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RESUMO 

Tendo em vista o aumento populacional, o desenvolvimento tecnológico e a 
crescente demanda pelos recursos naturais torna-se clara a importância do uso 
racional e sustentável desses recursos, principalmente para a região Nordeste do 
Brasil, que apresenta um grande desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água, 
além de sofrerem com diversos problemas relacionados ao uso inapropriado do solo. 
A análise e zoneamento de diferentes sistemas ambientais, auxiliados pelos usos de 
ferramentas de geoprocessamento, servem como subsídio para um ordenamento 
territorial, permitindo um conhecimento e um melhor aproveitamento das 
potencialidades ambientais e diminuindo os efeitos negativos ocasionados pelo uso 
inadequado dos recursos naturais. Observando o que foi exposto, pretende-se 
realizar uma análise e zoneamento dos sistemas ambientais na bacia hidrográfica do 
Rio Mundaú (BHRM) – Pernambuco/Alagoas, utilizando técnicas de 
geoprocessamento e modelos empíricos para determinação da vulnerabilidade 
ambiental, identificação os principais impactos ambientais negativos e propor um 
modelo de zoneamento geoambiental da área em estudo. A tese está organizada 
em sete seções, na primeira seção apresenta-se a introdução da pesquisa, 
justificando a relevância do tema, expondo os objetivos da tese, a estrutura de 
organização da mesma, a revisão de literatura e fundamentações teóricas, e por fim 
é realizada uma demonstração dos procedimentos técnicos e metodológicos. A 
segunda seção busca avaliar a morfometria da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, 
nessa etapa, as características morfométricas foram agrupadas segundo suas 
propriedades em: análise linear, análise areal e análise hipsométrica, onde os 
atributos lineares envolvem a rede de drenagem e seu arranjo espacial dentro da 
bacia. Para detalhar o estudo foi considerada a caracterização da bacia do Rio 
Mundaú e suas sub-bacias, onde cada uma foi analisada individualmente. A terceira 
seção elaborou-se o mapeamento e caracterização das unidades geomorfológicas 
da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, interpretando as formas do relevo utilizando 
diferentes escalas de identificação e análise. A compartimentação geomorfológica 
elaborada considera os quatros primeiros níveis taxonômicos de relevo, onde foram 
observados os processos morfogenéticos e a morfodinâmica da bacia hidrográfica. 
Na quarta seção foi elaborado o mapeamento da cobertura e do uso da terra da 
bacia hidrográfica em estudo, servindo como ferramenta de planejamento e de 
orientação à tomada de decisão. Na quinta seção busca-se avaliar, com o auxílio 
das técnicas de geoprocessamento, os sistemas ambientais na mencionada bacia 
hidrográfica, a partir da sistematização e da inter-relação que se dá entre 
Sociedade-Natureza na perspectiva do uso racional dos geoambientes, levando em 
consideração as potencialidades e vulnerabilidades.  A sexta seção buscou-se 
estabelecer uma proposta de zoneamento ambiental, utilizando modelos empíricos, 
através de interpretação de produtos de sensoriamento remoto e análise de campo. 
E por fim na sétima seção são feitas as considerações finais da tese. 
 
Palavras-Chave: Geoprocessamento, Sistemas Ambientais, Bacia Hidrográfica, 
Ordenamento territorial, Zoneamento Ambiental. 
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ABSTRACT 

