064

-1,663

2,650

G03S

588.177,193 7518.220,237 588.175,420

7518.219,690

1,773

0,547

1,855

G06S

590.882,117 7513.915,924 590.881,550

7513.916,670

0,567

-0,746

0,937

Mínimo

-1,575

-4,546

0,988

Máximo

5,209

4,276

6,739

Média
(Erro Externo)

1,324

0,845

3,910

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

2,896

3,837

2,452

PEC
1:10.000 Classe
B

Tabela A-4: Análise de Discrepâncias na imagem 001 – ano 2002, correspondente á área de
Santa Rita (Volta Redonda, RJ). Utilização unicamente dos RPC’s.

Área de estudo e área
coberta pela imagem

Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

ENE_GPS N_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

GG01

593.614,550 7512.909,600 593.625,793 7512.904,123 -11,243

5,477

12,506

9,304

GG08

592.840,150 7516.570,320 592.852,090 7516.565,039 -11,940

5,281

13,055

10,239

GG09

593.794,850 7515.577,330 593.805,250 7515.572,013 -10,400

5,317

11,680

11,235

GG10

591.531,150 7518.218,590 591.540,185 7518.211,912

-9,035

6,678

11,235

11,408

GG14

592.406,120 7520.208,590 592.415,952 7520.202,804

-9,832

5,786

11,408

11,680

G01S

592.877,92

7519.280,86

592.884,254 7519.274,045

-6,334

6,815

9,304

12,506

G07S

593.093,66

7513.890,19

593.103,045 7513.886,096

-9,385

4,094

10,239

Mínimo

-11,940

4,094

9,304

Máximo

-6,334

6,815

13,055

-9,738

5,635

11,347

1,815

0,925

1,277

Média
(Erro
Externo)
EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

13,055 CE90

PEC
1:25.000 Classe B

Tabela A-5: Análise de Discrepâncias na imagem 001 – ano 2002, correspondente á área de
Santa Rita (Volta Redonda, RJ). Utilização dos RPC’s e um ponto de controle (PC).
Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

ENDiscrepância
E_GPS N_GPS planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

GG01

593.614,550 7512.909,600 593.614,667

7512.908,855

-0,117

0,745

0,754

0,558

GG08

592.840,150 7516.570,320 592.841,387

7516.567,422

-1,237

2,898

3,150

0,754

GG10

591.531,150 7518.218,590 591.531,821

7518.215,604

-0,671

2,986

3,060

1,142

GG14

592.406,120 7520.208,590 592.405,165

7520.207,965

0,955

0,625

1,142

3,060

G01S

592.877,92

7519.280,86

592.873,784

7519.278,109

4,136

2,751

4,967

3,150 CE90

G07S

593.093,66

7513.890,19

593.093,108

7513.890,110

0,552

0,080

0,558

4,967

GG09

593.794,850

7515577,330 593.795,458

7515.576,450

-0,608

0,880

1,070

Mínimo

-1,237

0,080

0,558

Máximo

4,136

2,986

4,967

Média
(Erro Externo)

0,603

1,681

2,272

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

1,904

1,333

1,742

PEC
1:5000 Classe B

Tabela A-6: Análise de Discrepâncias na imagem 001 – ano 2002, correspondente á área de
Santa Rita (Volta Redonda, RJ). Utilização dos RPC’s e vários pontos de controle (PC’s).
Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NDiscrepância
N_GPS planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

GG01

593.614,550 7512.909,600 593.615,503

7512.909,448

-0,953

0,152

0,965

0,965

GG08

592.840,150 7516.570,320 592.842,073

7516.568,345

-1,923

1,975

2,756

1,082

GG09

593.794,850 7515.577,330 593.796,447

7515.577,163

-1,597

0,167

1,606

1,313

GG10

591.531,150 7518.218,590 591.532,474

7518.215,973

-1,324

2,617

2,933

1,606

GG14

592.406,120 7520.208,590 592.404,982

7520.207,935

1,138

0,655

1,313

2,314

G01S

592.877,92

7519.280,86

592.876,323

7519.279,185

1,597

1,675

2,314

2,756 CE90

G07S

593.093,66

7513.890,19

593.093,105

7513.891,119

0,555

-0,929

1,082

2,933

Mínimo

-1,923

-0,929

0,965

Máximo

1,597

2,617

2,933

Média
(Erro Externo)

-0,358

0,902

1,853

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

1,424

1,239

0,809

PEC
1:5.000 Classe B

Tabela A-7: Análise de Discrepâncias na imagem 002 – ano 2009, correspondente á área de
Santa Rita (Volta Redonda,RJ). Utilização unicamente dos RPC’s.

