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RESUMO 

O presente trabalho consistiu no estudo de uma série de atributos do 

meio físico, como geologia, pedologia, materiais inconsolidados, 

declividade e menor extensão do percurso da água superficial, entre 

outros, representados na escala 1 :50.000 referentes às bacias hidrográficas 

dos rios Passa Cinco e Cabeça. Tais atributos foram avaliados, considerando 

as restrições e potencialidades do meio, buscando uma melhor elaboração 

das propostas e procedimentos adotados na manutenção da qualidade do 

meio físico. Para a realização deste estudo, foram utilizados trabalhos já 

desenvolvidos na área, assim como novos mapas e cartas elaborados 

durante este, seguindo-se os conceitos da cartografia geoambiental, 

voltados ao planejamento, proteção e recuperação territorial. Para agilizar 

os trabalhos de manipulação (armazenamento, recuperação, tratamento, 

c ruzamento e apresentação), foi utilizado um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG-IDRISI), principalmente para obtenção das cartas de 

Susceptibilidade à Erosão, Potencial à Infiltração e Potencial Agrícola. 

O resultado final permitiu a obtenção da Carta de Comportamento 

do Meio Físico como Base para o Zoneamento Geoambiental, onde estão 

presentes as aptidões, restrições e conflitos de uso, considerando-se neste 

caso todos os atributos já comentados anteriormente 

Palavras-chave: Atributos do meio físico, Cartografia Geoambiental, SIG

IDRISI, Rio Passa Cinco, Rio da Cabeça, Modelagem Digital de Terreno. 
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ABSTRACT 

Many attributes of the Passa Cinco and Cabeça River hydrographic 

basins, related to geology, pedology, unconsolidated materiais, slope and 

least water runoff distance, at a 1 :50,000 scale, were evaluated. Such 

a ttributes based on adequated proposal and procedures were assessed in 

terms of constraints to determine the basin potentialities. Geoenvironmental 

cartographic concepts related to planning, protection and management, 

have been applied in the develop of the charts and maps presented in this 

works, which, in turn, were base on the extensive research already done in 

this area. The GIS IDRISI was used to handle data (storing, retrieving, 

treatment, overlaying and presentation), mainly to elaborate the charts of 

Erosion Susceptibility, Water lnfiltration Potential and Agricultura! Potential. As 

final result, this work presents an analysis of the environmental attributes to 

orientate the geoenvironmental zoning, considering ali the aspects 

mentioned above. 

Key Words: Attributes of the Environment, Geoenvironmental Cartography, 

GIS-IDRISI, Passa Cinco River, Cabeça River, Digital Terrain Modeling. 



CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

A necessidade de solucionar os problemas relacionados ao meio 

ambiente, vem requerendo uma abordagem mais harmoniosa entre as 

atividades humanas básicas e o próprio meio. O sucesso neste campo 

depende da consideração adequada da dinâmica do meio, o qual é 

freqüentemente modificado por atividades antrópicas, podendo retardar, 

ou mais freqüentemente, potencializar os processos naturais. 

Com a crescente necessidade de informações a respeito do meio 

ambiente, principalmente no que diz respeito a compreensão da relação 
\ 

entre o meio físico, biológico e antrópico, um estudo geoambiental 

contribui sobremaneira como fonte de dados, além de auxiliar na 

resolução, previsão e prevenção de problemas deste gênero. 

Os trabalhos envolvendo cartografia ambiental tem se mostrado 

essenciais, como reveladores do panorama ambiental de uma região, 

tanto do ponto de vista ambiental propriamente dito, quanto antrópico, 

segundo as fontes bibliográficas que abordam esta temática. 

É desta forma que o levantamento e avaliação de atributos do meio 

físico como geologia, geomorfologia, pedologia, hidrologia e uso e 

ocupação do solo vem se destacando como fonte essencial para estudos 

de natureza (geo) ambiental. 

GRECCHI ( 1998), admite que a cartografia geoambiental deve 

fornecer documentos voltados ao planejamento, proteção e recuperação 

territorial e, dependendo do objetivo do trabalho, serem executados em 

escalas diversas. 
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Nesta pesquisa foram utilizadas técnicas que permitiram um rápido 

desenvolvimento dos trabalhos, c omo os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG-IDRISI). principalmente no que se refere ao tempo de 

obtenção dos resultados e conclusões dos estudos. 

A área contemplada para este estudo, justifica-se por estar inserida, 

em parte, dentro de Unidades de Conservação Ambiental e Áreas 

Correlatas do Estado de São Paulo, requerendo desta forma uma maior 

proteção dos recursos naturais existentes. Tais áreas podem sofrer 

conseqüências sérias, tendo em vista que esta destaca-se por apresentar 

um forte crescimento sócio-econômico, principalmente no que se re fere à 

indústria de citrus e sucroalcoeira e subordinadamente a agropecuária. 

Estas atividades, caso não haja um planejamento ordenado do meio 

físico, para sua instalação, pode implicar d iretamente em um aumento da 

demanda de água e solicitações de outros sistemas do meio, o que 

provocaria insta lação e/ou intensificação de processos na tura is como 

assoreamento de canais de drenagem, erosão, enchentes e etc. 

1.1 -Objetivos 

Em linhas gerais o presente trabalho pretende avaliar uma série de 

variáveis (a tributos), determinando as potencialidades e limitações do meio 

físico, com a finalidade p rincipal de fornecer subsídios para um zoneamento 

geoambiental. 

Como objetivos mais específicos, pode-se destacar: 

O Estudo de alguns a tributos do meio físico, representativos para a 

análise de aspectos específicos, como os relacionados a 

susceptibilidade à erosão linear por fluxo concentrado, potencial 

agrícola e também os aspectos relacionados ao potencial de 

infiltração nas áreas das bacias hidrográficas estudadas, 

considerando-se suas potencialidades e restrições; 

Estudar e aplicar técnicas de levantamento, manipulação 

(análise) e representação de todas as informações, tanto as 

d isponíveis quanto as geradas durante a realização deste 
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trabalho, principalmente utilizando as técnicas disponíveis dentro 

do Sistema de Informação Geográfica - IDRISI. 



4 

CAPÍTULO 2: BACIAS HIDROGRÁFICAS E ESTUDOS GEOAMBIENTAIS 

2.1. Bacias Hidrográficas no Planejamento do Meio Físico 

Como a água é um recurso minera l essencial a vida e ao 

desenvolvimento econômico, o a tual estágio de degradação dos recursos 

hídricos, cada vez mais vem se tornando a lvo de preocupação e de 

estudos. Desta forma, a abordagem do planejamento e gestão, tendo uma 

bacia hidrográfica como unidade de trabalho, tem sido intensificada, 

tornando-se peça fundamental na análise de estudos ambientais. 

O p lanejamento ambiental apresenta entre seus objetivos, o 

desenvolvimento espacial equilibrado, de maneira a criar contatos efetivos 

entre as áreas rurais e urbanas. Desta forma PROCHNOW ( 1990), destaca 

que a adoção de uma bacia hidrográfica como unidade de planejamento, 

justifica-se não só por esta constituir uma unidade física bem caracterizada, 

ta nto do ponto de vista da integração como da funcionalidade de seus 

elementos, mas também porque não há nenhuma região, por menor que 

seja, que não se integre a uma bacia, sendo assim, a expressão "Bacia 

Hidrográfica" cabe tanto a áreas grandes como áreas pequenas, bastando 

somente localizá-las no espaço a ajustando a esta o nome do curso d'água 

responsável pela drenagem superficial da área. 

Para LAZLO (1 986, apud SALATI, 1996), para planejar uma bacia 

hidrográfica é necessário, antes de mais nada, estruturar um conjunto de 

procedime ntos que assegurem o uso adequado de seus recursos naturais. 

Ta is procedimentos são: 

~ Promover o desenvolvimento sustentado da bacia; 



Melhorar a qualidade de vida da população e 

garantir a conservação e preservação ambiental 
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Dentro deste processo de planejamento, é conveniente enfatizar a 

importância das avaliações de impacto ambientais como uma das mais 

importantes etapas do planejamento. 

Segundo AGUIAR ( 1994} o conceito de planejamento ambiental vem 

sendo usado exageradamente, para diversos fins e por todo tipo de 

profissionais. WEDDLE ( 1973} subdivide o termo "Planejamento Ambiental" 

em cinco formas de títulos gerais, os quais são: 

1. Planejamento da Paisagem (Landscape Planning): este tópico é 

referente à preservação e conservação da paisagem, onde 

estão embutidas conotações ecológicas, significando a 

execução e/ou aplicação de um enfoque de sistemas 

(dinâmicos) ao conjunto de elementos naturais introduzidos em 

uma área. 

2. Conservação e Gestão de Recursos (Conservation and Resources 

Managementl: os objetivos embutidos nestes conceitos, vão 

muito além do proposto anteriormente, no que se refere a 

proteção e preservação, chegando ao conceito de utilização 

racional ótima do território. 

3. Planejamento do Uso do Solo (Land Use Planning): este conceito 

apresenta uma forte ligação com urbanismo, aplicando-se a 

estudos de ordenação territorial de áreas urbanas e rurais. 

4. Planejamento de Recursos (Resources Planning): neste conceito 

são considerados a interdependência dos recursos naturais e os a 

eles relacionados, no que diz respeito a sua explotação ou 

preservação e 

5. Planejamento Ambiental (Environmental Planning): neste conceito 

estão embutidos os termos considerados nos primeiros e segundos 

títulos, é caracterizado como o processo onde são fixados os usos 

ó timos ao território, em relação a atividade humana presente no 

mesmo. 
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Para FARIAS e t. a/. ( 1984) o planejamento ambiental admite que o 

meio ambiente corresponde a um sistema físico e biológico que devem ser 

considerados de acordo com suas definições, para a utilização no que diz 

respeito ao planejamento do meio físico. Esta consideração já fora 

levantada por HOLLING ( 1978), onde o autor admite que o planejamento 

ambiental é capaz de gerar uma série de distribuições de uso do solo, com 

interações dos elementos do meio natural como fatores fundamentais de 

localização. 

A água, além de ser um fator relevante à manutenção das 

atividades ditas primárias, também func iona como um sensor das 

alterações do ecossistemas, sendo este uma função do ciclo hidrológico 

reina nte na bacia (SALA TI, 1996) (Figura 2. 1). 

Figura 2. 1 - Ciclo hidrológico reinante em uma bacia hidrográfica (SALA TI, 

1996). 

Segundo SAZANAMI ( 199 1), o planejamento e desenvolvimento de 

uma bacia dentro de um ãmbito geral tem a funcionalidade de um 

instrume nto estra tégico, proporcionando o desenvolvimento e a integração 

das atividades, e podendo ser entendida como um proc esso de mudança 

estrutural nestas regiões. 
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No que se refere ao processo de planejamento de bacias 

hidrográficas, esta deve ser considerada como um sistema aberto, estando 

inserida também dentro de um equilíbrio dinâmico, em função dos ciclos e 

flutuações de processos não lineares (WALLING, 1973 apud SALATI, 1996). 

Desta forma as bacias devem ser consideradas de grande importância na 

e tapa de planejamento e avaliação de impactos, funcionando como um 

processo de previsão, tanto para criar como para garantir o 

desenvolvimento das atividades do homem (VLACHOS, 1982, apud SALA TI, 

1996). 

Segundo TUNDISI ( 1991 ), no sentido de apresentar um planejamento 

adequado ao desenvolvimento ambiental de uma bacia hidrográfica, 

deve-se considerar esta como uma unidade fundamental no planejamento 

em função da água ser um recurso essencial à vida e indispensável a todas 

atividades econômicas. 

O conceito proposto por BENEVIDES & COIMBRA ( 1992), assumindo 

que os recursos hídricos de uma bacia são bens econômicos finitos e 

vulneráveis, fornece a base para o desenvolvimento ambiental sustentável 

(conhecimento das potencialidades e limites de tais recursos), sendo assim 

fundamental para a conservação dos ecossistemas e promoção do bem 

estar social. 

O processo de planejamento, segundo FRANK ( 1995), deve realizar a 

compatibilização entre as diversas escalas abordadas nos estudos de uma 

bacia hidrográfica (microbacia municipal, microregião e bacia 

hidrográfica), com a finalidade de se constituir um método genérico, 

possível de aplicação na resolução de diferentes problemas (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 - Esquema proposto para o gerenciamento de bacia hidrográfica 
(adaptado de LANNA, 1994). 

PIRES E SANTOS ( 1995) recomendam a utilização de uma abordagem 

integrada, envolvendo a bacia hidrográfica e o conceito de ecossistema. A 

abordagem de planejamento e gerenciamento utilizam a bacia 

hidrográfica como uma unidade de gestão, em função, principalmente, de 

suas c aracterísticas biogeofísicas, apresentando sistemas ecológicos e 

hidrológicos coesos. Qualquer uso do solo interfere diretamente no ciclo 

hidrológico, não importando o gra u de utilização ou de dependência direta 

da água. O autor acima citado apresenta, de maneira simplificada, os 

principais usos do solo e suas possíveis interferências no ciclo hidrológico. 

Resumidamente, segundo MATHER (1 989), o planejamento 

dependerá basicamente das c aracterísticas de cunho geográ fico ou da 

região a ordenar, sendo importante então, compreender a problemática 
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envolvida, devendo atender a localização da atividade (uso do solo no 

território, consequentemente promovendo uma melhora na condição de 

vida da população). 

AGUIAR ( 1994) apresenta um quadro comparativo (Tabela 2.1) entre 

os métodos clássicos de planejamento do meio físico, proposto por vários 

autores (LEWIS, 1964; STEINTZ & ROGERS, 1968; MCHARG, 1969; HILLS, 1970; 

LYNCH, 1972 e JOHNS, 1973), se incorporando ao planejamento como 

elemento chave na tomada de decisões. 
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Tabela 2.1 - Comparação dos Métodos tradicionais de planejamento do meio físico (AGUIAR, 1994). 

MÉTODO PROCESSOS ETAPAS FATORES 
Delimitação da área Espaço físico 
Usos previstos Tipos de ocupação planejadas 
Seleção de área-chave Representatividade da área total 
Investigação dos Recursos maiores Água superficial, terras alagadiças e 

LEWIS Análise dos Recursos maiores e adic ionais topoQrafia 
lnvestiqação de recursos adicionais Recursos naturais não imprescindíveis 
Valoracão Sistema de pontuação 
Totalização Identificação de área prioritárias 
Determinação da demanda Definição de prioridades 
Limitacões Usos específicos 
Inventário Meio físico 
Atividades potenciais Necessidades existentes 

Modelos matemáticos e técnicas Determinação da capacidade e Elementos significativos do meio 
STEINTZ automatizadas para análise do meio físico vulnerabilidade 

Elaboração de mapas e 1.11. proposta A tracão ou capacidade intrínseca da área 
Projeto Aumento da capacidade e redução do 

impacto 
Inventário - Meio físico Clima, geologia , fisiografia, hidrologia, solo, 

-Econômico flora, fauna e uso atual 
Interpretação de dados e confecção de Agricultura, recreação, silvicultura, e uso 

MACHARG Avaliação dos recursos biológicos mapas urbano 
Valoração Zoneamento da área 
Elaboração de mapas de adequação ou Usos múltiplos possíveis 
capacidade e matriz de incompatibilidade 
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Tabela 2.1 -Comparação dos Métodos tradicionais de planejamento do meio físico (AGUIAR, 1994). (continuação) 

MÉTODO PROCESSOS ETAPAS FATORES 
Divisão de áreas Clima e formas externas do solo 
Listagem de usos e requisitos físicos Agricultura, silvicultura, reservas naturais e 

recreação 
HILLS Classificação do solo e avaliação do Uso potencial (capacidade adequação e Tipos fisiográficos 

potencial das unidades viabilidade) 
Recomendação de uso principal Alta classificação de viabilidade 
Elaboração de mapas Usos múltiplos principais e secundários 
Reconhecimento Dados físicos e culturais; e correlações 

LYNCH Interação de organismos e entorno Elaboracão de mapas Básicos e de superposição 
Interpretação de mapas Planejamento de uso 
Proposta Aproximação sucessiva 
Inventário descritivo Recursos naturais, culturais, sociais ou 

econômicos 
Armazenamento Banco de dados 

JOHNS Análise da capacidade intrínseca do Análise da capacidade, adequação e Potencial inerente ao solo 
território viabilidade 

Análise de impactos Redução para níveis aceitáveis 
Plano de atuação Validade da proposta 



12 

2.2 Gestão Ambiental 

O termo "Gestão Ambiental", segundo CHADWICK ( 1971) e LEE 

( 1975), é colocado como a etapa seguinte ao planejamento, incluindo aí 

as atividades modificadoras do meio. O processo de gestão está 

compartimentado em cinco etapas diferentes, as quais são: 

1 . Identificação e descrição do sistema; 

2. Definição dos objetivos com base nos problemas atuais e futuros, 

a lém de suas inter-relações; 

3. Geração de soluções que satisfaçam os objetivos sem violar as 

restrições dos sistemas; 

4. Seleção de soluções adequadas e 

5. Execução e controle. 

T a i processo pode ser compreendido como uma seqüência de 

a tividades (condução, direção e controle), conduzidas por órgãos gestores 

(federais, estaduais e municipais), a través de instrumentos que incluem 

medidas econômicas, regulamentos e normalizações, além investimentos, 

financiamentos, requisitos judiciais e inter-institucionais. 

Na tenta tiva de avaliar valores-limite de interferência e alterações, as 

a tividades de gestão resultam em recuperação e manutenção dos 

ecossistemas dentre os seus limites, de maneira a maximizar a recuperação 

pelo homem dos recursos naturais, assegurando desta forma uma 

produtividade prolongada. 

Segundo AGUIAR ( 1994), o termo "Gestão Ambiental " está 

relacionado à incorporação da dimensão ambiental ao planejamento e ao 

processo de tomada de decisão, criando uma ligação com o p lano de 

ação de desenvolvimento do planejamento. 

2.3. Estudos Geoambientais 

Segundo CENDRERO ( 1990) existem dois grandes conjuntos, no que 

d iz respeito a Geologia Ambiental, sendo que o primeiro engloba trabalhos 

de caráter mais geral como, análise e diagnóstico territorial, desde escalas 
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muito pequenas a té escalas locais. Dentro deste contexto se enquadram os 

trabalhos c hamados de "Mapas Geoambientais" ou "Geocientíficos de 

Potencial do Meio Natural". O segundo grande conjunto aborda problemas 

relativos ao meio, mais específico, como sismos, vulcanismos recentes, 

deslizamento, inundações, resultando em trabalhos d irecionados à 

avaliação, predição e prevenção de riscos geológicos. 

Para FABBRI e CENDRERO ( 1995), dentro das ciências da Terra 

voltadas para o estudo e análise ambienta l, a geologia ambiental pode ser 

compreendida como o estudo da interação entre as atividades antrópicas 

e o meio geológico, englobando a assessoria geocientífic a do 

planejamento e manejo do meio. 

Dentro da Geologia AmbientaL segundo GRECCHI ( 1997), pode ser 

destacado então, um ramo que tem como objetivo o planejamento e a 

ordenação territoria l, denominado de Zoneamento Geoambiental, 

resultado da caracterização de uma série de aspectos como: geologia, 

geomorfologia, hidrologia, recursos naturais, c ientífico, paisagísticos e 

culturais. Além destes, SOBREIRA ( 1995) destaca outros temas que também 

podem ser encarados como de natureza Geoambiental, como: 

Planejamento e Ordenamento Territorial; Análise dos Perigos e Riscos 

Naturais e Estudos de Impacto Ambiental (Figura 2.3). 

Estudos de Natureza 
Geoambientat 

Figura 2.3 - Temas considerados nos estudos geoambientais (SOBREIRA, 
1995). 

Em CENDRERO ( 1990) são citadas as etapas genéricas para o 

desenvolvimento de estudos desta natureza. Ta is procedimentos são 

desc ritos por outros autores e podem ser resumidos da seguinte forma: 
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1. Planificação (análise, diagnóstico e recomendações); 

2. Ordenamento (normas estabelecidas com base na etapa 

anterior) e 

3. Manejo e Gestão (implantação, acompanhamento e controle 

das atividades de uso do território). 

Segundo GRECCHI ( 1997) os estudos geoambientais tem como 

objetivo o planejamento territorial (seja este em qualquer escala), devendo

se sempre considerar o contexto político ao qual estão inseridos o modelo 

de desenvolvimento e política ambiental vigentes. Desta forma, estes 

estudos, além de auxiliar no planejamento, também podem indicar 

estratégias alternativas que levem ao desenvolvimento sustentado. 

FRANCÉS et. a/. ( 1990) cita a importãncia de se considerar elementos 

e processos de origem natural no planejamento, como um auxílio na 

distribuição das atividades antrópicas, além dos possíveis impactos 

negativos que podem ocorrer. 

Para ORTOLANANO ( 1994) o uso do solo influencia na dinãmica dos 

recursos hídricos, tanto no ritmo quanto na magnitude dos eventos (em 

princípio naturais). Algumas características das bacias, como variações da 

proporção de infiltração e evapotranspiração e características hidráulicas 
I 

da rede de drenagem, são afetadas pelo aumento de porções 

impermeabilizadas, modificações em redes de drenagem natural, sarjetas, 

drenos, canos de esgoto, etc. Tais interferências podem ser responsáveis 

pela escassez de recursos hídricos, obrigando a racionamentos ou gerando 

problemas de cheias (PIRES & SANTOS, 1995). 

Para ZUQUETTE ( 1993) as publicações, durante a década de 80, a 

respeito do assunto parecem indicar uma sobreposição entre Geologia 

Ambiental e Geotecnia Ambiental, o que dificulta as etapas de atuação de 

cada ramo. Contudo, o autor cita que Geologia Ambiental tem um caráter 

mais regional e preventivo voltado ao diagnóstico, caracterização, 

avaliação, classificação, etc, enquanto que Geotecnia Ambiental é 

caracterizada por um caráter mais localizado (visa evitar, recuperar e 

controlar). 
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Para A YALA CARCEDO ( 1988 apud SOBREIRA. 1995), existe uma inter

relação entre Cartografia Geotécnica e os Estudos Geoambientais, tanto 

na busca de soluções não estruturais, como em soluções estruturais (Figura 

2.4}. 

Geologia 
Ambiental 

• Soluções não 
Estruturais r-

Mapas ~ 

Recursos, Riscos, 
Impactos 

f-

Geologia de 

l 
Engenharia 

• Soluções 
Estruturais 

t 
Mapas ~ 

t 
Recursos, Riscos, 

Impactos 

Figura 2.4 - Inter-relação entre Cartografia Geotécnica e Estudos 
Geoambientais. 

A utilização de mapas Geocientíficos de vários tipos (ALONSO et. a/., 

1990}, pode ser caracterizada como uma base de grande utilidade na 

combinação e cruzamento de informações geológico-geotécnicas com 

outros dados ambientais, o que torna possível uma avaliação integrada da 

capacidade do terreno frente às diferentes solicitações do meio físico. 

Para BECKER & EGLER ( 1997), o diagnóstico ambiental deve 

apresentar como ponto de partida a interação entre sociedade e natureza, 

vista como uma resultante da interação dinâmica do sistema natural, com 

a formação sócio-econômica d e uma determinada porção do espaço 

geográfico. 

