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Avaliação de índices geomorfológicos em Superfície Planimétrica (SP) e Superfície 

Modelada (SM), Vale do Cuiabá, Petrópolis – Rio de Janeiro, Brasil 

 

Rodrigo Sá de Araujo 

 

Esta dissertação estudou a diferença de comportamentos de índices geomorfológicos 
tanto em superfície planimétrica, como na superfície modelada e sua correlação com 
os movimentos de massa no Vale do Cuiabá. Como objetivo houve o mapeamento da 
região, assim como a correção da base cartográfica já adquirida, para criação de novas 
informações para que assim pudéssemos realizar cálculos referentes aos índices 
geomorfológicos. Para realização da pesquisa foi levantada a bibliografia referente ao 
tema, durante o período de realização do curso. Levantamento cartográfico da região 
da área de estudo, no caso Itaipava. Foram realizados diversos trabalhos de campos, 
para reconhecimento da área, coletas de informações, obtenções de pontos de DGPS. 
Com o auxílio do geoprocessamento podemos estabelecer algumas regiões dentro da 
área de estudo, onde apresentaram diferenças significativas quando comparamos a 
superfície planimétrica (SP) com a superfície modelada (SM), essas diferenças 
mostraram que uma classe pode sofrer mudanças elevadas quando comparamos os 
seus resultados de superfícies planimétrica e real. Tais mudanças podem ser 
significativas quando observamos uma área menor, no caso desta pesquisa, bacias de 
primeira ordem. Em média a diferença entre áreas 2D e 3D superou 5% nesta região 
mostrando desta forma diferenças nos cálculos de Densidade de Drenagem (Dd) e de 
Índice de Eficiência de Drenagem (IED). O objetivo final desta pesquisa é analisar a 
correlação entre os movimentos de massa ocorridos nesta região com os índices 
geomorfológicos calculados em superfície modelada. 
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Evaluation of geomorphological indices Planimetric Surface (SP) and Patterned 

Surface (SM), Vale do Cuiabá, Petrópolis – Rio de Janeiro, Brazil 

Rodrigo Sá de Araujo 

 

This paper studied the difference in behavior of geomorphological indices in both 

planimetric surface, as in the patterned surface and its correlation with the mass 

movements in Vale do Cuiabá. Aim was to map the region, as well as the correction of 

the cartographic base already acquired, for creating new information so that we could 

perform calculations related to geomorphological indices. To conduct the study was 

raised in the literature on the subject, during the period of the course. Mapping in the 

region of the study area, in the case Itaipava. Have been several studies of fields, for 

recognition of the area, collecting information, varieties of DGPS points. With the 

support of GIS can establish some regions within the study area, where significant 

differences when comparing the planimetric surface (SP) with the patterned surface 

(SM), these differences showed that a class may be changes high when comparing 

their results planimetric surfaces and real. These changes can be significant when we 

observe a smaller area in the case of this study, first-order basins. On average the 

difference between 2D and 3D areas exceeded 5% in this region thus showing 

differences in calculations of drainage density (Dd) and Drainage Efficiency Index (IED). 

The final objective of this research is to analyze the correlation between the mass 

movements occurred in this region with the geomorphological indices calculated 

patterned surface. 
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II. INTRODUÇÃO 

O uso do geoprocessamento para estudos de índices geomorfológicos vem sendo 

utilizado a mais de duas décadas, porém o geoprocessamento possui uma limitação ao que diz 

respeito a modelação de superfície. Os processos geomorfológicos se expressam através da 

tridimensionalidade da paisagem através das diferenças altimétricas e das formas geométricas 

das encostas. De acordo com Coelho Netto (1995), esses elementos são de fundamental 

importância na análise da dinâmica hidrológica e erosiva de uma paisagem, para melhor 

entender, em visão tridimensional, se faz a partir de uma leitura integrada, dentro de cada 

nível hierárquico de bacia de drenagem, que é a unidade geomorfológica básica para esse tipo 

de análise. 

Diversas técnicas, em grande parte, complexas, são utilizadas para operacionar as 

análises geomorfológicas. Uma gama de autores como Hutchinson (1989), Guimarães (2000), 

Wilson & Gallant (2000) e Coelho Netto et al. (2007), buscam facilitar e aperfeiçoar essa 

operacionalização. 

No entanto diversas indagações envolvendo o uso do geoprocessamento nesta 

atividade deve ser minuciosamente analisada, com intuito de evitar problemas nos resultados 

alcançados. Segundo Fernandes (2009), estes questionamento são direcionado as 

representações de superfície real (computacionais), ou seja, modelos conceituais que buscam 

retratar a paisagem estudada. 

Uma das principais questões, leva em consideração a diferença da representação da 

dimensionalidade da área, já que em uma superfície planimétrica algumas variáveis 

geomorfológicas podem ser “encobertas”, como exemplo as áreas que possuem grandes 

diferenças altimétricas, basicamente relevo acidentados com afloramentos rochosos. 

Porém o estudo de superfície modelada, possui uma limitação, uma vez que o 

geoprocessamento, não há considerações da irregularidade do espaço a ser analisado 

(FERNANDES & MENEZES, 2005), ou seja, mesmo com informações tridimensionais, a 

superfície não é levada em conta como um contínuo dotado de relevo, sendo assim, 

mensurações de área e distância dos elementos que compõem a paisagem podem não receber 

valores de confiança. 

A partir destas informações, as observações de superfície real tornam-se importante 

para entendimento funcional de diferentes estruturas morfológicas do terreno. Deste modo as 
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leituras de superfície real se tornam mais importante para leituras mais profundas da 

morfologia da superfície da paisagem. 

As observações em superfície real podem ainda revelar diferentes funcionalidades dos 

sistemas quando comparado com uma análise realizada em superfície planimétrica. Um 

exemplo desta diferença de leitura é demonstrado na análise da bacia do Vale do Cuiabá 

(figura 1), situada na serra dos Órgãos, onde foram encontradas diferenças significativas no 

valor da área calculada a partir da sua superfície real e da planimétrica, assim como o 

comprimento dos canais, revelando deste modo, diferenças consideráveis na densidade de 

drenagem e no índice de eficiência de drenagem. Assim, diferentes leituras dos elementos 

estruturais da bacia, revelando distintos valores de funcionalidade. 

Superfície modelada 

Superfície planimétrica 

Figura 1 Comparação de superfície modelada para planimétrica 
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II. OBJETIVOS  

II.I. OBJETIVOS GERAIS 

 Avaliar o comportamento dos índices morfométricos em superfície planimétrica 

e modelada, discutindo a influência destas diferente observações em representações 

cartográficas e na leitura do entendimento de processos erosivos. 

II. II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparação das observações em superfície planimétrica e modelada de 

área e comprimento de drenagem para bacias de 1º, 2º e 3 ordem;  

 Mensuração e avaliação dos índices geomorfológicos de densidade e 

IED das sub-bacias em superfície planimétrica e modelada; 

 Discutir as diferentes representações cartográficas alcançadas por estas 

observações; 

 Correlacionar os índices geomorfológicos obtidos nas diferentes 

observações com os movimentos de massa ocorridos em Janeiro de 

2011; 
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III. VALE DO CUIABÁ 

 Através de levantamentos dos dados físicos como clima, geologia, 

geomorfologia rede de drenagem e vegetação, podemos realizar a descrição da Bacia 

do Vale do Cuiabá. A descrição da área de estudo é uma fonte essencial para 

entendermos a dinâmica do local.  

 

Mapa 1 Localização da área de estudo 
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III.I CLIMA 

A área de estudo encontra-se inserida no clima de domínio do tipo Tropical 

Mesotérmico Brando Superúmido a úmido. De acordo com Nimer (1972), este clima 

presente na serra do Mar, é encontrado em cotas altimétricas acima de 700 metros, 

logo correspondendo ao Vale do Cuiabá já que a altitude da área varia entre os 760 

metros a 1860 metros. 

A média anual da temperatura varia entre 18 a 19°C, esta média deve-se aos 

efeitos da ação orográfica. Em grande parte, o verão é considerado brando com 

temperaturas predominante entre 18 a 20°C. Porém ao analisarmos o inverno, ao 

menos, um mês da estação a média da temperatura gira ao entorno de 13 a 15°C, 

contudo nunca abaixo de 10°C. Observando a média das temperaturas dos meses mais 

frios do ano (Junho e Julho) está em torno de 6 a 8°C.  Botelho (1996) diz que há 

ocorrências de geadas e mínimas diárias de 0°C, considerada pela população não 

muito rara. 

Nimer (1972) adota em relação a pluviosidade, critério para a classificação de 

climas, a ausência ou presença de período seco. Desta forma o clima superúmido 

corresponde à ausência de seca ou presença de subseca, e o úmido, à presença de um 

a dois ou três meses secos. 