Área de estudo e área
coberta pela imagem

Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NDiscrepância
N_GPS planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

GG01

593.614,550 7512.909,600 593.620,027

7512.908,787

-5,477

0,813

5,537

2,859

GG02

591.693,570 7513.124,790 591.699,374

7513.119,823

-5,804

4,967

7,639

4,197

GG03

589.681,420 7513.268,730 589.686,072

7513.266,070

-4,652

2,660

5,359

4,616

GG04

587.911,550 7513.201,270 587.915,066

7513.198,978

-3,516

2,292

4,197

5,359

GG05

587.706,640 7514.929,360 587.709,277

7514.930,466

-2,637

-1,106

2,859

5,513

GG06

589.575,700 7515.901,370 589.580,309

7515.901,113

-4,609

0,257

4,616

5,537

GG07

591.133,550 7516.287,210 591.139,561

7516.284,051

-6,011

3,159

6,791

5,564

GG08

592.840,150 7516.570,320 592.845,075

7516.567,842

-4,925

2,478

5,513

6,791

GG09

593.794,850 7515.577,330 593.801,834

7515.575,956

-6,984

1,374

7,118

7,118 CE90

G07S

593.093,66

7513.891,157

-5,479

-0,967

5,564

7,639

7513.890,19

593.099,139

Mínimo

-6,984

-1,106

2,859

Máximo

-2,637

4,967

7,639

Média
(Erro Externo)

-5,009

1,593

5,519

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

1,253

1,901

1,427

PEC
1:10.000 Classe B

Tabela A-8: Análise de Discrepâncias na imagem 002 – ano 2009, correspondente á área de
Santa Rita (Volta Redonda,RJ). Utilização dos RPC’s e um ponto de controle (PC).
Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

ENDiscrepância
E_GPS N_GPS planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

GG01

593.614,550 7512.909,600 593.615,480

7512.910,048

-0,930

-0,448

1,032

0,725

GG02

591.693,570 7513.124,790 591.694,256

7513.120,638

-0,686

4,152

4,209

1,032

GG03

589.681,420 7513.268,730 589.680,228

7513.267,282

1,192

1,448

1,876

1,038

GG04

587.911,550 7513.201,270 587.908,927

7513.200,501

2,623

0,769

2,733

1,876

GG05

587.706,640 7514.929,360 587.704,233

7514.932,034

2,407

-2,674

3,597

2,065

GG06

589.575,700 7515.901,370 589.575,478

7515.902,061

0,222

-0,691

0,725

2,451

GG07

591.133,550 7516.287,210 591.133,958

7516.284,794

-0,408

2,416

2,451

2,733

GG08

592.840,150 7516.570,320 592,842,208

7516.570,146

-2,058

0,174

2,065

2,770

GG09

593.794,850 7515.577,330 593,795,836

7515.577,008

-0,986

0,322

1,038

3,597 CE90

G07S

593.093,66

7513.892,829

-0,841

-2,639

2,770

4,209

7513.890,19

593,094,501

Mínimo

-2,058

-2,674

0,725

Máximo

2,623

4,152

4,209

Média
(Erro Externo)

0,053

0,283

2,250

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

1,547

2,105

1,138

PEC
1:5.000 Classe B

Tabela A-9: Análise de Discrepâncias na imagem 002 – ano 2009, correspondente á área de
Santa Rita (Volta Redonda,RJ). Utilização dos RPC’s e vários pontos de controle (PC’s).
Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NDiscrepância
N_GPS planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

GG01

593.614,550 7512.909,600 593.615,474

7512.910,030

-0,924

-0,430

1,020

0,716

GG02

591.693,570 7513.124,790 591.694,473

7513.120,939

-0,903

3,851

3,955

1,020

GG03

589.681,420 7513.268,730 589.680,183

7513.268,137

1,237

0,593

1,372

1,372

GG04

587.911,550 7513.201,270 587.909,100

7513.199,603

2,450

1,667

2,963

1,569

GG05

587.706,640 7514.929,360 587.704,685

7514.931,580

1,955

-2,220

2,959

1,778

GG06

589.575,700 7515.901,370 589.575,486

7515.902,054

0,214

-0,684

0,716

2,462

GG07

591.133,550 7516.287,210 591.134,567

7516.284,968

-1,017

2,242

2,462

2,959

GG08

592.840,150 7516.570,320 592.841,687

7516.570,005

-1,537

0,315

1,569

2,963

GG09

593.794,850 7515.577,330 593.796,605

7515.577,613

-1,755

-0,283

1,778

3,048 CE90

G07S

593.093,66

7513.893,158

-0,693

-2,968

3,048

3,955

7513.890,19

593.094,353

Mínimo

-1,755

-2,968

0,716

Máximo

2,450

3,851

3,955

Média
(Erro Externo)