Given the population growth, technological development and the increasing demand 
for natural resources becomes clear the importance of the rational and sustainable 
use of these resources, mainly in the Northeast region of Brazil, which has a major 
imbalance between supply and demand water and suffer with various problems 
related to inappropriate land use. Analysis and zoning of different environmental 
systems, aided by geoprocessing tools, serve as input for land use planning, allowing 
knowledge and a better use of the potential environmental and reducing the negative 
effects caused by the inappropriate use of natural resources. Noting the foregoing, it 
is intended to carry out an analysis and zoning of environmental systems in the 
watershed of the Mundaú River (BHRM) - Pernambuco / Alagoas using 
geoprocessing and empirical models for determination of environmental vulnerability, 
identifying the main negative environmental impacts and propose a 
Geoenvironmental zoning model of the study area. The thesis is organized into 
seven sections, the first section presents the introduction of the research, justifying 
the relevance of the subject, exposing the thesis objectives, the organizational 
structure of the same, the literature review and theoretical foundations, and finally is 
held a demonstration of the technical and methodological procedures. The second 
section seeks to assess the morphometry of the basin of the Mundaú River, at this 
stage, the morphometric characteristics were grouped according to their properties: 
linear analysis, areal analysis and hypsometric analysis, where the linear attributes 
involve the drainage network and its spatial arrangement in the basin. To detail the 
study was considered the characterization of the basin of the Mundaú River and its 
sub-basins where each was analyzed individually. The third section was elaborated 
the mapping and characterization of geomorphic units of the watershed of the 
Mundaú River, interpreting the relief forms using different scales of identification and 
analysis. The elaborate geomorphological compartmentation considers the first four 
taxonomic levels of relief, where the morphogenetic processes and morphodynamics 
of the river basin were observed. In the fourth section was prepared mapping 
coverage and land use in the watershed study, serving as a planning tool and 
guidance for decision-making. On Thursday seeks to assess section, with the help of 
GIS techniques, environmental systems in the mentioned river basin, from the 
systematization and the interrelationship that exists between society and nature from 
the perspective of rational use of Geoenvironments, taking into account the 
capabilities and vulnerabilities. The sixth section we sought to establish a proposal 
for environmental zoning, using empirical models, through interpretation of remote 
sensing products and field analysis. Finally in the seventh section are made final 
thesis considerations. 
 
Keywords: GIS, Environmental Systems, Watershed, Territorial Planning, 
Environmental Zoning. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

Utilizar os recursos naturais, principalmente a água, de forma racional e 

sustentável, trata-se não somente de uma visão dita ecologicamente correta e sim 

de uma real necessidade, tendo em vista a grande urbanização e crescimento 

populacional no Brasil e no mundo, que geravam aumentos substanciais no uso 

dos recursos hídricos. 

Essa preocupação fica ainda mais evidente em regiões que naturalmente já 

sofrem com longos períodos de estiagem, como é o caso do nordeste do Brasil, que 

apresenta um grande desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água, e que, 

ainda, sofrem por problemas de contaminações e pelo uso inapropriado desse 

recurso. Dessa forma, o manejo sustentável da água é de suma importância para o 

bem estar das populações e para o desenvolvimento dos países. 

A água é um recurso natural renovável, porém exaurível, sendo impactada 

por ações socioeconômicas que lhe conferem degradabilidade. As formas de sua 

utilização produzem modificações em seus aspectos de qualidade e quantidade, 

provocando a contaminação dos recursos hídricos, comprometendo a resiliência das 

águas e a geodinâmica das bacias, agravando o estado de conservação dos 

recursos naturais (NASCIMENTO, 2011). 

A solução desses problemas exige uma abordagem integrada do uso dos 

recursos, que leve em consideração todos os usos e necessidades, para que sejam 

garantidas não somente o desenvolvimento, mas também o estado de conservação. 

Nesse contexto, as bacias hidrográficas assumem importância fundamental 

por constituírem unidades naturais de planejamento dos recursos hídricos, 

permitindo, assim, uma gestão adequada dos recursos naturais. Dessa forma, a 

sistematização conceitual, a fundamentação teórica e as operações técnicas 

orientadas a partir da análise sistêmica, buscam abordar não somente a 

caracterização físico-geográfica dos sistemas ambientais que compõem a bacia 

hidrográfica, mas também, objetivam uma avaliação desses sistemas diante da 

análise integrada da paisagem, tentando identificar as áreas mais vulneráveis 

ambientalmente com a finalidade de propor um zoneamento desses locais. 

A abordagem sistêmica possui um caráter dinâmico e universal, se opõe à 

ideia de reducionismo, pois permite uma visão de forma integrada do objeto em 
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estudo. Além de privilegiar as interrelações, os processos de mudanças e diversos 

tipos de comportamento, por esses motivos os sistemas podem ser focalizados sob 

diferentes tamanhos ou escalas. 

A análise e zoneamento de diferentes feições geoambientais, auxiliados pelo 

mapeamento geomorfológico, servem como subsídio para um ordenamento 

territorial adequado à bacia hidrográfica em estudo, permitindo um melhor 

aproveitamento das potencialidades ambientais e diminuindo os efeitos negativos, 

que são oriundos da forma inadequada no qual os recursos naturais são utilizados 

atualmente. 