III.II GEOLOGIA 

 Utilizando como base o Projeto Carta Geológica do Estado do Rio de Janeiro e 

observações em campo na área de estudo, foi realizada a caracterização da geologia 

como podemos ver no mapa 2. 
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Mapa 2 Estrutura geológica 

 A unidade litológica dominante em Itaipava e que recobre praticamente toda a 

extensão da área de estudo é a unidade Granito Serra da Onça. O relevo que é 

formado por esta litologia constitui-se de paredões escarpados, expostos e de formas 

arredondadas, referentes as principais serras e divisores de sub-bacias presentes 

naquela unidade. A Serra do Cantagalo, no Valo do Cuiabá, é um exemplo deste tipo de 

escarpamento, representando uma das maiores elevações da região do Cuiabá, cerca 

de 1770 metros. 
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Figura 2 Morro do Tubarão / Serra do Cantagalo 

 O Granito Serra da Onça é caracterizada por uma rocha de granulação média à 

grossa, geralmente biotítica, bem compacta em função do pequeno diaclasamento.  

 Petrograficamente, esta unidade é representada por biotita gnaises e biotita 

gnaises graníticos de granulação grosseira e coloração cinza clara a rosada, ricos em 

microclima e bastante homogêneos. Possui forte presença de quartzos grosseiros e 

textura levemente orientada. A recristalização é intensa e os grãos formam contatos 

irregulares. Quartzos e feldspato encontram-se bastante fraturados, contendo muitas 

inclusões, com destaque para apatita, zircão e biotita (Penha et al., 1981). 

III.III. GEOMORFOLOGIA 

A área de estudos, a bacia do Vale do Cuiabá, está inserida numa grande região 

fisiográfica do Sudeste brasileiro: O domínio Serrano. 

O município de Petrópolis caracteriza-se pela presença de segmentos da Serra 

do Mar, Penha (1995) a considera uma escarpa de falha recuada pela erosão 

remontante, cuja formação teve início no final do Cretáceo e vem evoluindo durante o 

Cenozoico.  Esses segmentos de serra recebem nomes locais, como Serra dos Órgãos, 
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que é um notável divisor de águas que separa, ao sul e ao norte, rios da vertente 

marinha, de rios da vertente do Paraíba do Sul. Nesta região encontramos ainda serras 

de menor porte, porém com forte expressão no município, tais como a Serra das 

Araras, Serra do Cantagalo, Serra da Estrela e outras. Todas as serras citadas possuem 

relevos acentuados, com grandes escarpas e com medias altimétricas acima de 1000 

metros. Os picos que se destacam nestas serras são: Pico da Maria Comprida, com 

1926 metros; Pedra do Açu, com 1933 metros e a Pedra do Sino com 2218 metros. 

 

Figura 3 Serra dos Órgãos 

O desnível altimétrico forte numa área relativamente pouco extensa 36,19 km2 

resulta em declives acentuados nas vertentes da bacia, principalmente aquelas 

associadas às decidas das serras do Taquaril e do Cantagalo. Como podemos observar 

no mapa abaixo há uma predominância nas classes de 0° e 45° e entre 45° e 67,5°, o 

que significa uma presença alta de relevos do tipo forte ondulado e montanhoso, 

Respectivamente (Lemos e Santos, 1996). Os declives mais suaves surgem ao longo do 

rio Cuiabá e seus principais afluentes, referindo aos seus depósitos aluvionares. 

http://www.lapa40graus.com.br/
http://www.lapa40graus.com.br/
http://www.lapa40graus.com.br/
http://www.lapa40graus.com.br/
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Mapa 3 Mapa de declividade 

III.IV. REDE DE DRENAGEM 

 Segundo os critérios de hierarquização dos cursos d’água propostos por 

Strahler (1952), o rio Cuiabá constitui uma bacia de drenagem de quinta ordem. 

 A estrutura e a diversidade do relevo refletem-se na rede de drenagem e do 

escoamento fluvial, uma vez que seus principais afluentes, como o rio do Cantagalo e o 

rio da Boa vista, encontram-se em linhas de falhas e/ou fraturas. Fato que não 

acontece com o restante da rede de drenagem que obedecem a variação altimétrica 

do relevo local. 

 De modo geral o Rio do Cuiabá comporta-se como os demais rios encontrados 

na região serrana do Rio de Janeiro, ou seja, encontra-se com orientação NE-SO. Sua 

nascente encontra-se na Serra do Taquaril, que é um segmento da Serra das Araras a 

uma altitude de aproximadamente 1080 metros. Após um desnível de 

aproximadamente 350 metros e de percorrer mais de 12 quilômetros, suas águas são 

lançadas no rio Santo Antônio, afluente do rio Piabanha, que é o principal rio do 

município de Petrópolis. 
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Gráfico 1 Perfil longitudinal 
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IV. REFERÊNCIAL TEÓRICO CONCEITUAL 

IV.I. ESTUDOS GEOMORFOLÓGICOS E GEOECOLOGICOS 

 Penteado (1978) define que um objetivo da Geomorfologia é a análise dos 

processos operantes na superfície terrestre, o qual possui um caráter dinâmico. Em 

caráter estático, é a descrição da paisagem de modo explicativo. Ambos exigem dados 

um do outro. A autora ainda acrescenta que a pura descrição qualitativa, mesmo 

tendo seus valores, não é satisfatória, havendo a necessidade da análise explicativa, 

para maior precisão dos dados. Com isso, a geomorfologia, que possui seus princípios 

básicos, leis gerais e objeto próprios, utiliza métodos e técnicas específicas 

(PENTEADO, 1978). 

 Afim de obter dados sobre a realidade, as técnicas utilizadas irão justificar os 

caminhos percorridos pelo método. Este possui uma fundamentação teórica que 

auxiliará o pesquisador a organizar seu raciocínio, integrando o “plano do pensar”; 

enquanto que as técnicas o auxiliam na organização das informações que alimentam a 

pesquisa, fazendo parte do “plano do fazer” (VENTURE, 2009). 

 No campo das ciências ditas como ambientais, os estudos são de natureza 

interdisciplinar, resultante não apenas da necessidade, da previsão de processos 

hidrológicos, como também de outros fenômenos associados, visando a solução de 

problemas de caráter ambiental. 

 A Geoecologia e a Geomorfologia se integram na busca sobre interpretação, 

conhecimento, reconhecimento, localização e perfil, no qual são resultados de fatores 

bióticos (flora e fauna), abióticos (clima, rocha, solo e posição topográfica) e antrópica 

(uso do solo), que ditam as modificações que ocorrem na paisagem. 

 Acompanhando esta concepção, o meio ambiente não é apenas um conjunto 

de elementos associado ao quadro natural que, ao interferir uns com outros, elaboram 

a configuração das paisagens geográficas. Na realidade, o meio ambiente é o 

envolvimento de aspectos biológicos, fisiológicos, econômicos, culturais e sociais, 

todos combinados a uma dinâmica em transformação permanente (CASTRO, 1973). 
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Santos (1996) define o espaço geográfico como uma concepção do meio ambiente, ou 

simplesmente ambiente, quando diz respeito a um simples espaço. 

 O conceito de Geoecologia, também contextualizada Ecologia da Paisagem, 

segundo TROLL (1939) (apud FERNANDES, 2002) é definida como “a união entre a 

Geografia, enquanto estudo da paisagem, com a Ecologia”. 

 KLINK (1974), tradicionalista na linha de pensamento inglesa, conceitua a 

Geoecologia como “o estudo das massas naturais e quantidades de energia de uma 

paisagem, que podem ser qualitativa ou quantitativamente determinadas através de 

ciclos ecológicos”. Os trabalhos que se distribuem dessa linha buscam definir a 

Geoecologia através do estudo da paisagem, resultante das relações de elementos 

nela componentes, que se interagem entre si frequentemente. 

 Conhecer e entender a paisagem, já que é um dos principais conceitos da 

geografia, são fundamentais para se conceituar e entender a Geoecologia. BERTRAND 

(1982) descreve a paisagem como “o resultado, sobre uma certa porção da superfície 

terrestre, da combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos que 

interagem dialeticamente uns com os outros, tornando-se assim em um todo único e 

indissociável da evolução contínua” (apud FERNANDES, 2002). 

IV.II. BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 A drenagem fluvial é composta por um conjunto de canais de escoamento 

inter-relacionado que formam a bacia hidrográfica. A quantidade de água que atinge 

os cursos fluviais está na dependência do tamanho da área ocupada pela bacia, da 

precipitação total, e de seu regime, e das perdas devido à evapotranspiração e 

infiltração (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

 Christofoletti (1980) diz que as bacias hidrográficas podem ser classificadas, de 

acordo com o escoamento global, sendo: 

a) Exorreicas – onde o escoamento das águas se dá de forma continua até o mar 

ou oceano; 
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b) Endorreicas – onde as drenagens são internas e não possuem escoamento até 

o mar, desembocando em lagos, dissipando-se nas areais de um deserto, ou 

perdendo-se nas depressões cársticas; 

c) Arreicas – onde não há nenhuma estruturação em bacias hidrográficas, como 

áreas desérticas, onde a precipitação é precária e a atividade eólica 

(modelando dunas), modificando as linhas e os padrões de drenagem; 

d) Criptorreicas – onde são subterrâneas, geralmente ocorrem em áreas cársticas. 