-0,097

0,208

2,184

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

1,488

2,031

1,048

PEC
1:5.000 Classe B

Tabela A-10: Análise de Discrepâncias na imagem 000 – ano 2002, correspondente á área de
Três Poços (Pinheiral, RJ). Utilização dos RPC’s e um ponto de controle (PC) – ponto Ph28.

Área de estudo e área
coberta pela imagem

Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NN_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

Ph16

597.327,313 7511.675,065 597.327,142

7511.674,848

0,171

0,217

0,276

Ph07

598.763,798 7511.968,878 598.763,696

7511.969,022

0,102

-0,144

0,177

0,177

Ph28

601.731,558 7511.496,229 601.731,169

7511.496,639

0,389

-0,410

0,565

0,276

Ph09

602.500,773 7508.893,296 602.499,944

7508.893,362

0,829

-0,066

0,831

0,572

Ph10

602.534,374 7507.175,973 602.535,381

7507.177,617

-1,007

-1,644

1,927

0,757

Ph01

599.651,065 7505.464,655 599.650,547

7505.464,103

0,518

0,552

0,757

0,831

Ph02

597.237,401 7506.140,355 597.236,107

7506.140,007

1,294

0,348

1,340

1,340 CE90

Ph04

597.309,135 7509.683,968 597.309,304

7509.683,421

-0,169

0,547

0,572

1,927

Mínimo

-1,007

-1,644

0,177

Máximo

1,294

0,552

1,927

0,266

-0,075

0,806

0,686

0,719

0,578

Média
(Erro Externo)
EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

PEC
1:5.000 Classe A

Tabela A-11: Análise de Discrepâncias na imagen 000 – ano 2002, correspondente á área de Três
Poços (Pinheiral, RJ). Utilização dos RPC’s e um ponto de controle (PC) – ponto Ph16.
Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NN_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

Ph16

597.327,297 7511.673,208 597.327,142

7511.674,848

0,155

-1,640

1,647

Ph07

598.763,991 7511.967,988 598.763,696

7511.969,022

0,295

-1,034

1,075

0,398

Ph28

601.731,425 7511.495,054 601.731,169

7511.496,639

0,256

-1,585

1,605

1,075

Ph09

602.500,541 7508.891,725 602.499,944

7508.893,362

0,597

-1,637

1,743

1,521

Ph10

602.534,029 7507.174,039 602.535,381

7507.177,617

-1,352

-3,578

3,825

1,605

Ph01

599.650,919 7505.463,963 599.650,547

7505.464,103

0,372

-0,140

0,398

1,743

Ph02

597.237,570 7506.140,423 597.236,107

7506.140,007

1,463

0,416

1,521

1,834 CE90

Ph04

597.308,294 7509.681,890 597.309,304

7509.683,421

1,834

3,825

-1,010

-1,531

Mínimo

-1,352

-3,578

0,398

Máximo

1,463

0,416

3,825

Média
(Erro Externo)

0,097

-1,341

1,706

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

0,893

1,189

0,976

PEC
1:5.000 Classe A

Tabela A-12: Análise de Discrepâncias na imagem 001 – ano 2009, correspondente á área de
Três Poços (Pinheiral,RJ). Utilização dos RPC’s e um ponto de controle (PC) – ponto Pho4.

Área de estudo e área
coberta pela imagem

Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NN_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

Ph07

598.762,303 7511.971,210 598..763,696

7511.969,022

-1,393

2,188

2,594

Ph16

597.327,265 7511.676,226

597.327,142

7511.674,848

0,123

1,378

1,383

1,383

Ph04

597.309,273 7509.683,341

597.309,304

7509.683,421

-0,031

-0,080

0,086

2,594

Ph14

597.598,445 7507.291,895

597.601,504

7507.294,492

-3,059

-2,597

4,012

2,875

Ph02

597.238,608 7506.138,589

597.236,107

7506.140,007

2,501

-1,418

2,875

4,012 CE90

Mínimo

-3,059

-2,597

0,086

Máximo

2,501

2,188

4,012

Média
(Erro Externo)