Segundo ITC ( 1996), tem-se utilizado bastante os "geoindicadores 

ambientais", baseado em tendências internacionais, para o monitoramento 

ambiental e ecológico, com o objetivo de relatar o estado do m eio 

ambiente e possibilitar avaliações de sustentabilidade ambienta l. Estes 

geoindicadores estão voltados a medir magnitudes, freqüência, tendência, 
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proporções de mudanças geológicas que vem ocorrendo na superfície da 

terra (ou próximo a ela), descrevendo, desta forma, processos e parâmetros 

ambientais, visando compreender como as ações antrópicas vem 

procedendo frente as mudanças destes processos e conseqüências. 

Desta forma, o Zoneamento Geoambiental pode ser encarado como 

sendo o instrumento para o desenvolvimento sustentável, à medida que é 

incorporada a dimensão ambiental e a produtividade, levando em conta o 

desenvolvimento humano. 

Hoje, isto só é possível com o desenvolvimento de técnicas de coleta, 

tratamento e análise de informações, onde destacam-se os Sistemas de 

Informação Geográficas (SIG's), os quais permitem inter-relações espaciais 

entre informações temáticas georreferenciadas (BECKER & EGLER, 1997). 

Segundo GRECCHI ( 1997) para muitos autores o Zoneamento 

Geoambiental com o objetivo de planejamento e ordenamento territorial 

pode ser classificado como um ramo da Geologia Ambiental, resultando na 

caracterização do meio (geologia, geomorfologia, hidrologia, recursos 

naturais, científicos paisagísticos e culturais). 

2.4. Metodologia de Zoneamento Geoambiental 

Segundo CENDRERO ( 1990), as metodologias empregadas em 

trabalhos deste gênero são bastante variadas, essas diferenças ocorrem em 

função das características geológicas, climáticas, nível de ocupação 

humana e as atividade predominantes sobre cada região. 

F ARRIA ( 1989, apud SOBREIRA. 1995). apresenta uma descrição 

sucinta das principais metodologias relacionadas ao ordenamento 

territorial. sendo estas classificadas em dois grandes grupos: 

1 . Aquelas que consideram os aspectos geológicos não 

aprofundados e 

2. Aquelas que consideram as características geológicas como base 

na caracterização de domínios para obtenção das aptidões do 

terreno. 
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DÍAS DE TERAN ( 1988) agrupa as metodologias relacionadas a este 

tema em três categorias, as quais são: Sistemáticas (com representação de 

unidades integradas), analíticas (representam os aspectos do território de 

forma separada) e mistas (usam os dois procedimentos) . 

Em SOB R EIRA ( 1995) são apresentadas muitas outras metodologias 

que abordam o zoneamento geoambiental. como: CSIRO ( 1952-68 apud 

DIAZ DE TERÂN 1988); TRICART ( 1966. apud F ARRAIA. 1989); MCHARG ( 1969); 

MAX FALQUE ( 1972, apud SEA. 1980); BROWN et. a/. ( 1971 ); LUTTIG (1971, 

1972, apud DIAS DE TERÁN 1988); TURNER & COFFMAN ( 1975, apud FARRAIA, 

1989); GOMEZ OREA ( 1978, 1979, apud DIAZ DE TERÁN, 1988), etc. 

2.4. 1. Grupo I: Metodologias com base na geologia para obtenção de 

Zonas Geoambientais 

2.4.1.1. Metodologia de CENDRERO (1975) 

Em seu trabalho, o autor faz comparações de feições geológicas 

ambientais com a capacidade de reuso e uso atual da terra e da água, 

obtendo desta forma um mapa de geologia ambiental. A metodologia 

utilizada toma como base a metodologia e os conceitos proposto pelo 

Departamento de Geologia Econômica da Universidade do Texas (Bereau 

of Economic Geology of the University of Texas - Austin) , apresentando 

apenas algumas modificações. 

Segundo este autor, informações quantitativas adicionais, em 

especial sobre propriedades físicas e taxas de processos ativos, são 

necessário para uma definição mais precisa das unidades. Os parâmetros 

considerados na obtenção e classificação das unidades incluem processos 

ativos, landforms, propriedades físicas do substrato rochosos e depósitos 

superficiais, associações biológicas e feições antrópicas. Podem ainda ser 

utilizados dados a respeito de solos, produtividade agrícola e outros 

parâmetros que permitam um entendimento completo do meio natural e 

antrópico. Estas informações, adicionadas a dados sócio-econômicos, 

permitirão um melhor e mais eficiente planejamento do meio. 
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A capacidade destas unidades são definidas em termos de 

atividades humanas ou pelo uso das mesmas. Esta habilidade de sustentar o 

impacto de atividades humanas, implica em um certo grau de julgamento 

profissional, o qual nem sempre é objetivo, principalmente, considerando 

que os desenvolvimentos tecnológicos futuros podem alterar a habilidade 

do homem usar o meio sem provocar danos. 

2.4.1.2. Metodologia de CENDRERO et. a/. (1983) 

Esta metodologia está baseada no uso do mapeamento 

geocientífico como ferramenta na avaliação e planejamento do ambiente 

natural. A idéia básica de um sistema de mapas geocientíficos, 

corresponde à preparação de mapas temáticos descritivos, mapas 

derivados ou de qualidades significantes e mapas de conflitos de uso 

recomendado do solo. 

A metodologia proposta por estes autores consiste de três estágios e 

uma fase preliminar (Figura 2.5). Estes mapas são aplicados diretamente a 

problemas de riscos naturais, sendo estes um importante fator ambiental 

(CENDRERO & DÍAZ DE TERÁN, 1985, COSTA, 1981 e SPANGLE, 1979). 
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Figura 2.5 - Fluxograma da metodologia de CENDRERO et. a/. (1 983) 
I modificada). 

2.4. J .3. Metodologia de CENDRERO & DÍAS DE TERAN (J 987) 

Para estes autores, a elaboração de mapas tem se baseado em dois 

grandes grupos, os quais são: Analíticos e Sinté ticos, com base nas principais 

linhas metodológicas (Figura 2.6) 
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Figura 2.6 - Principais linhas metodológicas para elaboração de mapas 
geoambientais (CENDRERO & DIAZ DE TERÁN, apud 
CENDRERO, 1990). 

A Figura 2.7 ilustra um tipo de mapa obtido conforme a metodologia 

proposta por estes autores. 
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Figura 2.7 - Exemplo de um mapa geoambiental clássico de categoria 
sintética ou de unidade homogêneas (Modificado de BROWN 
et. a /. 1971. 

Segundo CENDRERO & DÍAS DE TERAN ( 1987), a elaboração do 

documento cartográfico, no sentido de Zoneamento Ambiental ou 

Geoambiental com a fina lidade ao planejamento, pode ser em diversas 

escalas (Figura 2.8). 
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Figura 2.8 - Relação entre finalidade de planejamento, níveis e escalas dos 
mapas (LÜTTIG 1978, apud GRECCHI, 1997). 

2.4. J .4. Metodologia de FRANCÉS et. ai. (J 992) 

A metodologia proposta por estes autores apresenta a aplicação da 

cartografia geoambiental como ferramenta no d iagnóstico de unidades 

territoriais, nas fases de planejamento e gestão do uso da terra. 

Segundo estes autores, devem ser observadas as escalas dos mapas 

elaborados, sendo que, em estudos de c unho regional, a esc a la mais 

adequada é de 1 :50.000 ou menores, enquanto que em nível de gestão de 

espaços naturais e ocupação urbana ou a tividades mais específicas, as 

escalas devem ser de detalhe (> 1 :50.000). 

A seguir são apresentados os exemplos para cada tipo de estudo: 

1. Diretrizes de Ordenamento Territorial- D.T.O. (escala regiona l) ; 

2. Pla no de Gestão e Uso dos Espaços Na turais. (implantação de 

parques naturais) e 

3. Plano de Ordenamento Urbano do Município (esca la de detalhe). 
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A Ta bela 2.2 a seguir apresenta as fases proposta por esta 

metodologia, neste tipo de estudo. 

Tabela 2.2- Fases da metodologia proposta por FRANCÉS et. a/. (1992). 

D.T.O DA PARQUE NAC. DE PARQUE PLANO DE 
CANTRÁBRIA OYAMBRE NACIONAL DE ORDENAÇÃO 

JAIZKIBEL URBANA-
SUANCES 

Compilação/infor elaboração de compilação da Elaboração de 
mações e cartografia informação prévia cartografia 
identificação de temática l : 1 0.000 existente analítica 1 : 1 0.000 
elementos 
significativos 
Cartografia cartografia identificação dos cartografia e 
analítica: sintética elementos descrição das 
elaboração de delimitação das significativos para unidades 
mapas temáticos unidades o morfodinã micos 

morfodinâmicas estabelecimento 
da atividade 

Cartografia obtenção do cartografia de identificação em 
sintética de mapa de unidades de cada unidade do 
unidades de qualidade para diagnóstico fator limitante 
diagnóstico conseNação (l :25.000) para seu uso 
(E - 1 :50.000) 
Valoração de obtenção do obtenção do elaboração de 
unidades de mapa de mapa de mapas de 
diagnóstico categorias de qualidade para categorias de 

diagnóstico conseNação planejamento 
(1 :5.000) 

seleção das análise dos recomendação estabelecimento 
atividades conflitos de uso e de uso e de norma 

de impactos zoneamento final urbanística 
ambientais 

Ava liação da normas e 
capacidade de propostas de 
suporte do atuação 
território 
Elaboração de avaliação 
diretrizes e normas econômica das 
legais atuações 

propostas 
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2.4. 1 .5. Proposta Metodológica de ZUQUEITE et. a/. (J 997) 

Para este autor, uma carta de Zoneamento Geoambiental 

corresponde a uma c artografia geotécnica, no que se refere a avaliação 

do contexto g lobal d as potencialidad es do meio físico. Sendo assim estas 

podem ser classificadas em função do tipo de documento como carta de 

prognóstico d e recursos e possibilidades. 

Para a obtenção da carta referida anteriormente, será necessária a 

a ná lise de documentos cartográficos anteriores, tais como: 

• Documentos Fundamenta is Básicos - ex: mapa de substrato 

rochoso, mapa de qualidade das águas, mapa de land forms, 

mapa de bacias hidrográficas, mapa de documentação, etc; 

• Cartas Fundamentais de Síntese - ex: map a de condições 

geológico-geotécnicas, etc; 

• Cartas Derivadas ou Interpretativas - ex: carta de potencial ao 

escoamento superfic ia l, carta de potencial ao movimento de 

massa, carta de zona de recarga de aqüífero, carta para 

d isposição de rejeites e resíduos, etc e 

• Cartas Analíticas Básicas - ex: carta de probabilidade de 

ocorrência de eventos natura is, c arta de possibilidade de ocorrer 

eventos perigosos, etc. 

Desta forma, é importante admitir um c ritério rigoroso na seleção dos 

a tributos a serem considerados e suas respectivas classificações, as quais 

devem a tender diretamente as solic itações do trabalho (ZUQUETIE, 1993 a, 

b). Isto será desenvolvido a través da hierarquização de cada componente, 

para o detalhamento da região. A priorização adequada dos a tributos 

pode proporcionar uma maior confiabilidade na caracterização dos 

problemas de determinada área, possibilitando a exclusão de a lguns 

a tributos do meio físico (Tabela 2.3), seja em função de sua pouca 

expressão ou pela impossibilidade de obtenção dos dados ou ainda pela 

sua confiabilidade. 
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O autor apresenta os a tributos considerados essenciais (Tabela 2.3), 

obtidos durante a elaboração e análise dos documentos cartográficos 

propostos anteriormente. Além da apresentação dos atributos o autor cita 

os métodos e os procedimentos para a obtenção da Cata Geoambiental. 

Ta b ela 2.3 - Atributos X Formas de Obtenção fundamentais ao Zoneamento 
Geoambiental (Zuquette, 1997 modificado de 1993). 

COMPONENTE TIPO ATRIBUTO FORMA DE OBTENÇÃO 
Superficiais escoamento suQerficial M. Cook I Es 

áreas de acúmulo d'água FI 
( temporário I permanente) 
bacias hidrográficas desde FI 

primeira ordem 

vo 
canais com fluxo Te; FAb; lm 

o permanente ::J 
O> Subterrânea presença de lentes Te 

·<( 
saiÇJadas 

aqüíferos(livres/confinados) FI; TC 
áreas de recarÇJa FI 

fontes naturais Te (GPS) 
escoamento básico AR 
áreas de descarÇJa TC; FI 

Geomorfologia Morfometria declividade TC ; TE; FI 
MorfoloÇJia landforms FI 
Substrato litoloÇJia TC 
Rochoso d istribuiçâo FI; TC 

(área /profundidade) 
Evidência d e deposiçâo ( indício de TC 

Processos assoreamento) 
sismic idade R e 

Subsidência (áreas TC; FI 
calcárias abandonadas) 

erosivos TC; FI 
(concentrados/laminares) 

o Alterações na turais de FI; TC 
'ã> 

canais de drenagem o o Movimento de massa FI; TC Q) 

<..? Materiais Gerais FI; TC; L 
lnconsolidad origem 

os ( residual/retrabalhado) 
textura TC; L 

Variaçâo em profundidade TC 
(perfil de alleraçâo) 

Distribuiçâo ( em área) FI; TC 
Potencial à salinidade L 

Específicos L; Es 
potencial quanto a 

fertilidade 
áreas de aterro e entulho TC;FI 

o o 
áreas exploradas para TC; FI uc 

vo Q) 
explotaçâo de material Q)O> 

•O •O para construçâo civil o-C 
·- u depósitos relacionados à TC; FI Q) Q) 
LLI-

ex_Qioraçâo mineral 
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Tabela 2.3- Atributos X Formas d e Obtenção fundamentais ao Zoneamento 
Geoambiental (Zuquette, 1997 modificado de 1993) 
(continuação). 

explorações minera is TC; FI 
antigos depósitos de rejeites TC; FI 

e resíduos 
depósitos devido a TC; FI 

alterações antrópicas junto 
a canais d e drenagem 

Corpos tipos d e corpos d'água TC; FI 
d'água 
Animais tipos 

inventários 
anomalias 

distribuições/ tendências 
o Vegetação Natural 
u 

'O> tipos 
•O distribuições/tend ências o 
ro classificação quanto à taxa 

de massa verd e 
profundidade das raízes 

capacidade de re tenção 
de água na superfíc ie 

Antrópica 
tipos/ ciclos 
pluviosidade Li 

o temperatura Li 
.~ 

evapotranspira ção Li :0 
.~ intensidade pluviométrica LI 
o distribuição temporal d as Li 

chuvas 
cordões de nível 

VI canais construídos para 
VI VI o 
~ 2 u drenagem 
(í) c 'õ. Barragens u <~> .o o u .... 

áreas com irrigação ._<I>(: 
a_ a::: o 

obras que interferem no -
fluxo das áÇJuas superficiais 

FORMA DE OBTEN_ç_Ão DOS ATRIBUTOS 
TC - trabalho de campo M. Cook- método de Cook 

FI - fotointerpre tação FAb - fo tos aéreas baixas 
L- ensaios laboratório GPS 

E S - estimativas TE - trabalho de escritório 
lm -imagens de saté lite Re - reÇJistros 

A R - análise relativa Li - literatura 
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2.4.1.6. Metodologia de SOBREIRA (1995) 

No estudo geoambiental realizado por SOBREIRA ( 1995) são 

considerados os aspectos geológicos de maneira mais detalhada, 

resultando na elaboração de uma cartografia de cará ter sintético, com o 

objetivo de quantificar as propriedades e características dos terrenos e 

processos geodinâmicos existentes. 

A proposta metodológica apresentada 

subdividida da seguinte forma: 

c> Primeira Etapa 

por este autor está 

./ Carta Litológica: utilização de trabalhos preexistentes e exaustivo 

trabalho de campo . 

./ Caracterização Geomorfológica : análise de rede de drenagem, 

declives e demais aspectos litológicos, com conseqüente 

compartimentação em unidades morfológicas-territoria is (carta 

geomorfológica). 

c> Segunda Etapa 

Nesta etapa, são caracterizados e analisados os recursos naturais 

disponíveis na área. Para isto é necessário obter a lguns dados como: 

./ Recursos de Ocupação do Espaço- elaboração de uma cartografia 

d e aptidão à construção (para toda área) e uma carta geotécnica 

para a porção da área com maior nível de ocupação . 

./ Recursos Hídricos - restringe-se à águas subterrâneas, à partir de furos 

de captação. Apresen tando uma caracterização hidrológica, a lém 

de análises químicas . 

./ Recursos Minerais - obtenção através de dados b ibliográficos e 

obtenção de dados de explotação/extração . 

./ Recursos d e interesse científico, cultural e paisagístico definidos como 

- "Locais que por causa de sua raridade ou singularidade, 

apresentam condições únicas de observação e apreciação, 

devendo ser classificados como patrimônio natural". 
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Nesta etapa já é possível a seleção dos principais locais que 

mereçam ações de conservação e não raramente recuperação. 

q Terceira Etapa 

Neste ponto do trabalho é feita uma caracterização dos perigos e 

susceptibilidades aos e feitos das catástrofes naturais, tais como: 

v' Movimentos em Vertentes - quantificação da taxa de recuo das 

falésias litorâneas (a través de fotografias aéreas de diferentes 

idades); 

v' Erosão Hídrica - caracterização da erosão potencial através da 

elaboração da carta de susceptibilidade à erosão (cruzamento das 

cartas de litologia, declividade, densidade de drenagem e uso atual 

do solo) e 

v' Sismos - dados do catálogo sísmico nacional e as cartas de perigo 

sísmico existente, com posterior análise de situações de risco. 

No término destas três etapas, é elaborada uma carta geoambiental 

de caráter sintético, através da combinação da intensa pesquisa de áreas 

com estudos preexistentes. As unidades geoambientais obtidas nesta carta, 

são cruzadas com as atividades instaladas e as possíveis, na forma de uma 

matriz, podendo-se desta forma avaliar a capacidade de suporte individual 

de cada unidade, tanto em termos de adeqüabilidade quanto dos 

impactos provocados. 

2.4.1.7. Metodologia de ALONSO et. a/. (1990) 

Estes autores elaboraram um mapeamento e conseqüente avaliação 

ambiental das unidades, nas regiões montanhosas da Cantábria (Espanha), 

para isto foram adotados os seguintes procedimentos: 

1 . Divisão das unidades, considerando as feições fisiográficas, 

climáticas, morfológicas e litoestruturais. Em um primeiro 

momento, com base nos aspectos climáticos e fisiográ ficos, foram 

produzidos os chamados "morphodynamic environment" (MDE) 
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(CRISTIAN, 1997; CENDRERO & DÍAS DE TERÁN, 1982, apud 

ALONSO, 1990). Após isto estas unidades foram subdivididas com 

base nos dados litoestruturais e na geomorfologia, obtendo-se o 

que se chama de "morphodynamic systems" (MDS) , e avaliadas 

c onsiderando-se as atividades de uso da terra. 

2. Definição de unidades mais detalhadas com base em: rochas, 

regolito, landforms , solos e vegetação. Tais unidades são então 

descritas em função de suas feições geológico-geotécnicas, 

eventos perigosos naturais e ecológicos, sendo usadas então 

como peça fundamental na obtenção de outras cartas de 

interesse como: a) cartas de eventos perigosos naturais; b) 

qualidade para preservação; c ) solos e suas capacidades e d) 

vegetação potencial ou recomendações e limitação do uso da 

terra. 

2.4. 1.8. Metodologia de RI VAS et. a/. (1994) 

Existem vários exemplos de cartas geoambientais elaboradas através 

da metodologia proposta por estes autores, as quais são: 

./ Restauração de áreas degradadas; 

./ Diversas situações de risco; 

./ Previsão e prevenção de impactos ambientais; 

./ Diagnósticos e proteção de recursos hídricos e 

./ Delimitação de áreas de conservação 

Alguns empregos da cartografia geoambiental proposta nesta 

metodologia, apresentam um caráter mais específico. 

Os mapas obtidos com esta metodologia apresentam uma divisão 

de terreno em uma série de unidades homogêneas, compartimentadas 

com base em /andforms, materiais superficiais, processos ativos e uso 

presente da terra, contudo, outros fatores como vegetação e grau de 

poluição também podem ser considerados. 

O diagnóstico destas unidades fora m realizados qua nto a qualidade 

ambiental e o potencial de recuperação. No primeiro caso são 
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considerados alguns fatores como a proximidade do clímax de 

comunidades bióticas e a lguns indicadores ambientais como a presença 

de alg uns taxons ou ainda a existência de comunidades de plantas. No 

segundo caso são consideradas as possibilidades físicas de eliminação da 

presença da ação humana. 

De acordo com a proposição desta metodologia, a obtenção do 

"Mapa de Potencial para Preservação e Restauração" foi feita pela 

a tribuição de pesos aos indicadores ambientais e às unidades 

morfodinã micas, obtendo-se assim um índice para cada unidade, 

agrupando-as em classes. 

Após a obtenção da carta descrita acima, as unidades homogêneas 

são convertidas em unidades de manejo, levando-se em consideração seus 

a tribu tos relacionados à conservação, apresentando assim sugestão para 

ações de manejo e restauração (Figura 2.9). 

- 5 

.. -6 

Figura 2.9 - Mapa de ações de manejo. 1) Água; 2) Preservação e 
restauração de sistemas naturais; 3) Reabilitação da 
paisagem de áreas da costa; 4) Parques urbanos; 5) Trilhas 
naturais; 6) Barreiras de árvores; 7) Estacionamento; 8) Marina. 
Além destes existem outros usos como: U: Urbano; S: Esportes; 
R: Estação de trem; Sch: Escola. 



31 

2.4.1.9. Metodologia de Nova et. a/. (1991) 

A metodologia apresentada pelos autores, tenta apresentar e/ou 

subsidiar soluções de problemas ambientais, tais como: escorregamentos, 

enchentes, entre outras. Neste contexto de transformação negativa 

generalizada da paisagem e conseqüente queda no padrão de qualidade 

de vida, os autores propõem: 

1 . Levantamento histórico de ocorrências geotécnicas; 

2. Levantamento de dados geotécnicos; 

3. Elaboração da carta de declividade; 

4. Mapeamento Geotécnico; 

5. Uso de perfis de sondagens já existentes; 

6. Obtenção de dados pluviométricos e 

7. Construção de um quadro de correlações dos dados levantados 

nas etapas anteriores, resultando em um diagnóstico ambiental. 

Com base nestas atividades/procedimentos, a obtenção de 

informações do meio pode ser obtida em uma tabela proposta pelo autor. 

2.5. Grupo 2: Metodologias com o aspecto geológico considerados de 

forma superficial 

Neste grupo de metodologias apresentado a seguir, os atributos de 

cunho geológico são considerados apenas de modo superficial. 

2.5. I . Metodologia de ME/RELES et. a/. ( 1987) 

Os autores, considerando que esta metodologia está restrita aos 

aspectos naturais, adotam um método de abordagem específica, tendo 

como essencial a base cartográfica. Para isso os autores utilizam o trabalho 

de SIMIELLI ( 1981), entitulado "Variação Espacial de Capacidade de Uso da 

Terra", onde a proposta metodológica segue as proposições de RIMBERT 

( 1964, apud Meireles, 1987) e LIBAULT, ( 1971, apud Meireles, 1987), resultando 

em um roteiro de investigação subdividido em quatro níveis, os quais são: 
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compila tório, correia tório, semântico e normativo. A Figura 2. 1 O a seguir 

ilustra o roteiro metodológico proposto. 

