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RESUMO
As questões ligadas ao ambiente vêm tomando proporções crescentes, visto
que em situações de desequilíbrio o mesmo traz conseqüências desastrosas.
Devido a tal fato a geomorfologia vem reocupando seu espaço frente à
aplicabilidade de todo seu conhecimento nos projetos de planejamento, sendo,
a cartografia geomorfológica uma importante ferramenta.
O objetivo geral do trabalho consiste em mapear a organização do relevo no
que abrange a morfogênese e a morfodinâmica da Serra da Jaqueçaba e
entorno, situada entre os municípios de Anchieta, Alfredo Chaves e Guarapari
– ES, a fim de entender a funcionalidade geomorfológica e por fim expressar
todo este conhecimento adquirido através de produto cartográfico síntese e
análises correlativas.
Dentro desta perspectiva foi adotado como referencial metodológico o roteiro
proposto por Ab’Saber (1969).

Este difunde a idéia de uma geomorfologia

tripartite, sistematizando alguns níveis de tratamento considerados essenciais
para

o

desenvolvimento

metodológico

de

uma

pesquisa

de

caráter

geomorfológico. Os três níveis postulados compreendem: a compartimentação
topográfica, a estrutura superficial da paisagem e o estudo da fisiologia da
paisagem.
A análise desenvolvida durante a investigação, pautada no relevo enquanto
cenário possibilitou uma leitura do papel do homem frente às alterações na
paisagem principalmente em função do comprometimento do mesmo.
Em apreciação, vimos que o relevo estudado apresenta-se de certa forma em
equilíbrio, porém nos terços onde ocorre interferência direta do homem, já é
possível notar danos ao solo, que se não reparados poderão vir a ser tornar
irreversíveis.

Palavras-chave:
Ambiental.

Geomorfologia,

Mapeamento

Geomorfológico,

Análise
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1 INTRODUÇÃO
A questão ligada ao ambiente tem tomado crescentes proporções, visto que, em
situação de desequilíbrio, o mesmo acarreta em conseqüências no meio físico,
interferindo, desse modo no espaço que o homem ocupa. Desse modo, diante do
entendimento da dinâmica do relevo, a sociedade pode organizar o espaço onde
vive de forma adequada, promovendo um planejamento territorial de qualidade.

A geomorfologia surge reocupando seu espaço frente a aplicabilidade de todo seu
conhecimento nos projetos de planejamento, sendo, a cartografia geomorfológica,
uma importante ferramenta.

Segundo Casseti (2001), a Cartografia Geomorfológica se constitui em importante
instrumento na espacialização dos fatos geomorfológicos, permitindo representar a
gênese das formas do relevo e suas relações com a estrutura e processos, bem
como com a própria dinâmica dos processos, considerando suas particularidades em
interação com a paisagem.
O geógrafo Aziz Nacib Ab’Saber (1969), dedicou grande parte de sua carreira a
analisar

a

cartografação

da

paisagem,

sistematizou

três

níveis

para

o

desenvolvimento da pesquisa geomorfológica, sendo estas utilizadas para nortear o
trabalho que agora se apresenta. O primeiro nível consiste na compartimentação
topográfica que visa a caracterização e descrição das formas do relevo; o segundo,
trata do levantamento da estrutura superficial da paisagem referente aos depósitos
correlativos e suas implicações climatogenéticas e, por último, o estudo da fisiologia
da paisagem, procurando entender os processos morfoclimáticos e pedogenéticos
atuais.

A escala proposta para o trabalho se apresenta na ordem de 1:25 000, nela estarão
representadas os fatos considerados relevantes para esse trabalho, abrangendo
desde as Unidades morfológicas – terceiro nível de representação geomorfológica
segundo Ab’Saber - até as formas de processos atuais – que se referem ao sexto
nível de representação de Ab’Saber. Esta escala foi escolhida devido à escassez de
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trabalhos aludido ao tema, mapeamento geomorfológico em microescala, tornando o
produto da pesquisa significativo no que se refere ao enriquecimento científico do
estudo das formas do relevo.

A opção do cenário para a realização do presente trabalho se fez devido a
expressiva variação do modelado do relevo previamente consultado na carta
topográfica da região e em imagens de satélite, despertando assim o gozo para a
aplicação de metodologias e técnicas referentes à cartografação geomorfológica, a
fim de obter o entendimento da formação e da interação atual dos fatores
constituintes do relevo e do ambiente em questão.
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2 OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral do trabalho consiste em mapear a organização do relevo no que
abrange a morfogênese e a morfodinâmica da Serra da Jaqueçaba e entorno,
situada entre os municípios de Anchieta, Alfredo Chaves e Guarapari – ES, a fim de
entender a funcionalidade geomorfológica e por fim expressar todo este
conhecimento adquirido através de produto cartográfico síntese e análises
correlativas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos consistem em:

1) realizar primeiramente uma revisão bibliográfica acerca da temática a fim de
garantir um embasamento teórico que seja de acordo com o tema;

2) definir diretrizes para a construção de uma cartografia geomorfológica de fácil
entendimento e abstração por parte daqueles que se utilizam deste
instrumento para a elaboração de um planejamento seguro e que condiz à
realidade da área de estudo.

3) confeccionar mapas temáticos provenientes das informações coletadas e
correlacioná-los, de modo que estes complementem e enriqueçam as
análises a serem desenvolvidas acerca do terreno estudado.
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3 ÁREA DE ESTUDO

3.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
A área estudada apresenta-se inserida na porção sul do estado do Espírito Santo
(Mapa 1), delimitada pelas coordenadas UTM 326000 – 338000 E e 7714000 –
7724000 N (coordenadas geográficas 20º34’30”- 20º39’59’’ de latitude sul e 40º40’9”
- 40º33’18’’ de latitude oeste), a qual encontra-se coligada em escala Regional a
Bacia do rio Benevente e a Bacia do rio Jabuti.

Possuindo aproximadamente 120 Km², abrange extensões em três municípios sendo
estes: Alfredo Chaves, Anchieta e Guarapari. Do primeiro município, Alfredo Chaves,
abrange pouco mais de 1Km², enquanto Anchieta apresenta-se correspondendo a
cerca de 28Km², aproximadamente 23,4% do total do quadrante estudado. Já o
município de Guarapari apresenta a maior área de contribuição, correspondendo a
92km² abrangendo 76,6% do total da área em estudo.

O acesso à área pode ser realizado pela rodovia BR-101 Sul que atravessa a área
de estudo na porção sul, cortando-a no sentido leste a oeste (E-O) e posteriormente
adentrar pelas comunidades Jabuti ou Rio Grande.

15
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3.2 CARACTERIZAÇÃO FISIOGEOGRÁFICA

3.2.1 Geologia
A área em estudo encontra-se inserida de acordo com CPRM (1993) nas seguintes
Unidades Geológicas: Complexo Paraíba do Sul, Intrusivas Sin a Tardi-tangenciais e
Depósitos Sedimentares. Embora o objeto em estudo ofereça apenas três unidades,
será apresentada uma tabela com informações referentes à coluna geológica e a
litoestratigrafia para a melhor compreensão do leitor (Quadro 1), sendo que, aquelas
destacadas remetem às informações do presente trabalho.

Eon

Era

Cenozóica

Fanerozóica

Mesozóica

Paleozóica

Período

Quaternário

Estratigrafia

Litologia

Sedimentos Aluvionares

Materiais que
variam em
granulometria
desde cascalho,
matacões, até
areia muito fina
a argila
inconsolidada

Terciário
Cretácio
Jurássico
Triássico
Permiano
Carbonífero
Devoniano
Siluriano
Intrusivas Póstranscorrentes

Ordoviciano

Cambriano

Rochas
Plutônicas

Intrusivas Tardi
a Póstranscorrentes
Intrusivas Sin
a Tarditangenciais

Proterozóico
Complexo Paraíba do Sul

Faixas
migmatizadas,
com
predominância
de biotitagnaisses
granitóides

granitos,
gnaisses,
ortognaisses
foliados e
migmatitos

Quadro 1 - Coluna Geológica com suas respectivas estratigrafias e litologias.
Fonte: CPRM (1993), modificado pelo autor.
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Complexo Paraíba do Sul

De acordo com a Comissão Americana de Nomenclatura Estratigráfica (1963, apud
RADAMBRASIL, 1983) o termo complexo designa-se por unidades formais
constituídas de diversos tipos de rochas, de qualquer classe ou classes, ou que
apresentam estruturas muito complicadas, utilizando-se a designação “complexo”
em lugar de termo litológico ou indicativo da categoria.
O presente complexo é uma entidade submetida a eventos tectonotermais1 ao longo
de todo o Pré-Cambriano. Constitui o embasamento do Cinturão Móvel Atlântico,
estruturando importantes entidades morfológicas do sudeste brasileiro, como a Serra
do Mar, parte da Serra da Mantiqueira e a Baixada Fluminense. Compreende uma
sequência Proterozóica de rochas supracrustais2 de características vulcanosedimentares, fortemente migmatizada e granitizada. Apresentando predominância
de granitos, gnaisses, ortognaisses3 foliados e migmatitos4 na litologia.

Segundo Teixeira et al (2003, p.38) os granitos são classificados como rochas
ígneas (vulcânicas) de formação intrusiva. Resultam do resfriamento do material
rochoso fundido - magma - de forma lenta no interior do globo terrestre, dando
tempo para que os minerais em formação cresçam o suficiente para serem visíveis.

Os gnaisses são rochas metamórficas, o qual resulta da transformação de uma
rocha preexistente em estado sólido. O processo geológico de modificação se dá por
aumento de pressão e/ou temperatura sobre uma rocha, sem que o ponto de fusão
dos minerais seja atingido. Os minerais, como forma de reação às mudanças
ambientais de temperatura e pressão, se reorganizam ao longo de planos
apresentando em sua estrutura foliações, ou seja, orientação paralela dos minerais.
1

Supracrustais: Rocha magmática efusiva consolidada na parte superior da crosta terrestre.

2

Eventos Tectonotermais: eventos que relacionam atividade tectônica e magmatismo/metamorfismo em áreas
orogênicas.
3

Ortognaisse é um gnaisse produzido pelo metamorfismo de rochas eruptivas, com elementos mineralógicos
semelhantes ao granito, porém orientados (GUERRA, 2006, p.456).
4

São rochas que se formam através do metamorfismo ocorrido em maciços graníticos, originando uma rocha gnassóide
mista, constituída de material magmático e sedimentar (GUERRA, 2006, p.427).
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Este tipo de rocha é formado principalmente em zonas de contatos ou em zonas de
falhamentos.



Rochas Plutônicas

Observando a coluna estratigráfica, proposta no trabalho, as Rochas Plutônicas
foram divididas em três unidades menores de acordo com a associação litológica
predominante, sendo estas as Intrusivas Sin a Tardi-tangenciais, Intrusivas Tardi a
Pós-transcorrentes e Intrusivas Pós-transcorrentes. No presente trabalho é possível
identificar a presença da unidade Intrusiva Sin a Tardi-tangenciais, cabendo apenas
a esta a caracterização geral estratigráfica.

Liandrat (1972, apud CPRM,1993) no mapeamento da Folha Vitória (escala 1:100
000) separou uma faixa que passa pela região em estudo, o qual denominou de
faixa migmatizada, com predominância de biotita-gnaisses granitóides semifacoidais
e facoidais.

As Intrusivas Sin a Tardi-tangenciais são portadoras de feições plutônicas,
possivelmente geradas no Proterozóico Superior (Ciclo Brasiliano). Compreende
rochas de coloração cinza a esbranquiçada, de granulação grosseira. Possui
estrutura gnáissica com porções maciças e mergulhos predominantemente de baixo
ângulo.

O contato com os gnaisses aluminosos é transicional, sendo percebido geralmente
através da mudança mineralógica, pois o gnaisse, próximo ao contato, torna-se
bastante migmatítico, ficando com aparência semelhante à do ortognaisse.



Sedimentos Aluvionares

Distribuem-se principalmente na planície costeira e são formados pelos rios que
descem das partes mais elevadas, onde possuem suas cabeceiras e cujas altitudes
contrastam bruscamente com a parte rebaixada, próxima ao mar. Esses rios
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transportam grande quantidade de material mal selecionado, que se espraia na
baixada, constituindo então os depósitos de aluviões nas formas de terraços e leitos
maiores. Os materiais que as constitui varia em granulometria desde cascalho,
localmente matacões, até areia muito fina a argila inconsolidada.