Através do mapeamento geomorfológico pode-se interpretar as formas do 

relevo, buscando compreender os processos e usos pretéritos e atuais dos mesmos, 

possibilitando, assim, a determinação e o conhecimento do processo de ocupação 

do espaço, permitindo analisar a apropriação e comportamento da paisagem e suas 

consequências. 

“O mapeamento dos locais e das áreas de riscos morfométricos, representa 

instrumento para se avaliar o uso agrícola e aplicação das técnicas de contenção 

dos movimentos de massa” (CHRISTOFOLETTI, 2003). Ainda segundo esse autor, 

o reconhecimento das áreas de riscos geoambientais e o estudo sobre os problemas 

naturais refletem os efeitos dos impactos ambientais e a avaliação da 

vulnerabilidade das organizações socioeconômicas. 

Observando o que foi exposto, pretende-se realizar uma análise e 

zoneamento dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do Rio Mundaú – 

Pernambuco/Alagoas, buscando compreender a vulnerabilidade ambiental da bacia, 

identificando o uso potencial das terras da mesma e propondo um zoneamento 

ambiental. 

A partir do zoneamento é possível entender a problemática da área e suas 

potencialidades, como também fornecer subsídios ao poder público na definição de 

prioridade que oriente o uso, manejo e ocupação das unidades espaciais, sendo 

uma forma eficaz de integrar e localizar as políticas públicas no espaço territorial, 

com o objetivo claro de solucionar as contradições ainda existentes entre sociedade 

e natureza, buscando a racionalização da ocupação dos espaços através do 

redirecionamento das atividades e visando a construção da sustentabilidade. 
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A justificativa da escolha da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, como unidade 

de análise para o desenvolvimento do estudo, se deu, pois a mesma encontra-se em 

um acentuado processo de ocupação desordenada, sem nenhuma política de 

ordenamento territorial.  

Um zoneamento geoambiental na bacia hidrográfica do Rio Mundaú permitirá 

um melhor aproveitamento das potencialidades ambientais, e servirá como subsídio 

para um ordenamento territorial dos municípios banhados pela bacia hidrográfica. 

Ou seja, o zoneamento busca contribuir para racionalização do uso e gestão do 

território, permitindo mitigar efeitos negativos de atividades antrópicas sobre o meio 

natural, adaptando-se às particularidades de cada região, além de subsidiar uma 

efetiva aplicação das políticas públicas. 

Dessa forma, foi possível realizar uma compartimentação da área de estudo 

em unidades geoambientais, que possuem características, potencialidades e 

limitações semelhantes, além de apresentarem alto grau de associação em seu 

interior, contemplando a caracterização dos diversos componentes naturais, visando 

conhecer, através de suas relações intrínsecas, a setorização geoambiental da bacia 

hidrográfica do Rio Mundaú, situada entre os estados de Pernambuco e Alagoas. 

Localização e acesso à área 

Localizada entre a mesorregião do Agreste Pernambucano e o Leste 

Alagoano, com as coordenadas 8º42’ e 9º36’ de latitude Sul e 36º39’ e 35º47’ de 

longitude Oeste (Figura 1), a bacia hidrográfica do Rio Mundaú ocupa uma área de 

4.101,90 km² e abrange 16 municípios do Estado de Pernambuco (Angelim, Brejão, 

Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Jucati, Jupi, 

Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmeirina, Quipapá e São João) e 17 municípios 

do Estado de Alagoas (Atalaia, Branquinha, Capela, Chã Preta, Flexeiras, 

Ibateguara, Maceió, Messias, Murici, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, Santa Luzia do 

Norte, Santana Do Mundaú, São José da Laje, Satuba, União Dos Palmares). 
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Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do Rio Mundaú no contexto Brasileiro. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

Para o desenvolvimento da tese serão considerados, para fins de 

levantamento socioeconômico, somente os municípios que possuírem mais do que 

25% de sua área pertencente à bacia. Para fins de levantamento do quadro 

Geoambiental toda a bacia será considerada, cujos limites são determinados pelo 

escoamento das águas superficiais do rio Mundaú e pela topografia que delimita o 

rio. Somente o município de Caetés foge a essa regra, já que o mesmo possui sua 

área urbana dentro da bacia hidrográfica do rio Mundaú. 