I 
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Figura 2.1 O - Roteiro de investigação sobre o zoneamento do meio físico 
(MEIRELES, 1996). 

2.5.2. Metodologia de Vi/Jota ( 1996) 

O autor propõe uma metodologia, onde a a nálise do território toma 

como base o estudo da paisagem, entendida no sentido de um "recurso 

derivado de valoração estática de percepção do meio", justificando-se 

pelo seu grande valor paisagístico. 

O mapa de unidades de paisagem obtido nesta metodologia, resulta 

um sistema de sobreposições reduzindo as unidades maiores em "unidades 

de paisagem" (Figura 2. 11 ), apresentando uma homogeneidade entre seus 

atributos paisagísticos. Tais unidades homogêneas, resultam da 
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compartimentação morfológica (fisiografia e litologia), caracterizada 

qualitativamente por atributos geomorfológicos, vegetação e atividade 

antrópica. 

Aoceóm«>~o 

'doqettl piJo 

od<!elhe' 

Figura 2. 11 - Redução das unidades do geral para o específico em termos 
de informações homogêneas (FRANK, 1995). 

Como conseqüência deste procedimento pode-se obter então as 

"unidades ambientais" apresentadas por CENDRERO ( 197 5). 

A descrição destas unidades é feita através de fotografias aéreas 

verticais e oblíquas, trabalhos de campo, além de análise de fotos e s/ídes 

de pontos que apresentem aspectos singulares na área de estudo. Além 

destes procedimentos são utilizados atributos descritivos de qualidade visual 

e singularidade e aspectos de potencialidades, fragilidades e absorção de 

impactos ambientais. 

As características da geologia, geomorfologia, são obtidas através 

de resposta visual que estes fatores podem influenciar na paisagem, 

vegetação e usos do solo entre outros. 

A análise da paisagem envolve alguns procedimentos como: 

./ Forma Descritiva - consideração das características intrínsecas 

com base em dois enfoques: 1) parâmetros de qualidade 
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visual/percepção (gradiente ou grau de luminosidade, cor, 

textura e tamanho) e 2) singularidade: locais de valores absoluto 

e estático (raro, singular, único, pouco habitual) . Tal conceito é 

considerado relativo e dinâmico, dependendo das condições de 

vizinhança . 

./ Potencialidade - é relativo à aptidão para determinadas funções 

ou ainda capacidade de uso ou fragilidade frente à possíveis 

impactos. 

Desta forma os parâmetros que devem ser considerados nesta 

avaliação são: 

./ Litologia e solos; 

./ Vegetação (árvore/arbustos); 

./ Características An trópicas (cultivos e construções) e 

./ Processos a tuais e riscos associados. 

Em suma, esta metodologia de avaliação da paisagem é baseada 

em observações diretas, com subjetividade aceita, exigindo um profundo 

conhecimento da área de estudo, utilizando também apoios cartográficos, 

resultando em uma valoração sintética (subjetiva) da diferentes unidades, 

caracterizando-as em escalas semi-quantitativas de fácil compreensão. 

2.5.3. Metodologia de Impacto Ambiental 

2.5.3.1. MacDONALD & BROWN (7995) 

Para os autores, em estudos de impactos ambienta is, devem ser 

considerados alguns princípios, como: a) necessidade de enfocar impac tos 

cumulativos; b) necessidade de estimular a responsabilidade da 

comunidade para o manejo ambienta l e c) necessidade de unir política , 

planejamento e avaliação. Tais princípios não são abordados nos 

planejamentos a mbientais em EIA's (Estudos de Impactos Ambientais) 

tradicionais, tornando-os uma grande ferramenta de manejo ambienta l. 
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2.5.3.2. RIVAS et. ai. (1994) 

Para estes autores os Estudos de Impacto Ambiental (ElA), são 

ferramentas bastantes úteis no planejamento do uso do solo, na efetivação 

da prevenção de impactos indesejáveis e na redução de custos de 

restauração. A Figura 2. 12 apresenta os procedimentos adotados pela 

metodologia proposta. Os autores consideram que o impacto em 

determinada unidade ambiental pode ser obtido pelo método de 

ponderação de cada elemento considerado na avaliação do impacto, 

podendo ser obtido através da seguinte fórmula: 

111 

Ia= LWia x v; a , onde: 
i= l 

la - impacto da atividade a sobre aquele ponto; 
Wla - peso do elemento i poro o impacto global do a tividade a (contribuição do impacto 
sobre aquele elemento para o impacto lotai); 
v,. -valor do lipo (unidade) do elemento i presente no ponto, num ronk de impactos a 
serem gerados pela atividade A (numa escala de 5 termos). 
m - número de elementos (mapas temáticos) considerados. 

Além disto, tais pesos são expressos em porcentagem, permitindo sua 

conversão em classes através de métodos estatísticos e de interpolação. De 

posse disso podem ser confeccionados mapas de impacto para as 

atividades desenvolvidas, o que pode ser obtido através da seguinte 

fórmula: 

L 1a j l p = ; onde: 
11 

lp - impacto do projeto p; 
laJ - impacto sobre a unidade j da atividade a (proposta no 

projeto p ) 
n - número de unidades 
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Figura 2. 12 - Fluxograma da metodologia de Estudos de Impacto Ambiental 
(ElA) de pla nos d iretores modificado de (CENDRERO & DÍAZ de 
TERÁN, 1987 apud RIV AS e t. a/., 199 4). 

No final destas caracterizações, a aptidão de cada unidade é obtida 

pela combinação de sua capacidade com os impactos a serem produzidos 

pelas a tividades consideradas (CENDRERO & DÍAS DE TERAN, 1987 apud 

RIVAS et. a /., 1994). 

A descrição destas unidades ambientais foram feitas a través da 

consideração de a lguns indicadores, como: 

../ Indicadores Quantita tivos ou Semi-quantitativos. 

•!• Área ocupada por diferentes tipos de unidades (em especial 

áreas dignas de preservação); 

•!• Volume e valor de recursos minerais sujeitos a comercialização 

(areia. cascalho, água) em cada unidade; 



•!• Produtividade agrícola dos solos em cada unidade; 

•!• Risco natural; 

•!• Qualidade das águas; 
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•!• Taxa de erosão, número de espécies ameaçada na unidade; 

•!• Densidade biológica na unidade; 

•!• Densidade de ocupação humana; 

•!• Valor da terra 

./ Indicadores Qualitativos 

•!• Capacidade do solo; 

•!• Valor das d iferentes unidades para conservação; 

•!• Vulnerabilidade das águas superfic iais ou subterrâneas; 

•!• Qualidade/fragilidade da paisagem; 

•!• Capacidade para desenvolvimento 

•!• Produtividade potencial das unidades 

./ Possíveis indicadores de impactos 

•!• Áreas de solos com diferentes produtividades afetadas pela 

construção ou alguma transformação; 

•!• Número de locais afetados (ou área das unidades) com 

diferentes graus de valor para conservação; 

•!• Volume de recursos não exploráveis com valor econômico; 

•!• Áreas que experimentam aumento de erodibilidade; 

•!• Área de a lta vulnerabilidade das águas que foram afetadas; 

•!• Aumento esperado de runoff; 

•!• Magnitude e extensão dos impactos visuais, 

•!• Harzards/risco naturais induzidos; 

•!• Redução esperada no número de espécies ameaçadas. 
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2.5.4. Metodologia de Valoração Territorial 

Segundo GRECCHI ( 1998, 1997) várias metodologias são citadas na 

literatura, na tentativa de obter métodos de valoração territorial, tanto 

através de parâmetros intrínsecos quanto extrínsecos do meio físico. 

A seguir serão apresentadas as metodologias que abordam estas 

características. 

2.5.4.1. Metodologia de RECATALÁ & SANCHES (1996) 

Segundo GRECCHI ( 1998) esta metodologia pode ser considerada 

indire ta, tentado ser o mínimo subjetiva possível. Como esta metodologia 

tem o objetivo de avaliação de impacto ambiental e planificação 

territoria l, ela tenta promover a valoração do impacto em áreas a serem 

protegidas, aplicando-se as seguintes propriedades: 

1 ) qualidade visual intrínseca; 

2) fragilidade visual intrínseca e 

3) qualidade e fragilidade visual extrínseca. 

2.5.4.2. Metodologia de ALONSO HERRERO & CENDRERO (J 988) 

Segundo estes autores, a valoração territorial de unidades em função 

de d iferentes tipos de utilização, deve ser feita através da confecção de 

vários mapas temáticos, obtidos através de parâmetros bióticos e abióticos 

utilizando o processo de valoração e adequação do uso (semelhante ao 

proposto por ALONSO HERRERO et. a/., 1993) 

Os parâmetros considerados na valoração do terreno, são: a ltura, 

inclinação das vertentes, exposição, litologia, depósitos superficiais e 

vegetação, com seus respectivos a tributos. A valoração do meio é feita 

a través da elaboração de matrizes, utilizando os atributos anteriormente 

considerados relevantes e as atividades selecionadas a serem 

desenvolvidas. Esta forma de valoração tra ta-se de um modelo do tipo 

c onvergente (CENDRERO, 1990; CENDRERO & DIAZ DE TERAN & GONZALES 
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LASTRE, 1980 apud HERRERO & CENDRERO, 1988), obtendo-se desta forma a 

capacidade de suporte do território para determinada atividade. 

Na matriz utilizada na valoração, nas colunas são d ispostas os 

atributos que dependem do meio natural ( e1) e nas linhas as atividades 

selecionadas ( a1) , resultando desta forma em uma matriz RiJ, onde cada 

célula corresponde ao resultado da multiplicação da porcentagem de 

cada tipo e1 pelo OJ esta operação pode ser vista com a seguinte equação: 

onde: e1 - porcentagem do tipo do elemento 
0 11 - coeficiente de ponderação do tipo da a tividade 

A valoração total de uma unidade tem o valor Cai, a escolha de 

determinada atividade é dada em função de: 

C.= e. x R .. L22 L22 
a I j = ) } j=J I } 

Assim estabelece-se uma dupla hierarquia para se determinar a 

vocação do uso. Em primeiro lugar, com base no índice lv, obtido pela 

equação a seguir, a vocação de cada unidade para as atividades, é 

determinada estabelecendo-se uma hierarquia entre elas. 

cai 
I " =--, onde quanto maior o lv mais próximo a um ótimo hipotético 

caim 

estará a vocação para esta atividade. 

A través da comparação dos valores obtidos de Cai, obtém-se, para 

cada atividad e, uma maior ou menor vocação de uso. 

Por fim, a d istrib uição mais adequada dos usos pode ser definida 

com maior precisão se forem consideradas as unidades homogêneas, 

como os sistemas e unidades morfodinãmicas, largamente utilizados por 

outros autores. 
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2.6. ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL E PLANEJAMENTO URBANO 

2.6. I. O Zoneamento para Planejamento Urbano e Regional: Uma 

Abordagem Ambiental. 

É sabido que um estudo de zoneamento deve abranger as 

características do meio físico e a dinâmica dos processos naturais e 

modificadores, envolvendo ainda o estudo integrado de uma grande 

gama de disciplinas de várias áreas do conhecimento, necessárias para 

definição de potencialidades e limitações do meio. 

Em suma a proposta de zoneamento tenta diferenciar aspectos 

quantitativos e/ou qualitativos de forma a subsidiar as análises e 

proposições nas etapas de desenvolvimento do planejamento e gestão de 

unidades territoriais urbanas e/ou rurais, permitindo a definição de áreas de 

vocações ou restrições ao uso do solo para finalidades urbanas, industriais, 

agrícolas, mineração e preservação. 

Para CLÁUDIO ( 1987), a participação pública e a consideração de 

custos e danos sociais nos processos de planejamento, não devem ser 

deixados de fora, tanto do processo de planejamento propriamente dito 

como na etapa de tomada de decisões. A procura de parâmetros 

indicadores e outros cri térios e procedimentos envolve um grande processo 

de investigação que se inicia no conhecimento adequado do meio físico. 

Neste contexto, o zoneamento ou a proposta de zoneamento não deve ser 

considerada como uma técnica, mas uma necessidade de planejamento 

político, de gerenciamento, educação e gestão do meio físico, além da 

função social na tomada de decisões e resolução de problemas. 

O crescimento econômico, em toda sua história, (ESPINOSA, 1993), é 

considerado como um dos principais motivos da degradação do ambiente. 

T ai crescimento econômico está fundamentado na utilização exaustiva de 

energia fóssil, no uso da água e do solo como receptores de dejetos e na 

super-exploração dos ecossistemas naturais. Por este motivo, entre outros, é 

que há a necessidade crescente dos planejadores definirem "zonas" ou 
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"parcelas" do solo destinados à diferentes atividades, evitando desta forma 

uma insustentabilidade a longo prazo. 

A conservação ambiental de unidades territoriais, pode ser 

compreendida como uma questão racional da utilização da biosfera, de tal 

sorte que produza o maior benefício ao homem (IUCN, 1984). 

A aplicação de documentos cartográficos ao planejamento 

territorial, tem se tornado uma ferramenta essencial para este tipo de 

atividade, mesmo que ainda necessite aperfeiçoamentos, principalmente 

no que diz respeito à adequação ao tipo de usuário final destes materiais 

cartográficos, os quais muitas vezes não estão habilitados ou treinados 

necessariamente para manipular e interpretar adequadamente as 

informações contidas nos mesmos. 

Como pode-se observar, dentro deste contexto, muitos trabalhos 

(MAHARAJ, 1994; TSIAMBAOS et. a/. 1997, HANSCH et. a/. 1997; MULDER, 1994; 

HRASNA, 1997; KLEB, 1997; WANG, 1997; KONOMI, 1997; IVANOVIC, 1997; 

JÁNOVA & LISCÁK, 1994; DERMENTZOPOULOS & KATSARIDIS, 1997), têm 

apresentado vários tipos de propostas (mapas ambientais, planejamento 

ambiental, exploração de água subterrânea, proteção ambiental, etc.), 

para a definição de zoneamentos, ou apenas apresentado os aspectos 

metodológicos envolvidos neste processo de seleção de áreas, para a 

definição de suas utilidades e/ou restrições. 

Segundo ZUQUETTE ( 1997), a carta de zoneamento constitui uma 

c arta de orientação, tendo como finalidade principal subsidiar ao 

"planejador", considerando todas as formas possíveis de uso da terra. O 

mesmo autor afirma que a definição destas unidades deve ser feita a partir 

de atribuições de pesos para cada atributo do meio considerado nesta 

análise. 

Para qualquer tipo de carta de zoneamento, esta sempre deverá 

conter também documentos descritivos, com informações sobre todas as 

unidades e as diretrizes para a ocupação das mesmas, considerando 

sempre suas limitação e potencialidades. 

Segundo KRAAK et. a/. ( 1995) a proposta de utilização de mapas 

e/ou cartas no processo de planejamento não é "reinventar a roda", mas 
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utilizar os módulos já d isponíveis dos sistemas de informações geográficas 

existentes, de maneira a enfatizar o desenvolvimento das visualizações das 

c apacidades de uso e restrições, qualidade (incluindo padronizações), 

documentações, a lém de supervisionar a integração e o modelamento das 

imperfeições (Figura 2.13). 

Estratégia no Uso de Mopos 

~--
Acesso oo Usuário 

Suporte à Decisão Visuol ----
F orrrwliwç ão 

lnlegraçôo Documer1loção 

~' / 
Quolidode 

Pod,~ão '~d•lo 

Figura 2. 13 - Suporte por decisão visual para manejo de dados espaço
temporais (KRAAK et. ai. , 1995). 

A questão central em cartogrofia é, como as pessoas tomam 

decisões com mapas e suas respectivas análises? O importante então é que 

se tenha acesso às informações necessárias paro o desenvolvimento do 

planejamento do meio físico. 

No Brasil, nota-se que o planejamento tem sido preferencialmente 

setorial com características muito significativas de coordenação e 

integração das informações, principalmente no que se refere às aspirações 

de proteção e conservação do meio natural. No entanto, os problemas na 

cartografia, não se restringem às possibilidades de aplicação efetiva, mas à 

importância comparável aos procedimentos e produtos. 
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Segundo HRASNA & KLUKANOV Á ( 1997) os documentos cartográficos, 

entre outros documentos que subsidiam o planejamento devem conter 

alguns dados geológicos como: 

• Condições de fundações - listar a ocorrência com solos de baixa 

capacidade de carga, expansão e contração dos solos, solos 

colapsíveis, solos sujeitos a recalques, liquefação etc; 

• Meio rochoso - estrutura geológica, arranjo estrutural dos tipos de 

rochas e suas propriedades geotécnicas; 

• Unidades de terreno adequadas para sítios de disposição de 

resíduos - municipal, tóxico, perigoso, radioativo, etc; 

• Condições hidrogeológicas - principalmente no que se refere a 

fontes de água fresca, mineral e termal (qualidades e quantidades 

características, facilidade de empregos, grau de contaminação e 

proteção requerida); 

• Fenômenos geodinãmicos - terremotos, falhas, inundações, 

escorregamentos, colapso, karts, erosão, intemperismo, 

sedimentação, etc; 

• Depósitos minerais - tipo, qualidade, problemas de exploração e 

processamento e seus impactos ambientais; 

• Unidades de terreno com influência negativa na saúde humana -

radioatividade natural, emanação e emissão de gases, etc. 

• Relevo - sua declividade e dissecação. 

Para este autor, estes são "geofatores", os quais influenciam de uma 

forma positiva ou negativa na definição do zoneamento das unidades do 

solo e diretamente no planejamento das mesmas. 

Os mapas de zoneamento que auxiliam no planejamento devem 

delimitar unidades territoriais, caracterizadas pelos geofatores descritos 

anteriormente e que apresentam um certo "grau de homogeneidade" no 

que se refere às condições geológicas, contendo também outras 

informações como, fertilidade dos solos, reservas naturais, proteção de 

florestas etc. 
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2.7. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

2.7. 1. O que é e para que serve? 

Segundo CÂMARA & MEDEIROS ( 1998) o termo sistema de 

informações geográficas, é aplicado para todos os sistemas que realizam o 

tratamento computacional de dados geográficos. Para se esclarecer ainda 

mais o que significa este termo, serão apresentados a seguir as seguintes 

definições de SIG: 

• "Um conjunto manual ou computacional de procedimentos 

utilizados para armazenar e manipular dados georreferenciados" 

(ARONOFF, 1989, apud CÂMARA & MEDEIROS, 1998). 

• "Conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, 

recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo real" 

(BURROUGH, 1986) . 

• "Um sistema de suporte à decisão que integra dados 

referenciados espacialmente num ambiente de respostas e 

problemas" (COWEN, 1988 apud CÂMARA & MEDEIROS, 1998). 

• "Um banco de dados indexados espacialmente, sobre o qual 

opera um conjunto de p rocedimentos para responder as 

consultas sobre entidades espaciais" (SMITH, 1987 apud CÂMARA 

& MEDEIROS, 1998) . 

Através de tais definições é possível concluir que um SIG, apresenta 

uma fina lidade multivariada, além de características multidisciplinares, 

sendo assim, pode-se citar d uas principais características que constituem 

um SIG, que são: 

• inserir e integrar, em uma base de dados única, informações 

espaciais obtidas de dados cartográficos, censitários e cadastro 

urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos numéricos de 

terreno e 

• oferecer mecanismos para combinar os vários níveis de 

informação, através de operações de manipulação e análise, por 
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algoritmos, bem como consultar, recuperar visualizar e plotar o 

conteúdo da base de dados georreferenciados. 

Em função de sua grande quantidade de aplicações, incluindo 

temas como agricultura, vegetação, cartografia, cadastro (urbano e rural), 

os sistemas de informações geográficas podem ser usados da seguinte 

maneira: 

• Como ferramenta na elaboração de mapas; 

• Como suporte para análise espacial de fenõmenos e 

• Como um banco de dados geográficos, com funções de 1 

armazenamento e recuperação de informações espaciais 

Atualmente, de forma sumarizada, os SIG's, podem ser conceituados 

como sistemas de processamento de dados, que apoiando-se em 

processos gráficos, capturam dados espacialmente referenciados, 

administrando e processando estes dados para aplicações no campo das 

geodisciplinas. 

Muitos autores (GTZ, 1994; ASSAD & SANO, 1993; BÃHR & VÓGHT, 1991 

e DALE & McLAUGHEN, 1990), afirmam que o ambiente computacional 

permite analisar dados de forma integrada, com o objetivo de obtenção 

de soluções rápidas e precisas para problemas relacionados ao 

comportamento espacial dos dados. 

Desta forma, os Sistemas de Informações Geográficas 

revolucionaram o modo como as informações geográficas (fotografias 

aéreas, imagens de satélite, e estatística), são manipuladas, as quais são 

freqüentemente usadas em pesquisas e nos processos de planejamento, em 

função de terem se tornado importantes informações para o processo de 

tomada de decisões (DALE & McLAUGHEN, 1990) 

Segundo INTER A TYDAC ( 1992) pelo fato de sua grande 

adaptabilidade, estes sistemas têm sido recomendados para uma gama 

muito grande de aplicações, incluindo neste contexto, análise ambiental, 

p lanejamento de uso da terra, planejamento de uso de recursos hídricos, 

economia, entre outras finalidades. 
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Por este motivo é que os sistema de informações geográficas 

utilizados na avaliação do meio físico, vêm se tornando cada vez mais 

freqüentes, tanto em empresas privadas, quanto em órgãos administrativos 

e de pesquisas. 

2.7.2. Estrutura de um Sistema de Informações Geográficas 

Segundo CÂMARA & MEDEIROS ( 1998), estes sistemas apresentam os 

seguintes componentes: 

• Interface com o usuário; 

• Entrada e integração de dados; 

• Funções de processamento gráfico e de imagens; 

• Visualização e plotagem e 

• · Armazenamento e recuperação de dados (na forma de um 

banco de dados georreferenciados) 

Tais componentes apresentam um relacionamento organizado de 

forma hierárquica, apresentando três níveis, os quais são: 1) nível mais 

próximo: corresponde à interface homem-máquina, definido o modo de 

operação e controle do sistema; 2) nível intermediário: este nível é 

constituído por mecanismos de processamento de dados espaciais 

(entrada, edição, análise, visualização e saída) e 3) nível mais interno: 

constituído por um sistema de gerenciamento de banco de dados 

geográ ficos, oferecendo o armazenamento e recuperação dos dados 

espaciais e seus a tributos. 

A Figura 2. 14 a seguir apresenta o relacionamento entre os principais 

componentes e os subsistemas de um SIG. 

Figura 2. 14- Arquitetura dos sistemas de informação geográficas CÂMARA & 
MEDEIROS ( 1998). 
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A apresentação espacial dos dados pode ser feita de várias formas, 

como a forma matricial e a vetorial. 

Segundo TEIXEIRA e t. a/. ( 1992) "a partição do espaço em estrutura 

matricial é obtida de uma malha com linhas verticais e horizontais 

espaçadas de forma regular (Figura 2. 15), formando células. Ta is células 

também chamadas de pixel, ou quadrícula, geralmente possuem 

dimensões verticais e horizontais iguais, que define a resolução da malha. 

Isto equivale a dizer que ocorre um processo de generalização onde os 

vários elementos que podem constituir uma quadrícula deixam de ser 

individualizados. 