Todo o material carreado é depositado na planície com a contribuição local dos rios
Corindiba, Grande e Salinas; rios com maiores vazões da área estudada, onde
posteriormente o excedente é carregado para o mar pelo rio Benevente. Sendo este
abastecido pelos tributários citados anteriormente.

3.2.2 Pedologia
Solo, no dizer de Guerra (2006, p.582), é a camada superficial de terra arável
possuidora de vida microbiana. Para a formação dos diferentes solos levam-se em
consideração diversos fatores, como:
1. material de origem;
2. clima;
3. vegetação;
4. hidrografia;
5. relevo;
6. ação dos organismos, incluindo o homem;

Material de origem

Hidrografia

Cobertura Vegetal

SOLO

Ação do clima

Formas do relevo

Ação de organismos
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O solo é formado como resultante da desagregação e decomposição do material de
origem (rocha ou sedimento transportado) pela ação do intemperismo (ação do clima
e da hidrografia). Quando formados em regiões planas ou de relevo suave, ou ainda,
quando estão protegidos por cobertura vegetal, atuam de forma a controlar a
intensidade da infiltração proporcionando alta atividade do intemperismo químico,
gerando solos de grande profundidade. Já onde o relevo se apresenta de forma
íngreme, o perfil de alteração não se aprofunda, pois as águas escoam rapidamente,
não permanecendo tempo suficiente para ocorrer reações químicas.

Os organismos vivos criam condições para a sobrevivência de outros tipos de
vegetação. Através da decomposição da matéria orgânica, outras comunidades de
seres vivos vão se sucedendo sobre a rocha.

Os principais trabalhos realizados na perspectiva pedológica foram o Projeto
RADAMBRASIL (1983) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
EMBRAPA – (1978), estes apresentam escalas 1: 1000 000 e 1: 400 000,
respectivamente. Estes dois trabalhos, em função das escalas utilizadas,
contribuíram mais para a descrição das características físicas dos solos do que para
a elaboração do mapa em si, devido à escala de trabalho, para esta pesquisa, ser de
semi-detalhe (1: 25 000).

O material pedológico diagnosticado será analisado segundo as orientações
propostas pela EMBRAPA, esta foi escolhida devido a abordagem ser mais recente
(1999) se comparada as do RADAMBRASIL (1983). As associações encontradas,
predominantemente, na área de estudo foram os Cambissolos, Latossolos
Vermelho- Amarelos e Argissolos.



Latossolo Vermelho-Amarelo

De acordo com a EMBRAPA (1999), os latossolos vermelho-amarelos caracterizamse por ser um tipo de solo muito intemperizado com presença de caulinita e óxidos,
de característica profunda ou muito profunda.
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Possuem algumas restrições químicas para a agricultura necessitando em sua
grande maioria de correções. Suas principais limitações são a acidez elevada e a
fertilidade química baixa. Requerem um manejo adequado com correção da acidez,
adubação, fertilizante e controle de erosão - como, por exemplo, terraceamento,
especialmente nos solos de textura média, que são os mais pobres e suscetíveis à
erosão.



Cambissolo

A EMBRAPA (op.cit) remete aos Cambissolos como solos frequentemente
encontrados em regiões íngremes, nas vertentes mais movimentadas ou em regiões
com presença de rios que favorecem o transporte de sedimentos. Estas
características são encontradas em grandes porções da área em estudo,
principalmente na extensão que diz respeito a Serra da Jaqueçaba, cuja máxima
altitude pode chegar a 660 metros.

Este solo é peculiar por ser pouco desenvolvido, tendo em seu perfil pedológico
características como o horizonte A com um médio desenvolvimento, horizonte B
incipiente – de poucos centímetros – com 15 cm em média, no qual alguns minerais
primários e fragmentos líticos facilmente intemperizáveis ainda estão presentes.



Argissolos

Caracteriza-se por apresentar horizonte B textural, ou seja, há uma translocação de
materiais (argilas e óxidos) do horizonte A para o horizonte B, ocasionando acúmulo
destes no mesmo; além de não apresentarem alta influência das águas na formação
do solo, ou seja, não hidromórficos.

Sua ocorrência esta vinculada principalmente aos Tabuleiros Costeiros e são
originados de sedimentos do Grupo Barreiras. São intensamente utilizados para
plantação de cana-de-açúcar e pastagens, sendo estas atividades identificadas em
boa parte da área em estudo.
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3.2.3 Hidrografia
A drenagem de uma dada região constitui a via natural de escoamento de suas
águas, e, normalmente, é representada por um sistema de rios e canais. Ela
naturalmente se desenvolve seguindo as linhas de maior declive do terreno e em
algumas situações os cursos se adaptam as linhas estruturais notadamente falhas e
fraturas.

O objeto em análise apresenta drenagem de forma densa, diversificada e
influenciada pela natureza geológica e topográfica do terreno. Nas áreas de rochas
cristalinas e cristalofilianas, encontra-se perfeitamente adaptada às direções
estruturais mais fortes.

3.2.4 Clima
A área em estudo localiza-se na região Sudeste, a qual é qualificada como zona
climática Tropical. Esta se caracteriza por possuir duas estações bem definidas:
seca e chuvosa. A estação seca destaca-se pela escassez de chuvas que intervêm
na região entre os meses de abril a setembro, já a estação chuvosa é caracterizada
por chuvas bem distribuídas entre os meses de outubro a março, apresentando
desta forma, índices pluviométricos com valores aproximados a 1200 milímetros
anuais.

De acordo com a classificação de Köppen (acesso em agosto) a área pertence ao
grupo de clima Tropical (A) do tipo savana (w), caracterizado pela ausência de
estação invernosa. Durante o verão alcança temperaturas superiores aos 35ºC
apresentando uma média de 32ºC e quando inverno, chega a apresentar
temperatura mínima de 16ºC.

Devemos ressaltar que o local em estudo se mostra, em algumas porções, inserida
num contexto de altitudes elevadas caracterizando a influência do relevo no que
condiz ao clima da localidade. O Centro Capixaba de Metereologia e Recursos
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Hídricos (INCAPER, acesso em agosto) individualizam esta área como sendo uma
região de terras de temperaturas amenas, de morfologia acidentada e de ampla
ação das chuvas.

3.2.5 Vegetação
De acordo com a caracterização desenvolvida pelo Projeto RADAMBRASIL (1983) a
área em foco é recoberta por remanescentes de Mata Atlântica. Encontra-se situada
na Região da Floresta Ombrófila Densa, apresentando áreas de vegetação
secundária cercada por pastagens. A floresta Ombrófila Densa caracteriza-se por
vegetação com baixa adaptabilidade a longos períodos de seca já que suas
folhagens são pouco resistentes a tais condições.
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4 CARTOGRAFIA GEOMORFOLÓGICA
As formas da superfície que constituem o relevo são importantes componentes que
integram a paisagem, no qual se processam as ações humanas. Nesse sentido o
homem sempre demonstrou interesse em compreender como se deu a formação do
ambiente que o ampara.
Geomorfologia surge como fonte de conhecimento da esfera ambiental, cujo objetivo
se fundamenta na elucidação da evolução das formas do relevo, bem como das
dinâmicas processuais atuantes, levando em consideração a ação dos fatores
endógenos e exógenos.
A Cartografia Geomorfológica aparece como um importante instrumento na
espacialização dos fatos geomorfológicos, permitindo representar a gênese das
formas do relevo e suas relações com a estrutura e processos, bem como com a
própria dinâmica dos processos, considerando suas particularidades.
Segundo Tricart (1965, apud ROSS, 1990, p. 52) a cartografia geomorfológica “[...]
apresenta como sendo o que constitui a base da pesquisa e não a concretização
gráfica de pesquisa já feita”. Sendo esta ao mesmo tempo o instrumento que
direciona a pesquisa e, quando concluído, a síntese final da investigação. Portanto o
mais importante que mapear é, ao longo da pesquisa geomorfológica, conseguir
atribuir significado aos eventos diagnosticados.
Para Ross (1990), ao se elaborar uma carta geomorfológica, esta deve:


Fornecer elementos de descrição do relevo;



Identificar a natureza geomorfológica de todos os elementos do terreno;



Datar as formas.

Para se obter as informações dos elementos de descrição do relevo são utilizadas
as cartas topográficas. No entanto, estas não são suficientes, para que a qualidade
da análise seja obtida é necessário acrescentar informações de cunho específico
como, por exemplo, informações litológica, geológica, pedológica, etc.
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No que tange a identificação da natureza geomorfológica dos elementos do terreno,
cabe nesse momento a escolha da escala a ser trabalhada. Pois dependendo da
escala, os fatos geomorfológicos a serem representados, abordam categorias de
fenômenos bem diferenciados.
[...] as cartas de pequena escala em função da natureza das coisas são
orientadas para representar principalmente os fenômenos morfoestruturais,
e portanto ligam as ordens de grandeza superiores, acima de uma a
algumas dezenas de Km². Já as cartas de escalas maiores e portanto de
detalhe, enquadram-se em ordens de grandeza inferior, correspondendo às
formas cujas dimensões são iguais ou inferiores a uma dezena de Km²,
assumindo maior significado as formas esculturais (TRICART, 1965, apud
ROSS, 1990, p.52) .

Tendo estes pontos claramente entendidos, cabe nesse momento o pesquisador da
ciência geomorfológica eleger cuidadosamente seus objetivos, os elementos a
serem estudados e a escala a ser utilizada, a fim viabilizar a visualização daquilo
que se deseja mapear, tornando o produto final o mais claro possível àqueles que a
necessitem.
Apesar de todo o esforço exercido por parte dos pesquisadores de se idealizar
modelos de representação que facilitem o entendimento e supram as indicações
impostas pela União Geográfica Internacional5, a cartografia geomorfológica tem se
mostrado de forma complexa e de difícil execução, haja vista a quantidade de
informações que esta deve conter.
Os mapas geomorfológicos, ao contrário dos demais mapas temáticos,
apresentam um grau de complexidade maior. Essa complexidade decorre
da dificuldade de se apreender e representar uma realidade relativamente
abstrata – as formas do relevo -, sua dinâmica e gênese (ROSS, 1990,
p.51).

Perante a tais direcionamentos, o presente trabalho surge no desejo de construção
de um modelo que seja capaz de elucidar, com base em variáveis interdisciplinares,
a morfodinâmica e morfogênese do dado relevo.

5

[...] a subcomissão da União Geográfica Internacional, para assuntos de geomorfologia, estabeleceu que as cartas
geomorfológicas devem conter informações sobre as formas, a gênese, a idade e as tendências atuais de evolução e,
portanto, as indicações morfométricas,morfográficas, morfogenéticas e morfológicas (ROSS, 1993, p. 53).
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-METODOLÓGICA
Não apenas para a geomorfologia, mas para qualquer área do saber humano a
metodologia se define como o embasamento teórico, ou seja, determina o
direcionamento do aparato técnico e o material a ser utilizado para que no tardar se
tenha em mãos um trabalho com informações confiáveis e de qualidade.

Dentro desta perspectiva foi adotado como referencial metodológico, o roteiro de
desenvolvimento proposto por Ab’Saber (1969). É importante ressaltar que a
proposição metodológica defendida pelo autor não passa obrigatoriamente pelo
mapeamento geomorfológico, objeto do presente estudo, mas elucida com nitidez os
níveis de tratamento que uma pesquisa sobre o relevo deve abranger.
Ab’Saber (op. cit.) em seu estudo difunde a idéia de uma geomorfologia tripartite,
sistematizando alguns níveis de tratamento considerados essenciais para o
desenvolvimento metodológico de uma pesquisa de caráter geomorfológico. Os três
níveis postulados compreendem: a compartimentação topográfica, a estrutura
superficial da paisagem e o estudo da fisiologia da paisagem.

1. Compartimentação Topográfica: refere-se à caracterização topográfica e a
descrição precisa das formas do relevo envolvendo não apenas, a análise da
topografia, mas também a influência da geologia e da estrutura nesta
compartimentação.

2. Levantamento da estrutura superficial: Propõe extrair informações da
estrutura superficial da paisagem a partir de observações dos depósitos
geológicos recentes.

3. Fisiologia

da

paisagem:

É

compreendida

como

a

expressão

do

funcionamento atual da paisagem, correspondendo aos processos atuais que
operam no modelamento das formas. Busca entender os processos
morfoclimáticos e pedogênicos atuais.
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Para garantir o ordenamento dos procedimentos a serem desenvolvidos e preservar
a objetividade do trabalho, além dos níveis de abordagem do Ab’Saber, foi utilizado
também o roteiro desenvolvido por Libault (1971, apud ROSS, 1990), idealizadas do
seguinte modo:


Nível compilatório;



Nível correlativo;



Nível semântico;



Nível normativo.