Sustentando-se em Christofoletti (1980) e alguns estudos, alguns parâmetros são 

considerados para análises de bacias hidrográficas, sendo: 

a) Hierarquia de canais: 

O canal fluvial é o resultado do caminho feito pelos fluxos de água, possuindo 

bordas e fundos definidos. A hierarquia de canais consiste no processo de se 

estabelecer a classificação de determinado curso de água no conjunto total da 

bacia hidrográfica na qual se encontra, Segundo a hierarquia de canais proposta 

por Stralher (1952), os menores canais, sem tributários, são considerados como de 

primeira ordem, estendendo-se desde a nascente até a confluência; os canais de 

segunda ordem surgem do encontro de dois canais de primeira ordem e só 

recebem afluentes de primeira ordem; os canais de terceira ordem surgem da 

confluência de dois canais de segunda ordem, podendo receber afluentes de 

segunda e primeira ordem, ou seja inferiores. E assim sucessivamente, como 

mostra a figura a seguir. 

 

 

Figura 4 Hierarquização por Sthraler (1952) 
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IV.II.I. ÍNDICES GEOMORFÓLOGOS 

IV.II.I.I. DENSIDADE DE DRENAGEM 

 Definida incialmente por HORTON (1945), a densidade de drenagem, 

reconhecida como um dos mais importantes parâmetros de análise morfométrica de 

bacias hidrográficas, como o comprimento médio de rios de uma bacia hidrográfica 

por unidade de área, podendo ser expressa através de Dd = ∑canais/A, onde Dd é a 

densidade de drenagem, ∑canais, o comprimento total de canais e A, a área da bacia. 

Dois fatores que determinariam a Dd, além do regime de chuvas e do relevo, que 

seriam a capacidade de infiltração do solo e a resistência inicial do terreno à erosão, 

foram destacados por HORTON (1945). 

 CHRISTOFOLETTI (1979, 1981) observou diversos trabalhos que debatiam a 

variabilidade espacial e temporal da Dd e suas possíveis correlações com diversas 

variáveis do meio físico, tais como: litologia, relevo, clima, cobertura vegetal e tipos de 

solo. 

 Alguns trabalhos publicados nas décadas de 1960/1970, principalmente em 

escolas de agronomia, tiveram como objetivo a correlação da Dd com os fatores do 

meio físico, porém permanece ainda como um assunto de extrema complexidade, 

tendo em vista que tais fatores interagem ao mesmo tempo e com diferentes pesos. 

IV.II.I.II. ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE DRENAGEM (IED) 

 Definido poro Coelho Netto et al. (2007) como um valor proporcional à 

capacidade do relevo drenar a água de superfície de uma bacia e por envolver 

parâmetros morfométricos de área e comprimento de drenagem possui respostas 

diferentes quando assumidos os diferentes tipos de observações. Desta formam, esse 

índice a capacidade de escoamento da água na bacia hidrográfica. O cálculo é 

representado pela a equação a seguir, onde Dd é a densidade de drenagem e o G 

representa o gradiente topográfico. 

 A fórmula do IED que utilizamos no trabalho sofreu algumas modificações. 

Como podemos observa-la abaixo, na Dd que foi utilizada, não utilizamos o somatório 
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das concavidades, por não possuirmos dados satisfatórios. Logo só utilizamos o 

Somatório da extensão hidrográfica. 

 

IV.III. GEOMORFOLOGIA E O GEOPROCESSAMENTO 

 A Geomorfologia estuda a gênese e a evolução do relevo na superfície 

terrestre, resultante dos processos atuais e passados ocorridos (CHRISTOFOLETTI, 

1980). 

 Demek (1967) afirma que as cartas geomorfológicas de detalhe devem-se 

utilizar das unidades básicas de taxonomia como: superfícies geneticamente 

homogêneas, formas e tipo de relevo; através das técnicas de Geoprocessamento. 

 O Geoprocessamento pode ser definido como o conjunto de técnicas de coleta, 

exibição e tratamento de informações especializadas (georreferenciadas) e o uso de 

sistemas que utilizem essas informações tratadas. Constitui-se, portanto num “ramo 

do processamento de dados que opera transformações nos dados contidos em uma 

base de dados referenciada territorialmente (geocodificada) usando recursos 

analíticos, gráficos e lógicos para obtenção e apresentação das transformações 

desejadas” (Xavier da Silva e Carvalho Filho, 1993). 

 Entre as várias técnicas existente de Geoprocessamento, destaca-se para o 

presente trabalho a Modelagem Digital de Elevação (MDE), e os sistemas de 

Informações Geográficas (SIG). 

IV.III.I. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 

 O Sistema de Informações Geográficas é o conjunto de programas 

computacionais, que permite o desenvolvimento de trabalhos facilitando o fluxo de 

informações, organização e controle de toda a cadeia não só logística como toda a 

aplicação de recursos disponibilizando ao usuário fácil entendimento e rapidez na 

tomada de decisões. Equipamentos, disponíveis para a aplicação dos softwares, 
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ferramenta na qual o usuário irá inserir todas as informações para que seu resultado 

com a maior qualidade possível. Métodos, que é definida como uma tarefa será 

executada na criação de uma estratégia do trabalho bem como o tempo, custo e a 

situação de como eliminar os problemas quando existir. Dados geográficos, onde as 

informações coletadas funcione como elemento chave em determinadas áreas de 

estudo. E usuário, onde a figura de um profissional qualificado, possa ter qualificação e 

conhecimento para definir a melhor forma de atingir o resultado, interagindo com as 

demais áreas. Integrados de forma correta. Tal conjunto têm a possibilidade da coleta, 

armazenamento, processamento e análise de dados georreferenciados, assim como a 

produção de informações derivada de sua aplicação. As tecnologias nela empregadas 

buscam o objetivo voltado ao gerenciamento e manipulação de dados 

georreferenciados, tendo em vista que existe a dificuldade de integração dos dados 

geográficos, em diferentes unidades de análise. 

 

Figura 5 Aquisição de SIG 

 

IV.III.II. MODELAGEM DIGITAL DE ELEVAÇÃO (MDE) 

 A Modelagem Digital de Elevação é qualquer tipo de representação contínua do 

relevo sobre uma superfície de base, podendo desta maneira permitir a modelagem, 

análise e exibição de fenômenos relacionados à paisagem estudada. Esses modelos 

podem ser obtidos por grades retangulares ou triangulares geradas a partir de pontos 
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tridimensionais (x, y e z). Sua geração permite uma visão tridimensional da paisagem, 

com a observação de sua altitude. 

 

Figura 6 Observação de superfície modelada 

 

IV.III.II.I. DIFERENÇAS ENTRE OS MODELOS DE GRADES 

 A escolha do tipo de modelo para inserção das amostras de entrada é 

particularmente ligada ao propósito do uso do MDE. Existem dois modelos básicos de 

modelos de grade – A Grade Regular Retangular e a Rede Irregular Triangular (TIN). 

IV.III.II.I.I. REDE REGULAR RETANGULAR 

 Possui a melhor aplicabilidade em estrutura de dados mais simples, já que não 

permite a inclusão de feições geomorfológicas. Tendo em vista esse conceito, não foi 

utilizado no trabalho apresentado. Segundo FELGUERAS (1977) (apud FERNANDES, 

2002), é utilizado na regularidade da distribuição espacial dos vértices das células do 

modelo a ser representado, com relações topológicas representadas entre os 

retângulos, assim como outras características, como os vértices, que são obtidos por 

interpolação.  
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Figura 7 Estrutura GRID 

IV.III.II.I.II. REDE IRREGULAR DE TRIÂNGULOS (TIN) 

 A Rede Irregular de Triângulos, definida como TIN, foi escolhida como mais 

apropriada para o uso do trabalho. Dentre suas características, permite a inclusão de 

uma estrutura de dados mais complexas, desta forma há uma melhor representação 

de superfície com variações acentuadas. Além da obtenção de vértices das amostras 

de entrada feito de forma direta, e principalmente de feições geomorfológicas. 

 

Figura 8 Estrutura TIN 

IV.IV. SUPERFÍCIE PLANIMÉTRICA E SUPERFÍCIE MODELADA 

 O êxito de qualquer análise espacial realizada através de técnicas de 

Geoprocessamento é diretamente dependente da criação de modelos conceituais que 

representem ao máximo a realidade da paisagem estudada. 

 Modelagem do mundo real, pelo Geoprocessamento, oferece potencialidades, 

contudo, possui algumas limitações, uma vez que se baseia na representação 

generalizada da realidade. 
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 Uma das limitações é o não uso da altimetria do espaço analisado, 

considerando desta forma que a superfície não possui relevo. Os estudos relacionado a 

uma superfície plana (projetada) e não na superfície modelada, acabam por mascarar 

alguns resultados obtidos, ainda mais em áreas onde o relevo é acidentado. 