Figura 2. 15 - Superfície de uma malha regular (NAMIKAW A, 1995 apud 
CÂMARA & MEDEIROS, 1998). 

Para EASTMAN ( 1998), na es trutura vetorial os limites ou o curso das 

feições são definidas por uma série de pontos, linhas e polígonos, os quais 

formam a representação gráfica das feições, onde cada ponto será 

georreferenciado a um sistema de coordenadas, como la titude/longitude 

ou a grade de coordenadas UTM (Universal Transverse Mecator). 

2.7.3. Operações Matemáticas nos Sistemas de Informações Geográficas 

Existe uma infinidade de operações matemáticas (funções) inseridas 

dentro de um SIG, e este é um ponto que d istingue estes sistemas de outros 

tipos de sistemas de informações. Tais funções realizam análises espaciais, 

utilizando atributos espaciais ou não das informações armazenadas na base 

de dados, na tentativa de serem realizados modelamento (simulações) 

sobre os fenômenos reais, seus aspectos ou parâmetros. 
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Dentre as operações existentes pode-se citar (CÂMARA & MEDEIROS, 

• Operações Pontuais : estas operações geram como saída, 

valores os quais são função apenas dos valores de entrada em 

cada ponto correspondente. Podem operar sobre um campo 

(fatiar um modelo digital de terreno, ou classificar uma imagem), 

ou realizar interseções entre conjuntos espaciais (operações 

booleanas entre mapas temáticos). Estas operações podem ser 

de três tipos: 1) Operações unárias - também chamada de 

operações de transformação. Equivale a um mapeamento entre 

os campos de entrada e de saída. A Tabela 2.4 abaixo 

apresenta os tipos de operações unárias. 

Tabela 2.4- Operações Unárias de transformações (CÂMARA & MEDEIROS, 
1998). 

Entrada Saída Nome da Operação 
Temático MNT Ponderação 

(Modelo Numérico de 
terreno) 

Temático Temático Reclassific ação 
Dados de Sen. Remoto Temático Fatiamento 

MNT Temático Fatiamento de classes 

• Operações Booleanas: são funções que utilizam operadores or, 

not ou and e permitem realizar cruzamentos em dois ou mais 

níveis de informação. A seguir será apresentada na Tabela 2.5, 

como ocorrem estas operações lógicas. 
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Tabela 2.5- Tipo de Operações Boolenas, resultado e exemplo (CÂMARA & 
MEDEIROS, 1998). 

Operação Resultado Exemplo 
Obtém todos os elementos (§J A and B contidos na interseção 

entre A e B 

Retoma somente os A B 

A not B elementos contidos QD exclusivamente em A 

Obtém os elementos A B 

A or B contidos tanto em A como (]) emB 

Obtém os elementos A D 

A XorB contidos em A e B, (]) excluindo-se a interseção 

• Operações matemáticas: CÂMARA & MEDEIROS ( 1998) 

apresentam um exemplo bastante prático deste tipo de 

operação (Figura 2.16). 

Q 35 q 35 Q 20 ~o :1, o 1:1 o 
Q. JOQ L20 q ~o s o 'L ~.0 l l:z.O 

o 20 o 20 o 20 10.0, ~.0 2 b.o 

' Jl 
Q l!íS Q J;S Q. J3 
q 40 q ~o q, ~7 

o 30 o 25 o 25 

Figura 2.16- Apresentação de um tipo de operação matemática (CÂMARA 
& MEDEIROS, 1998). 

No exemplo, fJ (quadro superior esquerdo) é um mapa de solos 

ponderado e f2 {quadro superior direito) é um mapa de declividade. 

Uma operação matemática, poderia ser utilizada como 

procedimento intermediário para se calcular o mapa de 

adequação de solo (quanto maior o valor, mais adequada) . 

• Operações de Vizinhança: Esta classe de operações, a partir da 

entrada de dados são computados dados de saída com base 

na dimensão e forma de uma vizinhança em torno de cada 
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localização do dado de entrada, como: 1) cálculos de valores 

mínimo, máximo, médio, moda/ para uma vizinhança em torno 

de um ponto; 2) filtros para processamento de dados de 

sensores remotos; 3) métodos de interpolação espacial para 

MNT (como médias por vizinho mais próximo); 4) mapas de 

declividade e exposição para MNT e 5) índices de diversidade 

para dados TEMÁTICOS (onde o valor de saída está associada 

ao número de vizinhos de um ponto de entrada de uma classe 

que pertencem a classes distintas). 

• Operações Zonais: Tais operações são definidas sobre regiões 

específicas, onde as restrições são fornecidas por outro dado 

temático. Ex.: obtenha a declividade média para cada tipo de 

solo". No caso de operadores zonais, um campo temático é 

utilizado para definir uma região de interesse aonde é 

computada a função. Os operadores zonais incluem: 1) média, 

máximo e mínimo e desvio padrão dos valores sobre uma região 

especificada; 2)índice de variedade dos valores, onde cada valor 

no mapa de saída será computado a partir do número de valores 

diferentes do campo de entrada que pertencem a uma mesma 

região zona!. Como exemplo a operação MÁXIMO ZONAL, onde 

se toma um TEMÁTICO como restrição sobre um MNT, e se retorno 

o maior valor do MNT para cada tema (Figura 2.17). A 

importância teórica das operações zonais é permitir materializar 

em SIG os conceitos de unidade de paisagem (BERTRAND, 1981; 

TRICART, 1977; TRICART & KIEWIETDEJONGE, 1992 apud CÂMARA E 

MEDEIROS, 1998) e área-unidade (HARTSHORNE, 1978 apud 

CÂMARA E MEDEIROS, 1998) e além disso, permite a ligação entre 

dados do meio físico-biótico e dados sócio-econômicos, essencial 

para estudos de ordenação do território. 
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7 5 7 .~ 7.r; 

1 .o 1 .o 1 .o Mjximo Zon31 

1 .o 2 .o 2 .o 

Figura 2.17- Operação de Máximo Zona/ (CÂMARA & MEDEIROS, 1998). 

• Operação de Classificação contínua 

~ Operações com lógica fuzzy: esta técnica de classificação 

contínua utiliza noções de conjunto nebulosos (fuzzy), 

substituindo os processos tradicionais de mapas. Esta 

característica é observada freqüentemente no manuseio de 

mapas temáticos para análise do meio ambiente (CÂMARA 

& MEDEIROS,1998). Contudo DAVIDSON et. a/.( 1994) também 

lança mão destes tipos de operações para avaliação do uso 

da terra. 

O exemplo dado por BURROUGH ( 1986), onde uma fronteira 

arbi trária entre dois tipos de solos está definida exatamente 

por uma linha, representa de forma equivocada, o que na 

realidade corresponde a uma variação gradual. Desta 

forma, quando se realizam superposições entre mapas 

temáticos, o erro inerente à divisão arbitrária dos mapas em 

áreas definidas é propagado. 

O resultado com este tipo de operação (SUl, 1992) permite 

acrescentar detalhes de transição gradual, reduzindo assim a 

perda de informações relacionadas com os atributos de 

cada parcela analisada, possibilitando uma identificação 

mais analítica desta unidade. 

Conforme o proposto p or alguns autores (CÂMARA & 

MEDEIROS, 1998) a alternativa é sempre trabalhar com dados 

em representação contínua. Na prática isto equivale a 
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trabalhos com modelos numéricos de terreno para 

representar variáveis espaciais como solo. geomorfologia, 

vegetação etc. 

Segundo DAVIDSON et. a /. ( 1994) a adoção da "lógica fuzzy" fornece 

uma metodologia mais satisfa tória do que a adoção de outras operações, 

como a booleana, na avaliação do uso do solo entre outras aplicações. 

Para BURROUGH ( 1986) isto é evidente pois o uso pontual da álgebra 

b ooleana, com uma lógica simples de verdadeiro ou falso, na combinação 

de um modelo exato, rígido é freqüentemente inapropiado para o caso de 

naturezas de variação contínua (solos, topografia, etc.). 

Segundo HALL e t. a /. ( 1992) a classificação usando a "lógica fuzzy" na 

avaliação do uso da terra/solo é muito menos sensível à perturbações 

(ruídos) nos dados, do q ue com a aproximação feita a través das operações 

booleanas. Segundo BURROUGH ( 1992) muito menos informações são 

rejeitadas em todos os estágios de análise. sendo muito melhor para a 

classificação de variações contínuas. 

2.7.4. MODELAGEM DIGITAL DE TERRENO (MDT} 

Para FELGUEIRAS (1998) o Modelo Digital de Terreno (ou MNT -

Modelo Numérico de Terreno) "é uma representação matemática 

computacional da distribuição de um fenômeno espacial que ocorre 

dentro de uma região". 

Os fenômenos típicos q ue podem ser representados por um modelo 

deste tipo são dados de relevo. geologia, dados de batimetria, dados 

meteorológicos, geofísicos, geoquímicos entre outros. 

Dentre as utilizações de um modelo numérico de terreno, BURROUGH 

( 1986) cita: 

• Armazenamento de dados de altimetria para gerar mapas 

topográfico; 

• Aná lise de corte/aterro para projetos de estradas e barragens; 
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• Elaboração de mapas de declividade e exposição para apoio 

na análise da geomorfologia e erodibilidade; 

• Análise de variáveis geofísicas e geoquímicas e 

• Apresentação tridimensional (em combinação com outras 

variáveis). 

Segundo CAMARA & MEDEIROS (1998) as análises desenvolvidas 

sobre um modelo digital de terreno permitem: visualizar modelos em 

projeção geométrica planar, gerar imagens de nível de cinza (Figura 2.18), 

imagens sombreadas (Figura 2.19) e imagens temáticas; calcular volumes 

de aterro e corte, realizar análises de perfis sobre trajetórias 

predeterminadas e gerar mapas derivados como de declividade e 

exposição, mapas de drenagem e de curvas de nível (Figura 2.20) e mapas 

de visibilidade. 

As análises podem ser quantitativas e/ou qualitativas, tornando-se 

peças importantes para fins de simulações (modelamentos) e tomada de 

decisão. 

Figura 2.18 - Modelo Digital do Terreno representados em tons de cinza. 
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Figura 2.19 - Modelo Digital do Terreno representado como uma imagem 
sombreada (imagem rastet). 

1 !l5000 00 200000 00 2015000 00 210000 00 215000 00 

Figura 2.20- Representação de um Modelo Digital do Terreno em curva de 
nível. 
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Outras aplicações na utilização de um Modelo Digital de Terreno 

podem ser obtidas como e seus respectivos exemplos: 

• Análise de declividade, aspecto, curvatura, elevação etc (MITAS 

et. a/., 1996) (Figura 2.21 ); 

• Estimativa de runoff (escoamento superficial); 

• Análise de erosão; 

• Indicadores de degradação de Bacias Hidrográficas (FERREIRA & 

MORETI, 1998); 

• Rede de Drenagem; 

• Estudos hidrológicos (curvas hidrógrafas, etc) (FERREIRA & 

MORETI, 1998); 

• Vazão fluvia l (BEVEN & WOOD, 1983 apud FERREIRA E MORETI, 

1998); 

• Zoneamento de áreas sujeitas a escorregamento/movimento de 

massa (CARRARA et. a/., 1998). 

• Susceptibilidade a escorregamentos (CARRARA et. a/., 1998). 

• Avaliação de uso da terra/solo (CARRARA et. a/., 1998). 

• Fluxo de água (COSTA-CABRAL & BURGES, 1994; M ITAS et. a/., 

1996); 

• Horizontes de solo (MITAS e t. ai., 1996); 

• Erosão/Deposição (MITAS et. a/., 1996) (Figura 2.22) etc. 
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ASPECTO 

(a) !..!!..-

ElEVAçAO DECLIVIDADE 

(MS$ 

(c ) ·-- (d) 

Figura 2.21 - Modelo digital de terreno na representação de aspecto (a), 
curvatura (b) , elevação (c) e declividade (d) (modificado de 
MITAS et. a/., 1996). 

Figura 2.22 - Modelo Dig ita l de Terreno na representação de erosão e 
deposição, sob duas formas diferentes de representação 
(modificado deMITAS e t. a/., 1996) . 

2.7.5. Aplicações do uso de Sistemas de Informações Geográficas 

Como já citado anteriormente, existe uma infinidade de usos 

específicos utilizando estes tipos de sistemas. TABACZENSKI ( 1995) apresenta 

uma listagem dos d iversos usos de SIG no Brasil, entre outras aplicações, 

como: gerência de rede de distribuição de luz (exemplo : ELETROPAULO); 
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projeto e administração de rodovias; reconhecimento de áreas urbanas 

com imagens de satélite; diferenças espaciais de qualidade de vida; 

cartografia dos equipamentos sociais; gerenciamento costeiro; 

gerenciamento agro-industrial cítrico; controle florestal; planos diretores 

municipais; manejo de um sistema de saúde, entre muita outras utilidades. 

As feições geográficas de uso e ocupação da biosfera podem ser 

observadas na forma de vários níveis ou camadas (layers) de informações 

relacionados e combinados entre si (Figura 2.23), através dos recursos da 

cartografia automatizada , manipulação de banco de dados e análise 

geográfica embutidas dentro de um SIG. 

Figura 2.23- Topologia em planos de informações (TABACZENSKI, 1995). 

TABACZENSKI ( 1995) apresenta algumas das possibilidades de 

operações com os dados dentro de um sistema deste tipo, por exemplo: 

• Medidas de distância entre dois pontos mais próximos (obtenção 

de rotas mais curtas); 

• Medidas de área; 

• Zona de influência em torno de pontos e polígonos; 

• Tratamento de imagens orbitais; 
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• Transformação de coordenadas; 

• Traçado de redes; 

• Tratamento de dados altimétricos (declividade, interpolação, 

curva de nível, perfil de terreno, corte/aterro, modelos digita is de 

terreno e tc .. . ); 

• Operações com polígonos (combinação e desagregação, 

superposição etc). 

Segundo RHIND ( 1998, apud CÂMARA & MEDEIROS, 1998), entre 

outros autores, as principais questões que podem ser atendidas com o uso 

de SIG estão apresentadas na Ta bela 2.6, a seguir. 

Tabela 2.6 - Questões envolvidas em análises espaciais (RHIND, 1988 apud 
CÂMARA & MEDEIROS, 1998). 

Localização Onde está? 

Condição O que está ... ? 

Tendência O que mudou ... ? 

Rota Para onde ir ... ? 

Padrão Qual o padrão .. . ? 

Modelação O que ac ontece se .. . ? 

Da mesma forma CÂMARA & MEDEIROS ( 1998) apresentam alguns 

exemplos dos processos de análise espacial típicos de um SIG. 

Diversas outras formas de utilização de SIG podem ser encontradas 

em SOUZA ( 1998); MARTINS et. a/. ( 1998); IPPOLITI et. ai. ( 1998); REIS et. a/. 

(1 998); O LIVEIRA et. a/. (1 998); FERREIRA (1998); CRUZ e t. a/. (1998); WATRIN et. 

a /. (1 998); AUGUSTO & VIADANA (1998); CERRI et. a/. (1998); SANTOS (1 993) 

etc. 
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2.7.6. Sistemas de Informação Geográfica no Processo de Tomada de 

Decisão 

Segundo EASTMAN e t. a/. ( 1993), com o desenvolvimento dos sistemas 

de informações geográficas, os "gerenciadores ambientais" tem seus 

sistemas de informações disponíveis, nos quais os dados estão mais 

acessíveis, mais facilmente combinados e com maior flexibilidade à 

modificações, em função da necessidade de tomada de decisões. 

Contudo, a proliferação dos softwares em SIG e o surgimento do 

interesse público na aplicação destes sistemas para resolver os problemas 

reais, a tecnologia é comumente vista como complexa, inacessível e 

a lienante a quem "decide". 

Existem diversas razões para isto. primeiro porque o início do 

desenvolvimento e sucesso comercial destes sistemas, foi incentivado mais 

pela necessidade de inventários espaciais eficientes do que como suporte 

para tomada de decisões. Em função d isto. segundo HONEA, et. a/. ( 1991) e 

OPENSHA W ( 1991), poucos sistemas estavam providos de módulos de 

tomada de decisão e além disso a tecnologia de um sistema de 

informação geográfica é construída sobre uma gama muito grande de 

d isciplinas cien tíficas, como cartografia, Sensoriamento remoto, ciências da 

computação, estatística e outras. Como conseqüência disso. para estar 

largamente envolvida em SIG é necessário um conhecimento prévio em 

"gerenciamento de dados digitais" e "ciência do mapeamento". 

Como resultado, os sistemas de informações geográficas tem se 

tornado um campo que requer grande quantidade de níveis intermediários, 

entre o usuário final a "fonte de dados", como técnicos, gerenciadores de 

sistemas, analistas, consultores. interface com usuários, linguagem de 

questionamento e muitas outras. 

Neste sentido, CAMPBELL ( 1991) admite que esta tecnologia pode ser 

considerada como um "pacote" no qual incluem não somente "hardware" e 

"software" mas também pessoas, habilidades pessoais. praticas em 

operação etc. Para isso. ninguém pode esperar o sucesso sem a 
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acomodação do sistema social, no qual as decisões são tomadas 

(CAMPBELL 199 1; EASON, 1988). 

A literatura que aborda a "ciência de tomada de decisões" mostra 

que há uma falta de consenso nas definições de alguns termos e conceitos 

(ROSENTHAL 1985). De acordo com EASTMAN ( 1993) é necessário conhecer 

algumas "definições operacionais" no contexto de tomada de decisões 

com SIG, são elas: 

../ Decisão: é uma escolha entre alternativas. As alternativas podem 

representar diferentes ações, hipóteses, localizações de terrenos entre 

outras escolhas. O comportamento racional humano envolve a 

avaliação de escolha de alternativas baseadas em a lguns critérios . 

../ Critérios: é uma base para a decisão, podendo ser medida ou avaliada. 

É a evidência sobre a qual a decisão é tomada. Os critérios podem ser 

de dois tipo: fatores ou restrições (constrain ts). 

• Fatores: é um critério que realça ou mascara a susceptibilidade 

de uma alternativa para uma a tividade sob consideração, 

entretanto este é medido em uma escala contínua. 

• Restrições {Constrainfs): serve para limitar as a lternativas sob 

consideração. É caracterizado por um determinado valor limite 

ou classe, podendo ser relativo ao meio físico, biológico ou 

antrópico (ZUQUETTE, 1997). 

As análises subjetivas de decisões sobre "eventos", por outro lado, 

compreendem várias aproximações, as quais compartilham propostas 

comuns de auxílio e tomada de decisões, expressando julgamentos e 

escolhas racionais consistentes (VOOGD, 1983). 

As técnicas de tomadas de decisão adotadas incorporam algumas 

preferências como qua ntidades, esquema de ponderação de pesos, 

restrições (constraints), balizadores, utilidade e outros parâmetros. É 

importante ressaltar que as decisões são tomadas em uma variedade de 

níveis (políticos, otimizações e modelamento). 

As técnicas de avaliação multic riterial e multiobjetiva estão bem 

desenvolvidas, dentro dos sistemas de informações geográficas, auxiliando 
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g randiosamente na resolução de problemas de tomada de decisão, 

quando esta envolve vários níveis de análise EASTMAN ( 1993) . 

A seguir serão apresentadas outras definições importantes que não 

devem ser deixadas de lado no q ue se refere ao processo de tomada de 

d ecisão. Ta is definições são: 

v' Avaliação: processo a tual de aplicação do papel da decisão. Estas 

podem ser: 1) A va/iação M ulticriterial - escolha de um objetivo 

específico é freqüentemente onde vários critérios precisam ser 

avaliados. Um outro termo às vezes encontrado para este conceito é 

c ha mado de modelamento e 2) Avaliação Multiobjetiva - representa 

decisões que satisfaçam muitos objetivos. Estes objetivos podem ser 

de dois tipos na natureza, complementares ou confli tivos (CARVER, 

199 1) . 

v' Incertezas: é claro que as informações são vitais para o processo de 

tomada de decisão, entreta nto tem-se que reconhecer que 

raramente existem informações perfeitas. As incertezas podem estar 

relacionadas a duas fontes: 1) na base de dados - reside na 

avaliação do critério que são enumerados na precisão e 2) Incerteza 

na Decisão - está relacionado à parâmetros ou limites usados na 

decisão (às vezes é c hamado de especificação de erro) 

v' Risco : pode ser entendido como a probabilidade de se tomar uma 

decisão errada. O risco aumenta com o resultado direto da 

incerteza. 

Em adição a estas "definições operacionais" é necessário também se 

ter em mente um par muito importante de suposições operacionais, as quais 

são: 

v' A saída de uma decisão pode tornar-se um critério, se esta puder 

ser modelada previamente . Neste caso o processo de tomada de 

decisão se baseia no desenvolvimento do papel da decisão. 
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./ A decisão definitiva é então balanceada entre a decisão 

aplicada, a entrada antecipada e o nível de risco. 

2.7.7. Limitações do Uso dos Sistemas de Informações Geográficas 

A grande quantidade de funções matemáticas embutidas nos 

sistemas de informações geográficas, muitas vezes, são usadas com pouco 

rigor. Ao se produzirem novos mapas por qualquer tipo de combinação ou 

manipulação dos dados, sem o controle minucioso dos procedimentos, 

muitas vezes pode-se obter resultados muitos dos quais não se conseguem 

explicar, dificultando, desta forma, a obtenção de conclusões objetivas. 

Por este motivo, segundo CÂMARA & MEDEIROS ( 1998}, é que muitos 

autores afirmam a incapacidade de expressar operações espaciais 

complexas, através destes procedimentos matemáticos, limitando muitos 

destes autores, a aplicação dos SIG's apenas como ferramentas de 

produção e manipulação de mapas. 

Para uma utilização confiável destes tipos de sistemas é necessário o 

c umprimento de duas premissas: 1) domínio dos fundamentos teóricos de 

geoprocessamento e sistemas de informações geográficas e 2) uma 

metodologia de trabalho muito bem definida (CÂMARA & MEDEIROS, 1998). 

No que se refere ao estabelecimento dos procedimentos 

metodológicos, deve-se considerar a natureza essencialmente numérica 

das operações matemáticas dentro dos SIG's. Isto vem do fato que a 

simples execução de uma destas operações matemáticas com os mapas, 

não necessariamente irá representar de forma fiel a realidade do meio. Por 

este motivo é que ainda existem questões como: O que pode ser explicado 

ou modelado por técnicas de geoprocessamento? 

Para isto é necessário entender as relações que explicam a 

organização do espaço, desta forma é imprescindível o conhecimento de 

a lguns conceito como forma, função, estrutura e processo. No que se refere 

a forma , esta é um aspecto visível do objeto, referindo-se ainda ao seu 

arranjo, constituindo assim um padrão espacial. A função constitui uma 

a tividade, a ser desenvolvida pelo obje to. A estrutura pode ser 
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compreendida como a maneira pela qual os objetos se relacionam. O 

processo é uma estrutura em seu movimento de transformação. 

Em suma, os SIG's, dispõem de mecanismos bastante eficientes para 

expressar de forma adequada a estrutura do espaço (geração de mapas 

de declividade, exposição de vertentes), contudo, a re lação estrutura e 

processo poderá ser resolvida apenas quando da utilização de mecanismos 

computacionais (armazenamento da organização espacial) e por 

especialistas (compreensão da dinâmica do processo). 