O nível compilatório se divide em duas fases, sendo que a primeira diz respeito ao
ato de se obter as informações, levantar os dados; e a segunda fase do nível
compilatório remete-se a seleção do material obtido. Esta ultima é de extrema
importância visto que o autor deve possuir uma carga de conhecimento bem elevado
acerca do assunto estudado para que não despreze informações preciosas.

Nesta primeira fase foram coletados dados de diferentes segmentos da ciência
geomorfológica, geológica, pedológica e hidrológica, estes dados além de ser de
natureza bibliográfica, coletadas em gabinete, são de informações observadas e
coletadas em campo.

O segundo nível proposto por Libault, cognominado de nível correlativo, indica a
fase de correlacionar os dados obtidos na fase anterior para que posteriormente se
realize as interpretações. A ação de correlacionar é de extrema importância, já que
qualquer equívoco cometido neste momento poderá acarretar em interpretações
errôneas, prejudicando assim todo o trabalho realizado. Para diminuir a
probabilidade de erros nesta fase é necessário salientar que não se pode
correlacionar dados heterogêneos, ou seja, dados que não pertençam ao mesmo
local, modo e momento.

O nível semântico é designado à fase de interpretação, os dados anteriormente
selecionados são nesse momento analisados e interpretados. Nessa etapa os dados
deixam de ser apenas informações e adquirem significados a nível de interpretação.
É nesse momento que os questionamentos são respondidos.
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Neste

passo,

utilizando-se

de

todas

as

informações

pré-selecionadas

e

correlacionadas foram realizadas interpretações, caracterizando os processos e
fatores que condicionaram a evolução das feições e os condicionantes morfológicos
da área em foco.

O quarto e último nível, denominado de normativo, refere-se à fase em que o
produto de pesquisa se transforma em modelo. Este molde pode ser representado
através de sínteses ou gráficos de forma a demonstrar o mais simples e visual o
produto das pesquisas. Na última fase, as conclusões referidas ao terceiro nível são
expressas em forma de tabelas contendo as observações pertinentes ao modelado,
além do objetivo final, sendo neste caso a carta geomorfológica.

As etapas seguidas para a elaboração do presente trabalho e seus respectivos
procedimentos foram agrupados de modo a facilitar a visualização, estas fases
podem ser conferidas no Quadro 2.
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Nível

Tarefas e Produtos
• Levantamento bibliográfico apropriado;
• Levantamento e adequação de produtos
cartográficos como Carta Topográfica, Geológica,
Pedológica e de Vegetação;

Compilatório

• Levantamento de dados remotos por meio de
fotos aéreas, imagens de satélite ou radar;
• Confecção de Cartas Base: hipsométrica,
hidrográfica, de inclinação e transectos;
• Identificação de processos morfodinâmicos ;
• Levantamentos morfométricos ;
• Compartimentação da topografia, considerando
aspectos morfométricos e morfogenéticos;
• Correlação entre fatos morfológicos,
morfométricos, morfográficos e a cronológicos com

Correlatório

dados referentes à geologia, pedologia, rede
hidrográfica, vegetação e ocupação humana;
• Correlação entre elementos de formas e seus
respectivos processos dinâmicos;
• Coleta, comparação e averiguação de campo;
•Classificação dos dados trabalhados;
•Elaboração de síntese interpretativa dos
componentes do meio físico natural na composição
da estrutura superficial da paisagem;

Semântico

• Avaliação qualitativa dos elementos de formas
gerados por processos atuais;
• Denominação das formas e processos dinâmicos
atuantes, compatível com seus aspectos e
conseqüências;
• Construção da carta geomorfológica;

Normativo

• Utilização da carta produzida, enquanto
instrumento de síntese e análise ambiental.

Quadro 2 - Tratamento Metodológico e Procedimentos Técnicos.
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6 MATERIAIS E MÉTODOS
Na expectativa de redução de problemas advindos da união de informações de
caráter heterogêneo - no que condiz a variação de escala em cada bibliografia grande parte da base cartográfica foi ajustada para a escala de trabalho – 1: 25 000.
Todas as informações digitalizadas foram realizadas na escala proposta em busca
de tornar as informações do banco de dados alfa-numéricos o mais próximo possível
à realidade do relevo.

6.1 MATERIAIS


Carta Topográfica: elaboradas no IBGE, Folha Alfredo Chaves- FOLHA SF24-V-A-VI-2, na escala de 1: 50 000, IBGE, 1978;



Fotografias Aéreas:
1) Ortofotos cedidas pelo IDAF, executadas por IBC-GERCA, no dia 8 de
março de 1979;
1.1)

Fotos em escala de 1: 60 000

1.2)

Fotos em escala de 1: 25 000

2) Ortofoto cedida pelo IDAF, executadas pelo convênio VALE-IEMA, na
escala de 1:25 000, 2007;

3) Ortofoto cedida pelo IEMA, na escala de 1: 2 000, 2008;


Carta Geológica: Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil –
PLGB, executado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM, Folha Piúma, SF.24-V-A-VI, na escala de 1: 100 000, do ano de 1993;



Carta Pedológica: Projeto RADAMBRASIL, Folhas SF.23/24 Rio de
Janeiro/Vitória, na escala de 1: 1000 000, 1983;
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Imagens de Satélite:
1) CBERS 2B – Instrumento CCD, cinco (5) faixas espectrais, uma faixa de
113 quilômetros de largura, com uma resolução de 20 metros. Data de
aquisição: 4 de maio de 2009.

2) CBERS HRC - Instrumento HRC produz imagens de uma faixa de 27
quilômetros de largura com uma resolução de 2,7 metros. Data de
aquisição: 4 de maio de 2009.


Dados Vetorias: Geobases, 2002;



Aparelho de Sistema de Posicionamento Global – GPS;



Estereoscópio;



Máquina fotográfica;

6.2

MÉTODOS

Em Ross (1990), encontra-se proposto o método a ser utilizado para a elaboração
do presente trabalho, no que se refere ao conceito de representação e
categorização do relevo. O método calcado fundamentalmente numa abordagem
tridimensional considera os parâmetros métricos, genéticos e temporais das formas
do relevo. Tal ordenamento diz respeito às Unidades Taxonômicas apresentadas por
Demeck (1967) e Mescherikov (1968), posteriormente estruturadas por Ross, no
qual considera seis táxons distintos (Figura 1).

1º Táxon: Morfoestrutura
2º Táxon: Morfoescultura
3º Táxon: Unidades Morfológicas ou Padrões de Formas Semelhantes
4º Táxon: Formas de Relevo
5º Táxon: Tipos de Vertentes
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6º Táxon: Pequenas formas desenvolvidas na atualidade

Segundo o autor, a morfoestrutura refere-se às zonas de maiores extensões
superficiais, onde podem ser identificados, por exemplo, áreas de Escudos Antigos
ou mesmo Bacias Sedimentares. Nestas grandes áreas estão contidos os aspectos
morfoesculturais, estes por sua vez são compartimentos gerados pela ação climática
em escala geológica.

Já o terceiro táxon faz menção às pequenas manchas de formas fisionomicamente
semelhantes, sendo qualificados pela rugosidade topográfica ou pela intensidade de
dissecação do relevo. Podendo estas ser diferenciadas segundo sua natureza
genética, sendo formas agradacionais, ou de acumulação, ou formas denudacionais,
ou de erosão.

O quarto táxon diz respeito a cada uma das formas de relevo contidas nas Unidades
Morfológicas ou de Padrões de Formas Semelhantes que, observadas em escala de
detalhe, demonstram aspectos fisionômicos próprios a cada forma (Ross, 1990).

O quinto táxon refere-se à representação dos tipos de vertentes que se encontram
nas formas de relevo. As vertentes foram classificadas como côncavo, convexos,
retilíneos, aguçados, planos e abruptos.

Por fim o sexto táxon faz referência às formas de relevo geradas ao longo da
vertente por processos geomórficos atuais, podendo o homem está incluso em
algum momento neste processo. Neste podemos citar como exemplos as ravinas,
voçorocas, assoreamentos, dentre outros.
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Figura 1 - Unidades taxonômicas do Relevo. Representação esquemática da Taxonomia proposta
por Ross (1992, apud CASSETI, 2001)

Por ser um mapeamento desenvolvido em escala grande (1: 25 000), somente os
quatro últimos táxons serão trabalhados, cabendo apenas a representação das
formas fisionômicas semelhantes do relevo, dos tipos de vertentes e das pequenas
formas desenvolvidas no Quaternário.

Para a identificação do terceiro táxon foi utilizado imagens de satélite e
aerofotogrametria relacionando-os com os coeficientes de inclinação da vertente e
ainda a influência dos cursos d’água. A integração dos mesmos auxiliou na
constatação de formas predominantes de níveis de agradação (relevo de
acumulação) e erosão (relevo de dissecação). Estes dados foram fundamentais para
a separação dos compartimentos.
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No que tange o quarto táxon, ainda utilizando de fotografias aéreas e mapas base,
foram identificados os conjuntos de formas semelhantes, correspondentes às
tipologias do modelado. Nele foi possível identificar formas do tipo aguçada, ou
aplainadas, relevos de denudação, agradação, planícies fluviais, etc.

No quinto táxon, o objeto de identificação foram as vertentes. Estas foram
classificadas utilizando como base a categorização no qual agrupa as vertentes em:
convexa, retilínea e côncava (Figura 2).

Figura 2 - Formas de vertentes apresentando Topos Convexos, Retilíneos e Côncavos.
Fonte: ROSS, 1992, apud CASSETI, 2001.

Para que as informações se transmitam de forma mais didática, estas foram
avaliadas levando em consideração as formas predominantes do topo, da encosta e
da base.

No dizer de Guerra (2006), encosta designa-se como declive nos flancos de um
morro, de uma colina ou de uma serra. São estes declives de quando em vez
interrompidos, em sua continuidade, apresentam rupturas - rupturas de declive - ,
cuja origem pode estar ligada à erosão diferencial, à estrutura, às diferenciações de
meteorização. O topo diz-se da parte mais elevada de um morro ou de uma
elevação. A base localiza-se à jusante em relação à encosta.

O sexto táxon proposto por Ross,
“corresponde às pequenas formas de relevo que se desenvolvem por
interferência antrópica direta ou indireta ao longo das vertentes. São formas
geradas pelos processos erosivos e acumulativos atuais” (ROSS,1992),
como ravinas, voçorocas, corridas de lama, assoreamentos, dentre outros.
Tais representações só se tornam possíveis em escala grande (1:5.000,
1:1.000). (ROSS, 1990, apud CASSETI, 2001).
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No presente trabalho foi realizado o estudo da estrutura superficial da paisagem,
onde foram destacadas formas lineares e processuais do relevo. Porém é válido
ressaltar que, como mencionado por Ross, as pequenas feições erosivas (ravinas,
sulcos, voçorocas) só se tornam passíveis à cartografação mediante a escala a ser
trabalhada for de detalhe (1:1 000 ou 1:5 000). A identificação destes processos aqui
cartografados, foram registrados mediante a expedição à campo, no intuito de tornar
a carta (1:25 000), a ser sintetizada, a mais completa possível em relação à
realidade encontrada no local.

Para melhor compreensão dos termos utilizados na elaboração da análise ambiental
e na tabela síntese, que se encontra anexada a carta geomorfológica (Anexo 1), se
faz necessário conceituar alguns elementos. Sendo estes listados abaixo.


Free Face ou Rocha exposta;



Interflúvio Principal;



Interflúvio Secundário;



Ruptura de Declividade Negativa Nítida e Degradada;



Ruptura de Declividade Positiva Nítida e Degradada;



Terraço Fluvial



Feições dinâmicas do tipo Creeping ;



Sulcos Estruturais e Ravinas;



Campo de Matacões;

Casseti (2001) associa a terminologia Free Face às Cornijas estruturais, o qual as
define como estruturas salientes formadas por rochas maciças que se expõem em
extrema verticalidade. O registro destas formas pode auxiliar na interpretação dos
aspectos morfológicos indicando as áreas onde a atuação dos processos de
remoção de material das vertentes é mais ou menos acentuado.