O Quadro 1 apresenta os municípios banhados pela bacia hidrográfica do Rio 

Mundaú, que serão levados em consideração, com uma população total de 

aproximadamente 606.561habitantes, sendo 409.744 residentes em áreas urbanas e 

196.817 em áreas rurais (IBGE, 2010). 
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Quadro 1. Municípios banhados pela bacia hidrográfica do Rio Mundaú. 

Municípios 
Área Total do 

Município (km²) 

Área do 
Município 

Dentro da Bacia 
(km²) 

Área Banhada 
pelo Mundaú 

(%) 

Representação 
em % da bacia 

M
u

n
ic

íp
io

s
 d

e
 P

e
rn

a
m

b
u

c
o
 

Angelim 118,20 118,20 100 2,88 

Brejão 159,95 115,04 72 2,80 

Caetés 329,75 58,98 18 1,44 

Calçado 122,11 56,46 46 1,38 

Canhotinho 423,75 374,51 88 9,13 

Capoeiras 336,64 87,63 26 2,14 

Correntes 329,09 328,75 100 8,01 

Garanhuns 459,04 380,85 83 9,28 

Jucati 120,74 99,49 82 2,43 

Jupi 105,12 39,22 37 0,96 

Jurema* 148,50 5,35 4 0,13 

Lagoa do Ouro 198,98 81,15 41 1,98 

Lajedo* 189,36 2,38 1 0,06 

Palmeirina 158,24 158,24 100 3,86 

Quipapá* 231,04 6,53 3 0,16 

São João 258,66 258,66 100 6,31 

M
u

n
ic

íp
io

s
 d

e
 A

la
g

o
a

s
 

Atalaia 529,70 146,18 28 3,56 

Branquinha 166,62 160,50 96 3,91 

Capela 243,04 75,74 31 1,85 

Chã Preta* 173,09 17,25 10 0,42 

Flexeiras* 334,00 1,32 0 0,03 

Ibateguara 265,86 23,83 9 0,58 

Maceió* 504,29 10,50 2 0,26 

Messias* 114,08 11,20 10 0,27 

Murici 427,68 392,27 92 9,56 

Pilar* 250,18 17,35 7 0,42 

Quebrangulo* 320,19 0,25 0 0,01 

Rio Largo 306,98 218,22 71 5,32 

Santa Luzia do 
Norte* 

29,67 4,31 15 0,11 

Santana do 
Mundaú 

225,16 217,48 97 5,30 

São José da Laje 257,11 254,76 99 6,21 

Satuba 42,72 26,64 62 0,65 

União dos 
Palmares 

421,44 352,46 84 8,59 

Fonte: IBGE (2012b).  
*Foram excluídos os municípios com até 15% da área banhada pela bacia hidrográfica. 

 
Objetivos 

Objetivo Geral 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar os sistemas ambientais da 

bacia hidrográfica do Rio Mundaú, utilizando técnicas de geoprocessamento e 

modelos empíricos para determinação da vulnerabilidade ambiental, assim como 

identificar os principais impactos ambientais negativos e propor um modelo de 

zoneamento geoambiental da área em estudo. 
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Objetivos Específicos 

 Analisar a dinâmica fluvial da bacia hidrográfica, através da análise e 

compartimentação morfométrica; 

 Executar o mapeamento geomorfológico da bacia hidrográfica do Rio Mundaú 

e dos seus elementos geoambientais; 

 Analisar as formas de uso e ocupação do solo nos municípios localizados na 

bacia hidrográfica do rio Mundaú, avaliando suas condições ambientais; 

 Avaliar os sistemas ambientais, identificando as interrelações entre os seus 

componentes; 

 Analisar a vulnerabilidade ambiental, utilizando modelos empíricos, através de 

interpretação de produtos de sensoriamento remoto e análise de campo; 

 Estabelecer uma proposta de zoneamento geoambiental, determinando as 

suas potencialidades e limitações, diante da presença da ocupação e 

atividades humanas, visando o aproveitamento racional dos recursos 

naturais. 

Estrutura do trabalho 

A tese está organizada em sete seções, com o objetivo de proporcionar um 

entendimento e uma sequência lógica ao desenvolvimento do trabalho. A primeira 

seção apresenta a introdução da pesquisa justificando a relevância do tema, 

expondo os objetivos e a estrutura de organização da tese. Em seguida foi feita uma 

revisão da literatura e teórica sobre o tema, demonstrando os procedimentos 

técnicos e metodológicos. Essa seção trata dos aspectos introdutórios da pesquisa e 

deixa clara a linha de desenvolvimento da mesma. 