Por fim, pode-se observar que os sistemas de informações geográfica 

necessitam que seus usuários apresentem uma postura ativa e crítica, ao 

mesmo tempo em que se deve considerar a grande complexidade dos 

procedimentos matemáticos envolvidos, além da compreensão total dos 

aspectos metodológicos que abordam a dinâmica dos processos espaciais. 

Sendo assim, para o uso adequado destes sistemas é necessário o equilíbrio 

entre forma e função e estrutura e processo. 
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CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 

3.1 - Localização e Acesso 

A área de estudo encontra-se, em parte, inserida dentro de Unidades 

de Conservação Ambiental e Áreas Correlatas do Estado de São Paulo (IPT, 

1992), e engloba Áreas de Proteção Ambiental - APA (Corumbataí, 

Botucatu, Tejupá, Bacias dos rios Piracicaba e Juqueri-Mirim), uma Estação 

Ecológica (lbicatu) e uma Área Natural Tombada (Horto Florestal e Museu 

Edmundo Navarro de Andrade) . As APA's e a Estação Ecológica estão sob 

administração federal do IBAMA e estadual da Secretaria do Meio 

Ambiente (SMA), enquanto que a Área Natural Tombada está sob 

administração fed eral do IBPC (Instituto Brasileiro Patrimônio Cultural) e 

estadual do CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado). 

A área de trabalho está compreendida parcialmente nas folhas 

topográficas de ltirapina, Rio Claro e Piracicaba, na escala 1 :50.000, entre 

os paralelos 22° 13'53"S e 22°31 '02"S e os meridianos 47°25'32" W e 

47°46' 45"W, perfazendo aproximadamente uma área de 520 km2, 

correspondendo às bacias do Rio Passa Cinco e do Rio da Cabeça, ambos 

afluentes da margem direita do Rio Corumbataí. 

O acesso a área pode ser feito através da Rodovia Washington Luis 

(SP 31 O), que liga as cidades de São Carlos à Rio Claro, tomando-se como 

ac esso estradas vicinais logo após a descida da Serra dos Padres (Município 

de Analândia). Outro acesso pode ser feito à partir do município de 

ltirapina, de onde partem diversas estradas vicinais que cortam toda a área. 

A localização da área pode ser observada na Figura 3. 1 . 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

Articulaçao das Folh 

Sao canos Corumbalal 

Escala Gráfica 

Figura 3.1 - Localização da área das bacias estudadas no Estado de São 
Paulo. 
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3.2 - Aspectos físico-climáticos 

Fisiograficamente, a área compreende parte de duas províncias 

geomorfológicas do estado de São Paulo, a Depressão Periférica e as 

Cuestas Basálticas . (arenito-basálticas) e está localizada, mais 

especificamente, na Zona do Médio Tietê, correspondendo a um relevo 

pouco acentuado sob forma de colinas e com altitudes variando entre 550 

e 650 metros (IPT, 1981 b), contudo, ocorrem na área altitudes superiores a 

1 OOOm, podendo a diferença entre as áreas serranas e baixas atingir 400m, 

influenciando sensivelmente no regime térmico. Os limites entre estas duas 

províncias são definidos por escarpas festonadas, contudo, em algumas 

regiões estes limites não são bem definidos, sendo caracterizados por 

relevos residuais suportados por maciços básicos, ou raramente por rochas 

sedimentares (IPT, 1981 b). 

A região de cuestas apresenta um relevo escarpado, nos limites com 

a Depressão Periférica, seguida de grandes plataformas estruturais de relevo 

suavizado, predominando os relevos de morros. O sistema de drenagem é 

bastante diversificado, recebendo rios da Depressão Periférica e do 

Planalto Atlântico, os quais promovem a esculturação das escarpas, em 

diferentes intensidade de entalhe (IPT, 1981 b). 

A Figura 3.2 a, b e c a seguir, apresenta os diagramas de balanço 

hídrico correspondente à quadrícula de São Carlos, (São Carlos, ltaqueri da 

Serra e Rio Claro), calculados para 125mm (THORNTWAITE & MATER, 1955 

apud OLIVEIRA E PRADO, 1984). 

Em função das características de temperatura e precipitação, pode

se identificar, segundo o sistema de Kóppen, para as regiões serranas um 

clima temperado do tipo CWb, com inverno seco e temperatura do mês 

mais quente inferior a 22°C. Para as áreas baixas, o clima pode ser 

caracterizado como um clima temperado do tipo CWa, com a 

temperatura do mês mais quente superior a 22°C. A média anual de 

precipitação para a região serrana está em torno de 1 450mm e 

temperaturas anuais médias de 18.7°C, já para as regiões mais baixas a 

precipitação média anual não ultrapassa 1250mm e a temperatura média 

anual é de 20.5°C. O período chuvoso estende-se de outubro a março e o 
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seco de abril a setembro, sendo a passagem abrupta entre estes dois 

períodos. 

São Carlos SP 

0 JFMAMJ S O N D a) 

êOO 

100 

o 

io Claro - SP 
I I I I I I 

Preclp 1taç~o-1252m 
Evopot pot-844mm 
Excedente-356mm 
Deffclêncla- 49mm 

S O N D c) 

Figura 3.2 - Balanço hídrico para três localidades da quadrícula de São 
Carlos: a) São Carlos; b) ltaqueri da Serra e c )Rio Claro 
(modificado de OLIVEIRA E PRADO, 1984). 
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3.3- Vegetação 

Segundo OLIVEIRA & PRADO ( 1984) , a vegetação primitiva pode ser 

caraterizada, principalmente, por campos cerrados e cerradões. Esta 

vegetação é constituída por uma cobertura herbácea mais ou menos 

contínua e um dossel descontínuo de elementos arbóreos e arbustivos, de 

galhos retorcidos, cascas espessas e folhas coriáceas (ADAMOLI et. a/., 

1986). 

A vegetação primária, em muitas partes da área foi substituída por 

áreas de pasto e subordinadamente pela cultura canavieira e de citrus e 

principalmente pelas áreas de reflorestamento de pinho das indústrias de 

papel e celulose. Contudo, algumas áreas de vegetação primária 

persistem, graças às condições naturais do meio físico (declividades 

elevadas) e por serem caracterizadas como áreas de conservação. 

3.4 - Aspectos Geológicos 

A área de estudo está centrada em sua totalidade, dentro do 

contexto de litologias da Bacia Sedimentar do Paraná. As litologias 

presentes são de idades Paleozóicas a Mesozóicas, representadas pelos 

grupos Bauru (Formação ltaquerí e Formação Maríl ia), Tubarão (Formação 

Tatuí), Passa Dois (Formação Corumbataí e Formação lrati), São Bento 

(Formação Serra Geral, Formação Botucatu e Formação Pirambóia), além 

de coberturas cenozóicas. A Figura 3.3 apresenta a coluna estratigrafica da 

Bacia do Paraná (IPT, 198 1a ). 

A seguir serão descritas, sucintamente, as unidades geológicas 

ocorrentes na á rea de estudo, com base nas informações obtidas em IPT 

(1 981a), PEJON (1992) e NISHYIAMA (1 99 1) . 
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Figura 3.3- Coluna Litoestra tigráfica da Bacia do Paraná (IPT, 1981 a). 
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Grupo Tubarão 

Subgrupo Itararé - esta unidade compreende arenitos imaturos de 

granulação variada, siltitos, folhelhos, ocorrendo por vezes intercalações de 

carvão (raro), além de diamictitos, conglomerados e tilitos. 

Segundo IPT ( 1981 b), este subgrupo caracteriza-se por apresentar 

depósitos glaciais continentais, glacio-marinhos, lacustres, deltáicos fluviais e 

marinhos. Alguns autores (PEJON, 1992), ainda subdividem este grupo em 

função de associações litológicas. 

Formação Tatuí- esta formação caracteriza-se por apresentar siltitos 

arenosos e arenitos finos, apresentando também como características, 

feições de concrecionamento. A cor predominante desta unidade 

destaca-se como de coloração amarelada, amarela esverdeada (porção 

superior) e marrom arroxeada (porção inferior). A ambiência desta unidade 

caracteriza-se como depósitos marinhos, evidenciando estratificações 

plano-paralelas. 

Grupo Passa Dois 

Formação lrati - esta formação caracteriza-se por estar subdividida 

em dois membros, o primeiro, Membro Assistência, é constituído de folhelhos 

pirobetuminosos e calcáreos, e o segundo, membro Taquaral (inferior), é 

composto por intercalações de siltitos cinza claro e escuro. 

Formação Corumbataí - esta formação é constituída de argilitos, 

siltitos e folhelhos cinza escuros, avermelhados, arroxeados, apresentando 

como característica peculiar, intercalações de bancos carbonáticos, 

silexi tos e camadas de arenitos matures finos. A ambiência desta formação 

caracteriza-se por ambientes marinhos de planície de maré. 

Grupo São Bento 

Formação Pirambóia - caracteriza-se por apresentar arenitos finos a 

médios, de coloração esbranquiçada a avermelhada, podendo apresentar 

porções síltico-argilosas. As estruturas predominantes são estratificações 
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cruzadas de pequeno a médio porte. Uma característica desta unidade é a 

presença de níveis de folhelhos e arenitos argilosos de cores variadas. A 

ambiência desta unidade é considerada de origem fluvial e de planície de 

inundação 

Formação Botucatu - caracteriza-se por apresentar arenitos de 

g ranulação fina a média com grãos bem arredondados e superfície fosca, 

bem selecionados e baixa porcentagem de finos. Segundo NISHYIAMA 

( 1991 ) , pode ser observado localmente arenitos conglomeráticos na base 

do pacote. As estruturas sedimentares mais comuns são estratificações 

c ruzadas planares de grande porte e tangenciais à base. A ambiência 

desta formação c aracteriza-se por um ambiente desértico com seus vários 

subambientes. Uma outra característica desta unidade é o alto grau de 

silici ficação em algumas porções da área, que segundo PARAGUASSU 

( 1972) é resultado da precipitação da sílica à partir da água subterrânea. 

Formação ltaqueri - esta formação a inda é assunto de grande 

discussão, em função puramente de questões de denominação 

(NISHYIAMA, 1991), contudo a sua ocorrência é confirmada na região da 

Serra de ltaqueri e é caracterizada por a renitos grosseiros conglomeráticos, 

com fácies pouco calcíferas e localmente com cimento silicoso, variando 

la teralmente para a renitos calco-conglomeráticos. Segundo COTIAS & 

BARCELOS ( 198 L apud NISHYIAMA, 199 1), estes sedimentos podem ser 

considerados de idade Cenozóica supra basálticas. Apresenta colorações 

rósea, vermelha e amarelada. Podem ser observados ainda seixos de 

quartzo centimétricos a decimétricos d ispersos em uma matriz arenosa e 

siltosa. 

Formação Serra Geral - caracteriza-se como derrames basálticos de 

composição toleítica, de coloração cinza a preta, textura afanítica, 

podendo ocorrer intercalações de arenitos intertrape. Estão incluídos aqui 

os derrames de lava, soleiras e diques de d iabásio . 
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Estruturalmente, segundo SOARES ( 197 4), pode ser identificado 

regionalmente sistemas lineares de falhas, falhas isoladas, sistemas horst

grabens, domos e flexuras estruturais. Como exemplo destas estruturas 

pode-se destacar o Sistema Horst-Graben Pau D' Alho e o Sistema Linear Rio 

das Pedras-Piracicaba-lpeúna. 

Para NISHYIAMA ( 1991), ocorrem falhas isoladas que apesar de muito 

freqüentes possuem pequena expressão na estrutura regional, podendo 

representar, ou não, diques de diabásio associados. 

3.5- Pedologia 

As informações contidas neste tópico, foram compiladas e resumidas 

do Levantamento Pedológico Semidetalhado da Quadrícula de São Carlos 

e da Folha de Piracicaba, executado pela Seção de Pedologia do Instituto 

Agronômico de Campinas. O objetivo da apresentação destas informações 

é a pormenorização de ocorrências dos diferentes tipos de solos e sua 

distribuição na área de pesquisa em questão. 

Na área foram identificadas 29 agrupamentos de solos, segundo a 

classificação do Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do 

Solo. As unidades de solo podem ser organizadas em grupos pedológico 

(nos quais ocorrem associações), contudo serão apresentados a seguir os 

principais agrupamentos pedológicos (Figura 3.4). 
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Figura 3.4- Carta Pedológica simplificada da área de estudo (Modificada 
das Cartas Pedológicas do IAC de 1984 e 1989). 

Principais agrupamentos pedológicos: 
• Aq - Areia Quartzosa. 
• Hi- Solos hidromórficos. 
• Le - latossolos Vermelho-escuros, álicos, textura argilosa ou 

muito argilosa. 
• Li - Solos Litólicos (agrupado por substrato de várias 

formações). 
• Lr - Latossolos roxos, eutróficos a distróticos, textura argilosa 

ou muito argilosa. 
• Lv -latossolos vermelhos-amarelos, álicos, textura média. 
• Or - Solos Orgânicos. 
• Pv - Podzólicos vermelho-amarelos, geralmente distróticos, 

abrúpticos, textura a renosa a médiia. 
• Te- Terra Rocha, podem oc orrer associados a solos litólic os 

como os da Formação Serra Geral. 

3.6 - Hidrologia e Hidrogeologia 

3.6.1 - Águas Superficiais 

A rede de drenagem da área de trabalho corresponde a duas 

subbacias da Bacia do Rio Corumbataí, ocupando a porção 

correspondente à depressão Periférica. 

As subbacias, tanto a do Rio Passa Cinco quanto a Bacia do Rio da 

Cabeça apresentam c aracterísticas distintas quanto à densidade de 
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drenagem, em algumas porções da área de pesquisa. A subbacia do Rio 

Passa Cinco apresenta características de média a alta densidade, 

caracterizada por um padrão subdendrítico. A subbacia do Rio da Cabeça 

caracteriza-se por apresentar uma alta densidade de drenagem, com 

exceção em pequenas porções, onde são obseNados densidades médias 

e caracterizada por um padrão dendrítico a subdendrítico . 

Em ambas subbacias é evidente em algumas situações o controle 

estrutural de algumas drenagens, evidenciados pelo caráter retilíneo e/ou 

paralelo das mesmas, além de outras feições como a forma em cotovelo. 

3.6.2 - Águas Subterrãneas 

Quanto ao sistema aqüífero que caracteriza a região estudada, 

destacam-se o Sistema Botucatu, representado pelas formações Pirambóia 

e Botucatu e o Sistema Diabásio, representa pelas rochas básicas da 

Formação Serra Geral (DAEE, 1974 e 1981 ). 

O Sistema Aqüífero Botucatu corresponde quase que a totalidade da 

área e c aracteriza-se como um aqüífero livre podendo apresentar 

localmente características de confinado ou semi-confinado. 

O Sistema Aqüífero Diabásio ocorre localmente na porção sudoeste 

e nordeste e sempre associados a sistemas de fraturamento. 

De acordo NISHYIAMA ( 1991 ), no que se refere às características 

hidráulicas, o Sistema Botucatu apresenta as seguintes características: 

Municípios 
Propriedades ITIRAPINA ANALÂNDIA 

hidráulicas Min. Max. 
Q/S (m3/h/m} 3.8 4.7 0.2 

T (m2/dia) 70 11 2 8 
K (m/dia) 0.5 0.9 0.4 

Os valores de capacidade específica e de transmissividade para o 

Sistema Botucatu não são representativos para todo o pacote e sim uma 

média. As zonas aqüíferas do Grupo Passa Dois apresentam valores de 

capacidade específica e transmissividade variando de 0.05 a 1 .25 m3/h/m e 

inferiores a 1Om2/dia respec tivamente (DAEE, 1981). 
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CAPÍTULO 4: OBTENÇÃO, TRATAMENTO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

4.1 - Aspectos Metodológicos 

Com base na análise das metodologias que abordam estudos de 

cunho ambiental e/ou geoambiental (LOPES, 1998 e GRECCHI, 1998), a 

definição e identificação de unidades homogêneas ou com 

heterogeneidades aceitáveis, englobam atributos associados a materiais 

superficiais, substrato rochoso, Landforms, processos geodinâmicos (naturais 

e/ou induzidos) e uso e ocupação do solo, entre muitos outros. 

Considerando tais atributos, foram realizadas avaliações e diagnósticos, 

tornando relevante as restrições e aptidões do meio físico, buscando a 

melhor elaboração das propostas e procedimentos adotados na 

manutenção da qualidade do meio físico. 

Os procedimentos utilizados no presente trabalho, são os apontados 

na proposta metodológica de ZUQUETIE ( 1993) e ZUQUETTE et.a/. ( 1997), 

além dos fundamentos da cartografia geoambiental, segundo SOBREIRA 

(1995) e CENDRERO (1982, 1987 e 1988). 

Com a finalidade de agilizar os procedimentos metodológicos, foram 

utilizados os recursos presentes nos Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), principalmente no que concerne a obtenção e exploração do 

potencial de cruzamento das informações. Foram ainda utilizados trabalhos 

de fotointerpretação, checagem de campo e coleta de amostras para um 

tipo de ensaio específico sobre os materiais superficiais (materiais 

inconsolidados) da área de estudo. 

Muitas informações sobre à área de estudo já se encontram 

disponíveis, como no Projeto Piracena realizado desde 1992, o qual teve 
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como objetivo principal, a elaboração de um diagnóstico ambiental e 

hidrológico para toda a Bacia do Rio Piracicaba, tornando acessíveis seus 

dados em formato web (www - Internet), além dos trabalhos de 

mapeamento geotécnico já realizados como os produzidos por NISHIY AMA 

(1991) e LOLLO (1995). 

Ao mesmo tempo em que o levantamento dos dados era realizado, 

foi elaborado o Mapa de Landforms, através de trabalhos de 

fotointerpretação e posterior checagem em campo das informações 

obtidas. A elaboração do Mapa de Landform objetivou definir unidades 

homogêneas para facilitar uma avaliação integrada da área, tendo como 

reflexo de fundo as características geológicas, pedológicas e dos processos 

geodinâmicos associados. 

Outros documentos levantados, avaliados e elaborados foram: Mapa 

de Substrato Rochoso (obtidos de NISHIYAMA, ( 1991) e PEJON ( 1992)), Mapa 

de Bacias Hidrográficas (interpretação por fotografias aéreas), Mapa 

Pedológico (IAC, 1984 e 1989), Mapa de Materiais lnconsolidados 

(NISHIYAMA, 1991 e PEJON, 1992) e checagem de campo) e Mapa de 

Documentação, sendo que neste último constam pontos de coleta e 

controle realizados durante as atividades de campo deste trabalho e os 

produzidos por NISHIY AMA ( 1991) . 

Foram produzidos também alguns documentos cartográficos 

intermediários com a finalidade de serem avaliadas as situações de 

favorabilidade ou de restrições, como as cartas de susceptibilidade à 

erosão, potencial à infiltração, potencial agrícola e Carta de Extensão do 

Menor Percurso da Água Superficial. 

A confecção do Mapa de Landform serviu como base para a 

elaboração da Carta de Comportamento do Meio Físico como Base para o 

Zoneamento Geoambiental, na qual estão inseridas e/ou confrontadas as 

informações de cada um dos documentos elaborados, sendo que cada 

unidade foi avaliada sob diversos aspectos, caracterizando-as com uma 

maior ou menor favorabilidade ou restrição frente à diversas solicitações. 

Maiores comentários a respeito desta carta serão discutidos no tópico 

referente a sua elaboração. 
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A Figura 4.1 a seguir apresenta a seqüência metodológica adotada 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

l.evisão 

I ____::iográfica 

- - --l levantamento de 
Dados Existentes 

Aquisição de 
Novos Dados 

- Seleção dos Dados I--- -

r--

Fotointerpretação 
- Atualização de Cartas 

e Mapas 

~ 

Digitalização e/ou 
Vetorização dos 

Dados. 
Rasterização e 

Edição dos Dados 

Reclassificação do 
Mapa de LandfomJs 

conforme os 
Atributos Envolvidos 

[

IDRISI 
- - AutoCad 

Cartas Temáticas 

Carta de Comportamento do Meio 
Flslco como base para o 

Zoneamento Geoamblentat 

Figura 4.1 - Seqüência metodológica empregada. 

4.2 - Obtenção das Informações 

Elaboração de 
Cartas e Mapas 
Intermediárias 

Várias fontes de informações e diversas instituições foram consultadas 

(IG-USP, IAC, UNICAMP, UNESP- RIO CLARO, EP- USP, INPE, IPT etc), com a 

finalidade de seleção dos documentos básicos necessários para início do 

trabalho. Após a fase de pesquisa e seleção, foram realizadas análises sobre 
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cada documento obtido, para que se procedesse à fase de entrada de 

dados dentro dos outros sistemas de tratamento das informações como o 

Sistema de Informações Geográfica IDRISI. 

Muitas são as metodologias que abordam o zoneamento ambiental 

ou geoambiental e da mesma forma, muitas destas consideram os atributos 

de forma diferente uma das outras. Esta grande diferença pode ser 

observada principalmente no que se refere ao objetivo do estudo, 

localização da área e finalidade do uso da cartografia geoambiental e 

principalmente à área de conhecimento que envolve o trabalho. 

4.3- O Sistema de Informação Geográfica IDRISI 

O Sistema IDRISI (Ciark University Graduate School of Geography) é 

um sistema econômico, projetado para fornecer um fácil acesso para a 

tecnologia de análise geográfica. 

Este sistema consiste basicamente de uma estrutura simples de 

dados, permitindo ao usuário efetuar suas próprias aplicações, tendo como 

informações básicas mapas, fotografias aéreas e imagens d igitais, 

devidamente tratadas. É constituído por 3 módulos, os quais são: 

• Módulos Centrais: fornecem os utilitários para entrada, 

armazenamento, administração, manipulação e análise das 

características das imagens; 

• Módulos Satélites : fornecem extensões geralmente associadas 

com um módulo analítico fundamental, como o tratamento 

digital de imagens ou do SIG e 

• Módulos Periféricos: estão associados com as necessidades 

particulares de projetos específicos de investigação, sendo 

inteiramente de natureza analítica. 

4.4 - Entrada de Dados 

Esta fase da pesquisa pode ser considerada como uma das mais 

importantes e delicadas de todo o trabalho, principalmente no que se 

refere à entrada das informações gráficas dentro do Sistema de Informação 

Geográfica IDRISI. 
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Posteriormente ao entendimento do uso do sistema e preparação 

dos documentos básicos, foi definida a conversão dos mapas tradicionais 

para o formato digital. O processo de digitalização como é chamado, 

pode ser executado através de dois procedimentos, os quais são: uso d e 

mesa digitalizadora e digitalização em tela. Para ambos os processos é 

necessária uma dispendiosa demanda de tempo, tanto durante como 

depois do processo de vetorização, para a finalização dos documentos no 

formato digital. 

As entidades gráficas representadas por elementos disc retos, formam 

a representação "vector" (linhas, pontos, contornos de polígonos, etc), se 

necessário estas informações podem ser representadas na forma "raster" , 

constituindo uma representação contínua do meio, como comentado no 

item 2.7.4 do Capítulo 2. 

4.4.1 - Vetorização das Informações 

Para serem efetuadas as análises e apresentação dos mapas e 

c artas da área de estudo, foi necessário antes, entrar com tais informações 

dentro de sistemas de edição gráfica, no caso o software AutoCad®, tanto 

para vetorização (dig italização) quanto para edição e impressão d os 

documentos cartográficos. 