Quanto aos Interflúvios, o termo remete a pequenas ondulações que separam os
vales. No presente trabalho, estas foram divididas em interflúvio principal e
secundário. O primeiro diz respeito aos topos retilíneos principais, podendo ser
classificado também como os divisores de água. Já o segundo, seriam as
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ondulações ramificadas que surgem a partir do interflúvio principal em direção a
base da vertente.

Guerra (2006, p.554) entende como ruptura de declive, a falta de continuidade de
um aclive numa encosta de vale ou de montanha, produzida por influência estrutural,
tectônica, ou mesmo de caráter erosivo. Se esta “quebra” acarretar em vertentes de
características íngremes, se dá o nome de ruptura positiva, caso a resultante seja
uma pequena faixa de alargamento horizontal de porção da vertente, este se
denomina negativa.
Segundo Guerra (2006), o termo alúvio está relacionado a detritos ou sedimentos
retirados das margens e das vertentes, transportados e depositados pelos rios,
geralmente em forma de bancos, formando depósitos aluvionares. Os terraços flúvioaluvionares são depósitos associados a fundos de vale cuja origem está ligada a
hidrodinâmica e morfogenética capaz de produzir materiais trabalháveis pelos rios a
distâncias curtas e médias (AB’SÁBER, 1968, apud CASSETI, 2001, p. 116).
O termo creeping, conhecido também como rastejamento ou reptação, corresponde
ao deslocamento das partículas, de forma lenta e imperceptível, dos vários
horizontes do solo. Como indutores do creeping pode-se considerar o pisoteio do
gado, o crescimento de raízes e a escavação de buracos por animais. (Casseti,
2001 p.141). Esse tipo de feição acomete principalmente encostas com contornos
côncavos favorecendo o escoamento da água, “classificada como coletora de água”
se analisada conforme a organização de Bloom (1970, apud CASSETI, 2001, p.141)
– ver Figura 3.

Os sulcos estruturais são incisões que se formam nos solos, em função do
escoamento superficial concentrado em áreas de microdepressões no terreno, ou
ainda na geometria da própria vertente. Em tais conjunturas tem-se, via de regra, o
processo de alargamento do canal, que resulta do efeito do impacto de partículas
sobre o material estático. De acordo com Casseti, este tipo de processo pode levar à
formação de ravinas. As encostas com perfis convexos facilitam o desenvolvimento
destas feições, visto que a água não segue um canal preferencial, em sulcos,
acarretando em processo de lavagem lento, Figura 3.
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Figura 3 - Classificação dos elementos de encosta de uma paisagem de acordo com a forma e os
processos operantes. Blomm (1970, apud CASSETI, 2001). Fonte: CASSETI, 2001, p.141.

Matacões ou boulders são bolas de rochas compactas produzidas pela esfoliação
em forma de casca de cebola (desagregação cortical) (Guerra, 2006, p.416). Estes
normalmente são encontrados na natureza em estágio de afloramento, ou
caoticamente dispersos em vertentes.

No mapeamento desenvolvido foram utilizados símbolos específicos para facilitar a
identificação das dinâmicas e feições apresentadas anteriormente, estes signos
estão representados a seguir.
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7 TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DOS MAPAS
Para a execução do projeto, se fez necessário a elaboração de produtos auxiliares,
visto que, estes contribuíram para a aquisição e posteriormente análise de dados
fundamentais à pesquisa, cujos resultados foram imprescindíveis para o alcance dos
objetivos definidos nesse projeto.

7.1 PRODUTOS CARTOGRÁFICOS
Todo o material produzido será anexado ao trabalho, denominado de apêndices,
estes serão organizados de forma respectiva a apresentação.

7.1.1 Carta Hipsométrica
Segundo GUERRA (2006, p.340), a hipsometria é a representação altimétrica do
relevo de uma região no mapa, pelo uso de cores convencionais para cada intervalo
altimétrico.

A hipsometria foi organizada utilizando o software ArcGis 9.3, elaborada a partir da
análise das curvas de nível, no qual foi gerada uma grade triangular ou TIN ( do
inglês “Triangular Irregular Network”) e, posteriormente, convertido em raster.
Porém, para melhor visualização do relevo, foi utilizada a feição em TIN,
reclassificando apenas os dados em questão. Foram definidas nove intermitências
hipsométricas, com intervalos de 60 metros, esta se encontra anexada ao trabalho
no Apêndice A.
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Intervalos
0 - 60 metros
60 - 120 metros
120 - 180 metros
180 - 240 metros
240 - 300 metros
300 - 360 metros
360 - 420 metros
420 - 480 metros
480 - 540 metros
540 - 600 metros
600 - 660 metros
Quadro 3 - Intervalos Hipsométricos da área de estudo.

De acordo com as normas cartográficas, a representação dos intervalos obtidos
acima é reproduzida nas cartas empregando as cores de tons de verde nas áreas do
relevo identificadas como as mais baixas, e as de tom marrom e avermelhado nas
coligadas às grandes altitudes.

A carta hipsométrica foi confeccionada com o desígnio de obter elementos acerca da
distribuição espacial dos diferentes níveis topográficos, bem como o posicionamento
altimétrico dos topos. A hipsometria permite ainda elaborar correlações entre
características geológicas do local, revelar possíveis rupturas tectônicas e
estruturais, além de possibilitar análises acerca dos fenômenos de erosão que se
processam em sua superfície, podendo estes ser de características agradacionais
ou denudacionais.

A carta mostra que a porção centro-oeste da carta, onde se localiza a Serra da
Jaqueçaba, apresenta as maiores altitudes e boa parte de sua composição está
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acima dos 300 metros de altitude. A porção leste da carta, a qual abrange a Serra
dos Portos e as proximidades do Distrito Buenos Aires, apresenta aspectos também
de elevada altitude podendo variar entre os 400 e 600 metros. Os menores valores
se mostram nas proximidades dos grandes rios que abastecem o local, rio
Corindiba, rio Salinas além dos arredores de Guarapari, a maioria do seu relevo
aparece com altitudes inferiores a 250 metros.

7.1.2 Carta Clinográfica
A clinometria é dada pela inclinação maior ou menor do relevo em relação ao
horizonte. Na representação em curva de nível vemos que, quanto maior for à
inclinação, tanto mais próximas se encontram as curvas de nível. Inversamente elas
serão tanto mais afastadas quanto mais suaves forem a inclinações do terreno.

Os dados de inclinação do relevo foram trabalhados no ArcGis 9.3, utilizando a
ferramenta Spacial Analyst e em seguida Surface Analyst, onde se escolheu a opção
Slope. A carta de inclinação foi então gerada apresentando como resultado, dados
em porcentagem e com células de pixel no valor de 1, sendo posteriormente
reclassificados em seis intervalos de inclinação, significativos a escala trabalhada,
organizados conforme o Quadro abaixo:
CARTA DE INCLINAÇÃO
INTERVALO DE INCLINAÇÃO (%)

0 – 15
15 – 30
30 – 45
45 – 60
60 – 100
> 100
Quadro 4 - Intervalos de Inclinação das vertentes.
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Através destas informações é possível identificar a influência do ângulo de inclinação
na velocidade do escoamento superficial e sub-superficial que se desenvolve numa
determinada vertente, ou no relevo em geral, além de facilitar a identificação de
potencial de perdas de solos sobre as vertentes e os locais passíveis de acumulação
do material correlato.

Como resultado foram identificados setores com baixas inclinações concentradas no
vale do Rio Corindiba, à noroeste da área em foco, e ao sul, nas proximidades a BR101. As inclinações médias se apresentam associadas a Serra das Araras e nas
adjacências da Serra da Jaqueçaba. Os gradientes de inclinações mais elevados se
concentram na Serra da Jaqueçaba, em sua porção oeste. A carta encontra-se
anexada em Apêndice B.

7.1.3 Hidrografia
A

apreciação

da

hidrografia

foi

baseada

nos

produtos

cartográficos

e

aerofotogramétrico do banco de dados do Geobases (2002), elaborados na escala
1:50 000. Posteriormente, foi realizado a estereoscopia de fotografias aéreas da
região em questão, mapeando os cursos d’água perenes e posteriormente
digitalizando os mesmos, esta ação foi necessária para complementar as
informações do banco de dados pré-existente. A hierarquia fluvial e o padrão de
drenagem que regem na região foram escolhidos como parâmetros para
desempenhar as análises a mercê do tema. Sendo que a carta de hierarquia fluvial
encontra-se vinculada no Apêndice C e o padrão de drenagem no Anexo 2, na carta
de Condicionamento Litoestrutural da Drenagem.

O escopo dessa análise visa buscar evidências que confirmem os condicionamentos
litotectônicos do relevo da região, além de sua distribuição e seus padrões,
corroborando assim com as informações levantadas de bases secundárias bibliográficas e cartográficas -, bem como colaborar para as interpretações dos
processos dinâmicos conduzidos pela rede fluvial.
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HIERARQUIA FLUVIAL

De acordo com Christofoletti (1980), a hierarquia fluvial consiste no processo de
estabelecer a classificação de um determinado curso d’água (ou da área drenada
que lhe pertence) no conjunto total da bacia hidrográfica na qual se encontra. Isso é
realizado com a função de facilitar e tornar mais objetivo os estudos morfométricos
(análise linear, areal e hipsométrica) sobre as bacias hidrográficas.

Pela simplicidade e clara aplicabilidade, o sistema de hierarquização de Strahler
(1952, apud Christofoletti, 1980, p. 107) é amplamente utilizado em trabalhos de
estudo de bacias, pelo mesmo motivo, seu princípio foi escolhido para o corpo do
referente trabalho.

Em suma, os menores canais, sem tributários são de ordem um; os canais de ordem
dois resultam da confluência de dois canais de ordem um, e somente destes; os de
ordem três surgem da confluência de canais de ordem dois, podendo receber
afluentes de ordem dois ou um; e assim sucessivamente.

Figura 4 - Hierarquia de Straler.
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Para tanto, foi utilizado o programa hydroflow, desenvolvido na Universidade do
estado do Rio de Janeiro pelo Laboratório de Geoprocessamento do Departamento
de Geologia Aplicada da Faculdade de Geologia da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. Tal aplicativo, com o uso de arquivos em extensão shapefile (.shp) da
rede de drenagem (linhas), limite da área de estudo (linhas ou polígonos) e
isolinhas, desenvolve o processo de hierarquização fluvial – pelo método de Straler
e Shreve - de forma rápida e eficaz.
Porém, se faz necessário ressaltar que o processo de ordenação dos cursos d’água
levando em consideração os cursos mapeados manualmente não foram possíveis
de se praticar, devido a debilidade do programa no reconhecimento destas linhas,
hierarquizando assim de forma errônea, classificando com fluxo indeterminado. Para
que tal processo fosse possível de se realizar seria necessário aplicar no encontro
entre a linha pré-existente (representado na figura 6 como sendo o ponto A) e a
“nova” linha mapeada (ponto B) uma espécie de nó (X), ou extremidade do
segmento como na figura.

B

B

Ponto B

Figura 5 - Exemplo do efeito em “cascata” da indeterminação.
Fonte: site da UERJ modificado.

Levando em consideração a indeterminação dos fluxos por parte daqueles
mapeados manualmente, foi utilizado como base o banco de dados do Geobases
(2002), para obter informações que facilitem o entendimento do grau de dissecação
do relevo.
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A classificação hierárquica da drenagem é extremamente importante no que diz
respeito à energia evolvida em cada curso d’água capaz de executar a erosão, o
transporte e a deposição dos materiais intemperizados das áreas mais elevadas nas
porções suaves e relativamente planas. Além de servir como fonte de análise a
respeito das áreas passíveis de movimento de massa, se correlacionados ao tipo de
material pedológico, ao nível de inclinação, a forma da vertente e a altitude.

Em breve análise da carta notou-se que os locais onde ocorre com maior frequência
a retirada do solo pela ação da erosão laminar e erosão em sulco, são naqueles
onde os cursos se apresentam perenes ou de ordem 1. Esta retirada de material se
dá de forma lenta e contínua, podendo causar desde a queda da fertilidade do solo,
por lavagem dos nutrientes, até mesmo o aumento de pequenas incisões no solo
acarretando na formação de ravinas. As porções identificadas com maior presença
deste tipo de erosão estão contidas nas margens do rio Grande, na Serra das
Araras, Serra da Jaqueçaba, Serra dos Portos, nos arredores da localidade São
João do Jabuti e Arraial do Jabuti.