-0,372

-0,106

2,190

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

2,054

1,962

1,503

PEC
1:5.000 Classe C

Tabela A-13: Análise de Discrepâncias na imagen 001 – ano 2009, correspondente á área de Três
Poços (Pinheiral,RJ). Utilização dos RPC’s e um ponto de controle (PC).
Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NN_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

Ph07

598.763,339 7511.969,473 598.763,696

7511.969,022

-0,357

0,451

0,575

Ph16

597.327,400 7511.674,444 597.327,142

7511.674,848

0,258

-0,404

0,480

0,575

Ph04

597.309,225 7509.681,465 597.309,304

7509.683,421

-0,079

-1,956

1,957

1,957

Ph14

597.598,692 7507.289,752 597.601,504

7507.294,492

-2,812

-4,740

5,511

5,448

Ph02

597.239,440 7506.135,698 597.236,107

7506.140,007

5,448

5,511 CE90

3,333

-4,309

Mínimo

-2,812

-4,740

0,480

Máximo

3,333

0,451

5,511

0,069

-2,192

2,794

2,190

2,303

2,520

Média
(Erro Externo)
EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

PEC
1:10.000 Classe B

Tabela A-14: Análise de Discrepâncias na imagen 002 – ano 2009, correspondente á área de Três
Poços (Pinheiral, RJ). Utilização dos RPC’s e um ponto de controle (PC) – ponto Ph04.

Área de estudo e área
coberta pela imagem

Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NN_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

Ph10

602.538,318 7507.178,889 602.535,381

7507.177,617

2,937

1,272

3,201

Ph09

602.502,239 7508.892,760 602.499,944

7508.893,362

2,295

-0,602

2,373

1,684

Ph01

599.651,135 7505.465,999 599.650,547

7505.464,103

0,588

1,896

1,985

1,985

Ph02

597.240,045 7506.135,549 597.236,107

7506.140,007

3,938

-4,458

5,948

2,068

Ph14

597.599,532 7507.290,775 597.601,504

7507.294,492

-1,972

-3,717

4,208

2,373

Ph04

597.308,983 7509.683,034 597.309,304

7509.683,421

-0,321

-0,387

0,503

3,201

Ph06

597.329,209 7511.674,773 597.327,142

7511.674,848

2,067

-0,075

2,068

3,456

Ph07

598.765,178 7511.969,820 598.763,696

7511.969,022

1,482

0,798

1,684

4,208 CE90

Ph08

601.734,112 7511.494,829 601.731,169

7511.496,639

3,456

5,948

2,943

-1,810

Mínimo

-1,972

-4,458

0,503

Máximo

3,938

1,896

5,948

Média
(Erro Externo)

1,551

-0,787

2,825

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

1,845

2,173

1,596

PEC
1:5.000 Classe C

Tabela A-15: Análise de Discrepâncias na imagen 002 – ano 2009, correspondente á área de Três
Poços (Pinheiral, RJ). Utilização dos RPC’s e um ponto de controle (PC) – ponto Ph06.
Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NN_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

Ph10

602.537,235 7507.177,849 602.535,381

7507.177,617

1,854

0,232

1,868

Ph09

602.501,490 7508.892,500 602.499,944

7508.893,362

1,546

-0,862

1,770

1,107

Ph01

599.650,418 7505.466,115 599.650,547

7505.464,103

-0,129

2,012

2,016

1,770

Ph02

597.239,549 7506.135,188 597.236,107

7506.140,007

3,442

-4,819

5,922

1,824

Ph14

597.598,821 7507.291,527 597.601,504

7507.294,492

-2,683

-2,965

3,999

1,868

Ph04

597.307,907 7509.681,696 597.309,304

7509.683,421

-1,397

-1,725

2,220

2,016

Ph06

597.328,300 7511.674,530 597.327,142

7511.674,848

1,158

-0,318

1,201

2,220

Ph07

598.764,221 7511.969,997 598.763,696

7511.969,022

0,525

0,975

1,107

3,999 CE90

Ph08

601.732,185 7511.495,124 601.731,169

7511.496,639

1,824

5,922

1,016

-1,515

Mínimo

-2,683

-4,819

1,107

Máximo

3,442

2,012

5,922

Média
(Erro Externo)

0,592

-0,998

2,436

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

1,814

2,068

1,551

PEC
1:5.000 Classe B

Tabela A-16: Análise de Discrepâncias na imagen 002 – ano 2009, correspondente á área de Três
Poços (Pinheiral, RJ). Utilização dos RPC’s e um ponto de controle (PC) – ponto Ph08.
Ponto