 Outra limitação encontrada diz respeito aos projetos em SIG 2D, onde nesses 

sistemas os dados se restringem a somente duas coordenadas (X, Y), que representa 

sua posição vertical e horizontal. Quando se trabalha com SIG 3D, os objetos são 

assinalados por sua localização no espaço, denominado pelo ponto (Z), representando 

desta maneira três dimensões (X, Y, Z). 
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V. METODOLOGIA 

 Para alcançar os objetivos propostos foram utilizadas algumas metodologias 

encontradas na literatura nacional e internacional. Algumas metodologias sofreram 

adaptações necessárias, a fim de atender o propósito da pesquisa. 

 Desta forma, um fluxograma foi gerado para enumerar as etapas 

metodológicas que foram trabalhadas durante esta pesquisa de mestrado. 

 

Fluxograma 1 Metodologia 

V.I. ATIVIDADE 1 

 Na primeira atividade da metodologia, foi realizada três etapas básicas para 

alavancar a metodologia da pesquisa.  

 

Fluxograma 2 Atividade 1 



 

21 
 

V.I.I. RECONHECIMENTO DA ÁREA 

A primeira etapa realizou uma visita de campo para reconhecimento da área de 

estudo em questão, a área escolhida foi estabelecida por conta do Vale do Cuiabá ser a 

região em Petrópolis que teve a maior ocorrência de deslizamento, uma vez que era o 

principal objeto de estudo. Este trabalho de campo teve como finalidade entrar em 

contato com alguns proprietários para que no futuro houvesse a liberação da 

propriedade para estudos em campo. 

V.I.II. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 A segunda etapa desta atividade, realizou apenas o trabalho de gabinete, onde 

houve uma pesquisa bibliográficas concernente ao tema de índices geomorfológicos e 

superfície real, a pesquisa se concentrou em teses de doutorado, dissertações de 

mestrado, artigos (através do portal de periódicos da CAPES (coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior), e através de buscas na internet e em 

sites de revistas e simpósios on line e em CD-ROMs, além de material adquirido sobre a 

temática abordada. 

V.I.III. BASE CARTOGRÁFICA 

 Na terceira etapa, a base cartográfica, constituiu na busca por dados/malhas 

digitais da região, algumas informações pertinente ao munícipio de Petrópolis, como 

hidrografia, limites e hipsometria, foram extraídas do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), mapa temático como o geológico, foi obtido através do órgão 

como CPRM (Serviço Geológico Brasileiro). Tal informação possui escala de 1:100.000. 

 Os dados digitais, como uma resolução melhor, com escala de 1:10.000, foram 

obtidos na Prefeitura Municipal de Petrópolis (PROSPEC-1999). Porém tais dados por 

terem sido elaborados a um tempo, foram feitos manualmente e posteriormente 

projetados em CAD, o que acarretou num grande número de erros na hipsometria e 

drenagem principalmente. 

 Após a coleta, os dados foram trabalhados no software ArcGIS 10, onde as 

informações adquiridas na Prefeitura passaram por severas correções em suas bases. 

Dentre os shapes fornecidos, o de hipsometria foi o que apresentava os maiores erros, 
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linhas com erros altimétricos, linhas que se cruzavam e linhas desconexas foram alguns 

dos erros encontrados. Na figura abaixo podemos perceber alguns dos erros que 

passaram por correção afim de não gerar problemas futuros. 

 

Figura 9 Correção topográfica 
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 No shape de hidrografia os erros encontrados, foram de canais que não se 

encaixavam, por vezes linhas desconexas e linhas que se cruzavam. Porém a edição da 

hidrografia não se limitou somente a esses erros, foram feitas diversas mudanças de 

fluxos, flip, a fim de construir um modelo hidrologicamente correto, ou seja, todos os 

canais ao fim da edição tiveram sua visualização modificada para correção dos fluxos. 

  

Figura 10 Correção da hidrografia 
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A criação de um modelo hidrologicamente correto, não se limita somente a 

correção de base cartográfica, para construção de um modelo tridimensional, como 

exemplo a figura a seguir, os fluxos hidrológicos necessariamente têm que estar 

correto, uma vez que a hidrografia é imprescindível nos estudos geomorfológicos, por 

ser um fator importante para modelagem do relevo. 

 

 

Figura 11 Correção hidrológica (fluxos) 

No shape de pontos cotados, alguns pontos possuíam valores que não 

correspondiam com a realidade, uma vez que foram observados pontos com altimetria 
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alterada, como exemplo um topo de morro com valores de vale, e pontos com valor de 

altitudes zerados. Na geração de um modelo tridimensional tais problemas iriam 

influenciar na criação dos modelos. Para uma rápida correção neste shape, um modelo 

teste foi gerado afim de salientar tais erros. 

Após a correção da base cartográfica da PMP, houve a criação/expansão de 

novos dados para a base. Tomando como base a hierarquização por Strahler, a bacia 

do Vale do Cuiabá passou a ser editada para obtermos as sub-bacias hidrográficas de 

3º, 2º e 1º primeira ordem. 

Tendo como limite principal a bacia, foi feito um novo backup, porém 

renomeando o shape do limite para realizar o recorte das novas sub-bacias, primeiro 

foi gerada as bacias de 3º ordem para que futuramente esse shape fosse novamente 

editado para as bacias de 2º e 1º ordem.  

No fim da primeira atividade, uma imagem de satélite WorldView2 foi 

adquirida, porém foram necessários alguns pré-processamentos. A realização de um 

campo para obter GCP’s foi fundamental para a ortorretificação da imagem. Em dois 

dias de atividade em campo foram coletados cinco pontos de extrema precisão com 

um aparelho GPS diferencial. 

 

Figura 12 Coleta de GCP's em campo 

Ao levar a imagem para o software ArcGIS, foi observado que imagens Digital 

Globe e GeoEye possuíam GCP’s embutidos na imagens, que era necessário somente 

inserir no projeto um raster contendo a elevação do terreno, que o programa 
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“automaticamente” orterretificaria a imagem. (Falar que existe diferença na 

ortorretificação, porém para minha necessidade não era de extrema importância). 

Com a imagem já ortorretificada, optamos por vetorizar seus deslizamentos, 

como podemos observar na figura 13 uma vez que se fosse feita a classificação da 

imagem, os resultados não seriam satisfatórios, já que na classificação a área de 

deslizamento seria considerada como solo exposto, área de deslize (cicatriz) e 

depósitos. 

 

Figura 13 Vetorização dos deslizamentos 

 

V.III. ATIVIDADE 2 

 

Fluxograma 3 Atividade 2 



 

27 
 

Nesta segunda atividade da metodologia, foram gerados modelos de elevação 

computacional. Com os shapes bases corretos, foram gerados um GRID e um TIN, 

BRITTO et al. (2013), afirma que há diferenças na consideração de uma superfície 

quando se mensura uma área real conhecida e comparamos com superfícies geradas 

através de um GRID e de um TIN. Os modelos tridimensionais gerado pelo 

computador, nunca irão representar uma superfície real e sim se aproximar da 

realidade. 

Na literatura existem algumas divergências quanto ao conceito de Modelo 

Digital de Elevação (MDE) e Modelo Digital de Terreno (MDT), porém em alguns casos 

as nomenclaturas são encontradas como sinônimos. Barros (2006) baseado em 

autores que diferenciam MDE e MDT avalia em seu trabalho que os MDEs representam 

a superfície do terreno acrescida de quaisquer objetos existentes sobre ela e que 

influenciam no valor de reflectância do pixel, ou seja, nos casos em que a área 

imageada apresente árvores ou construções a superfície representada refere-se ao 

topo delas. Já os MDTs representam a superfície real do terreno, como podemos 

observar na figura 14. Observando a base cartográfica que possuímos neste trabalho, 

empregaremos o termo MDE. 

 

Figura 14 MDE vs MDT 
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 Na pesquisa o MDE foi gerado a partir do software ArcGIS 10, através da 

extensão 3D Analyst, a partir de curvas de nível na escala 1:10.000, pontos cotados 

gerados pela PROSPEC e hidrografia na mesma escala das curvas de nível.    