Em contrapartida as áreas que apresentam maior grau de agradação estão
localizadas próximo aos rios, Corindiba, Salinas e rio Grande, sendo possível a
identificação de áreas de planícies fluviais. Sendo estas representadas na Carta
Geomorfológica que se encontra em Anexo 1.



PADRÃO DE DRENAGEM

Para Guerra (2006, p.458), padrão de drenagem é o arranjo espacial dos canais
fluviais que pode se influenciar em seus trabalhos morfogenéticos pela geologia,
litologia e pela evolução geomorfológica da região em que se estabelecem.

A carta de padrão de drenagem foi importante no que tange a extração de
informações de cunho geológico, já que é notável a ligação do posicionamento dos
cursos d’água à interferência geológica e de lineamentos estruturais. Além de servir
como parâmetros para análise dos processos nas vertentes e influência na formação
da tipologia pedológica local.
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No que tange este tema, há inúmeros autores que discorrem sobre o mesmo,
surgindo assim numerosas designações. Os padrões foram analisados e
classificados empregando os conceitos básicos de Christofoletti (1980) – drenagem
dendrítica, pinada, treliça, retangular, paralela, radial e anelar, citando Guerra (2006)
como

complementação

para

alguns

padrões

modificados

–

subparalela,

anastomosada, radial centrífuga, radial centrípeta e angular.

Figura 6 - Alguns exemplos de padrões de drenagem. Dendrítico (1), Paralelo (2), Subparalelo (3),
Retangular (4), Angular (5), Radial Centrifugante (6), Radial Centripetante (7), Anelar (8) e
Anastomosada (9). Fonte: GUERRA, 2006, p.520.

Analisando a hidrografia em sua totalidade, foi obtido como resposta ao presente
trabalho, o padrão Subparalelo atuando de forma predominante.

O padrão do tipo subparalelo apresenta tanto informações do tipo dendrítico, como
também do padrão paralelo. A rede hidrográfica do tipo dendrítica, segundo
Christofoletti (1980, p.17), apresenta desenvolvimento semelhante à configuração de
uma árvore. Este padrão desenvolve-se sobre rochas de resistência uniforme e
também em áreas de espesso manto de regolito ou solo, os quais são capazes de
minimizar a influência das descontinuidades presentes no embasamento litológico,
tornando possível a configuração característica deste padrão.
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O padrão paralelo se refere aos cursos d’água de uma área que escoam quase
paralelamente uns aos outros. Segundo Howard (1967) e Zernitz (1932) apud
BEZERRA (2003), este padrão é comumente encontrado em regiões dobradas,
falhadas ou em estruturas monoclinais, ou ainda em áreas que apresentam
xistosidade, ou em locais controlados pela direção da inclinação e pelas formas de
relevo paralelas.

Num breve apanhado, a carta revela o rio Corindiba, localizado no setor oeste da
área, fortemente encaixado numa falha de orientação sudoeste - nordeste (SO-NE),
o qual orienta o rio principal no mesmo sentido e apresenta seus tributários
convergindo de forma paralela ou semi-paralela para o mesmo. No restante da
região, os cursos d’água se mostram encaixados em pequenas fendas na estrutura
desencadeando em fluxos com características retilíneas ou curvilíneas. Porém, onde
as diáclases não se apresentam ou se mostram de alguma forma minimizadas, os
rios proporcionam padrões dendríticos. Na região em foco, os espessos mantos de
solo e de regolito - características do tipo de solo Cambissolo e Latossolo VermelhoAmarelo - solos encontrados na área - desenvolvem este papel minimizador.

7.1.4 Carta Pedológica
Para GUERRA (2006, p. 468), a pedologia é a ciência que estuda a origem e o
desenvolvimento dos solos. As investigações pedológicas são de grande valor para
os geomorfólogos, visto que os solos são ótimos indicadores de estabilidade
ambiental e, onde a maioria das atividades humana desenvolve-se numa relação
direta, contribuindo neste sentido num bom planejamento agrícola e na melhor
opção do uso da terra.

A

carta

pedológica

foi produzida

a partir de

informações

extraídas

do

RADAMBRASIL (1983), onde posteriormente foram rasterizadas com a utilização de
scaner digital. Os dados escaneados foram devidamente georeferenciados e tiveram
suas informações transformadas, manualmente, para o formato de vetores do ArcGis
9.3. O mapa final foi elaborado em escala de 1: 25 000 (Apêndice D).
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7.1.5 Carta Geológica
A carta geológica é de grande relevância na interpretação da dinâmica dos
processos. Analisando a litologia, a quantidade de lineamentos dispostos e o regime
de cursos d’água do local, torna possível identificar os prováveis fatores
desencadeantes do processo de formação e do modelado atual do relevo.

Avaliando as informações contidas na carta foi possível identificar a erosão
diferenciada cometida pela diferença de litologia gerando o modelado característico.
Onde as rochas com maior resistência apresentam-se dispostas nas áreas mais
elevadas e aquelas que sofreram maior desgaste tanto pelo fato de possuir menor
grau de resistência ou mesmo pela presença de fortes diáclases em sua estrutura
facilitando assim a ação da água e consequentemente do intemperismo químico.

As porções mais elevadas se concentram à oeste e norte da carta, próximo ao
Distrito de Pau D’Alho e Boa Esperança e a leste na Serra dos Portos. Já os relevos
de menor altitude se apresentam no extremo oeste e sul da carta, no rio Corindiba e
rio Salinas.

A carta geológica foi produzida a partir de informações retiradas do CPRM (1993),
onde foram rasterizadas com a utilização de scaner digital. Os dados escaneados
foram devidamente georeferenciados e tiveram suas informações digitalizadas
manualmente, para o formato de vetores do ArcGis 9.3. O mapa base continha
informações na escala de 1:100 0000. O produto encontra-se em anexo, Apêndice E
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7.1.6 Carta de Lineamentos
Guerra (2006, p.392) entende como sendo lineamentos as feições de larga escala,
que aparece no relevo de uma região, podendo ser representada por uma crista
montanhosa, ou um vale, resultante da geologia estrutural.

Os lineamentos podem ser interpretados como falhamentos quando possuem
movimentos relativos aparentes (falhas normais, inversas, reversas, transcorrentes
e/ou direcionais) ou como discordâncias formacionais e/ou deformacionais
(FRANZONI, 2000, apud FRANZONI & LAPOLLI,2002).

Na natureza essas estruturas se manifestam na superfície como traços contínuos ou
descontínuos, retilíneos ou curvilíneos e, também, sinuosas dependendo do tipo de
estrutura que eles representam.

Primeiramente, utilizando imagens de satélite ou fotografia aéreas são detectadas
feições lineares; as quais quando identificados significados geológicos são
posteriormente denominados lineamentos estruturais, e se houver evidência de
movimentos relativos entre descontinuidades marcadas por tais linhas serão
renomeados como falhamentos.

Esta informação é válida no que tange o entendimento do comportamento do relevo
e da rede de drenagem, além de influenciar a ação da água na desagregação das
rochas. O relevo seguindo estes lineamentos pode se apresentar de forma alongada
ou mesmo seccionado refletindo no modelado o diferente índice de dissecação.
Eventuais fraturas proporcionadas pelos lineamentos facilitam a penetração da água
favorecendo o intemperismo químico e consequentemente desagregando as rochas.
Já a rede de drenagem, como foi visto na hidrografia, aparece sendo influenciada
por estes lineamentos se mostrando de caráter retilíneos ou curvilíneos como citado
anteriormente.
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Lineamentos Regionais

As feições de Lineamentos Regionais foram elaboradas a partir da digitalização de
dados já existentes, compiladas da carta do CPRM (1993), folha Piúma. Tais feições
já estão catalogadas e devidamente definidas em relação a sua grandeza e
importância. No local foram identificadas predominantemente falhas transcorrentes,
falhas de cisalhamento, fraturas e zonas de contato transicional, estas feições serão
distinguidas brevemente a seguir.

Segundo Teixeira et al (2003), as falhas resultam de deformações rúpteis nas rochas
da crosta terrestre, são expressas por superfícies contínuas com deslocamento
superficial. Já fraturas, os movimentos são perpendiculares à superfície, não
refletindo movimentações da superfície, mas gerando relevos geralmente bem
estruturados.

Falhas Transcorrentes, de acordo com Teixeira et al (op. cit.), também classificada
como falha de rejeito direcional, caracteriza-se pela movimentação dos blocos em
direções horizontais oposta.

Figura 7 - Bloco diagrama mostrando uma falha transcorrente.
Fonte: Decifrando a Terra, TEIXEIRA et al, 2003.

Se tratando de cisalhamento,
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é utilizado em geologia para se referir ao produto da ação combinada entre
a tensão, a deformação e o deslocamento de blocos de rochas da litosfera
terrestre, que se apresentam sob a forma de faixas lineares de rochas
cisalhadas denominadas, em função de suas dimensões, de bandas, zonas
e cinturões e de cisalhamento. As menores, medidas em escala de
afloramento, amostra de mão ou microscópio, etc., são as bandas de
cisalhamento; as maiores e contínuas, que ultrapassam a escala de um
afloramento, são as zonas de cisalhamento propriamente ditas, muitas
vezes referidas como falha ou zona de falhas (HASUI & COSTA,1991 apud
BEZERRA, 2003, p.13).

Figura 8 - Falha de Cisalhamento

Guerra (2006, p.156) entende como zona de contato transicional, a separação de
rochas de naturezas diferentes, sendo de grande importância, pois por meio deste
pode-se, do ponto de vista geomorfológico, levar muitas vezes à compreensão do
ciclo de erosão.



Lineamentos Locais

Os Lineamentos Locais foram extraídos e digitalizados de forma manual sobre o
display do monitor, utilizando como base as imagens de satélite (CBERS- HRC),
fotos aéreas, hidrografia e hipsometria.
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Para a extração dos dados foram utilizados como parâmetro os trechos retilíneos
e/ou levemente curvilíneos dos canais de drenagem – já que a rede de drenagem
normalmente se desenvolve em estruturas que apresentam maior facilidade à
erosão, foliações e fraturas – e também, elementos texturais e retilíneos fortemente
estruturados do relevo.

Para a análise dos lineamentos foi elaborado um banco de dados para posterior
tratamento estatístico utilizando como ferramento o diagrama de Rosetas,
formuladas no programa Spring. Para a obtenção das rosetas, primeiramente foi
importado o shape contendo as informações dos lineamentos mapeados para o
Spring, posteriormente foi usada a ferramenta Análise Exploratória, contida no ícone
Lineamentos do menu Análise . A ferramenta em questão extrai diferentes variáveis
relacionadas às rosetas (e/ou histogramas) sendo elas: Freqüência Relativa,
Frequência Absoluta, Comprimento Médio, Comprimento Relativo, Comprimento
Absoluto, Azimute Médio, Desvio Padrão do Azimute, Desvio Padrão de
Comprimento, Desvio Padrão de Azimute Ponderado e Desvio Médio Ponderado.
Cunha e Guerra (1996) ressaltam que “os diagramas de Rosetas são ferramentas
importantes para a representação de diversas estruturas, de maneira que, num
pequeno diagrama, podemos ter idéias das orientações, tendências e dispersões ou
concentrações de superfície e linhas no espaço.” Este tipo de ferramenta é
amplamente usado para representar fraturas ou falhas subverticais e elementos
lineares como canais de drenagem ou lineamentos diversos, cabendo neste, os
lineamentos de cunho topográfico.

Para o escopo do trabalho irão ser trabalhados apenas os dados de Comprimento
Absoluto e Frequência Absoluta, sendo estas informações representadas no Quadro
5.
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Dados referentes aos Diagramas de Rosetas
Intervalo em graus Comprimento Absoluto Frequência Absoluta
0 - 10
4067.41
5
10 - 20
7388.27
1
20 - 30
8835.80
7
30 - 40
30137.20
6
40 - 50
18032.49
18
50 - 60
13693.23
12
60 - 70
23429.55
18
70 - 80
6465.24
9
80 - 90
6950.65
10
90 - 100
6930.97
10
100 - 110
3141.42
6
110 - 120
7891.09
10
120 - 130
9465.92
6
130 - 140
9394.12
1
140 - 150
5632.48
8
150 - 160
3606.79
6
160 - 170
27746.47
16
170 - 180
9715.23
14
Quadro 5 - Dados numéricos atinentes aos diagramas de Frequência Absoluta e Comprimento
Absoluto.
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Figura 9 – Diagrama de Rosetas referente à Frequência Absoluta.
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Figura 10 - Diagrama de Rosetas referente ao Comprimento Absoluto.
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Analisando brevemente os diagramas de rosetas podemos observar que a maioria
dos lineamentos registrados estão orientados no quadrante NE (Nordeste), com
destaque para as direções entre 20 e 30 graus (NE), 40 e 50 graus (NO) (Figura 8),
e uma faixa no quadrante NO (Noroeste) posicionado entre 70 e 80 graus. Estas
orientações exprimem a localização das grandes falhas e fraturas catalogadas pelo
CPRM.