Os documentos utilizados como base inicial de todos os mapas e 

cartas básicos, foram as folhas topográficas do IBGE, na escala de 1 :50.000, 

de ltirapina (SF-23-M-1-3), Rio Claro (SF-23-M-1-4) e Piracicaba (SF-23-M-1-2), 

sobre as quais foram lançadas todas as informações produzidas durante o 

desenvolvimento do trabalho. 

Para entrada das informações vetoriais dentro dos Sistemas de 

Informações Geográficas IDRISI, é necessário que o polígono 

correspondente a cada unidade mapeada esteja fechado, para 

posteriormente ser exportado em formato DXF (necessariamente na versão 

AutoCad:!il R 12). 

Após exportado o arquivo vetorial (DXF) , o mesmo d everá ser 

importado para o SIG-IDRISI, utilizando-se a opção import do menu File 

(Fig ura 4.2) e posteriormente ser convertido para o formato raster, para que 
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desta forma seja possível a execução das operações de análise e 

cruzamento das informações. 

A conversão para o formato raster é feita utilizando-se a opção 

raster/vector conversion do menu Reformat, onde é necessário a entrada 

do arquivo vector contendo as informações necessárias para as análises. 

Figura 4.2- Modulo de importação e exportação do Sistema IDRISI. 

A Tabela 4.1 a seguir apresenta os documentos cartográficos que 

foram vetorizados dentro software AutoCad® e os produzidos dentro do SIG

IDRISI. 

Tabela 4.1 - Documentos vetorizados e produzidos via SIG-IDRISI para 
apresentação das informações. 

Vetorlzação (digitalização) 

Documento Cartográfico Digitalizado 
(AutoCad®) 

Carta Topográfica 
Carta Pedológica 

Mapa de Substrato Roc hoso 
Mapa de Materiais lnconsolidados 

Mapa de Bacias Hidrográficas 
Mapa de Landforms 

Mapas e Cartas Produzidos 
(SIG-IDRISI) 

Carta de Declividade 
Carta de Susceptibilidade à Erosão 

Carta de Potencial à Infiltração 
Capa de Potencial Agrícola 

Carta do Comportamento do meio físico como 
base para o Zoneamento Geoambiental 

4.5 -Processamento de Dados, Análise e Modelamento 
Após a digitalização dos mapas e cartas, procedeu-se a 

reclassificação e ponderação relativa de cada unidade contida nos 

documentos cartográficos básicos, frente às solicitações de cada processo 

natural que está sendo analisado. 
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É necessário salientar que a reclassificação por ponderação das 

unidades é um processo subjetivo de atribuição de pesos, refletindo assim 

um determinado nível de conhecimento dos processos e cond ições 

envolvidos. Por este motivo esta atribuição de pesos deveria ser realizada 

por um grupo interdisciplinar de profissionais q ue atuem na área. 

Esta reclassificação por ponderação, dentro do SIG-IDRISI, é feita 

a través da análise dos atributos e condições do meio físico, atribuindo-se 

pesos que variam de menos a mais importantes em relação ao processo 

estudado. Esta ponderação é feita a través d a criação de um arquivo de 

valores, onde estão presentes os identificadores de cada unidade e seu 

correspondente valor de importância. Esta análise é realizada através da 

opção do Menu Data En try/Edit. 

Depois da a tribuição dos pesos é necessário se realizar uma 

normalização das unidades, efetuando-se uma padronização dos valores 

de cada imagem. Para isto foi utilizado a opção do comando STRETCH do 

módulo Analysis/DataBase Query, fazendo com que cada imagem seja 

represen ta tiva dentro de um intervalo padrão, que varia de O a 255. Desta 

forma, cada informação contida nas imagens poderá ser confrontada 

igualmente. 

O c ruzamento das informações (cartas e mapas), dentro do SIG

IDRISI, é feito através do processo de modelamento, utilizando a técnica de 

Avaliação Multicriteria l (MC E - Multi Criteria Eva/uation), disponível no 

módulo Ana/ysis/Decision Supporf!MCE e fazendo-se uso do Método de 

Combinação Linear Ponderada (WLC - Weighted Linear Combination) 

(Figura 4.3). 

Este método de combinação utiliza os a tributos através de uma 

ordenação hierárquica, em uma matriz de correlação paritária, 

comparando-se a importância relativa de cada atributo frente ao processo 

em análise. A escala de comparação dentro do sistema IDRISI, corresponde 

a uma escala contínua que vai da menos a mais importante (Figura 4.4). 
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Figura 4.3 - Modulo de Avaliação Multicriterial do Sistema IDRISI. 

~ .. -....-. .. o..a ~a• 

Figura 4.4 - Matriz de Correlação e escala de comparação paritária do 
Módulo de Avaliação Multicriterial, utilizado na obtenção dos 
pesos individuais de cada atributo analisado. 

Após a e laboração da matriz de correlação, obtém-se os pesos 

individuais das cartas envolvidas na análise, para isto é necessário fazer uso 

do comando Weight (Módulo Analysis/Decision Support/Weigth), do Sistema 

IDRISI. 

Além dos valores dos pesos, obtém-se também a taxa de 

consistência de ponderação, devendo esta, segundo SAATY (apud 

FERREIRA, 1996), ser sempre inferior a 0.10, o que indica a probabilidade na 

qual os valores dos pesos obtidos não tenham sido escolhidos 

aleatoriamente. 

Após a obtenção dos pesos, a través do procedimento descrito 

a nteriormente, estes são utilizados no módulo MCE (Multi Criteria Evaluation), 

para a obtenção de uma imagem, o nde estarão contidas todas as 
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informações a respeito dos atributos avaliados em cada situação 

específica. Esta imagem deve então ser reclassificado de acordo com a 

definição do atributo que se queira representar. 

4.6 - Documentos Cartográficos Elaborados 

Os documentos elaborados tomaram como base fundamental a 

proposta metodológica de ZUQU ETTE ( 1993), a qual fundamenta-se na 

produção e análise de um conjunto de documentos gráficos que visam 

representar o meio físico, e que, quando associados a outros documentos, 

relativos ao comportamento do meio, permitam o zoneamento de uma 

área em função das solicitações e restrições impostas. 

Foram ainda utilizadas outras ferramentas como a Técnica de 

Avaliação de Terreno, seguindo a sistemática proposta por LOLLO ( 1995) e a 

utilização dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

Todos os documentos foram executados na escala 1:50.000, seguindo 

as finalidades propostas para a área de estudo e em função também das 

informações já disponíveis. 

4.6.1 - Documentos Básicos 

4.6.1.1 -Mapa de Documentação (Anexo I) 

Neste mapa constam a rede de drenagem digitalizada das cartas 

topográficas que abrangem a área de pesquisa (ltirapina - SF-23-M-1-3, Rio 

Claro - SF-23-M-1-4 e Piracicaba - SF-23-M-111-2), contendo desta forma 

menos detalhe que o Mapa de Bacias Hidrográficas. Ainda estão inseridos 

neste documento os pontos de controle e coleta realizados durante os 

trabalhos de campo e os realizados por NISHYIAMA ( 1991 ), além de outras 

informações como vias de acesso, ferrovias e cidades. 

4.6.1.2 - Mapa de Bacias Hidrográficas (Anexo 11) 

A obtenção deste mapa foi feita à partir da digitalização 

(vetorização) da rede de drenagem, traçada com auxílio de fotografias 

aéreas em escala 1 :60.000. 
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Como a área de estudo abrange uma extensa região, de 

aproximadamente 520 km2, esta foi compartimentada em duas subbacias, 

as quais recebem o nome de suas principais drenagens, sendo elas: Bacia 

do Rio Passa Cinco e Bacia do Rio da Cabeça. 

4.6.1.3- Mapa de Substrato Rochoso (Anexo 111) 

Pelo fato de não ser objetivo deste trabalho e a existência de 

mapeamentos geológicos compatíveis com a realização deste, não foi 

elaborado um novo mapa geológico para a área, tendo sido obtido à 

partir de dados já existentes (PEJON, 1992; NISHYIAMA, 1991), além dos 

trabalhos de campo e de fotointerpretação, com a finalidade de levantar 

as informações referentes à litoestratigrafia que constitui a área de estudo. 

A descrição das unidades que compõem este documento já foram 

apresentadas no tópico 3.2.3 do CAPÍTULO 3. 

4.6.1.4 - Mapa de Materiais lnconsolidados (Anexo IV) 

Para a geotecnia existe uma grande necessidade do conhecimento 

e uma abordagem integrada dos materiais do substrato rochoso com os de 

superfície e seus processos, sendo eles naturais ou não. Por este motivo é 

que os materiais inconsolidados, representados na forma de um documento 

cartográfico, constituem um documento analítico de grande importância 

para o conhecimento adequado da dinâmica do meio. 

Os materiais inconsolidados apresentam-se classificados em residuais, 

quando estes estão desenvolvidos sobre a rocha à qual lhe deu origem, e 

retrabalhados, destacando-se por qualquer material inconsolidado que 

tenha sofrido qualquer tipo de transporte. 

Como auxílio na definição e caracterização das unidades deste 

mapa, foram realizados trabalhos de fotointerpretação, com supervisão de 

campo para observação, descrição e amostragem dos materiais 

superficiais da área. As informações obtidas em ensaios específicos sobre 

estes materiais permitiram avaliar as unidades mapeadas em função de 

algumas características específicas. Outros ensaios de laboratório (ensaios 
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de caracterização e índices físicos) realizados por NISHYIAMA ( 199 1) 

também auxiliaram na definição das unidades. 

A etapa de fotointerpretação permitiu identificar unidades com 

graus de heterogeneidades baixos, no que diz respeito à textura dos tons de 

cinza das fotografias aéreas. Desta forma foi possível identificar um total de 

16 unidades entre materiais inconsolidados residuais e transportados. 

Os trabalhos de campo, tanto para observação, descrição e 

amostragem, permitiram uma análise do comportamento destes materiais 

dentro do ponto de vista de a lteração, textura e por vezes espessura e/ou 

profundidade. Foram visitados um total de 99 pontos, incluindo os pontos de 

amostragem e descrição realizados por NISHYIAMA ( 199 1), dentre os quais 

foram selecionados 25 pontos para amostragem (ANEXO 1). 

Sobre estes materiais foram realizados ensaios específicos como o 

Ensaio de Erodibilidade de Materiais lnconsolidados, como apresentados 

por PEJON (1992), segundo NOGAMI & VILLIBOR (1979). A técnica deste 

ensaio e seus resultados podem ser observados no APÊNDICE I. 

A seguir serão descritas as unidades identificadas na área de estudo. 

Materiais lnconsolidados Residuais: 

• Residuais do Sub-Grupo Itararé I Ritar) - Esta unidade é constituída 

por materiais arenosos e argilosos, apresentando pequena 

espessura, geralmente inferiores a 2m. 

• Residuais da Formação Tatui (Rta) - Esta unidade é semelhante a 

unidade Ritar, apresentando materiais inconsolidados de 

pequena espessura, podendo em alguns casos expor a rocha sã. 

Estes materiais apresentam uma elevada porcentagem de 

materiais finos e quantidades subordinadas de areia fina, 

associada a fragmentos de siltitos de tamanhos milimétricos a 

centimétricos. 

• Residuais da Formação lrati (Rir) - Materiais inconsolidados com 

textura argilosa, apresentando nódulos de silex em quantidades 

variáveis. Corresponde a alteração de folhelhos, caracterizada 

por espessuras elevadas, podendo alcançar até dezenas de 
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metros, em declividades baixas, em declividades altas formam 

camadas delgadas de alteração. 

• Residuais da Formação Corumbataí (Rco) - Esta unidade 

apresenta espessuras variáveis, desde poucos centímetros até 5m. 

As espessuras menores são observadas em declividades mais 

acentuadas e desenvolvidos em substrato siltoso ou silto-arenoso. 

Quando ocorrem resquícios de material rochoso estes materiais 

podem exibir um intenso empastilhamento. 

• Residuais da Formação Pirambóia (Rpi) - Estes materiais são 

caracterizados por areias argilosas de coloração amarelada e 

alaranjada. O perfil desta unidade não ultrapassa 5m de 

espessura. Ocorre um caimento no teor de finos com a 

profundidade, denotando uma passagem mais ou menos brusca 

entre os níveis essencialmente arenosos. 

• Residuais da Formação Botucatu (Rbo) - Materiais arenosos 

caracterizados por apresentar uma elevada porcentagem de 

areia, ausência de coesão e espessuras que podem superar 20m. 

• Residuais da Formação Serra Geral e dos Magmatitos Básicos (Rsg 

e Rmb) - Esta unidade apresenta textura predominantemente 

argilosa e coloração vermelha a arroxeada, contudo pode-se 

observar que em algumas localidades apresentam-se bastante 

siltosos. Nos locais com presença de silte estes materiais 

destacam-se por uma coloração amarelada e estrutura rochosa 

sutilmente preservada. 

• Residuais da Formação ltaqueri (Ritaql - esta unidade é 

caracterizada por materiais arenosos, mal selecionados, 

apresentando uma textura média arenosa e argilosa. São 

observados seixos de quartzo de tamanhos variados, variando de 

centimétricos a decimétricos. Apresenta um elevado teor de 

fração silte. 
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Materiais lnconsolidados Retrabalhados: 

• Retrabalhados Arenosos 1 (Sarl) - Estes materiais caracterizam-se 

por se apresentar como areias pouco argilosas, com espessuras 

relativamente grandes e uma homogeneidade textura! ao longo 

do perfil e linha de seixo na base. Caracteriza-se com baixa 

resistência à erosão. 

• Retrabalhados Arenosos 2 (Sar2) - Caracteriza-se por apresentar 

um constituinte essencialmente arenoso, contudo com uma 

heterogeneidade textura! bastante destacada ao longo do perfil. 

Observa-se uma intensa atividade erosiva, em locais cuja a 

declividade esteja bastante acentuada. 

• Retrabalhados Arenosos 3 (Sar3) - Estes materiais arenosos 

constituem depósitos coluvionais, com contribuição 

predominante da Formação Botucatu. Suas espessuras variam em 

função da declividade associada e da distãncia da área fonte. A 

textura desta unidade mantém uma semelhança muito grande 

com a formação a qual lhe deu origem. Apresenta uma 

tendência a processos erosivos acentuados. 

• Retrabalhados Mistos (Smi) - Caracterizam-se por apresentarem 

porcentagem relativamente elevadas de materiais arenosos e 

misturados em parte por materiais argilosos adjacentes, 

proveniente dos magmatitos básicos. Freqüentemente ocorrem 

associados às rochas básicas, contudo sua textura arenosa os 

diferenciam das mesmas. Exibem coloração vermelho-escura. 

• Retrabalhados do Basalto (Stba) Apresenta elevada 

porcentagem de material argiloso, misturados em parte com 

materiais arenosos. Freqüentemente ocorrem associados às 

rochas básicas, apresentando também fragmentos de basalto 

alterados, variando de centimétricos a decimétricos. Exibem 

coloração vermelho-escura. 

• Depósitos de T álus (Ta) - Constituem-se de materiais grosseiros de 

dimensões variadas, principalmente fragmentos angulosos d e 

arenito silicific ado da Formação Botucatu e de Basaltos da 
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Formação Serra Geral. Apresentam declividades elevadas e 

grande facilidade de instalação de processos erosivos. 

• Retraba lhados orgânicos e aluvionares (Or-Al)- Unidade restrita às 

planícies a luvionares de algumas d renagens. São representados 

por camadas superficiais ricas em matéria orgânica, coloração 

cinza a preta. Sob estes sedimentos são observados sedimentos 

aluvionares e/ou coluvionares. 

• Concrecões Lateríticas (CI) - Nódulos esféricos ferruginosos 

cimentados, milimétricos a centimétricos, variando de maciços a 

desagregáveis. Sobrepõem-se à Formação ltaqueri. 

4.6. 1.5- Mapa de Landform (Anexo V) 

A obtenção desta mapa partiu da aplicação da Técnica de 

Avaliação do Terreno, segundo a sistemática proposta por LOLLO ( 1995). 

Esta técnica objetiva o levantamento das condições naturais do terreno, 

compartimentando e caracterizando desta forma o meio físico em 

unidades homogêneas (ou com heterogeneidades aceitáveis), o que 

permite um zoneamento do terreno em termos de feições do relevo e do 

significado destas feições em função dos materiais relacionados (rochosos e 

in consolidados). 

Antes de se iniciar maiores comentários a respeito deste mapa, 

convém salientar que a compartimentação do terreno em termos de 

/anforms, são utilizadas três níveis hierárquicos, os quais são função d ireta do 

grau de detalhamento ou objetivo da a nálise efetuada e da escala 

adotada. Os níveis hierárquicos são: 

• Sistema de Terreno (Land System) - podem ser caracterizados 

como associações de feições de relevo que apresentam 

condições de processos evolutivos semelhantes e associações 

com materiais rochosos. 

• Unidade de Terreno (La nd Unit) - este nível hierárquico pode ser 

representado por uma feição individuaL a qual se distingue por 

determinado subconjunto de processos diferentes dos demais. 

Para a delimitação destas unidades são utilizadas características 
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morfológicas como a inclinação de vertentes, amplitude do 

relevo, forma topográfica e características de drenagem. 

• Elemento de Terreno (Land Element) - este nível corresponde à 

menor subdivisão de um terreno, baseando-se na inclinação ou 

forma das vertentes, posição ou forma topográfica do elemento. 

A Figura 4.5 a seguir representa os níveis hierárquicos de subdivisão 

do terreno. 

I. COLI:\"A 

~ "·· .. , i 

Figura 4.5- Aplicação da Técnica de Avaliação do Terreno, modificado de 
COOKE & DOORNKAMP (1 990, apud LOLLO, 1995) . 

A elaboração deste mapa constituiu no levantamento das 

informações do meio físico, através de trabalhos de fotointerpretação em 

escala 1 :60.000, auxiliada por observações de campo e mapas topográficos 

em escala 1 :50.000. Esta primeira etapa permitiu uma compartimentação 

preliminar da área, na qual foram reconhecidos e individualizados os 

sistemas de landforms existentes. 

Em uma segunda etapa de campo e contínua interpretação das 

fotografias aéreas foi possível a identificação das unidades de terreno, o 
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que proporcionou um maior refinamento da compartimentação do mesmo. 

Para a classificação dos tipos de relevo, foi adotada a classificação 

proposta por PONÇANO et. a/. ( 1981) (Ta bela 4.2). 

Tabela 4.2 - Classificação dos tipos de relevo, segundo PONÇANO et.al. 
(1981) . 

Amelitudes Locais Declividades Predominantes Tieos de Relevo 
<5% Ram12as 

< 100m 5o 15 % Colinas 
> 15% Morrotes 

5o 15 % Morros com encostas suavizadas 
100a 300m > 15% Morros 

>300 m > 15% Montanhas 

A seguir serão apresentados os sistemas de terreno identificados com 

suas respectivas unidades. 

Sistema A 

O Sistema de Terreno A apresenta uma distribuição areal de cerca 

de 7 4.4 km2 na área estudada. Consiste em uma associação de escarpas 

abruptas e colinas onduladas pequenas à médias. As escarpas apresentam

se com vales estreitos e uma freqüência de canais elevada. As colinas, 

caracterizam-se por um relevo ondulado com pequenos vales abertos e 

uma freqüência de canais média. 

A seguir são descritas as unidades correspondente a este sistema. 

• Unidade A 1 - corresponde às escarpas abruptas altamente 

dissecadas, caracterizadas também por uma alta freqüência de 

canais. Esta unidade encontra-se sustentada pelos arenitos 

silicificados da Formação Botucatu e pelos derrames basálticos 

da Formação Serra Geral. Apresenta materiais inconsolidados 

residuais rasos. Ocupa 55 km2. 

• Unidade A2 - corresponde a pequenos vales fechados, 

caracterizados por encostas côncavas, freqüência de canais 

média e presença de depósitos aluvionares. Substrato rochoso 

formado pelas rochas das formações Botucatu e Serra geral e 
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materiais inconsolidados residuais pouco espessos e transportados 

arenosos. Ocupa 1.1 km2. 

• Unidade A3 - corresponde a pequenas colinas onduladas 

apresentando encostas convexas caracterizadas com uma 

freqüência baixa de canais. Apresenta substrato rochoso formado 

por rochas das formações Botucatu, Pirambóia e Serra Geral, 

além de materiais inconsolidados residuais destas formações e 

transportados arenosos. Ocupa 18.3 km2. 

As Figuras 4.6 a e b abaixo representam as unidades A 1 e A3 do 

Sistema de Terreno A. 

(a) 

(b) 

Figura 4.6- Sistema de Terreno A. a) Unidade de terreno A 1; b) Unidade de 
Terreno A3. 
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Sistema B 

Em função da escala de trabalho adotada, este sistema apresentou

se com pouca heterogeneidade em relação às feições presentes, tornando 

sua individualização em unidades não necessária. 

O Sistema de Terreno B apresenta uma distribuição em área de 

aproximadamente de 47.5 km2 e pode ser caracterizado por colinas 

suavemente onduladas, amplas a médias, além de vales pequenos, abertos 

e pouco profundos, apresentando uma freqüência de canais baixa e 

encostas côncavas. Caracteriza-se por apresentar um substrato rochoso 

composto pela Formação Botucatu, além de materiais inconsolidados 

residuais desta formação e retrabalhados arenosos. 

Na Figura 4.7 abaixo observa-se uma vista geral do Sistema de 

Terreno B. 

Figura 4.7- Sistema de Terreno B. 

Sistema C 

Este sistema apresenta uma distribuição areal de aproximadamente 

58.6 km2, caracterizando-se por apresentar um relevo ondulado 

representado por colinas pequenas a médias, com topos angulosos, 

contudo evoluindo para topos mais arredondado nas colinas maiores, 

apresentando vales profundos, ora fechados ora abertos e uma freqüência 

de canais predominantemente muito alta. 

A seguir são descritas as unidades correspondente a este sistema. 

• Unidade C 1 - corresponde a vales pequenos pouco profundos e 

abertos, apresentando encostas convexas e uma freqüência de 
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canais muito alta. Podem ser observados evidência de substrato e 

a presença de ravinamentos. Substrato rochoso composto pela 

Formação Serra Geral e também por materiais inconsolidados 

residuais do substrato e retrabalhados mistos pouco espessos. 

Ocupa 8.6 km2. 

• Unidade C2 - caracteriza-se por colinas médias, alongadas, 

onduladas de topos angulosos, encostas convexas e elevada 

freqüência de canais. Caracteriza-se pelo substrato rochoso 

composto pelas formações ltaqueri e Serra Geral, e por materiais 

inconsolidados retrabalhados arenosos espessos. Ocupa 2.0 km2. 

• Unidade C3 - corresponde a pequenas colinas onduladas e 

encostas convexas e apresentando uma freqüência de canais 

alta. Apresenta substrato rochoso caracterizado pela Formação 

ltaqueri e materiais inconsolidados residuais pouco profundos. 

Ocupa 47.0 km2. 

• Unidade C4 - corresponde a colinas médias a amplas, 

suavemente onduladas a aplainadas, enc ostas convexas e 

freqüência baixa de canais. Substra to rochoso composto pela 

Formação ltaqueri e materiais inconsolidados residuais pouco 

espessos. Ocupa 1.0 km2. 