V.III. ATIVIDADE 3 

 

Fluxograma 4 Atividade 3 

 Nesta atividade, sendo a de maior importância no estudo, foram feitos os 

cálculos dos índices geomorfológicos, tais como densidade de drenagem e índice de 

eficiência de drenagem. Após a criação do MDE, esses índices foram calculados tanto 

em superfície planimétrica, como em superfície modelada. Apenas duas variáveis não 

tiveram alterações em seus cálculos, por serem calculados utilizando sempre valores 

projetados. Todos os índices gerados em superfície modelada tiveram a sua 

nomenclatura adicionada de S_. 
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VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

VI.I. MDE: ROTINA DE OBTENÇÃO DE OBSERVAÇÕES EM SUPERFÍCIE MODELADA 

 O processo de criação de um MDE tende a seguir por três etapas, são elas a 

aquisição das amostras, geração do modelo e a utilização do modelo, onde cada etapa 

é diretamente decisiva para a qualidade do MDE. Entretanto, existe uma ordem lógica 

de estruturação para construção de um MDE, devendo-se inicialmente saber o porquê 

da geração do MDE, para que ele vai ser utilizado, ou seja, o seu objetivo e a sua 

aplicação.  

A partir dessa definição já se pode ter noção da área de trabalho, do tipo de 

terreno que se quer modelar, da disponibilidade de dados de entrada e do tipo de 

grade e método de interpolação que venha a ter maior eficiência para o modelo 

gerado. 

Seguindo uma tendência de alguns trabalhos, como MARK (1975), TSAI, 1993; 

BERG et al. (2000) e FELGUEIRAS & GOODCHILD (1995), de se utilizar o método de 

Delaunay com restrições baseado em grades irregulares triangulares (TIN). Isso porque 

o objetivo (aplicação) desse trabalho é a obtenção de observações em superfície 

modelada (área e distância) para paisagens de relevo acidentado, e nestes tipos de 

paisagens, esse método tem se mostrado bastante eficiente. Outro ponto a favor da 

escolha desse método é a capacidade de inserir feições geomorfológicas que auxiliam 

decisivamente no refinamento do MDE, além de permitir uma maior facilidade na 

obtenção dessas observações. 

VI.II. AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE GERAÇÃO DE MDE 

 Após definida a aplicação do MDE, deve-se avaliar a amostragem dos dados e a 

modelagem que vai ser imposta a esses. 

 Em relação à modelagem essa tem que ser a mais confiável possível, uma vez 

que as observações em superfície modelada sejam coerentes. O processo de 

modelagem envolve a construção de um tipo de malha (grade) e a definição de 

equações interpoladoras entre os dados, desta forma foram gerados os dois tipos mais 

utilizados de MDE, regular retangular e irregular triangular. 



 

30 
 

 Diferentes modelos de grade para confecção de MDE, são citados como 

KUMLER (1994), que assume a grade regular retangular (GRID) como melhor modelo, e 

MARK (1975), MOORE et al. (1993), NAMIKAWA (1994), BERG et al. (2000), que 

defendem a utilização de TIN. 

No mapa 4 podemos observar o resultado do GRID gerado com os erros 

topográficos. Os erros encontrados foram gerados por valores incoerentes da 

topografia e pela não construção de um modelo hidrologicamente correto. Áreas que 

deveriam ser expostas como côncavas, foram demonstradas como convexas e vice 

versa. Canais de drenagem por possuírem os fluxos inversos, ocasionaram grandes 

erros. Onde o topo muitas vezes, foram alterados para vale.  

 

Mapa 4 GRID (erro hidrográfico) 

 Após os ajustes na base cartográfica um novo GRID foi gerado, no mapa 5, a 

seguir pode-se observar extremas mudanças em relação ao primeiro teste. 
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Mapa 5 GRID (correto) 

 O modelo hidrologicamente correto influência diretamente na construção do 

GRID, como podemos observar. Antes áreas problemáticas, foram corrigidas alterando 

assim até os valores de altitude. Em comparação ao resultado final dos GRID, podemos 

observar quanto à correção topográfica é eficaz. No GRID com erro hidrográfico a 

maior altitude registrada no mapa foi de 1863,37 metros enquanto no GRID com a 

base corrigida o valor foi de 1864,45 metros. A menor altitude foi de 727,19 metros no 

GRID com erro hidrográfico e de 726,57 metros. Essa mudança provavelmente foi 

ocasionada pela confecção do GRID com erros em sua base. 

 Como possuímos uma base cartográfica com uma pequena escala 1:10.000, e 

diversas bibliografias que afirmam que para estudos geomorfológicos o uso do MDE 

por rede triangular irregular é o melhor aplicável, foram feitos os processamentos 

necessários afim de criar o MDE base para o trabalho.  
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Mapa 6 Modelo digital de elevação 

 Como resultado, temos o mapa 6, onde se pode observar que as feições dos 

relevos ficam mais salientadas, melhorando desta forma a observação e aplicação do 

trabalho. A altitude mínima obtida 727,2 metros e máxima de 1862 metros. Apesar dos 

valores serem diferentes do que os obtidos em GRID, o TIN nos proporciona uma 

maior gama de informações para realização dos cálculos geomorfológicos, já que os 

cálculos serão obtidos para sub-bacias de 1º, 2º e 3º ordem. 

VI.III. SUB-BACIAS DO VALE DO CUIABÁ 

 Para obter melhores resultados dentro da bacia hidrográfica do Vale do Cuiabá, 

a bacia principal passou por algumas edições para obtermos as sub-bacias. Nos mapas 

7, 8 e 9 que encontramos a seguir, o resultado destas edições na bacia do Vale do 

Cuiabá. 
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Mapa 7 Sub-bacias de 3º ordem, totalizando 9 sub-bacias 

 

Mapa 8 Sub-bacias de 2º ordem, totalizando 41 sub-bacias 
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Mapa 9 Sub-bacias de 1º ordem, totalizando 139 sub-bacias 

VI.III.I COMPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE PLANIMÉTRICA E SUPERFÍCIE MODELADA 

 Com a criação/definição do MDE, criação de novas sub-bacias, foram calculados 

os valores necessários para os cálculos dos índices geomorfológicos. Foram eles, área, 

gradiente topográfico (cálculo não varia entre superfície planimétrica e modelada, por 

ser adimensional), extensão hidrográfica, comprimento de bacia, densidade de 

drenagem e índice de eficiência de drenagem. Tais valores foram obtidos em superfície 

projetada e posteriormente recalculados para superfície modelada, a fim de obter a 

comparação. 

VI.III.II SUB-BACIAS DE 3º ORDEM 

 Para facilitar as análises dos valores, um mapa com as numerações de cada 

bacia foi gerado, a fim de auxiliar a identificação de cada sub-bacia. A numeração foi 

realizada automaticamente pelo software ArcGIS. 
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Mapa 10 Numeração das sub-bacias de 3º ordem 

VI.III.II.I. ÁREA (3º ORDEM) 

O primeiro valor calculado para o trabalho foi o cálculo de área, no gráfico a 

seguir podemos observar a diferença das superfícies planimétrica e modelada. 

Gráfico 2 Comparação de SP para SM (área) 

 

 No gráfico, os valores em azul (Area_km) representam as áreas em superfície 

planimétrica e em vermelho (SAreas_km) as áreas em superfície modelada.  
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 As maiores diferenças foram encontradas nas primeiras bacias, que ficam 

localizadas ao norte e noroeste da bacia do Vale do Cuiabá, a serra do Taquaril. Essas 

diferenças já eram esperadas, já que nas observações feitas, a superfície modelada iria 

variar mais em regiões onde o relevo é extremamente acidentado. 

 No destaque podemos observar que a sub-bacia nº 2 teve a maior diferença 

(em porcentagem), chegando a quase 22%. Porém ao analisar os dados a variação de 

superfície modelada para a planimétrica da sub-bacia 7, foi maior, mas a diferença não 

foi tão elevada. A diferenciação não elevada desta bacia se dá ao fato bacia pouco 

variar seu terreno, em outras palavras, esta bacia é constituída em grande parte por 

áreas planas e pouco ondulada. 

 Com a menor diferenciação, a sub-bacia número 8, localizada na base do 

Taquaril, possui 11,66% de mudança, passando de 780 para 890 metros quadrados.  

VI.III.II.II. EXTENSÃO HIDROGRÁFICA 

Gráfico 3 Comparação de SP para SM (Extensão hidrográfica) 

 

 Analisando o gráfico, observa-se que a variação da extensão hidrográfica não 

varia muito da superfície planimétrica para a modelada, tal fato se explica por conta da 

sua representatividade no mapa, já que um polígono (área) crescerá muito mais que 

uma linha (drenagem). A variação ficou modificou-se por conta da superfície em que a 

drenagem se encontra. Bacias onde o relevo é altamente acidentado tendem a 

aumentar a extensão hidrográfica. 

 A sub-bacia 2 foi a bacia que apresentou a maior diferença, acompanhando a 

maior diferença de área, analisado anteriormente. Em superfície planimétrica a 
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extensão hidrográfica desta sub-bacia (2), apresentou seu tamanho em 2,66 km 

enquanto que em superfície modelada seu tamanho ficou em 2,83 km, totalizando 

uma diferença de 6,09%. Já a sub-bacia com menor diferença da extensão, a de 

número 4, possui uma diferença de 2,42%, em números brutos a extensão possuía em 

superfície planimétrica 2,46 km e passou seu valor em superfície modelada para 2,52 

km, sendo sua diferença de 60 metros. 