As seções 2, 3, 4, 5, 6 estão organizadas na forma de artigos, onde os 

mesmos foram submetidos a revistas indexadas na área de Geociências. A escolha 

desse tipo de organização se deu por possibilitar uma maior divulgação dos 

resultados e dar uma maior contribuição da mesma para sociedade, tornando-a 

assim um instrumento de maior acessibilidade por outros pesquisadores e pessoas 

interessadas pelo assunto. 

A segunda seção apresenta o artigo “Análise e compartimentação 

morfométrica da bacia hidrográfica do Rio Mundaú – Pernambuco / Alagoas”, sendo 

publicado na Revista da Geologia (UFC) (ISSN 0103-2410), v. 27, nº 2, p. 167 – 182, 
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2014, onde foi possível avaliar a morfometria da bacia hidrográfica do Rio Mundaú. 

Nessa etapa, as características morfométricas foram agrupadas segundo suas 

propriedades em: análise linear, análise areal e análise hipsométrica, onde os 

atributos lineares envolvem a rede de drenagem e seu arranjo espacial dentro da 

bacia. Para detalhar o estudo foi considerada a caracterização da bacia do Rio 

Mundaú e suas sub-bacias, onde cada uma foi analisada individualmente. 

A terceira seção apresenta o artigo “Mapeamento e caracterização das 

unidades geomorfológicas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú – Pernambuco / 

Alagoas”, sendo elaborado para a Revista Brasileira de Geomorfologia (ISSN 2236-

5664). Realizando-se o mapeamento e caracterização das unidades 

geomorfológicas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, interpretando as formas do 

relevo através de diferentes escalas de identificação e análise. A compartimentação 

geomorfológica elaborada considera os quatros primeiros níveis taxonômicos de 

relevo, onde foram observados os processos morfogenéticos e morfodinâmicos da 

bacia hidrográfica. 

Na quarta seção apresenta-se o artigo "Mapeamento da cobertura e do uso 

da terra da bacia hidrográfica do Rio Mundaú - PE/AL" sendo elaborado para a 

Revista Brasileira de Cartografia (ISSN 1808-0936). Foi realizado o mapeamento da 

cobertura e do uso da terra da bacia hidrográfica em estudo, servindo como 

ferramenta de planejamento territirial e de orientação à tomada de decisão. Nele 

foram utilizados os procedimentos técnicos e metodológicos constantes no Manual 

de Uso da Terra e no Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 

A quinta seção contempla o artigo "Mapeamento e caracterização dos 

sistemas ambientais da bacia hidrográfica do Rio Mundaú", elaborado para Revista 

Brasileira de Geografia Física da Universidade Federal de Pernambuco (ISSN - 

1984-2295), onde foi possível avaliar, com o auxílio das técnicas de 

geoprocessamento, os sistemas ambientais na mencionada bacia hidrográfica, a 

partir da sistematização e da inter-relação que se dá entre Sociedade-Natureza na 

perspectiva do uso racional dos geoambientes, levando em consideração as 

potencialidades e limitações. 

A sexta seção apresenta o artigo "Zoneamento dos sistemas ambientais da 

bacia hidrográfica do Rio mundaú - PE/AL, utilizando técnicas de 

geoprocessamento". Elaborado para a Revista Brasileira de Cartografia (ISSN 1808-
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0936). Buscou-se o estabelecimento de uma proposta de zoneamento ambiental, 

utilizando modelos empíricos, através de interpretação de produtos de 

sensoriamento remoto e análise de campo. 

E, por fim, na sétima seção, são feitas as considerações finais da tese e 

referências. 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA E FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS 

Este item visa apresentar a fundamentação teórica utilizada para análise, 

desenvolvimento e caracterização do objeto investigado da pesquisa. 