Em contrapartida, os demais lineamentos aparecem variando nos valores tanto no
que condizem ao tamanho quando a constância, estes refletem os transectos
secundários provenientes dos lineamentos maiores. Apesar de serem de menor
intensidade, não implicam numa passividade em relação ao terreno, algumas destas
descontinuidades refletem no direcionamento de cursos d’água, na forma da
dissecação do relevo, altitude de topos, etc. O resultado deste mapeamento pode
ser observado na carta de lineamentos anexado ao trabalho, Apêndice F.

7.1.7 Compartimentação da Área
No escopo de analisar a área de estudo numa escala de detalhe que atenda aos
objetivos estabelecidos, realizou-se uma divisão do relevo utilizando características
morfométricas. O cálculo utilizado para a obtenção dos compartimentos está calcado
na avaliação da hipsometria, dados de inclinação média das vertentes, padrões de
dissecação6, verificados em análises de imagens de satélite, e comprimento médio
de rampas.

O cálculo do comprimento médio de rampa se fez necessário visto que, os dados de
inclinação foram obtidos a partir de dados de curvas de nível no intervalo de 20 m
(Geobases, 2002, 1:50 000), estes intervalos dissimulam as informações de
inclinação da vertente do ponto de vista quantitativo, podendo ocasionar em análises
equivocadas.

6

Diz-se da paisagem trabalhada pelos agentes erosivos. (GUERRA, 2006). Os agentes erosivos podem operar no relevo
derivando formas que variam: em processos erosivos (denudacionais) e em formas resultantes de processos
acumulativos (agradacionais). (GOULART, 1999).
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O comprimento médio da rampa consiste na medição das vertentes7 tomadas desde
o topo, até a base. Em termos de topo e base, são consideradas, a montante e a
jusante em relação à vertente, respectivamente.

Da hipsometria, foi-se utilizado a altitude dos topos, o qual se qualifica pela tomada
dos pontos culminantes do relevo, de forma absoluta.

Analisando todos os dados coletados anteriormente, juntamente com as imagens de
satélite, foram de extrema importância para a elaboração da proposta dos
compartimentos, visto que esta sobreposição de informações permitiu a verificação
das diferenças texturas do relevo e dos processos de dissecação do relevo atuantes
in loco.

Tal sugestão surgiu no interesse de tornar os dados existentes em informações
homogêneas a fim de garantir uma análise do relevo de maneira consistente.

As características avaliadas deram origem a três compartimentos denominados de:


Compartimento Corindiba



Compartimento Araras



Compartimento Jaqueçaba

A procedência dos nomes deriva diretamente dos aspectos locais no que reportar-se
as toponímias de rios ou estruturas do relevo de grande magnitude da região em
estudo.

Finalmente os dados obtidos foram empregados no programa ArcGis 9.3, onde
gerou-se polígonos referentes aos Compartimentos e posteriormente aplicados na
análise, o resultado pode ser visualizado no Apêndice G.

7

As vertentes caracterizam-se por superfícies inclinadas do terreno, seja ela extensa ou não, subordinadas às leis da
gravidade. É a mais básica das formas de relevo e permite a contemplação do processo evolutivo deste (DYLIK, apud
CASSETI, 2001).
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7.1.8 Tipos de Relevo
Os parâmetros adotados para efetuar a caracterização dos tipos de relevo foram
baseados nos pressupostos de Ponçano et al, apud Goulart (1999). Primeiramente,
procurou-se classificar o relevo com base nas formas dominantes, tendo como
alicerce a proposta de Sistemas de Classificação de tipos de Relevo. Para isto, foi
necessário realizar o cálculo de inclinação média das vertentes, compilar os dados
de altitude dos topos e identificar as características genéticas dominantes.

Amplitudes locais

< 100 metros

Inclinações
Predominantes

Tipos de relevo

<5%

Rampas

5 a 15%

Colinas

>15%

Morrotes

100 a

5 a 15%

300 metros

>15%

< 300 metros

>15%

Morros com encostas
suavizadas
Morros
Montanhas

Quadro 6 - Classificação adotada para os tipos de relevo, Ponçano et al (1981).

Por conseguinte, tais informações foram transpostas para as cartas de inclinação,
compartimentação e geomorfológica, seguindo a configuração cromática proposta
por Ponçano, esta se encontra ilustrada no Quadro 7.
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Formas, tipos de relevos e representações
Representação por
Dinâmica genética
Padrões morfológicos
cores
Formas deposicionais ou de
agradação

Formas erosivas ou
denudacionais

Pluviais/gravitacionais
Fluviais
Mistas
Marinhas
Eólicas
Rampas
Tabuleiros
Colinas
Morrotes
Morros
Montanhas
Cristas

Serras
Escarpas

Amarelo

Verde
Azul
Vermelho

Marrom

Quadro 7 - Tipos de Relevo e suas representações
Fonte: Adaptado de Ponçano et al (1981).

Após o levantamento e análise dos dados, obtivemos como resposta o seguinte
diagnóstico:

Compartimento

Altitude
dos
Topos

Inclinações
Predominantes

Corindiba

10 a 178 m

5 a 15%

Araras

175 a 596
m

> 15%

Tipos de
Relevo

Dinâmica
genética

Representação

Colinas
Morrotes
Morros com
encostas
suavizadas

denudacional
denudacional

Verde

denudacional

Vermelho

denudacional

Vermelho

Morros
Jaqueçaba

111 a 650
m

> 15%

Morros
Montanhas

Quadro 8 - Dados alusivos à área de estudo apresentados de forma agrupada.

Faz-se necessário ressaltar que o setor nominado Corindiba apresenta porções de
Planícies Aluvionares relevantes, podendo levar a entender que a dinâmica
agradacional é a mais atuante, porém ao calcularmos a área destas feições (cerca
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de 7 Km²) e compararmos a área total do setor (cerca de 34Km²), notamos que mais
de 80% da área está lidando com o processo denudacional, caracterizando-o desse
modo como o processo de maior expressão.

7.2

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Analisando as informações relacionadas à hipsometria, esta se mostra com altitudes
variando de 20 a 660 metros, sendo que nas altitudes até 300 metros são
encontradas predominantemente rochas do tipo granito e gnaisse, já nas altitudes
superiores a esta, atingindo mais de 600 metros, além das rochas mencionadas,
encontramos também rochas do tipo quartzito.

A Serra da Jaqueçaba, localizada na porção oeste da área, juntamente com o
relevo localizado na porção norte da carta, apresentam as maiores altitudes
topográficas de toda a área estudada, variando de 540 a 660 metros de altitude.
Esta área proporciona em sua litologia a ocorrência dos quartzitos, rocha que possui
maior grau de resistência às forças erosivas se comparado às demais encontradas
na área (granito e quartzo), tal resistência se atribui principalmente pelo fato deste
tipo de rocha ser constituído em sua maioria pelo mineral quartzo. Este mineral
possui grau de dureza elevado, dificultando a ação do intemperismo sobre o mesmo,
podendo este ser um dos fatores causadores da resistência erosiva encontrada no
relevo desta porção em foco.
Apesar do granito também ser formado por materiais resistentes, quartzo e
feldspato, estes se apresentam marcados em seu substrato por uma rede
pronunciada de fraturas e diáclases. Tais descontinuidades funcionam como zonas
de fácil penetração da água, promovendo desta forma a ação do intemperismo
químico e consequentemente acarretando num modelado mais suave se comparado
ao quartzito. O gnaisse, rocha do tipo metamórfica, semelhante ao granito, também
se manifesta de forma suave se comparado ao relevo de litologia quatzítica, isto se
deve principalmente pelo comportamento dos minerais que se organizam de forma a
seguir uma orientação preferencial em camadas. Estas camadas funcionam como
pequenas fendas facilitando a ação da água e, por conseguinte o intemperismo
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químico. Tais características denotam aos relevos circunvizinhos à Serra da
Jaqueçaba, as quais possuem altitudes mais suaves.

No que remete ação da água, constata-se uma estreita relação entre o clima, o
intemperismo e os depósitos pedogenéticos na caracterização da estrutura
superficial.
“[...] o clima se constitui no grande responsável pela dinâmica processual,
desde a elaboração pedogenética (componente perpendicular), comandada
principalmente pelos intemperismos químicos, até a ação erosiva
(componente paralela), representada pelos agentes da meteorização
(movimentos do regolito e demais processos morfogenéticos, como os
pluvioerosivos nas regiões intertropicais)” (CASSETI, 2001, p. 138).

Dentre os fatores necessários para o desenvolvimento pedogenético, além do clima
e da quantidade de água disponível no relevo, a topografia funciona como agente
regulador da intensidade de infiltração destas águas.
De acordo com TEIXEIRA (et al 2003, p.155), “ a topografia regula a velocidade do
escoamento superficial das águas pluviais [...] e, portanto, controla a quantidade de
água que se infiltra nos perfis [...] ”.

Em relevos íngremes a água se apresenta com baixa infiltração, desfavorecendo o
intemperismo químico e beneficiando o processo de erosão. Feições características
deste tipo de ação são encontradas nas regiões mais abruptas da área em estudo Serra da Jaqueçaba - e a área circunvizinha ao Distrito de Boa Esperança,
caracterizando um solo pouco desenvolvido e pouco espesso denominado de
Cambissolo.

Em contrapartida, nas áreas que apresentam um relevo suavemente ondulado, com
altimetria e clinometria menos acentuada, a água apresenta uma boa infiltração e
uma razoável drenagem acarretando em intensa ação do intemperismo químico,
possibilitando a formação de solos mais espessos, como exemplo o Latossolo
Vermelho-Amarelo, encontrado em grande maioria, no Compartimento Corindiba.
Ainda é possível encontrar o solo Argissolo em pequenas porções à sudeste da
área, na proximidade de Guarapari. Este solo caracteriza-se pela translocação dos
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minerais de argila do horizonte A para o horizonte B, ocasionando o acúmulo deste
mineral no horizonte B.

Além de a água influenciar no processo de formação dos solos, esta também atua
nos processos de erosão da rocha e nos fenômenos de erosão que se processam
na superfície, todos estes desencadeados a partir do escoamento superficial.

Os processos de erosão na superfície são normalmente verificados nas vertentes,
isto se deve principalmente aos diferentes graus de inclinação, aos diferentes tipos
de litologia e pedologia, bem como as condições climáticas do local onde são
encontradas estas feições. Na área em estudo encontram-se vertentes basicamente
com topos convexos; de encostas variando em convexas, côncavas ou ainda
retilíneas. Dependendo do grau de convexidade ou concavidade da encosta, este
refletirá na velocidade do escoamento superficial, bem como na facilitação ou não de
processos erosivos.

Para o presente trabalho, estaremos utilizando os modelos de Bloom (1970, apud
CASSETI, 2001) a fim de analisar os processos erosivos nas vertentes. Este modelo
apresenta dois grupos distintos de dissipadores das águas pluviais sendo os
coletores de água – contornos côncavos - e os distribuidores de água – perfis
convexos. Os coletores de água favorecem a ação da água das chuvas nas
encostas, facilitando nesse sentido o desenvolvimento de sulcos, ravinas e
voçorocas. Já as encostas com perfis convexos facilitam o desenvolvimento do
rastejamento.