E

N

E_GPS

N_GPS

EE_GPS

NN_GPS

Discrepância
planimétrica

Discrep. Planim.
ordem crescente

Ph10

602.537,222 7507.179,670 602.535,381

7507.177,617

1,841

2,053

2,757

Ph09

602.500,397 7508.893,981 602.499,944

7508.893,362

0,453

0,619

0,767

0,615

Ph01

599.650,186 7505.466,708 599.650,547

7505.464,103

-0,361

2,605

2,630

0,767

Ph02

597.238,974 7506.136,257 597.236,107

7506.140,007

2,867

-3,750

4,721

1,888

Ph14

597.598,334 7507.292,437 597.601,504

7507.294,492

-3,170

-2,055

3,778

2,177

Ph04

597.307,130 7509.683,528 597.309,304

7509.683,421

-2,174

0,107

2,177

2,630

Ph06

597.327,425 7511.675,394 597.327,142

7511.674,848

0,283

0,546

0,615

2,757

Ph07

598.763,282 7511.970,864 598.763,696

7511.969,022

-0,414

1,842

1,888

3,778 CE90

Ph08

601.732,038 7511.496,493 601.731,169

7511.496,639

0,881

4,721

0,869

-0,146

Mínimo

-3,170

-3,750

0,615

Máximo

2,867

2,605

4,721

Média
(Erro Externo)

0,022

0,202

2,246

EMQ
(Desvio
Padrão)
(Erro Interno)

1,861

2,032

1,402

PEC
1:5.000 Classe B

B. Situações de (des)conectividade da paisagem reconhecidas nas bacias
de Santa Rita (Volta Redonda, RJ) e Três Poços (Pinheiral, RJ).

Voçoroca estrangulada ativa conectada a um canal
erosivo remontante estabilizado. Observa-se a
formação de nova feição deposicional na sua base.
Localizada no alto curso da Bacia de Santa Rita
(Volta Redonda, RJ).

Erosão linear ativa conectada ao fundo de vale
esvaziado, localizada no baixo curso da Bacia de
Santa Rita (Volta Redonda, RJ).

Voçoroca remontante sobre depósitos alúviocoluviais modificada pelo manejo em torno da
Rodovia do Contorno, no alto curso da Bacia de Três
Poços (Pinheiral, RJ).

Fundo de vale em esvaziamento no alto curso da
Bacia de Três Poços (Pinheiral,RJ).

Voçorocas remontantes ativas conectando trechos de cabeceira de drenagem entulhada no médio curso
da Bacia de Três Poços (Pinheiral, RJ).

C. Visualização das classes utilizadas no mapeamento de cobertura e uso
da terra, nas imagens Ikonos e em campo
a) Área de ocupação urbana:

Imagem: Ikonos, Jan-2009.

Foto: Del Pozo, Jul-2010.

b) Solo exposto

Imagem: Ikonos, Jan-2009.

Foto: Del Pozo, Ago-2010.

c) Vegetação secundária em estágio inicial e médio

Imagem: Ikonos, Jan-2009.

Foto: Del Pozo, Nov-2010.

d) Vegetação secundária em estágio médio e avançado

Imagem: Ikonos, Jan-2009.

Foto: Del Pozo, Dez-2009.

e) Eucaliptos cultivados

Imagem: Ikonos, Jan-2009.

f)

Foto: Del Pozo, Nov-2010.

Áreas agrícolas

Imagem: Ikonos, Mai-2002.

Foto: Del Pozo, Ago-2010.

g) Campo sujo

Imagem: Ikonos, Jan-2009.

Foto: Del Pozo, Ago-2009.

h) Pasto raso

Imagem: Ikonos, Jan-2009.
i)

Foto: Del Pozo, Nov-2010.

Água

Imagem: Ikonos, Jan-2009.

Foto: Del Pozo, Dez-2009.

D. Tipos de impedimentos identificados nas bacias hidrográficas em
estudo, associados às feições deposicionais quaternárias (Quadro 4.3-1)
a) Exemplo de Buffer 1: Terraço superior (T1). Exemplo de Buffer 2: Planície

b) Exemplo de Buffer 3 e Barrier 1: Depósito de escorregamento

c) Exemplo de Buffer 4: em (1), observa-se o reencaixamento da drenagem a partir do
fundo de vale, que com a remoção dos depósitos aluvio-coluviais tornam-se fundos
de vale esvaziados (2). Estes impedem temporariamente a transferência de
sedimentos, lateral e longitudinalmente.
1

2