Inicialmente, apresenta-se um referencial sobre a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos e o planejamento ambiental em bacias hidrográficas evidenciando 

a escolha da bacia hidrográfica como unidade de análise e pesquisa.  Em seguida, 

destaca-se o embasamento teórico metodológico do Mapeamento Geomorfológico e 

sua importância para estudos ambientais. Já em Sistemas Ambientais, referencia-se 

metodologicamente, o embasamento sobre a teoria Geossitêmica. Em Zoneamento 

ambiental, discorre-se sobre a importância do zoneamento, através de uma 

compartimentação e individualização de áreas com características semelhantes 

referentes às determinadas características ambientais. 

Política Nacional dos Recursos Hídricos e o planejamento ambiental em bacias 

hidrográficas 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, sob a forma de Lei federal n.º 9.433 

de 08 de janeiro 1997 (Lei das Águas), atende à necessidade de amparar os tais 

recursos contra diversas formas de degradação, principalmente através da poluição 

e do seu uso impróprio. Para isso, instituiu-se o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, com o intuito de assegurar normas legais que pretendem 

planejar, regular e controlar a utilização das águas, de acordo com padrões e 

critérios pré-estabelecidos em lei. 

Essa política se baseia nos fundamentos de que a água é um bem 

inquestionavelmente de domínio público e um recurso natural limitado e vulnerável, 

dotado de valor econômico. Seu principal objetivo é de assegurar às atuais e às 

futuras gerações, água em qualidade e disponibilidade suficiente, através da 

utilização de forma racional e integrada. 
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A bacia hidrográfica é uma unidade espacial utilizada para a implantação 

dessa política e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos brasileiros, tornando-se, assim, uma unidade físico-territorial ideal para 

análise dos recursos naturais da superfície terrestre, por se configurar um sistema 

com características físicas e naturais homogêneas, facilitando, assim, a implantação 

de ferramentas de planejamento e gestão ambiental e territorial (GOMES, 2011).  

Embora a Lei das Águas não tenha deixado claro um conceito de bacia 

hidrográfica, podemos definí-la como a área total de drenagem separada 

topograficamente entre si e que alimenta uma determinada rede de drenagem 

seguindo uma hierarquia fluvial. 

De acordo com Netto (2003), a bacia de drenagem ou hidrográfica é formada 

a partir da ligação entre diversos componentes como: encostas, topos ou cristas, 

fundo de vales, canais, águas subterrânea, sistema de drenagem urbano, áreas 

irrigadas e outras unidades espaciais que, juntas englobam uma área da superfície 

terrestre que drenam, além de água, também sedimentos e materiais para um 

determinado ponto de um canal fluvial.  Seguindo o pensamento da mesma autora, 

podemos afirmar que o limite de uma bacia hidrográfica é conhecido como divisor de 

águas e pode desenvolver-se em diferentes tamanhos, constituindo um sistema de 

drenagem hierarquicamente organizado. 

Para Chorley apud Netto (2003), fazendo uma analogia ao pensamento 

sistêmico em Geomorfologia, uma bacia hidrográfica enquanto uma unidade 

hidrogeomorfológica, constitui um exemplo típico de sistema aberto, pois tanto 

recebe energia proveniente das forças climáticas e tectônicas atuantes sobre sua 

área, quanto perde energia por meio da saída de sedimentos, de solúveis e da 

própria água. 

De acordo com Novo (2008), a bacia hidrográfica é a área da superfície 

terrestre drenada por um rio principal e seus tributários que capta, naturalmente, a 

água da precipitação e converge para um único ponto de saída, o exutório. Além de 

ser delimitada pelos divisores de água, a partir da definição de um dado ponto de 

saída. Podendo, também, ser dividida em sub-bacias e microbacias, que são 

unidades de estudos e de planejamentos. As microbacias correspondem a bacias de 

drenagem de primeira ordem, ou seja, uma unidade espacial mínima, 

correspondente a cabeceiras de drenagem ou nascentes. 
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Netto e Avelar (1996) afirmam que os divisores da bacia de drenagem são 

indicados pela topografia do terreno, podendo-se utilizar a carta topográfica como 

instrumento de delimitação, porém, ressaltam que, dependendo das condições lito-

estruturais do substrato rochoso, pode ocorrer a transferência de águas 

subsuperficiais entre bacias vizinhas, ou seja, nem sempre os divisores de águas em 

superfície coincidem com os divisores de águas subsuperficiais. Outra consideração 

importante está na hierarquização dos sistemas de drenagem, ou seja, dentro de 

uma bacia podem ocorrer diversas outras sub-bacias de ordem hierárquica inferior 

que somente sejam passíveis de representações cartográficos em escalas de 

detalhe ou mesmo de campo. 