A análise clinométrica do terreno permite que o pesquisador identifique porções do
relevo com maior ou menor potencial energético. Essa energia surge no sistema,
mediante a relação direta entre o impacto das águas pluviais nas partículas do solo,
visto que, quanto maior for a inclinação e menor for a resistência deste substrato,
maior será a energia produzida entre os atributos (água e solo), podendo acarretar
em processos de movimentação de massa.
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O conjunto inverso também é válido, ou seja, quando mais suave for à inclinação da
vertente e a resistência for maior, menor será a probabilidade de ocorrer movimentos
no local. Deve-se ressaltar a importância da vegetação no que se refere à
resistência citada acima, pois a vegetação impede que a água escoe de forma
acelerada pela vertente, proporcionando uma infiltração lenta e mais efetiva, já a
falta desta ocasiona a diminuição da capacidade de infiltração, aumentando assim o
escoamento superficial devido a rápida saturação, facilitando a ação da água nos
processo erosivos.
A litologia, como já mencionada, também influencia no modo em que o relevo se
mostra, e concomitantemente, na formação do perfil da vertente. Casseti (2001,
p.138) cita como exemplo desta relação, “[...] como no domínio dos quartzitos da
região intertropical, onde normalmente são responsáveis por declives acentuados,
dado o grau de declividade elevado [...]”, tal referência só vem a acrescentar os
dados relativos a Serra da Jaqueçaba e adjacências. Nesta área é possível notar, no
que tange os índices de inclinação, faixas com contrastes mais escuros, indicando
de forma predominante níveis mais inclinados do relevo voltando-se á noroeste
(NO).
Tais alinhamentos estruturais seguindo a direção noroeste (NO), bem como os de
orientação nordeste (NE), são fortemente expressados nos diagramas de rosetas, os
quais indicam estas direções como sendo as que apresentam maiores frequência e
comprimento, resultando numa estrutura controlada e consequentemente com
alguns cursos d’água seguindo a tais direcionamentos.
A rede de drenagem se porta de maneira a guiar os cursos d’águas, encontrando-se
encaixados em alguns momentos nos lineamentos estruturais, garantindo a estes
fluxos, aspectos retilíneos, de paralelismo ou de semi-paralelismo, além dos padrões
dendríticos associados a estes.
A região em estudo apresenta em seu conjunto o predomínio do padrão de
drenagem subparalelo, os cursos d’água de caráter tributário se apresentam
convergindo para o rio principal - normalmente acomodado em locais de falha ou
fratura-, de modo paralelo ou semi-paralelo. Um bom exemplo da ocorrência destas
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feições está presente no rio Corindiba, o qual se encontra encaixado em uma falha
transcorrente influenciando desse modo, o direcionamento de seu curso principal.
Foi identificada ainda uma falha de orientação noroeste-sudeste (NO-SE), a qual
corta os distritos de Pau D’Alho e São João do Jabuti, ocasionando no
direcionamento de pequenos cursos de forma irregular. Nas demais áreas há
ocorrência de pequenos lineamentos secundários que surgem direcionando os
cursos d’água em toda a porção oeste da área, seguindo prioritariamente as
orientações noroeste-sudeste (NO-SE), norte-sul (N-S) e nordeste-sudoeste (NESO).
As redes de fraturas e diáclases também possuem um papel fundamental no
processo de acumulação de material de superfície, conhecido como matacões ou
boulders. A rede de diáclases, muitas vezes ortogonal, acelera a decomposição
esferoidal em ambientes úmidos, dando origem aos matacões e às morfologias
convexas (CASSETI, 2001, p.82).
Este tipo de formação é intensamente visualizado na Serra das Araras, feições que
apresentam níveis de inclinação medianos, variando de 30 a 60 %, e com altitude
variando entre 300 e 420 metros; juntamente com o relevo localizado nos arredores
do rio Grande, o qual se caracteriza por inclinações entre 30 e 100%, com
semelhantes valores de altitudes. Estas feições encontram-se aflorando de forma
mais intensa nessas regiões, devido à inclinação das vertentes se apresentarem de
modo mediano em confluência ao trabalho realizado pela ação do escoamento
superficial, que seguem as zonas consideradas mais frágeis. Desta forma, o solo é
facilmente transportado dando origem ao afloramento dos matacões.
Ainda sobre os processos morfodinâmicos de acumulação, podemos mencionar a
formação das planícies fluviais, formadas pela acumulação de material sedimentar
ao longo dos rios. São importantes no que se refere à compreensão da dinâmica
morfogenética da rede de drenagem. Este processo é verificado nas margens do rio
Corindiba, ao longo do rio Grande, Salinas, Jabuti e uma pequena extensão no rio
Aldeia Velha. As planícies localizadas no rio Corindiba são utilizadas como área de
agricultura, sendo cultivadas principalmente bananeiras. Já as demais, são
ocupadas especialmente pela pecuária bovina.
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No que condiz aos processos morfodinâmicos de caráter erosivo pode-se identificar
na área de estudo o aparecimento de sulcos estruturais, ravinas e reptação. Para
que tais processos se desenvolvam é necessário que haja algumas variáveis
atuando conjuntamente, podendo citar como exemplo a ação da água, os níveis de
inclinação da vertente, o substrato pedológico, além de intervenções humanas.
Os processos erosivos iniciam-se pelo impacto da massa aquosa com o
terreno, desagregando suas partículas. Esta primeira ação do impacto é
complementada pela ação do escoamento superficial, a partir do acúmulo
de água em volume suficiente para propiciar o arraste das partículas
liberadas (1991, apud CASSETI, 2001, p.142).

A declividade atua neste processo agindo de forma que, quanto maior for a
declividade maior será a velocidade com que a água irá escoar, consequentemente,
maior será o volume de material carreado devido à força erosiva. O comprimento da
rampa também influencia no aumento ou não da erosão. Visto que, a medida que
aumenta o comprimento da rampa, a área de contato entre a vertente e o volume de
água também se ampliam, aumentando dessa modo a velocidade de escoamento.
Porém, esse tipo de análise deve ser acrescido de informações referentes a
vegetação, visto que esta também influencia no volume de água a ser infiltrado.
Levando tais aspectos em consideração, foram verificadas na área em estudo que o
compartimento denominado Jaqueçaba possui uma declividade maior em relação
aos demais, altitudes elevadas podendo alcançar até 660 metros, juntamente com o
comprimento médio das rampas que se apresentam com o valor de 1025 metros.
Este compartimento apresenta ainda grande parte de sua vegetação inicial
preservada nos topos das estruturas, além de possuir solo do tipo Cambissolo
(pouco espesso), todos estes fatores agindo conjuntamente indicam a capacidade
da ocorrência de erosão em larga escala na base e nas encostas.
Neste ambiente é possível notar o surgimento de, desde sulcos estruturais, incisões
estreitas e pouco profundas no solo por onde a água do escoamento superficial
percola, até formação de ravinamentos, no qual estas calhas abertas pelos sulcos
sofrem alargamentos. Além de apresentar progressivas feições de erosão laminar
potencializada pelo pisoteio de gado.
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O compartimento Araras apresenta-se com valores medianos se comparado aos
demais, como é observado no Quadro 9, a inclinação média na casa dos 40%, no
setor leste do compartimento é observado valores maiores próximo aos 60%, com
comprimento médio das rampas com valores de 800 metros e solo do tipo
Cambissolo, também interagem resultando em formação de sulcos estruturais,
ravinas e terracetes de pisoteio de gado.
Já no que condiz ao compartimento Corindiba, este apresenta índices de inclinação
da vertente de forma suave a levemente ondulado com valor médio de 15% e
comprimento médio das rampas na faixa dos 400 metros, possuindo os tipos de solo
Cambissolo e Latossolo Vermelho-Amarelo. O processo de erosão atuante neste
compartimento se limita em grande parcela às formas de relevo caracterizadas como
Morrotes, apresentando o pisoteio de gado como o processo mais relevante.

Inclinação
Compartimento
Média (%)

Comprimento
Médio
das Rampas

Predominância do tipo de Solo

Jaqueçaba

50

1025

Latossolo Vermelho-Amarelo

Araras

40

795

Cambissolo

Corindiba

15

395

Cambissolo e Latossolo VermelhoAmarelo

Quadro 9 – Quadro expositivo dos atributos utilizados para a análise de probabilidades erosivas.

Ao analisarmos todas as informações coletadas, notamos que os dados se
correlacionam entre si, gerando um círculo de ação e correlações que se
complementam. É pouco recomendável estudar o relevo por apenas uma ótica,
apoiando-se apenas em uma variável, estas interpretações se tornam passíveis de
erros. Partindo do princípio que a geologia é a base da estrutura existente hoje na
região e que o relevo foi determinado pelo tipo de rocha e ação da água; que a
hidrografia foi determinada pelo regime de chuvas e a estrutura que a sustenta, que
a tipologia de solos foram determinados pelo clima e o relevo; e etc., fica evidente o
quanto é complexo o estudo do relevo, cabendo ao pesquisador selecionar as
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informações compatíveis com o estudo e expressá-las em análises ambientais
cabíveis.

No que condiz aos processos atuantes na superfície e como estes estão dispostos
no relevo, foi elaborada uma carta geomorfológica a qual se encontra vinculada ao
trabalho como Anexo 1. No âmbito das informações pertinentes a estrutura
geológica, hidrográfica, lineamentos e padrão de drenagem, estas encontram
correlacionadas e organizadas na Carta de Condicionamento Litoestrutural da
Drenagem, vinculada ao trabalho em Anexo 2.
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8

INTERPRETAÇÃO

DOS

RESULTADOS

POR

COMPARTIMENTOS
8.1 COMPARTIMENTO CORINDIBA

De topografia menos elevada em relação aos demais domínios registrados, este é
representado pelo padrão de formas de Colinas e Morrotes (Foto 1). Compreende
uma área de aproximadamente 35 quilômetros, o setor abrange quase 29 % do total
da área estudada. Seu relevo é levemente ondulado e de baixa altitude, variando de
10 a 178 metros. Isto de deve principalmente pelo substrato litológico ser dominado
por ortognaisses, gnaisses e granitos (Foto 2). Tais padrões se apresentam de
formas convexas, tanto no que condiz aos topos quanto em relação às encostas.

Morrotes

Colinas

Foto 1 - Forma de relevo do tipo Colina, em primeiro plano, e Morrotes, ao fundo, caracterizados por
baixa altitude e por padrões morfológicos convexos. Compartimento Corindiba.
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Foto 2 - Gnaisse exposto por corte de estrada, apresentando orientação dos minerais, caracterizando
rocha metamórfica, proporcionando ainda a identificação dos minerais secundários do tipo granada.

Apesar do predomínio do relevo ser suave, com inclinação variando de 5% a 15%,
prevalecem os processos de caráter degradacional, lembrando que as feições são
geometricamente convexas facilitando em interferências no que diz respeito a
estabilidade dos materiais na encosta. Ocorrem ainda recorrentes formações de
interflúvios secundários, formados paralelamente a sulcos estruturais trabalhados
pela ação das águas pluviais.

No que toca a hidrografia, o rio Corindiba, de maior expressão nesse compartimento,
apresenta-se encaixado em uma falha transcorrente adquirindo, em razão do
condicionamento, um padrão retilíneo em seu canal. Os cursos d’água tributários
convergem para o rio principal em orientação paralela ou semi-paralela, seguindo os
níveis de inclinação do relevo caracterizando desse modo padrão de drenagem
subparalelo.
Domina nessa área os solos do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo (Foto 3), muito
intemperizados e profundos. Destacam-se também, em menor proporção, os solos
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do tipo Argissolo à nordeste, Cambissolo, no sul do compartimento, nas porções
mais íngremes.

Horizonte A

Horizonte B

Horizonte C

Foto 3 - Perfil de Solo – Latossolo Vermelho-Amarelo. Solo profundo e muito intemperizado
apresentando horizonte A rico em matéria orgânica, horizonte B mais argiloso e horizonte C tendendo
a ser menos argiloso. Corte de estrada localizada a noroeste da carta geomorfológica.

Em campo foi possível observar certa limitação nos cultivos agrícolas, com
predomínio das plantações de banana (Foto 4), nas planícies fluviais, e cocos nas
encostas dos Morrotes. As planícies fluviais são geneticamente geradas por
deposição de sedimentos provenientes das porções mais íngremes, derivando nesse
local o predomínio dos processos agradacionais em oposição ao restante do
compartimento, que em sua totalidade apresenta como processos dominantes os de
caráter denudacional.
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Foto 4 -: Plantação de bananas nas planícies fluviais ao longo do Rio Corindiba.

Nota-se, também, a grande ocorrência de pastos, onde se pratica a pecuária bovina,
a qual tem acometido grandes modificações no solo devido a maneira de uso. A
cobertura pedológica se apresenta bem compactada pelo pisoteio do gado, gerando
terracetes e desencadeando em processos erosivos de forma lenta. Em alguns
pontos é possível observar também o aparecimento de sulcos e ravinas,
provavelmente formados pela ação da água, e agravados pelo pisoteio do gado que,
com o passar do tempo, vem a modificar-se dando origem às ravinas observadas no
local.