VI.III.II.III. DENSIDADE DE DRENAGEM 

Gráfico 4 Comparação de SP para SM (Dd) 

  

 Ao se trabalhar os dados de densidade de drenagem, sabíamos que os valores 

iriam diminuir, ou seja, o divisor da Dd que é a área das bacias teve um aumento 

significativo em relação ao dividendo, que é a extensão hidrográfica de cada bacia. 

 Os cálculos de Dd em superfície modelada nos geraram novas informações que 

devem ser analisadas com rigor. Ao analisarmos a diferença (percentual) da Dd, 

observamos que a sub-bacia número 2 foi a que registrou a maior mudança. Em 

superfície planimétrica esta bacia possuía a Dd em 3,26 km/km² e em superfície 

modelada em 2,71 km/km², representando desta forma uma diferença de -20,29%.  

 A sub-bacia que menos variou de classe em relação à superfície planimétrica e 

modelada foi a de número 8. Os cálculos de área e de extensão hidrográfica desta 

bacia nos mostra que em relação à área da bacia, foi a que menor apresentou 

mudança, 66% (área de superfície), porém foi a segundo bacia que mais variou na 

extensão hidrográfica, 5, 31% (extensão hidrográfica). 
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Mapa 11 Densidade de drenagem em SP (3º ordem) 

 No mapa 11, os valores de Dd em relação à superfície planimétrica, o que nota-

se é que os maiores valores da Dd são encontradas novamente em bacias onde o 

relevo é acidentado (serra do Taquaril). Onde o valor da Dd chega a 3,14 km/km² em 

diversas bacias desta região. 
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Mapa 12 Densidade de Drenagem em SM (3º ordem) 

No mapa 12 da Dd em superfície modelada podemos que algumas bacias da 

serra do Taquaril, mudaram de classe. Como descrito anteriormente às bacias 

diminuíram seus valores, as bacias que apresentaram mudanças de classes são as 

bacias onde a área em superfície modelada teve uma mudança significativa em com 

planimétrica. 
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Mapa 13 Mudança de classe de Dd (3º ordem) 

 No mapa acima temos as quatro sub-bacias de 3º ordem que mudaram de 

classe quando calculados em superfície modelada. Sendo duas delas localizada no 

Taquaril e as outras próxima a serra do Cantagalo. 

VI.III.II.IV. ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE DRENAGEM 

Gráfico 5 Comparação de SP para SM (IED) 

 

 O IED das sub-bacias de 3º ordem apresentaram seus resultados de diferença 

iguais aos de Dd. Em mais um índice geomorfológico a bacia de número dois, 

apresentou a maior diferença de superfície modelada para planimétrica, 
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contabilizando uma diferença de 0,20 km/km². A sub-bacia 8 representou 

estatisticamente a menor diferença entre as superfícies, -7,19%, uma diferença de 0,10 

km/km². 

 

Mapa 14 IED em SP (3º ordem) 

 No mapa acima podemos observar as sub-bacias com seus valores de IED em 

SP, novamente a serra do Taquaril apresentou os maiores valores de IED. As sub-bacias 

0, 1, 2, 3 que são as sub-bacias que possuem o relevo altamente acidentado, 

compreendidas dentro desta serra. Os valores apresentados nesta região chegam a 

ultrapassar 1,37 km/km². E os menores IED ficaram localizados na região da serra do 

Cantagalo com média de 0,37 km/km². 
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Mapa 15 IED em SM (3º ordem) 

 Quando observamos o mapa elaborado em SM, a primeira observação a ser 

feita é a redução de algumas bacias localizadas no Taquaril, onde duas bacias 

reduziram suas classes, assim como o Dd, devida as mudança de área (SP para SM). 

Tais bacias representam as classes de 0,73 até 1,37 km/km². 
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Mapa 16 Mudança de classe de IED (3º ordem) 

 O mapa delimitando as bacias que reduziram de classe, mostra quatro sub-

bacias sendo duas delas localizadas em Taquaril e as outras duas próximas a mesma 

serra. Sempre na cabeceira do Vale do Cuiabá. 

VI.III.III. SUB-BACIAS DE 2º ORDEM 

 Novamente um mapa de numeração foi criado para facilitar a localização dos 

valores obtidos em sub-bacias de 2º ordem. Sendo essa numeração realizada 

automaticamente (FID/ArcGIS). 
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Mapa 17 Numeração de sub-bacias de 2º ordem 

VI.III.III.I ÁREA (2º ORDEM) 

 No gráfico abaixo podemos observar a diferença de áreas obtidas em 

comparação com a SP e SM. 

Gráfico 6 Comparação de SP para SM (área) 

 

 A sub-bacia 1 localizada na serra do Taquaril, onde encontra-se o relevo mais 
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quadrados. Outras sub-bacias que se destacam são as 2 e 36, possuindo mais de 25% 

de diferença, sendo uma na serra do Taquaril e outra no Cantagalo, respectivamente. 

Com a menor variação de área a sub-bacia 5, localizada no início da bacia do 

Vale do Cuiabá, possui 7,75% de diferença. Tendo um aumento de 30 metros em SM, 

passando de 460 para 490 metros quadrados. As sub-bacias 20 e 34 são outras que 

apresentam as menores variações sendo localizadas em Taquaril e no Cantagalo, 

respectivamente. 

VI.III.III.II. EXTENSÃO HIDROGRÁFICA 

Gráfico 7 Comparação de SP para SM (extensão hidrográfica) 

 

 A maior variação encontrada, está na sub-bacia nº 15, localizada no Taquaril, 

onde a diferenciação chegou a 8,06%, um aumento de aproximadamente 70 metros 

em SM. Acompanhando o maior crescimento temos as sub-bacias 1 e 27, com 

aumento de 7,63% e 7,43%, respectivamente. Sendo elas localizadas no Taquaril e 

próximo. 

 Com a menor variação da extensão hidrográfica a sub-bacia 3, localizada abaixo 

do Taquaril, possui um aumento de 20 metros, sendo 1,57% sua diferença. Outras sub-

bacias que tiveram uma baixa variação são as 5 e 35, possuindo respectivamente 

2,24% e 2,36% de diferença. 
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VI.III.III.III. DENSIDADE DE DRENAGEM 

Gráfico 8 Comparação de SP para SM (Dd) 

 

Em sub-bacias de 2º ordem, algumas bacias se destacam pelo fato da alta 

diferenciação. Com maior variação temos a sub-bacia nº 1, onde a diferenciação de SM para SP 

chegou a 17,42%, em números absolutos a sub-bacia apresenta uma Dd de 2,68 km/km² em SP 

e em SM passa a corresponder 2,21 km/km². Outras sub-bacias que possuem uma alta 

diferenciação são as 36 e 2, possuindo 17,07% e 16,61% de diferença respectivamente. 

A sub-bacia que menos variou, dentre as de 2º ordem, foi a de nº 20 (seta preta), 

sendo de 4,58% sua diferenciação ou 0,15% km/km². Outras sub-bacias que se destacam por 

suas baixas diferenciações são as 5 e 21, possuindo 5,11% e 6,11% respectivamente. 

No mapa abaixo podemos observar o mapeamento planimétrico da Dd, onde as sub-

bacias (maior diferenciação) 1 e 2 estão localizadas no Taquaril e a 36 no Cantagalo e as 20 e 

21 na parte baixa do Taquaril (menos ondulado). 
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Mapa 18 Densidade de drenagem em SP (2º ordem) 

 Podemos observar ainda que grande parte das sub-bacias com mais de 3,41 km/km² 

de Dd estão em locais de pouca área e “grandes” extensões hidrográficas. Quando observamos 

as sub-bacias com grandes áreas e “pequenas” extensões hidrográficas a Dd diminui para para 

menos de 1,51 km/km².  
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Mapa 19 Densidade de dreangem em SM (2º ordem) 

 No mapa acima onde a superfície modelada é levada em consideração podemos 

observar que grande parta das bacias encontradas em relevos acidentados, como no Taquaril, 

tiveram mudanças em suas classes de Dd. Em todas as sub-bacias que foram modificadas, sua 

Dd tiveram a redução de classe, devido ao aumento da área, já que a extensão hidrográfica 

não acompanha o crescimento da área. 
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Mapa 20 Mudança de classe de Dd (2º ordem) 

 No mapa de outline, podemos observar que das 41 sub-bacias, 34% tiveram mudanças, 

em números absolutos, 14 sub-bacias tiveram sua classe de Dd reduziada, quando calculadas 

em SM. Sendo 8 delas localizadas no Taquaril e outras 2 no Cantagalo. 