A Figura 4.8 a e b abaixo representam o Sistema de Terreno C e a 

Unidade C3 do mesmo sistema, respectivamente. 
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(a) 

(b) 

Figura 4.8- a) Sistema de Terreno C; b) Unidade de Terreno C3. 

Sistema D 

Este sistema apresenta grande expressão geográfica na área de 

estudo, distribuindo-se aproximadamente por uma área de 316 km2. 

Caracteriza-se por um relevo dissecado constituído por colinas onduladas 

pequenas a médias, apresentando vales pequenos e fechados e uma 

freqüência alta de canais. 

A seguir são descritas as unidades correspondente a este sistema. 

• Unidade D l - caracteriza-se por pequenas colinas onduladas, 

apresentando topos aplainados, encostas convexas e freqüência 

baixa de canais. Substrato rochoso caracterizado pelas 

formações Botucatu, Pirambóia, ltaqueri e Tatuí e por materiais 

inconsolidados residuais pouco espessos destas formações. 

Ocupa 36 km2. 

• Unidade 02 apresenta vales fechados e pequenos, 

apresentando encostas convexas e uma freqüência muito alta de 

canais. Predomina nesta unidade como substrato as formações 
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Botucatu, Pirambóia e Corumbataí, podendo ocorrer em áreas 

restritas as formações T atuí Itararé e magmatitos básicos 

localizados. Apresenta materiais inconsolidados residuais poucos 

espessos além de retrabalhados arenosos. Ocupa 253 km2. 

• Unidade D3 - caracteriza-se por vales médios e abertos, com 

encostas côncavas e freqüência baixa de canais. Substrato 

rochoso caracterizado pelas formações Tatuí e Itararé e materiais 

inconsolidados retrabalhados arenosos relativamente espessos. 

Ocupa 27 km2. 

A Figura 4.9 abaixo representa as unidades D 1 e D3 do Sistema de 

Terreno D. 

Unidade 03 
Unidade Dl 

Figura 4.9- Sistema de Terreno D. 

Sistema E 

Assim como o Sistema B este sistema também não apresentou 

nenhuma individualização. 

Destaca-se por ocupar uma área de aproximadamente 23.5 km2 e 

pode ser caracterizado também por apresentar uma associação de colinas 

médias amplas com topos aplainados, com encostas convexas. Vales 

pequenos e abertos, apresentando também uma freqüência baixa de 

canais. 

Destaca-se por apresentar um substrato rochoso composto pelas 

formações Corumbataí, lrati e Tatuí, além de materiais inconsolidados 

residuais e retrabalhados arenosos bastante espessos. 
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A Figura 4.10 abaixo representa o Sistema de Terreno E. 

Figura 4.1 O- Sistema de Terreno E. 

A Figura 4. 11 representa uma imagem raster sombreada em tons de 

cinza, obtida da interpolação das curvas de nível convertidas em um 

arquivo contendo os valores das coordenadas UTM (x e y) e valor de cota 

(z) de cada curva. O destaque em vermelho corresponde à representação 

dos landformsidentificados na área. 

Figura 4.11 - Unidades de Landforms sobrepostas à imagem raster, 
sombreada em tons de cinza (sem escala) . 
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Este tipo de representação fornece um excelente refinamento das 

informações topográficas, permitindo também uma boa correspondência 

com os landforms obtidos por fotointerpretação. A correlação entre estes 

dois tipos de representação permite retific ar e/ou ratificar se a divisão 

realizada durante a interpretação dos /andforms está coerente ou não. 

Para obtenção deste tipo de informação foi utilizado o método de 

Mínima Curvatura (Minimum Curvature), contudo podem ser utilizados 

também muitos outros métodos como Krigagem (Kriging) , Triangulação com 

interpolação linear (Triangu/ation with Linear lnterpolation), Vizinhança 

Natural (Natural Neighbor). Vizinho mais Próximo (Nearest Neighbor) etc, no 

entanto cada método pode gerar informações que não correspondam 

com a realidade física do terreno, devendo-se então utilizar todos os 

métodos de interpolação disponível e à partir de cada resultado, analisar o 

que mais se aproxima da realidade do terreno, evitando-se, por exemplo, 

padrões de topos achatado, encostas escalonadas entre outros aspectos. 

Para isto são utilizados um número muito grande de informações, o 

que torna a obtenção deste tipo de representação bastante demorada, 

em função do tempo de processamento requerido para interpolação de 

todas as informações. 

4.6.2 - Documentos Elaborados Via SIG-IDRISI 

4.6.2.1 -Carta de Declividade (Anexo VI) 

Esta carta foi realizada à partir da digitalização das curvas de nível 

das cartas topográficas em escala 1:50.000. A partir do arquivo vector (.DXF) 

contendo as curvas de nível, este foi convertido para um arquivo no 

formato ASCII ( .TXT), no qual constam as informação das coordenadas UTM 

(X e Y) e valor de cota (Z). De posse deste arquivo de dados (ASCII), 

procedeu-se à interpolação destes pontos utilizando-se o Software SURFER0 

7 .0, através de vários métodos, sendo que o que mais de aproximou da 

realidade foi o Método de Mínima Curvatura, com o qual foi criado uma 

malha de 1 035 linhas por 1736 colunas, dando origem a um arquivo com 

extensão .GDR (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3- Geometria das linhas do arquivo Grid (.GRD) para geração do 
Modelo Digital de Terreno. 

Direção Mínimo Máximo Espaçamento 
X 190778 242842 30 
y 75063 10 7537340 30 
z 467.58 1066.59 

Através do módulo de importação do SIG-IDRISI (File/lmport

Export/Software Especific Formats/SRFIDRIS) o arquivo .GRD é convertido em 

um arquivo deste sistema (.IMG). De posse deste arquivo é feita uma análise 

através do módulo Ana/ysis (Analysis/Context Operator/Surface/Siope), 

gerando uma carta de declividade generalizada, sendo esta 

posteriormente reclassificado em porcentagem ou em graus, em função 

das finalidades do estudo. 

A definição das classes de declividade foi realizada com base em 

aspectos de variação topográficas da área. permitindo assim a obtenção 

de 6 classes de declividade (Tabela 4.4) . 

Tabela 4.4- Classes de declividade adotadas para a área de estudo. 

Classes de Porcentagem (%) Graus (0 ) Area (km2) 
Declividades 

1 < 2 <0.9 48 
2 2 - 5 0.9 - 2.25 85 
3 5 - 15 2.25- 6.75 2 13.5 
4 15 - 30 6.75- 13.5 122 
5 30 - 45 13.5 - 20.25 36 
6 > 45 > 20.25 15.5 

A partir da interpolação das curvas de nível também foi possível 

obter o Modelo Digital de Terreno (MDT), bem como uma perspectiva 

ortogonal da área estudada (Figura 4.1 2). 
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Figura 4.12 - Perspectiva Ortogonal para a área de estudo, obtido à partir 
do modelado digital de terreno (sem escala} . 

4.6.2.2 - Carta de Extensão do Menor Percurso da Água Superficial -

CEMPAS (Anexo VIl} 

Esta carta foi obtida à partir de uma imagem de referência, 

correspondendo à drenagem detalhada da área, à partir de 

fotointerpretação das fotografias aéreas na escala 1 :60.000. 

Através do comando Buffer do menu Analysis/Disfance Operator 

Atribule o valor d o Buffer ou faixa de influência desejada, a qual será 

gerada à partir da imagem de referê ncia inicial. A imagem obtida 

apresenta 3 identificadores, os quais podem ser observados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 -Identificadores de um arquivo de faixas de influência. 

Identificador Significado 
o Valor da área externa à faixa de influência 

Valor da imagem de referência 
2 Valor da faixa de influência 
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Neste momento deve-se criar um arquivo de valores, através do 

comando Edit do Menu Data Entry, onde irão constar os valores em metros 

das faixas de influência geradas anteriormente. 

De posse deste arquivo de valores é necessário atribuí-lo ao arquivo 

que contém as faixas de influência, para isto deve-se utilizar o comando 

Assign do menu Data Entry. 

Este procedimento deve ser executado para a geração de todas as 

faixas de influência desejadas ( 100 a 1 000 metros). A partir de cada arquivo 

utiliza-se o comando /mage Co/cu/ator do Menu Ana/ysis/Da ta Base Query 

para obtenção da Carta de Extensão do Menor Percurso da Água 

Superficial final (CEMPAS), através da somatório dos arquivos individuais 

contendo faixas de 100 em 1 00 metros até o máximo de 1 000 metros. 

4.6.2.3- Carta de Susceptibilidade à Erosão (Anexo VIII) 

Para obtenção desta carta foram utilizadas as informações 

disponíveis nas cartas de Substrato Rochoso, Declividade, Pedologia, 

CEMPAS (equivalente à densidade de drenagem) e Materiais 

lnconsolidados. Cada carta foi avaliada individualmente, visando uma 

consideração mais especffica do a tributo responsável pela sua 

potencialidade, frente ao processo erosivo. A avaliação desta carta 

considera os processos erosivos, quanto à susceptibilidade natural por 

escoamento concentrado, analisando-se diversos parâmetros ao mesmo 

tempo. 

A ponderação das unidades do Mapa de Substrato Rochoso, 

levaram em consideração os seguintes a tributos: litologia, grau de 

intemperismo, resistência mecânica, além de outras informações baseadas 

em documentos já existentes. Para as unidades do Mapa de Materiais 

lnconsolidados, foram a nalisados a textura e a espessura destes materiais. 

No caso das unidades da Carta Pedológica, foram analisadas a textura, 

a tividade d'..l fração fina e perfil pedológico (divisão de horizontes) . Na 

ponderaçã:> das unidades da Carta de Declividade, admitiu-se que quanto 

maior a in :::li nação do terreno, maior seria a influência deste a tributo na 

instalaçãc, de processos erosivos. 
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No caso da carta correspondente à densidade de drenagem, foi 

utilizado a CEMPAS ou faixas de distânc ia/influência, na qual é utilizada o 

espectro de distâncias entre rios (em metros) , estruturado na forma de faixas 

eqüidistantes dos canais fluviais. A este tipo de operação em análise 

espacial dá-se o nome de Função de Vizinhança Extensiva (Ferreira, 1999), o 

que para este tipo de análise tiveram resultados bastante significativos. 

Uma outra fonte de informações que ajudou de forma bastante 

expressiva na definição da susceptibilidade à erosão, foram os resultados 

do ensaio de erodibilidade, realizados em amostras de materiais 

inconsolidados, coletados de uma forma que representassem a totalidade 

da área. 

Após a reclassificação de cada mapa e/ou carta, aos quais foram 

atribuídos valores que variam de menos a mais potencialmente susceptíveis, 

foi possível a obtenção das cartas que se caracterizam como: Cartas de 

Influência do Substrato Rochoso na Predisposição à Erosão; Cartas de 

Influência dos Materiais lnconsolidados na Predisposição à Erosão; Cartas de 

Influência de Unidades Pedológicas na Predisposição à Erosão; Cartas de 

Influênc ia da Declividade na Predisposição à Erosão e Cartas de Influência 

da Extensão do Menor Percurso da Água Superficial na Predisposição à 

Erosão. 

Para a obtenção da Carta de Susceptibilidade à Erosão todas as 

cartas caracterizadas como cartas de influência na predisposição à erosão, 

foram combinadas através do Módulo de Avaliação Multic riterial (MCE) do 

Sistema IDRISI. A atribuição prévia dos pesos a cada fator é realizada 

através de uma ordenação paritária hierárquica, comparando-se a 

importância relativa em cada atributo ana lisado, esta comparação é feita 

com base em uma escala contínua d e comparação paritária . 

A Ta bela 4.6 a seguir, apresenta um exemplo de reclassificação das 

unidades da Carta de Declividade com seus respectivos pesos e o grau de 

influência adotado no caso de susceptibilidade à erosão. 
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Ta bela 4.6 - A tributo e pesos adotados na reclassificação da Carta de 
Declividade, para Susceptibilidade à Erosão. 

Reclassificação para Susceptibilidade à Erosão 

Classes de Declividade(%) Pesos Atribuídos Grau de Influência/importância 
< 2 1 Muito baixo O 

2 - 5 1 Baixo 1 
5 - 15 2 Moderado 2 
15 - 30 2 Alto 3 
30 - 45 3 

> 45 3 

A Ta bela 4.7 a seguir apresenta a matriz de ponderação relativa 

entre os atributos e seus respectivos pesos obtidos para o cruzamento destas 

informações e a taxa de consistência. 

Tabela 4.7 - Matriz de correlação e pesos obtidos para c ruzamento das 
cartas individuais. 

Materiais Substrato Pedologia Declividade CEMPAS 
lnconsolldados Rochoso 

Materiais I 
lnconsolldados 

Substrato 1/5 1 
Rochoso 

Pedologla 1 5 1 
Declividade 1/3 5 1 1 

CEMPAS 1/3 3 1/3 1/5 1 
Fator Peso 

Materiais lnconsolidados 0.3529 
Substrato Rochoso 0.0472 
Pedologia 0.2589 
Declividade 0.2492 
CEMPAS 0.0919 

Taxa de Consistência: 0.07 

Na análise de cada parâmetro foram considerados aspectos teóricos 

e o conhecimento prévio da área, na tentativa de minimizar a subjetividade 

da análise e obtenção da carta final de susceptibilidade à erosão. 

A Figura 4.13 abaixo representa a Carta de Susceptibilidade à Erosão, 

gerada de acordo com os procedimentos descritos anteriormente. 
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Figura 4.13- Carta de Susceptibilidade à Erosão da área de estudo. 

4.6.2.4- Carta de Pote ncial à Infiltração (Anexo IX) 
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A análise deste documento cartográfico, no que se refere à 

o btenção dos atributos relacionados ao potencial de infiltração, não tem 

como finalidade d elimitar zonas mais ou menos favoráveis ou desfavoráveis 

a determinado tipo de efluente ou contaminante (defensivos agrícolas, 

domésticos ou industriais) , mas somente definir características do próprio 

meio frente às solicitações impostas. 

Desta forma, áreas c aracterizadas por solos (ou materiais 

inconsolidados) permeáveis, de pequena espessura e baixas declividades, 

constituem zonas favoráveis ou com um a lto potencial de infiltração e 

como conseqüência disto tornam-se vulnerável a contaminação das águas 

subsuperficiais (aqüíferos livres). 

Para a elaboração desta carta foram utilizados os seguintes atributos: 

materiais inconsolados, substrato rochoso, declividade e CEMPAS. 

As unidades das cartas básicas foram ponderadas e reclassificadas 

da mesma forma que na Carta de Susceptibilidade à Erosão, contendo 

apenas algumas ressalvas, como: Para o Mapa de Materiais lnconsolidados, 

foi utilizado também o valor da permeabilidade (k), obtido em trabalhos 

anteriores realizados sobre estas unidades (NISHIY AMA, 1989) . 
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No caso da Carta de Declividade, quanto menor a declividade 

maior o potencial à infiltração. Para a CEMPAS, quanto maior a distãncia , 

menor a densidade de drenagem e por conseqüência disto maior o 

potencial de infiltração. 

A Tabela 4.8 a seguir, apresenta um exemplo de reclassificação das 

unidades da Carta de Declividade com seus respectivos pesos e grau de 

influência adotado no caso de potencial à infiltração. 

Tabela 4.8 - Atributo e pesos adotados na reclassificação da Cartas de 
Declividade, para Potencial à Infiltração. 

Reclassificação para Potencial à Infiltração 
Classes de Declividade (%) Pesos Atribuídos Grau de Influência/Importância 

<2 3 Baixo 1 
2 - 5 3 Moderado 2 
5-15 2 Alto 3 
15 -30 2 
30-45 

> 45 

A Tabela 4.9 a seguir apresenta a matriz de ponderação relativa 

entre os atributos e seus respectivos pesos obtidos para o cruzamento destas 

informações e a taxa de consistência obtida. 

Tabela 4.9 - Matriz de correlação e pesos obtidos para cruzamento das 
cartas individuais. 

Declividade Materiais CEMPAS Substrato 
lnconsolidados Rochoso 

Declividade 1 
Materiais lnconsolldados 1 1 

CEMPAS 1/3 1/3 1 
Substrato Rochoso 1/5 1/5 1 1 

Fator Peso 
Declividade 0.3961 

Materiais lnconsolidados 0.3961 
CEMPAS 0.1170 

Substrato Rochoso 0.0908 
Taxa de Consistência: 0.01 

A Figura 4.14 abaixo representa a Carta de Potencial à Infiltração, 

gerada segundo os procedimentos descritos anteriormente. 
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Figura 4.14 - Carta de Potencial à Infiltração da área de estudo . 

4.6.2.5 - Carta de Potencial Agrícola (Anexo X) 

Para ASSUMPÇÃO et. ai. ( 1990) a avaliação da aptidão agrícola tem 

como objetivo, aumentar ou prolongar a vida útil e/ou a capacidade 

produtiva de uma área, evitando-se assim graves danos ao solo como a sua 

exaustão, além de outros malefícios. 

Várias são as metodologias que abordam a avaliação da aptidão 

agrícola, contudo de maneira geral tais metodologias abordam os níveis de 

manejo, os fatores limitantes ou restritivos, sempre acompanhados do grau 

de limitação de cada um destes fatores, para a obtenção das unidades o u 

classes de aptidão d o solo. Todas estas avaliações são resultantes da 

análise e integração de uma grande variedade de informações a respeito 

do solo como declividade, erodibilidade, profundidade efetiva, fertilidade, 

entre muitos outros (ASSUMPÇÃO et. ai. , 1990). 

A Carta de Aptidão Agrícola elaborada, foi executada à partir da 

análise dos atributos propostos por ZUQUETIE et. ai. ( 1993) (Tabela 4.1 0), com 

a finalidade primordial de se obter uma avaliação do potencial 

(favorabilidade ou restrição) da área de estudo frente aos aspectos 

agrícolas. 
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Tabela 4.1 O- Relação dos atributos e seus níveis, para definição das classes 
para elaboração da carta de potencial agrícola (ZUQUETTE 
et a/., 1993). 

CLASSES \ATRIBUTOS FAVORÁVEL MODERADA SEVERA RESTRITIVA 
Subslrolo Profundidade > 1.5 >0.7 >0,5 > 0,2 
Roc hoso (m) 
Moleriol Textura médio, argiloso. argilo- areia (<30%) arenoso (< Arenoso e ou 
lnconso- arenosa 90%) argilas 
lidado expansivas 

Eslruturas moderada ou sem maciça, eslrutura 
grosseiro 

Consistência friável duro muilo dura 
Níveis de boa retenção baixa retenção 
umidade 

C.T.C > 20 meq/lOOg lO meq/lOOg >2 < 2 meq/ l OOg 
(meq/l OOg (superficial) (superficial) meq/lOOg (superficial e 

T.F.S.A) > 10 meq/ 100g 5 meq/lOOg (superficial e subsuperficial 
(subsuperficial) (subsuperficial) subsuperfici 

ai) 
t. pH Negativa positiva 

PH 5,5 -7,5 <4- > 8 
Nutrientes altos níveis baixos níveis 

Pedregosídade sem ocorrência pequena média (> alto ocorrência 
(< 0,1%) ocorrência (0, 1- 2%) (>3%) 

1,0%) 
Salinida Ece• >2 2 - 8 8- 15 >15 

de (ms/c 
m) 

Sódio Meq/1 <0.2 0,2 - 1 > 1 >2 
trocá- OOg 

vel 
Na/CT >2 2- 10 > 10 > 15 
C (%) 

Capacidade de alto médio baixo baixo 
campo ou 
ponto de 

murchamento 
Porcentagem > 4% 2% 1% <0,1% 

de matéria 
orQãnica (%) 

Saturação em > 60 20-60 < 20 < 10 
bases 

Água Drenabilidade boa média mó má 
Profundidade >2 1-2 < 1 < 0,5 

Relevo Declividade (%) <8 8 -12 > 12 > 20 
Riscos Erosão baixa média alta alta ou muito 

alta 
Contaminação nulo o baixa baixa média alta 

das águas 
sub terrâneas 

Condições Meio físico adequado médi/ média/ inadequado em 
para adequado média um dos fa tores 

irrigo_ç_ão 
Água adequado adequada/ 

média 

Os dados de ensaios de cada unidade pedológica (IAC, 1984) foram 

analisados em comparação aos limites propostos por ZUQUETTE e t. a/. 

( 1993), para assim, enquadrar cada unidade em uma respectiva classe de 
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aptidão. Desta forma, foi possível obter para cada classe de solo ou 

unidade pedológica uma respectiva classe de aptidão frente aos fatores 

considerados. Os fatores considerados na reclassificação das unidades 

pedológicas foram: profundidade, textura, CTC (capacidade de troca 

catiônica), ~pH, pH, porcentagem de carbono (%C), drenabilidade, 

porcentagem de alumínio (%AI) e saturação em bases (S). 

De posse das informações pedológicas com aspectos de aptidão 

agrícola, estas foram reclassificadas, obtendo-se assim classes favoráveis, 

moderadas, restritivas e severas para cada unidade (Tabela 4. 11 ). 

Tabela 4.11 -Reclassificação dos tipos pedológicos. 

FAVORÁVEL MODERADA RESTRITIVA SEVERA 

Te l li3-Te 1-Lre Lil -Pvl U3 

Te2 Lel Lvl Li3-Li2 

Lrd Le2 Lv1-Lv2 H i 

Lre Pv4 Lv2 O r 

Lv6-Pi Lv3 

Lv3-Lv2 

Lv4 

Lv4-Te2 

Pvl-Lil 

Pv l -Li 1-Pv6 

Pv2 

Pv2-Li2 

Pv6-Pv1 

Aq 

Aq-Lvl 

Aq-Lv2 

A partir da reclassificação das unidades do mapa pedológico, em 

função das condições de favorabilidade ou restrições, estas foram 

ponderadas juntamente com outros atributos como Declividade e 

Susceptibilidade à Erosão, através do Módulo de Avaliação Multicriterial do 

SIG-IDRISI. obtendo-se desta forma Carta de Potencial Agrícola final. 

Cada carta intermediária contendo as informações reclassificadas 

frente ao potencial agrícola, caracterizam-se como cartas de influência na 
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predisposição do potencial agrícola, por exemplo: Carta de Influência da 

Pedologia na predisposição ao Potencial Agrícola, Carta de Influência da 

Declividade na predisposição ao Potencial Agrícola e Carta de Influência 

da Susceptibilidade à Erosão na predisposição ao Potencial Agrícola. 

A Tabela 4.1 2 a seguir apresenta a matriz de ponderação relativa 

entre os atributos e seus respectivos pesos obtidos para o cruzamento destas 

informações e a taxa de consistência obtida. 

Ta bela 4. 12 - Matriz de correlação e pesos obtidos para cruzamento das 
cartas individuais. 

Mapa pedológlco Declividade Susceptibilidade à 
reclassificado Erosão 

Mapa 
Pedológlco 1 

reclassificado 
Susceptibilidade à 1/5 1 

Erosão 
Declividade 1/3 3 1 

FATOR PESO 

Mapa pedológico reclassificado 0.6370 

Susceptibilidade à Erosão 0. 1047 

Declividade 0. 2583 

Taxa de consistência : 0.03 

A Figura 4. 15 abaixo apresenta a Carta de Potencial Agrícola gerada 

segundo os procedimentos anteriormente descritos. 
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Figura 4.15- Carta de Potencial Agrícola para a área de estudo. 