É possível identificar a presença de matacões em estágio de afloramento nas
encostas. Tal processo se dá devido e retirada dos solos do entorno destes corpos
de maneira lenta e contínua, principalmente pela ação da erosão laminar no relevo
suave e convexo. O comprimento das rampas nesse setor se apresenta com os
valores médios de 395 metros, favorecendo, em tese, ao desenvolvimento de erosão
laminar.

72

8.2 COMPARTIMENTO ARARAS
Compreende uma área de aproximadamente 34 Km², ocupando cerca de 29 % da
área de estudo. O setor se difere da anterior pelo predomínio de segmentos de
topos convexos e encostas mesclando formatos convexos, retilíneos e côncavos.

As unidades de relevo são representadas por Morros e Morros com encostas
suavizadas, predominantes no setor, sendo que, na porção leste desse
compartimento encontramos formas superiores, individualizando grandes formações
que segundo a classificação de Ponçano corresponderiam as montanhas. Porém se
faz necessário ressaltar que a classificação aqui é realizada levando em
consideração as formas de maior abrangência espacial no relevo do compartimento,
qualificando-o assim como Morros com encostas suavizadas.

A amplitude das formas apresenta-se variando desde 175 metros até o máximo de
596 metros, sendo a cota altimétrica dominante situada abaixo dos 300 metros de
altitude, caracterizando assim, o tipo de relevo Morros. A ocorrência destas
diferentes feições está relacionada à litologia do relevo e a condicionamentos
tectônicos.

A litologia como foi vista no capítulo 3, concernem aos quartzitos, gnaisses
migmatizados e ortognaisses. Pelo fato da composição mineralógica do quartzito
apresentar ampla concentração de quartzo, mineral maior resistência ao
intemperismo, seu reflexo no relevo á a manutenção de maior altitude. Sendo as
porções mais abruptas localizada na porção leste do compartimento, nas
proximidades da Serra dos Portos. Em contrapartida, a estrutura apresenta-se
amplamente marcada por rupturas, fraturas e uma zona de cisalhamento, ambas
seccionando

grande

parte

do

compartimento

e

transpondo

seus

limites

estabelecidos no presente trabalho. É provável que estas diáclases8 interferiram
radicalmente na formação e separação das feições rochosas dando origem as

8

Diáclase - Fratura, junta ou fenda - aberturas microscópia ou macroscópia que aparecem no corpo de uma rocha,
principalmente por causa de esforços tectônicos, tendo direções variadas. Constituem pontos fracos de ataque no
relevo por parte da erosão (GUERRA, 2006)
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estruturas individualizadas ali existentes, orientadas seguindo as direções nordestesudoeste (NE-SO).

Os valores clinográficos do terreno se apresentam num intervalo que varia de 30% a
60%. A leste da carta podemos identificar as porções mais elevadas, e no setor mais
ao sul apresentam elevações mais baixas e menos inclinadas. A forte inclinação do
relevo somado ao padrão de uso do solo atual no setor (prática da pecuária bovina)
vem resultando num acelerado processo de compactação do solo (Foto 5),
acarretando na indução de processo erosivos.

Foto 5 - Vertente apresentando avançado estágio de processo de erosão resultante de rastejamento,
cujos terracetes podem ser visualizados nitidamente a distância.
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Remetendo-se aos processos de dinâmica superficial, além do citado anteriormente,
ainda são observadas descontinuidades das vertentes (Foto 6) associadas desde o
terço médio da vertente até sua base. Também são observados campos de
matacões caoticamente dispersos (Foto 7) aflorando principalmente nas linhas de
escoamento laminar.

Rampa

Foto 6 – Descontinuidade das vertentes, promovendo aspecto de rampa, localizado da meia encosta
para o sopé. Presença blocos de matacões na porção mais baixa, aflorando nas linhas de
escoamento. Serra das Araras.
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Campo de Matacões

Foto 7- Campo de matacões caoticamente dispersos. Compartimento Araras.

A Serra das Araras se encontra num processo de individualização das formas em
relação à localidade denominada de São João do Jabuti, devido a dissecação fluvial
ao longo rio Jabuti. Ressalta-se que neste local se encontram dispostas grandes
planícies fluviais que em alguns pontos, chegam a ter 1.100 metros de comprimento
e largura variável entre 80 e 250 metros.

O uso agrícola do solo na região é muito pouco enfatizado com incipientes
plantações de café. O solo classificado pela EMBRAPA como Cambissolo,
caracteriza-se por ser um solo pouco desenvolvido e intemperizado, usado nesse
local para a prática da pecuária bovina e plantação de banana e coco nas rampas
localizadas nos terços médio das vertentes até suas bases (Foto 8).
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Rampas

Planície Fluvial

Foto 8 - Num primeiro plano é possível notar a presença do acúmulo de sedimentos provindo das
regiões mais íngremes trazidos pela ação dos cursos d’água, classificados como Planícies Fluviais.
Em segundo plano notamos a ocorrência de plantação de bananas nas rampas localizadas nos
terços médio da vertente até sua base.

Há que se ressaltar a presença de uma faixa de lineamentos localizada na extrema
porção à nordeste da carta, no rio denominado Conceição, onde se apresentam
transectos orientados em sentido norte-sul (N-S), no qual nas imediações se desloca
para oeste e posteriormente retorna a leste. Podendo apresentar possíveis dados de
movimentação da estrutura refletindo desta forma no relevo e na hidrografia.
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8.3 COMPARTIMENTO JAQUEÇABA
O Compartimento Jaqueçaba perfaz uma área de aproximadamente 58 Km²,
totalizando 48% da área em estudo. Este setor é o mais expressivo na região tanto
no que diz respeito ao tamanho da área, quando aos aspectos estruturais,
morfodinâmicos e morfométricos.

Predominam as unidades de relevo representadas pelas montanhas, geralmente
escalonadas, refletindo em suas formas a intensa ação de antigas movimentações
tectônica, gerando rupturas de dimensões que ultrapassam alguns estados da
região Sudeste, influenciando ora diretamente ora indiretamente as feições ali
modeladas.

O domínio é marcado por falhas, fraturas e zonas de cisalhamentos, induzindo o
relevo a se adaptar frente a essas tensões, se manifestando em serras alinhadas
fortemente controladas, com vertentes longas e íngremes. A rede de drenagem,
acompanhando estas movimentações, se mostra encaixada nas pequenas
descontinuidades do relevo, principalmente na porção leste da área, associadas a
zonas de falhamentos, caracterizando um padrão de subparalelo.

Uma intrusão plutônica ocorre localizada no meio da área de estudo entre a Serra da
Jaqueçaba e a localidade de Alto São João do Jabuti, com aspecto alongado no
sentido NO-SE composta de granitóides que condicionam o paralelismo da
drenagem local, rio Grande, arranjada de maneira assimétrica com relação ao corpo
encaixado. Ressalta-se aqui que a intrusão apresenta-se rebaixada em relação às
estruturas litológicas encaixantes do Complexo Paraíba do Sul. (Foto 9).
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Vale encaixado

Foto 9 - Vale estreito fortemente encaixado num sistema de fraturas que corta o local seguindo a
orientação nordeste-sudeste (NO-SE). O Distrito de Pau D’Alho localiza-se entre as duas estruturas
rochosas, à oeste é possível ter visão da Serra da Jaqueçaba.

Com altitudes que variam de 111 a 650 metros, suas vertentes apresentam feições
de topos convexos com encostas convexas, côncavas ou retilíneas. A inclinação do
relevo apresenta-se na faixa dos 50% a 60%, principalmente nas vertentes voltadas
à oeste e noroeste da Serra da Jaqueçaba (Foto 10). Ali se mostra além de falha
transcorrente (ver capítulo 7, seção 7.1.6) a ocorrência de uma zona de contato
transicional.

Esse contato pode ser inferido como a possível causa da erosão diferencial do
relevo na cujo reflexo morfológico são as dissecações diferenciadas apresentadas
entre vertentes, com diferentes gradientes de inclinação do relevo.
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Serra da Jaqueçaba

Foto 10 - Vista da Serra da Jaqueçaba ao fundo e em primeiro plano podemos identificar os terraços
fluviais do Compartimento Corindiba.

A distribuição pedológica se dá com os Cambissolos associados aos terrenos
íngremes, localizadas nas porções oeste, leste e central da carta, além de porções
de menores inclinações no setor sul. Os Latossolos Vermelho-Amarelos circundam
os Cambissolos, onde o relevo se apresenta mais suave. Os Cambissolos (Foto 11)
apresentam suscetibilidade à erosão laminar, à ocorrência de sulcos erosivos e a
processos de ravinamentos, todos estes tendo como fator desencadeante a ação
das águas pluviais.

O material pedológico encontrado apresenta níveis variados de degradação no que
diz respeito ao pisoteio de gado (Foto 12). Os terracetes originados pelo pisoteio se
apresentam bem evoluídos podendo ser observados à longa distância.
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Horizonte A

Horizonte B

Horizonte C

Saprólito

Foto 11 - Perfil de Solo – Cambissolo apresentando horizonte A, horizonte B e horizonte C com
presença de saprólito.
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Foto 12 - Vertente apresentando processo de erosão agravada pelo pisoteio de gado. Compartimento
Jaqueçaba

Nota-se também a ocorrência de campos de matacões aflorando nas linhas dos
sulcos por onde as águas do escoamento superficial agem retirando os solos. Em
campo foi possível diagnosticar que a maioria dos matacões ultrapassaram o estágio
de rocha sã e apresentam-se no estágio de saprólito (Foto 13).

Foto 13 - Saprólito encontrado em corte de estrada. Compartimento Jaqueçaba.
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Ainda em relação aos processos morfodinâmicos ocorrentes nesta subunidade, foi
observada certa instabilidade nas locais de cortes e aterros associadas ao sistema
viário. Altitude e inclinação articulados proporcionam uma maior suscetibilidade à
movimentos gravitacionais e de escoamento como apresentado na Foto 14 que
ilustra um exemplo desses processos junto a base de uma vertente nesse
compartimento.

Foto 14 - Movimentação de massa sobre corte de estrada apresenta altitude e inclinação favorável a
ocorrência de processos de movimentação de material.
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8

ANÁLISE FINAL

O presente estudo teve como princípio norteador o processo de construção e
análises de modelos cartográficos referentes ao modelado do relevo presente em
uma porção topográfica da região sul do estado do Espírito Santo, das quais
serviram de subsídios para uma aproximação em relação à uma análise ambiental.

A cartografia geomorfológica, no âmbito do trabalho, serviu antes de tudo como
método de análise do relevo e não como objeto de estudo, sendo este apresentado
finalmente como síntese reunindo grande parte dos dados coletados e das
informações analisadas. É importante ressaltar que a adoção das novas tecnologias
de mapeamento, como o SIG, não elimina a sequência de abordagem das
pesquisas – gabinete, laboratório e campo -, pelo contrário, apenas complementam
as informações a serem pesquisadas. Todas estas atividades trabalhadas de forma
contíguas garantem um resultado final mais completo e confiável, além de uma
estética mais agradável para o leitor.

A análise desenvolvida durante a investigação, pautada no relevo, enquanto cenário,
possibilitou uma leitura do papel do homem frente às alterações na paisagem
possibilitando fazer analogias entre o uso e ocupação do mesmo.

Em apreciação, vimos que o relevo estudado apresenta-se de certa forma em
equilíbrio, mesmo apresentando cotas altimétricas e índices de inclinação
qualificados como altos valores, isto se deve principalmente pelos terços mais
íngremes ainda se encontrarem, em sua grande maioria, não ocupadas pelo homem
preservando assim suas características de vegetação em médio ou avançado
estágio de vegetação. Já nas porções inferiores, onde a ação do homem já
demonstra interferências como corte de estrada, criação de pecuária bovina,
engenho de pequenas represas, a paisagem vem respondendo a essas
intervenções, ocasionando no aumento da atividade erosiva nas encostas em
diferentes graus (sulcos, estruturas e ravinas), alta compactação do solo, alguns
pequenos movimentos de massa, além de quedas de matacões.
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Os dados e interpretações foram elaborados seguindo uma linha metodológica e
pautado num mapeamento na escala de 1:25 000, cabendo ao autor seguir
generalizações a fim de compartimentar o relevo da melhor maneira. Não podemos
garantir que o mapeamento é passível de fim, pois o relevo está em constante
mudanças, a paisagem está sempre se modificando e novos eventos estarão
sempre interferindo no modelado.

Diante desse quadro, o estudo por agora elaborado se enquadra como um ponto de
partida para novas constatações, análises e aprimoramentos metodológicos e
técnicos para pesquisas posteriores.
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