No Brasil de acordo com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, baseado 

na Resolução Nº 32, de 15 de outubro de 2003, considera-se como região 

hidrográfica,  

“O espaço territorial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de 
bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com características naturais, 
sociais e econômicas homogêneas ou similares, com vistas a orientar o 
planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos”.  

Desta forma, o Brasil está dividido em regiões hidrográficas denominadas: 

região hidrográfica Amazônica, região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, do 

Atlântico Nordeste Ocidental, do Parnaíba, Atlântico Nordeste Oriental, do São 

Francisco, do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste, do Paraná, do Uruguai e a 

região hidrográfica do Atlântico Sul e do Paraguai. Estando a bacia Hidrográfica do 

Rio Mundaú inserida na região Atlântico Nordeste Oriental. 

O conceito de bacia hidrográfica está interligado à definição de sistemas e 

todos os acontecimentos dentro desse sistema fluvial, sejam de origem natural ou 

não, que interferem diretamente em sua dinâmica, tanto na quantidade como na 

qualidade das águas. 

Para Christofoletti (1980), a bacia hidrográfica é uma excelente opção de 

investigação, pois este ambiente é reconhecido como um sistema aberto, dinâmico, 

onde ocorrem trocas constantes de matéria e energia, sendo assim, um local que 

abrange todos os organismos funcionando em conjunto, agindo mutuamente numa 

dada área com os demais elementos. 

Já Nascimento (2011) ressalta que as bacias hidrográficas, na condição de 

unidades funcionais de planejamento, resguardam paisagens onde ocorrem 

http://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-do-araguaia/
http://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-do-parnaiba/
http://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-do-uruguai/
http://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-hidrografica-do-atlantico-sul/
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interações ambientais, colaborando para que sejam eleitas unidades de 

planejamento territorial / ambiental adequadas para o gerenciamento dos recursos 

hídricos, expondo suas características geoambientais, formando unidade natural 

indissociável e interatuam-se, facilitando seu ordenamento, e contribuindo para 

melhor aproveitamento da capacidade de suporte dos recursos naturais. 

Nesse sentido, é importante considerar as características naturais da bacia 

hidrográfica, analisando-as de forma sistêmica e considerando-a como um todo, pois 

essas características refletem inúmeros processos de sua evolução e determina sua 

capacidade de suporte à ocupação, possibilitando o melhor aproveitamento dos 

recursos naturais, servindo, assim, como ferramenta para planejamento e gestão. 

Vale salientar que nem sempre os limites de uma bacia hidrográfica 

coincidem com os limites político-administrativos. Dessa forma uma mesma bacia 

pode ser utilizada por diferentes regiões, podendo gerar algumas complicações em 

sua gestão. 

Para Cunha e Coelho (2007), a legislação brasileira adota um modelo de 

gestão de bacias hidrográficas baseado nos seguintes pressupostos: co-manejo e 

descentralização das tomadas de decisão. Desta forma, os comitês de bacia, que 

foram regulados pelo Decreto 2.612, de 1998, e são definidos como fórum de 

decisão e formados por representante dos usuários dos recursos hídricos da 

sociedade civil organizada e dos três níveis de governo, além das agências de água, 

que devem entre outros objetivos, realizar os estudos necessários para gestão dos 

recursos hídricos nas áreas em que atuarem, representam arranjos institucionais 

com o objetivo de conciliar interesses diversos e muitas vezes antagônicos, assim 

como controlar conflitos e repartir responsabilidades. 

A partir desse viés de análise e reflexão, busca-se abordar a concepção 

integrativa que deriva do estudo unificado das condições naturais em que vive o 

homem e onde se adaptam os demais seres vivos (SOUZA, 2000), corroborando a 

necessidade do uso e gestão racional dos recursos hídricos na área que 

compreende o objeto de estudo.  