4. 7 - Resultados Obtidos 

Antes de se iniciar qualquer consideração à respeito das cartas 

elaboradas neste trabalho, vale salientar que os graus ou classes referentes 

a cada unidade mapeada, devem ser considerados como relativos para a 

referida área. Isto se deve ao fato de que a avaliação dos atributos 

envolvidos, são relativos às observações de campo e considerações 

particulares sobre cada atributo envolvido na definição de tais unidades. 

Por este motivo, deve-se tomar cuidado quando forem feitas 

comparações entre diferentes áreas, Sistemas de Informações Geográficos, 

tipos de atributos e graus de ponderação e reclassificação dos mesmos, 

inclusive quando esta etapa for realizada por um ou vários profissionais. 

No que diz respeito a Carta de Susceptibilidade à Erosão, pode-se 

considerar que: 

As classes, muito baixa e baixa susceptibilidade à erosão 

correspondem juntas a aproximadamente 67 km2 ( 13%) da área, 

sendo que a classe de susceptibilidade muito baixa corresponde 

46 km2 (9%) e está representada por solos predominantemente 

litólicos, regiões com baixas declividades e pelas áreas de 
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afloramento dos arenitos silicificados da Formação Botucatu e 

pelas rochas da Formação Serra Geral e dos Magmatitos Básicos. 

A classe de susceptibilidade baixa corresponde a 21 km2 (4%)e 

está representada predominantemente por áreas com 

declividades baixas e solos do tipo litólicos com textura argilosa a 

muito argilosa. 

A classe moderada representa aproximadamente 135 km2 (26%) 

da área e está caracterizada por materiais inconsolidados de 

textura média e declividades entre 5 e 30% e solos do tipo 

latossólicos vermelho-amarelos e podzólicos com textura média. 

A classe de a lta susceptibilidade representa 318 km2 ( 61 %) da 

área. Esta classe corresponde a materiais inconsolidados arenosos 

e espessos, coincidindo muitas vezes com solos podzólicos 

vermelho-amarelos de textura média e terrenos com declividades 

superiores a 30%. 

Para a Carta de Potencial à Infiltração, as classes se distribuem da 

seguinte forma: 

Potencial baixo: corresponde a 12% (62 km2) da área; 

Potencial moderado: corresponde a 25.5% ( 133 km2) da área; 

Potencial alto: corresponde a 64.5% (325 km2) da área. 

Esta distribuição em área, se deve ao fato de que a declividade 

predominante na área varia de baixa a moderada e a presença 

predominante de materiais arenosos em quase a totalidade da área. 

A confirmação destas classes de susceptibilidade e potencial, vem 

das observações de campo e a través dos resultados de ensaio de 

laboratório realizados por NISHIY AMA ( 199 1) e pelos ensaios de erodibilidade 

(APÊNDICE 1). 

Uma comparação entre os resultados de cada carta obtida, permite 

inferir que a classe de susceptibilidade à erosão muito baixa corresponde à 

classe de potencial à infiltração baixa à moderada, a classe de 

susc eptibilidade à erosão baixa corresponde à classe à classe de potencial 
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à infiltração moderado e as classes de susceptibilidade à erosão moderada 

e alta correspondem à classe de potencial à infiltração de moderada a 

alta para quase toda a área. Estes resultados conferem com as 

observações de campo, principalmente às áreas de afloramento de 

rochas, pois apesar destas apresentarem uma susceptibilidade muito baixa, 

apresentam um potencial à infiltração que varia desde baixo até 

moderado. 

Na delimitação ou definição tanto das áreas de susceptibilidade à 

erosão quanto ao potencial de infiltração, foram ana lisados também 

fa tores restritivos como as regiões de afloramento de rochas, como os 

basaltos da Formação Serra Geral, magmatitos básicos e arenitos 

silicificados (Formação Botucatu), em função destes serem considerados 

como não susceptíveis à erosão, mas podendo ser considerados favoráveis 

à infiltração em função do grau de fraturamento. 

No que diz respeito à carta de Potencial Agrícola, pode-se considerar 

que: 

Vale ressaltar que as análises envolvendo os atributos que compõem 

esta carta, não levam em consideração nenhum tipo de cultura específica, 

somente tenta definir setores nos quais os atributos do meio sejam favoráveis 

ou restritivos ao uso. 

As classes de potencial agrícola favorável e moderada, 

correspondem juntas a 47.5% da área, sendo que a classe favorável ocupa 

2.5% ( 13 km2} e a moderada 45% (234 km2) . Esta distribuição vem do fato 

que a ocorrência de solos favoráveis, como la tossolos roxos, além de 

latossólicos e terra roxa estruturada serem bastante limitadas. Um outro fator 

limitante para esta classe é a susceptibilidade à erosão a qual se destaca 

como moderada a alta em toda a área, contudo esta classe não 

apresenta condições restritivas significativas para a região estudada. 

A classe moderada está representada pela predominância de solos 

la tossólicos vermelho-escuro e raramente por solos podzólicos vermelho

amarelos e latossólicos vermelho-amarelos e a principal restrição para esta 
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classe é a saturação em alumínio, conferindo um caráter álico e por vezes a 

textura característica dos solos podzólicos. 

A classe severa caracteriza-se por ocupar cerca de 10.2% (53 km2) da 

área. Ocorre predominantemente solos podzólicos vermelho-amarelos, 

litólicos e hidromórficos e são freqüentemente pouco espessos. Esta área 

também engloba as áreas de inundação das principais drenagens e 

declividades moderadas a altas. 

A classe restritiva ocupa aproximadamente 42.3% (220 km2) e 

destaca-se também por estar representada por solos podzólicos, 

latossólicos, areias quartzosas, além de suas associações. Como classes 

predominantes de declividade destacam-se as classe 5-15% e 15-30%. 

4.8 - Elaboração da Carta de Comportamento do Meio Físico como Base 
para o Zoneamento Geoambiental 

A obtenção deste documento, objetivo principal desta pesquisa, tem 

como finalidade apresentar de forma sintética as principais características 

físicas dos atributos envolvidos em sua elaboração, refletindo de certa 

forma um grau de homogeneidade ou heterogeneidade aceitável, frente a 

alguns aspectos como susceptibilidade à erosão, potencial agrícola, 

potencial à infiltração entre muitos outros fatores. 

O Mapa de Landforms foi utilizado como a base para este 

documento, em função deste sintetizar as principais características 

fisiográficas da área. As unidades deste mapa foram reavaliadas quanto a 

seus aspectos gerais frente a cada atributo envolvido na definição das 

unidades. 

Na tentativa de definir estas áreas "homogêneas" tentou-se 

individualizar, agrupar ou acrescentar unidades que apresentassem algum 

significado, tanto do ponto de vista do meio físico, quanto em termos 

ambientais. Algumas unidades mantiveram-se separadas, quando estas 

apresentavam características relativamente homogêneas em relação aos 

atributos citados anteriormente, contudo, outras unidades apesar de 

constituírem unidades de terreno distintas, puderam ser consideradas 

homogêneas em relação às principais fragilidades ou aptidões do meio. 
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Além dos c ritérios fisiográficos utilizados para a definição destas 

unidades, foram também utilizadas outras informações julgadas de grande 

importância para esta compartimentação, como as faixas marginais às 

drenagem principais (SOm para as drenagens do porte dos rios Passa Cinco 

e Rio da Cabeça). A delimitação desta zona baseia-se no Código Florestal 

(Lei 4771/65 de 15/09/65, alterada pela Lei 7.51 1/86 de 07/07/86) e faixas de 

d~clividade superiores a 30%. 

Ta bela 4. 13 - Distribuição das unidades de terreno, por classe, frente 
às solicitações avaliadas. 

FAVORÁVEL ~ MODERADA ~ RESTRITIVA ~ SEVERA 
POTENCIAL C4 C 1 BL C3, D3 A3, A2. D1, D2 A1 
AGRÍCOLA E1 C2 

SUSCEPTIBILIDADE A2,A3,C3,D 1 C1.C4 B1, C2 D3, E1 A 1 
À EROSÃO D2 

POTENCIAL À A 2, C3, D2, D3 C4 BL D1, E1 A3, A 1. C 1 A1 
INFILTRAÇÃO C2 

%VEGETAÇÃO D2 C4 B2, C2, DL A L A2,C 1 
(reflorestamento), E1 B1, C3 

D3 
~ - condição intermediária 

Com esta análise foi possível a obtenção de 8 unidades 

geoambientais, dentre as quais uma delas se apresenta subdivid ida em 

unidades menores, contudo sempre apresentando as características 

homogêneas que as definem. 

Esta carta proposta para a á rea, apresenta uma legenda em anexo 

(ANEXO XIII), onde podem ser obtidas as informações das unidades 

definidas neste documento, além de recomendações e restrições de uso. 

Com a obtenção desta carta é necessário salientar a possibilidade 

desta servir de grande a uxílio no diagnóstico das condições de 

favorabilidade e/ou restrições de uso do meio físico, no enta nto cuidados 

devem ser tomados em função a escala de elaboração deste documento, 

não devendo substituir sobremaneira investigações locais, detalhadas e/ou 

específicas sobre qualquer característica a ser avaliada. 
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

Na bibliografia consultada, foi possível observar a crescente 

necessidade de se conhecer os a tributos do meio físico e as relações entre 

seus componentes e o meio modificador {meio antrópico), afim de 

solucionar os problemas decorrentes do uso indiscriminado ou não 

orientado do meio. Para o sucesso neste procedimento de "uso racional", 

os p lanejadores, ou qualquer um nesta condição, deverá no mínimo, 

conhecer a d inâmica do meio e também saber como utilizar as 

informações disponíveis na forma de mapas/cartas, banco de dados e 

documentos memoriais, entre outros. 

Sabe-se que por menor que seja o desenvolvimento tecnológico 

e/ou econõmico, de uma forma ou de outra, estas atividades irão provocar 

um certo tipo de impacto ou degradação do meio. 

Neste sentido tem-se visto um grande esforço em se delinear 

procedimentos metodológicos para a elaboração de documentos que 

abordem o meio físico de forma que estes representem a real condição do 

meio e que possam ser utilizados nas diversas etapas dos processos de 

planejamento e tomada de decisões para as ações e ocupação do meio. 

To dos os trabalhos que envolvem este tipo de temática, tem se 

mostrado essenciais como reveladores do panorama da qualidade 

ambienta l, contudo muitos destes, por abordarem tópicos bastante 

específicos para uma determinada área do conhecimento e/ou utilizando 

a tributos que transmitam informações "limitadas", não são utilizados durante 

os processos de planejamento, contudo não deixam de apresentar uma 
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relevante importância como fonte de dados ou subsídios para diversos tipos 

de estudos do meio físico. 

Sendo assim, a contribuição das ciências da terra (geografia, 

pedologia, engenharia, ecologia, geologia, etc.) é de fundamental 

importância no desenvolvimento de estudos e no entendimento da 

dinâmica do meio físico, abrangendo áreas desde a avaliação de 

impactos ambientais até projetos de ações remediadoras. 

Em função da grande gama de informações dos mais variados ramos 

do conhecimento, é necessário utilizar então, mecanismos que possam 

trabalhar com uma grande quantidade e variedade de atributos, para que 

estes possam ser avaliados em conjunto, permitindo-se também a 

atribuição de pesos nestes tipos de análises. 

Com esta finalidade é que são utilizados os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), através do Processo Analítico Hierárquico (PAH), em 

estudos de avaliação do meio físico ou mesmo na elaboração de cartas e 

mapas destinados à representação espacial e/ou areal das informações do 

meio, assim como suas combinações e outros tipos de análises. 

Dentro do Processo Analítico Hierárquico (PAH) foi possível incluir 

muitos parâmetros/atributos decisórios como: substra to rochoso, materiais 

inconsolidados, processos geodinâmicos (ex.: susceptibilidade à erosão), 

/andform, meio biótico (fatores restritivos como florestas nativas, 

reflorestamento, áreas de preservação natural, etc.) , meio antrópico (áreas 

ocupadas, aspectos legais, etc.). É necessário também assumir a precisão e 

viabilidade dos dados no formato vetorial e/ou raster, de forma que estes 

estejam representando a realidade do meio dentro dos sistemas de 

informações geográficas. 

Este processo (PAH) considera todas as unidades/células do terreno 

em estudos de zoneamento, proporcionando de maneira prática e rápida 

resultados baseados em diversos fatores favoráveis ou restri tivos, o que não 

pode ser garantido pelos métodos manuais, onde tais resultados 

caracterizam-se a rigor como precários e vagos de acurácia. 

Os atributos utilizados na reclassificação e ponderação das unidades 

das cartas básicas (Substrato Rochoso, Materiais lnconsolidados, 
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Declividade, CEMPAS, Pedologia), adotados neste trabalho, levaram em 

consideração a definição de áreas ou unidades que apresentaram 

comportamentos semelhantes frente aos processos ou solicitações impostas 

ao meio físico. 

Durante a fase de ponderação das unidades de cada documento 

avaliado no processo de reclassificação, em estudos deste tipo, deve-se 

tomar um cuidado extremo, para que não ocorra uma sub ou 

sobrevalorização de nenhum atributo sobre outro, evitando desta forma 

que o produto fina l não fique condic ionado por um ou outro a tributo. Por 

este motivo é necessário um conhecimento abrangente a respeito do 

"modelo" do processo natural e um conhecimento prévio da área para 

uma melhor análise das unidades versus pesos atribuídos. 

Vale ressaltar que apesar de existir uma grande quantidade de 

metodologias ou procedimentos metodológicos, não existe uma "receita de 

bolo", como referência, ou seja, quais os atributos que devem ser 

levantados em estudos que envolvam uma abordagem ambiental ou 

geoambiental do meio físico, pois estes podem variar em função da 

finalidade do estudo e dos objetivos de q uem os rea liza. 

Esta diversificação de procedimentos ou metodologias existe 

principalmente no que se refere a quais a tributos devem ser levantados e 

avaliados, devendo-se considerar além disto, os vários tipos de cartas e 

mapas (básicas, intermediárias e específicas), necessários para se elaborar 

um zoneamento. 

Em função de se estar estudando características do meio físico, o 

número de variáveis pode ser tão grande quanto complexo, principalmente 

quando este tema abrange outras áreas do conhecimento. Por este fato, é 

que hoje em dia, muitos trabalhos e/ou projetos desta categoria têm um 

caráter multidisciplinar, o que muitas vezes agilizam e/ou facilitam a tarefa 

de levantamento, caracterização, avaliação e ponderação dos atributos 

uma a tivida de menos árdua, contudo não menos difícil. 

Outro ponto relevante é que uma equipe multidisciplinar torna o 

trabalho muito menos subjetivo, podendo caracterizar o meio físico de uma 

forma muito mais aproximada da realidade, evitando-se assim uma 
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manipulação equivocada (sub ou sobrevalorizada) dos atributos do meio e 

impedindo por conseqüência disto uma caracterização e representação 

errada ou equivocada da realidade do meio. 

Segundo a definição de unidades de zoneamento (geoambiental ou 

não). as cartas de Susceptibilidade à Erosão e Potencial de Infiltração, 

juntamente com a avaliação de outros a tributos contidos em documentos 

cartográficos como a Carta de Potencial Agrícola, Declividade, Carta de 

Extensão do Menor Percurso da Água Superficial (CEMPAS). limitações de 

uso e outros fatores legais que limitam o uso do meio, são fundamentais, 

senão essenciais, para a elaboração ou identificação de zonas ou setores 

com características ambientais ou geoambientais representativo das 

condições reais do meio físico. 

A proposta de utilização da CEMPAS em substituição à Carta de 

Densidade de Drenagem, apresentou excelentes correlações para es te tipo 

de estudo, envolvendo uma análise contínua das distâncias lineares entre 

as drenagens, permitindo a obtenção das cartas de Susceptibilidade à 

Erosão e Potencial à Infil tração com uma melhor precisão. 

Para a definição das unidades observou-se que a 

compartimentação do terreno, realizada a través da obtenção do Mapa de 

Landform, mostrou-se bastante eficiente, principalmente quanto às 

características geomorfológicas evidenciadas pelo substrato rochoso, 

materiais inconsolidados e toda d inâmica superficial. Tais características 

permitiram a realização de análises envolvendo estes atributos, resultando 

na verificação de situações de favorabilidade/potencialidades e restrições 

do meio. 

O compartimentação do meio físico realizada para a área permitiu a 

definição de 8 unidades, as quais apresentam-se com características físicas 

peculiares, quanto às suas potencialidades frente às solicitações de uso. 

A área apresenta uma predisposição à instalação de processos 

erosivos, contudo não são observados problemas de destaque a este 

respeito, apesar de ocorrerem pequenas feições erosivas localizadas. 

Grande parte da á rea também se destaca por um potencial 

moderado a restritivo quanto ao potencial agrícola, apesar de estar 
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ocupada em grande parte por cultivo de cana-de-açúcar (obtido de 

dados de campo), as á reas de potencial severo destacam-se pelas áreas 

de afloramento de rocha e áreas com declividades elevadas (superiores a 

45%). 

No que se refere ao potencial de infiltração a área de trabalho 

caracteriza-se predominantemente por um potencial alto, sendo função 

direta dos materiais inconsolidados, substrato rochoso e declividades 

predominantes. 

A diversificação de algumas potencialidades ou restrições das 

unidades identificadas, variando aos extremos, pode ser explicada pelas 

ponderações dos atributos envolvidos na elaboração de cada carta 

a nalisada. 

Como já comentado no CAPÍTULO 4, as informações referentes a uso 

e ocupação do solo, obtidas das imagens de satélite, facilitam ou permitam 

obter uma melhor definição de áreas ou setores do meio, que apresentem 

um certo grau de homogeneidade (ou heterogeneidade aceitável), 

definindo ou identificando áreas aptas à determinada atividade e/ou 

atividades que estejam provocando danos ao meio. 

As análises realizadas com as imagens de satélite, podem ser 

consideradas como necessárias senão essenciais para estudos desta 

natureza, pelo fa to destas servirem como fonte permanente de informações 

a respeito do meio. Além disto análises temporais rea lizadas com imagens 

de diferentes datas de registro, permitem verificar o nível de ocupação e a 

velocidade com que esta está se desenvolvendo. 

O documento final, assim como todos os documentos obtidos para a 

realização deste compartimentação, poderão servir como subsídio para 

estudos de alternativas de planejamento ou uso sustentado do meio, na 

ten ta tiva de propor ações de ocupação do meio comum. É neste sentido 

que o zoneamento de uma área, caracterize-se na identificação dos 

atributos do meio frente as a tividades modificadoras, ou seja, aproximando

se muito de estudos de impacto ambiental (EIA's). 

Os estudos que abordam esta temá tica, devem considerar também 

que a questão ambiental ou geoambiental não pode ser admitida como 
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dependente somente dos atributos do meio físico, mas deve ser também 

encarada como uma questão multifacetada, onde estão envolvidos outros 

aspectos como questões sociais, culturais e econõmicas. Neste sentido a 

garantia de um equilíbrio mínimo do meio, deve ser entendida como uma 

adequação do loc al ou área a qual esteja destinada a determinada 

atividade e/ou empreendimento. 

Por fim, pode-se concluir que os aspectos metodológicos abordados 

nesta pesquisa, juntamente com as potencialidades dos sistemas de 

informações geográficas, foram alcançados os objetivos definidos para este 

trabalho, no que se refere à caracterização do meio físico, considerando 

todos os atributos analisados além de suas favorabilidades e restrições de 

uso. Além disto, todas as técnicas de levantamento, manipulação e 

representação das informações mostraram-se igualmente satisfatórias para 

este tipo de estudo. 
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APÊNDICE I 

Determinação da Erodibilidade dos Materiais 

lnconsolidados 



Os ensaios para a determinação da Erodibilidade dos materiais 

inconsolidados foram propostos por NOGAMI & VILLIBOR ( 1979) e consistem 

basicamente na determinação de dois índices, os quais são: 

1. Índice de Absorção de Água 

Consiste na obtenção de amostras indeformadas, através de 

amestradores de PVC rígido com dimensões de 40 x 20 mm (Figura A l). 

As amostras devem ser mantidas no cilindro, após a coleta, por um 

período de secagem de no mínimo de 7 dias, sempre ao abrigo do sol. 

Após a secagem das amostras, estas devem ser moldadas para que 

fiquem com as mesmas dimensões do cilindro amestrador, permitindo o 

cálculo do volume de material a ser ensaiado. 

Figura A l - Retirada de amostra (indeformada) no campo. 

O equipamento utilizado pode ser observado na Figura A2. Para o 

Início do ensaio, a pedra porosa do equipamento deve ser saturada e o 

tubo no qual serão feitas as medidas, deverá estar cheio d'água. Depois da 

saturação da pedra porosa, a amostra deve ser colocada sobre esta, 

dando-se o início do ensaio propriamente dito, medindo-se o tempo e o 

volume de água absorvido pela amostra, até que ocorra sua saturação 

completa, identificada pelo surgimento de água na porção superior da 

amostra. 



• 

•, 

Figura A2- Equipamento utilizado no ensaio de erodibilidade. 

Neste momento convem retirar a amostra do equipamento com 

todo cuidado e colocar uma pedra porosa em sua porção inferior. 

A obtenção do índice de absorção (S) é feita através de um gráfic o, 

cujo o eixo das abcissas corresponde à raiz quadrada do tempo medido 

durante o ensaio e o eixo das ordenadas ao volume de água absorvido por 

unidade de área da base do corpo de prova (q) (Equação A l ). O Gráfico 

resultante, normalmente corresponde uma linha reta , sobre a qual os 

pontos das medidas estão distribuídos, sendo o índic e de absorção (S) o 

c oeficiente angular desta reta. 

Equação AI 

2. Ensaio de Perda de peso por Imersão 

Após a realização do ensaio de absorção de água, coloca-se uma 

pedra porosa adequadamente presa à base do cilindro que c ontém a 

amostra e imerge-se o c onjunto em um recipie nte c om água, até que o 



, , 

topo da amostra na horizontal e, aproximadamente, a 2,0 mm do nível da 

água. Mantém-se o conjunto nesta posição até que não existam mais 

modificações de umidade perceptíveis, na superfície livre do topo da 

amostra. Suspende-se o conjunto e gira-se até que a superfície livre da 

amostra fique na vertical, imergindo-se em seguida o conjunto no recipiente 

êôtn água. 

A parte inferior da superfície livre da amostra deve ficar a cerca de 

30 mm do fundo do recipiente com água e dentro de um recipiente menor, 

que permita a coleta do material desprendido desta superfície livre. Após 24 

horas determina-se a perda de peso em porcentagem de peso seco da 

amostra. 

Determinação do Índice de Erodibilidade (E) 

O índice de erodibilidade proposto por NOGAMI & VILLIBOR ( 1979) é 

calculado com a seguinte expressão: E = 52 S/P , onde S e P são os 

valores determinados. Se o valor de E é menor do que 1, considera-se que o 

material inconsolidado tem alta erodibilidade. 



O gráfico abaixo representa a absorção de água em função do 

tempo de algumas amostras ensaiadas para a obtenção do índice S. 
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No gráfico S x P abaixo estão apresentadas as amostras ensaiadas 

para a obtenção do índice de erodibilidade. 
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