VI.III.III.IV. ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE DRENAGEM 

Gráfico 9 Comparação de SP para SM (IED) 

 

 Quando calculamos a diferença entre SM para SP do índice Geomorfológico IED, 

observa-se que a sub-bacia 1, localizada na serra do Taquaril, possui uma diferença de 17,42% 

em relação a SP, em números absolutos, a sub-bacia que possuia um IED de 1,47 km/km² em 
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SP, passa a ter 1,22km/km² em SM, uma diferença de 0,26 km/km². Outras sub-bacias que 

chamam atenção pela alta diferença são as 2 e 36, possuindo 16,61% e 17,07% de diferença, 

respectivamente.  

 A sub-bacia que apresenta a a menor diferença, de nº 20 localizada na parte baixa do 

Taquaril, em SP a sub-bacia possuia 1,17 km/km2, quano recalculada para SM a mesma passou 

a ter seu IED de 1,12 km/km2 , uma diferença de 0,05 km/km2, representando apenas 4,58%. 

Outras sub-bacias que acompanham a menor diferença são as 5 e 21, possuindo 5,11% (0,31 

km/km2) e 6,11% (0,13 km/km2), respectivamente.  

 

Mapa 21 IED em SP (2º ordem) 

 Como podemos perceber no mapa acima, com informações de SP, a serra do Taquaril 

apresentou os maiores valores de IED, no total de 8 bacias com mais de 1,59% km/km2, e as 

regiões mais planas com valores menores. 

 O mapa de IED levando em consideração a SM, como mostra abaixo, nota-se uma 

diferença de comportamento, como observado anteriormente no gráfico. As sub-bacias 

localizadas no Taquaril, foram as que mais apresentaram mudanças. Sendo que algumas fora 

desta serra também apresentam redução de classe. 
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Mapa 22 IED em SM (2º ordem) 

 Num total de 7 bacias que tiverem a redução do IED, cerca de 12% (5) destas sub-

bacias, localizadas no Taquaril apresentaram redução do IED. As outras 2 bacias localizadas na 

parte baixa da serra do Cantagalo, como podemos observar no mapa de outline exposto 

abaixo. Mais uma vez, as reduções se limitaram a somente a uma classe. 
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Mapa 23 Mudança de classe IED (2º ordem) 

 

VI.III.IV. SUB-BACIAS DE 1º ORDEM 

Assim como nas sub-bacias de 3º ordem e 2º ordem, um mapa com a numeração 

automática foi gerado para facilitação da localização das bacias de 1º ordem. O Vale do Cuiabá 

é constituido de 139 sub-bacias. 
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Mapa 24 Numeração das sub-bacias de 1º ordem 

 

VI.III.IV.I. ÁREA (1º ORDEM) 

Gráfico 10 Comparação de SP para SM (área) 

 

 Ao compararmos as áreas das sub-bacias, algumas bacias se destacaram na diferença, 

porém poucas, uma vez por se tratar de sub-bacias de 1º ordem, suas áreas são menores que 

o restante. Nas 139 sub-bacias, uma teve destaque, a sub-bacia de nº 45 possui seu valor de 

área muito acima das caracteristicas das outras sub-bacias, tal sub-bacia pode estar correcta, 
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ou uma nova reconstituição da hidrografia do Vale do Cuiabá, já que a base da PROSPEC é de 

1999 e eventos atuais, podem ter modificado a hidrografia. 

 A sub-bacia nº 94, localizada na serra do Taquaril, foi a que teve a maior diferença, 

tendo 49,11% de diferença, em números absolutos a sub-bacia que em SP possui 0,113 km², 

em SM sua área passou a ser 0,169 km², uma diferença de 56 m². Outras sub-bacias que 

tiveram sua diferenciação em destaque foram as 66 e 125, possuindo respectivamente 43,94% 

e 43,68% de diferença. 

 A sub-bacia que apresentou a menor diferença, de nº 39, localizada na parte baixa da 

serra do Taquaril, possui 5,97% de diferença, tendo sua diferença de aproximadamente 10 m². 

Outras sub-bacias que se destacam pela baixa diferença, ambas localizadas na serra do 

Taquaril, sendo uma na base e outra no topo. Suas diferenças são de 6,47% e 7,03%, 

respectivamente. 

VI.III.IV.II. EXTENSÃO HIDROGRÁFICA 

Gráfico 11 Comparação de SP para SM (extensão hidrográfica) 

 

 Por serem extensões de sub-bacias de 1º ordem, pequenas variações foram 

registradas. A sub-bacia que obteve a maior diferença, de nº  67, localizada no Taquaril, 

possuindo 15,30% de diferença, ou 50 m de extensão. Outras sub-bacias que tiveram a 

diferenciação elevada foram as 21 e 33, com 16,08% e 15,01% respectivamente. 

 A sub-bacia que teve a menor diferenciação em SM de nº 46, possui uma diferença de 

apenas 0,22% que seria menos de 1metro de diferença. As bacias que teriam a diferenciação 

de menor que 1% são as 98 (0,47%) e 137 (0,68%), localizadas na base da serra do Taquaril e 

outra no começo da bacia, respectivamente. Ambas sub-bacias possuem sua diferenciação 

menor que 1 metro.  
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VI.III.IV.III. DENSIDADE DE DRENAGEM 

Gráfico 12 Comparação de SP para SM (Dd) 

 

 Com média de diferença de 10,22% a Dd, as sub-bacias de 1º ordem possuem algumas 

que se destacam pela alta diferença, como é o caso da nº 125, localizada no morro do 

Tubarão, na serra do Cantagalo, que possui uma diferença de 28,82%, uma diferenciação de 

0,259 km/km². Acompanhando as altas diferenças da Dd as sub-bacias 94 (Taquaril) e 118 

(Cantagalo) possuem 28% e 23,9%, respectivamente de diferenciação. 

 A sub-bacia que apresentou a menor diferenciação de Dd esta localizada no Taquaril, a 

nº 61 possui uma diferença de apenas 0,46% onde na SP possuia de Dd 2,853 km/km² e em SM 

reduziu para 2,840, uma diminuição de 0,013 km/km². Outras sub-bacias que possuem a 

diferenciação baixa são as 60 (parte alta) e 116 (parte baixa), ambas localizadas no Taquaril, 

possuindo respectivamente 0,85% e 0,95%. 
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Mapa 25 Densidade de drenagem em SP (1º ordem) 

 No mapa acima, podemos observar o resultada da Dd em SP, diferentemente das 

outras ordens de sub-bacias, esta possui cinco classes, para explicitar (cartograficamente) 

melhor os resultados. Das 139 sub-bacias, apenas 10 possuem a Dd superior a 5,84 km/km², 

sendo que o comportamento da Dd em sua maioria encontram-se nas Dd menores que 1,16 

km/km² até 3,73 km/km². 
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Mapa 26 Densidade de drenagem em SM (1º ordem) 

No mapa acima podemos observar o comportamento da Dd em SM, em SP existiam 10 

sub-bacias na classe mais alta de Dd, porém quando levamos em consideração o relevo da 

superfície, nota-se que há uma redução das classes, como exemplo temos em SM apenas 5 

sub-bacias com a Dd superior a 5,84 km/km². 
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Mapa 27 Mudança de classe de Dd (1º ordem) 

 No mapa de outline, como podemos ver, nota-se que das 139 sub-bacias, 17 tiveram 

mudança de Dd. Sendo que grande parte dessas tiveram mudanças de classes do Dd supeior  

(de 3,74 km/km² até > 5,84 km/km²) para classes inferiores. A uma concentração de mudanças 

das sub-bacias na região da serra do Taquaril, onde encontramos 8 bacias e o restante 

espalhadas pelo Vale do Cuiabá. 

VI.III.IV.IV. ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE DRENAGEM 

Gráfico 13 Comparação de SP para SM (IED) 
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 Neste índice geomorfológico, o IED possui uma média de 10,21% de diferença de 

compararação da SM para SP. A sub-bacia que apresentou a maior diferença, assim como na 

Dd, a nº 125 possui sua diferença de 28,82%, onde seu calculo em SP ficou estabelecido em 

0,538 km/km² e em SM reduziu para 0,383 km/km², uma diferença de 0,155 km/km². Outras 

bacias que se destacam por sua alta diferenciação são as 94 e 118, possuindo respectivamente 

28% e 23,90% de diferença. 

 A Sub-bacia que pouco variou na mudança foi a 61, onde sua diferença ficou 

estabelecida em 0,46%, onde em SP seu IED era de 1,385 km/km² e passou a ter 1,378 

km/km², uma diferença de 0,006 km/km². Outras bacias que se destacam por sua baixa 

diferenciação são as 60 e 116, onde a diferença de ambas não atingiram 1%, quando 

trabalhadas em SM. 

 

Mapa 28 IED em SP (1º ordem) 

 No mapa acima podemos observar o comportamento do IED espacializado no Vale do 

Cuiabá em SP. Onde há uma concentração de sub-bacias com valores de IED elavados na Serra 

do Taquaril, e ao fim da bacia, as sub-bacias com valores menores de IED. Das 139 sub-bacias, 

16 tiveram seus valores de IED elavado, ou seja, superior a 2, 22 km/km². 
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 No mapa abaixo podemos observar o comportamento do IED em SM, onde na serra do 

Taquaril a concentração das sub-bacias diminui, ou seja, é a região onde houve mais mudanças 

na bacia do Vale do Cuiabá. Na parte baixa do Vale, também podemos encontrar algumas 

mudanças, porém menos expressivas. 

 

Mapa 29 IED em SM (1º ordem) 

No mapa de outline abaixo, podemos perceber as 29 sub-bacias que tiveram suas 

classes modificadas quando calculadas em SM, assim como dito anteriormente, a serra do 

Taquaril, possui cerca de 48% (14) das sub-bacias que migraram de classe. Outra região que 

possui grande parte das sub-bacias (7) modificas esta localizada em uma serra entre o Taquaril 

e Cantagalo. 
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Mapa 30 Mudança de classe IED (1º ordem) 

VI.IV. AVALIAÇÃO DOS DESLIZAMENTOS FRENTE AO IED (2º ORDEM) 

 Ao termino dos cálculos de área, extensão hidrográfica, Dd e IED e explicação dos 

mesmos, com o auxílio da imagem de satélite WorldView 2, a vetorização dos deslizamentos 

ocorridos no ínicio de 2011 foi realizado, afim de obter alguma resposta com os índices 

geomorfológicos calculados.  

 A vetorização passou por severas edições, uma vez que no Vale do Cuiabá há diversos 

pontos de erosões (ravinas e voçorocas) e essas áreas foram excluidas da vetorização. Outras 

áreas de exclusão foram as cicatrizes e área de deposito de massa dos deslizamentos. 

 Como podemos ver no mapa abaixo, os delizmanetos se concentraram basicamente 

em áreas com o relevo altamente acidentados, concentrados principalmente na serra do 

Taquaril e regiões próximas pelo fato da continuação do relevo escarpado. 

 O maior deslizamento encontrado no Vale do Cuiabá, porém não esta localizado no 

Taquaril, porém próximo. Numa área mais ao centro do Vale, o deslizamento possui cerca de 

450 m² e 420 metros de extensão. Na imagem tiveram duas áreas onde foi impossivel vetorizar 

os deslizamentos, já que no momento em que a imagem foi tirada houve a presença de 

nuvens. 
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Mapa 31 Deslizamentos 

 No mapa 31 podemos perceber ainda que grandes deslizamentos se concentraram na 

região central do Vale. Na parte baixa da bacia podemos notar somente a presença de um 

deslizamento.  

 Portanto uma das partes mais efetada do Vale do Cuiabá, foi da região denominada 

pela equipe de pesquisa de GPO (Grande Ponto de Ônibus, por existir ali uma parada de 

autocarro, que abrange um colégio e numerosas casas afetadas) localizada abaixo do maior 

deslizamento, como podemos observar abaixo. Esta foi uma das áreas mais efetadas pelo fato 

dela ser o encontro do material do maior deslizamento encontrar com os materiais de todos os 

deslizamentos do Taquaril e região próxima a serra. 
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Mapa 32 Localização do GPO 

 

Figura 15 Deslizamento no GPO 

 No mapa abaixo onde utilizamos o IED em SP e os deslizamentos, podemos observar 

que parte dos deslizmentos, estão associados aos altos valores de IED, principalmente na serra 

do Taquaril.  

Cerca de 340 deslizamentos foram registrados no Vale do Cuiabá, sendo que quase 

80% desses, estão localizados em áreas de sub-bacias de 2º ordem. Observando o mapa abaixo 
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notamos que há uma concentração de deslizamentos em sub-bacias com IED entre 0,59 – 1,59 

km/km². 

 

 

Mapa 33 Deslizamentos em IED de SP (2º ordem) 

 

 Ao levarmos os deslizmentos para os valores de IED em SM, podemos observar que a 

consideração do relevo em seus cálculos se mostram importante quando se trabalha com esse 

índice geomorfológico. Os deslizamentos se concentram nas mesmas classes de IED que em 

SP. 
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Mapa 34 Deslizamentos em IED de SM (2º ordem) 

 Na tabela 1, possuimos o número de deslizamentos por classes de IED, tanto em SP 

como em SM. 

Tabela 1 Deslizamentos por classes de IED 

IED SP SM Diferença SP % SM % 

< 0,58 km/km² 36 36 0 13,28 13,28 

0,59 - 1,04 km/km² 115 129 14 42,44 47,60 

1,05 - 1,59 km/km² 81 84 3 29,89 31,00 

> 1,59 km/km². 39 22 -17 14,39 8,12 

Total 271       

 

 Como analisado acima, realmente é constatada que há mais deslizamentos em classes 

de IED de 0,59 – 1,59 km/km2 (duas classes), em SP possuimos 72,33% desses deslizamentos 

dentro dessas classes e em SM esse valor passa para 78,60%. O aumento desses deslizamentos 

nestas classes tem haver com a mudança de classes das sub-bacias, quando há a consideração 

do relevo em seus cálculos. Podemos notar que 17 bacias deixaram de compor a classe de IED 

elevado para contituir outras classes de IED. 
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Mapa 35 Deslizamentos na serra do Taquaril (SP) 

 No mapa acima, temos parte da serra do Taquaril em destaque (em SP) e os 

deslizamentos desta região, sendo que sua maioria pertecente as classes citadas acima. Abaixo 

temos a mesma localização porém o mapa calculado em SM. 
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Mapa 36 Deslizamentos na serra do Taquaril (SM) 
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VII. CONCLUSÕES 

 Ao fim desta pesquisa, onde trabalhamos com o comportamento e um 

mapeamento em superfície modelada, percebemos a importância de levar em 

consideração a superfície de uma área de estudo. Em diversos momentos ao decorrer 

da pesquisa, observamos que a consideração de uma superfície modelada, seja ela 

menos ondulada ou fortemente acidentada, possui severas diferenças se não 

considerarmos a modelagem área. 

 Ao levarmos para o estudo de caso, onde se propôs trabalhar o 

comportamento de índices geomorfológicos, se tornou importante, pelo fato de que 

se levarmos em consideração o modelo tridimensional da área, estaremos trabalhando 

com dados que mais se aproximam da realidade encontrada, pois suas interpretações 

se aproximam de leituras geomorfológicas da paisagem. 

 Através dos cálculos podemos observar que a diferença de cálculos em 

superfície modelada, muitas vezes podem influenciar no produto final da pesquisa. Um 

dos maiores exemplos que temos, são os valores obtidos nesta pesquisa. Uma vez que 

trabalhamos com índices geomorfológicos, cujo os cálculos dependem muito da 

consideração do relevo e em superfície planimétrica, onde não há esta consideração. 

 A divisão a bacia do Vale do Cuiabá, em três ordens de sub-bacias nos mostrou 

diversos resultados, sendo que em muitos casos, tais resultados não se mostraram 

satisfatórios para a pesquisa. O Vale do Cuiabá por não ser muito grande, encontramos 

uma dificuldade de explicitar os valores. Quando trabalhamos com uma área com um 

pouco mais de 36 km², onde o relevo varia de fortemente acidentado para regiões 

extremamente planas, isso exige um alto refinamento dos dados, quando trabalhamos 

com sub-bacias de 3º ordem, podemos perceber que em muitos casos, os valores se 

tornam altamente vagos, por possuírem uma área muito extensa para análises 

geomorfológicas. 

 Ao e trabalhar com sub-bacias de 1º ordem, observamos que os valores obtidos 

eram extremamente limitados à proposta da pesquisa, uma vez que para a 
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representação cartográfica de comportamento modelado, sub-bacias de 1º ordem 

possuem poucas informações pertinentes à área de superfície. 

 Quando houve a classificação de sub-bacias de 2º ordem, junto com o auxílio 

de bibliografias referente ao assunto, observamos que para áreas onde encontramos 

grandes acidentes topográficos, as sub-bacias de 2º ordem apresentaram os melhores 

resultados, que por sua vez foram mais aceitáveis. 

 Para a pesquisa o principal índice geomorfológico, calculado foi o índice de 

eficiência de drenagem, uma que para obtenção do mesmo, diversos cálculos foram 

elaborados antes, salientando que todos em superfície planimétrica e modelada. 

Constou-se um significativo incremento nos valores obtidos para a superfície 

modelada, efetuando assim mudanças nos valores, reduzindo desta maneira o IED. 

 A consideração do relevo nos cálculos deste índice geomorfológico, mostra 

uma nova interpretação deste índice. Uma vez que quando calculado em superfície 

planimétrica, obtinha-se outros valores referente a ele.  

 Os cálculos desses índices geomorfológicos, logicamente não são suficientes 

para salientar se uma área é susceptível a deslizamentos, porém nos dá a 

oportunidade de observar novas informações que se aproximam da realidade, uma vez 

que, nesta pesquisa o relevo é levado em consideração nos cálculos, podendo desta 

forma modificar o resultado. 
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