A necessidade de estudos que possam subsidiar o planejamento e gestão do 

ambiente deve ser abrangente e capaz de avaliar a degradação crescente dos 

recursos naturais, apontar para uma visão holística e integrada do diagnóstico e 
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avaliação das características e funcionamento dos elementos que compõem os 

sistemas ambientais, sociais e econômicos (GUERRA & MARÇAL, 2006), evitando, 

assim, a degradação ambiental que, de acordo com a LEI Nº 6.938/ 1981, é vista 

como uma forma negativa de interferência nas características do meio ambiente, 

sendo a poluição direta ou indireta um dos principais fatores prejudiciais à saúde, 

bem estar e segurança da população, afetando, negativamente, a biota, através do 

lançamento de matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais. Sendo 

assim, podemos considerar como elementos ou recursos ambientais: a atmosfera, 

as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, 

o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. 

A degradação ambiental é consequência do uso indisciplinado dos recursos 

naturais, sejam eles renováveis ou não, onde ações de uso indiscriminado 

contribuem para tornar os recursos renováveis em não renováveis, provocando o 

esgotamento dos solos devido ao grau irreversível dos impactos ambientais face à 

capacidade de suporte dos geossistemas (NASCIMENTO et al., 2007). 

Segundo Christofoletti (2003), o termo planejamento abrange uma gama de 

atividades que servem de base às tomadas de decisão, permitindo a produção de 

infraestrutura organizacional, na qual os planejadores podem produzir relatórios de 

pesquisa, relatórios de políticas, material informativo e, entre eles, planos oficiais, 

planos de reformulação, programas de implementação e delineamento de projetos. 

Ainda segundo esse autor, outro aspecto inerente é que o planejamento sempre 

envolve a questão da espacialidade, incidindo na implementação de atividades em 

um território, repercutindo nas características, funcionamento e dinâmica das 

organizações espaciais. 

Santos (2004) afirma de maneira bem simples que o processo de 

planejamento é um meio sistemático que consiste em determinar o estágio que você 

está, onde deseja chegar e qual o melhor caminho para se chegar lá.  A autora 

ainda analisa vários outros conceitos de planejamento envolvendo vários elementos 

e conclui que o planejamento é um processo permanente que envolve etapas como 

coleta, organização e análise sistematizadas das informações, por meio de 

procedimentos e métodos que ajudará a chegar a uma conclusão acerca das 

melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis.  
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Para Argento (2003), a aplicação do planejamento se dá à medida que se 

ocupa ordenadamente o meio físico, buscando adequadamente proteção ambiental 

e uso racional do solo, direcionando as atividades agropastoris, obras civis e outros.  

O termo Planejamento Ambiental surgiu nas últimas décadas, fruto da 

urgência em organizar a forma de uso e ocupação da terra, da resolução de conflitos 

e de proteção dos recursos naturais que estão sendo utilizados de forma 

indiscriminada, tendo como um de seus objetivos a melhoria da qualidade de vida 

das populações. 

De forma mais abrangente, Santos (2004) afirma que o planejamento 

ambiental fundamenta-se na interação e integração dos sistemas que compõem o 

meio ambiente. Tem o papel de estabelecer relações entre os sistemas ecológicos e 

os processos da sociedade, estabelecendo ações dentro de contextos e não 

isoladamente, visando à sustentabilidade, ou seja, considerando os critérios não 

apenas de curto e médio prazo, mas também de longo prazo. A autora conclui seu 

pensamento afirmando que o planejamento ambiental deve se estabelecer em três 

eixos: técnico, social e político. 

Botelho (1999) ressalta que o planejamento ambiental é utilizado de forma 

abrangente e que pode ser utilizado para definir todo e qualquer projeto de 

planejamento de uma determinada área que leve em consideração fatores físico-

naturais e socioeconômicos para a avaliação das possibilidades de uso do território 

e/ou dos recursos naturais. 

Conforme Nascimento (2011) a investigação de bacias hidrográficas utilizadas 

para o planejamento ambiental, permitirá a execução de trabalhos holísticos na 

abordagem sobre os recursos hídricos, permitindo as seguintes e intervenções 

políticas:  

“subsidiar o desenvolvimento de parcerias e resolução de conflitos para 
usos dos recursos naturais, como ainda analisar a degradação ambiental 
tomando-se por base sistemas fluviais; estimula e permite a participação 
popular, democraticamente; comporta-se como uma unidade fisiográfica 
indissociável possível de ser compartimentada em trabalhos geoambientais 
integrados; possibilita uma forma racional de organização de banco de 
dados, além de garantir opções para o uso dos mananciais e de seus 
recursos naturais; evidencia o estado de degradação ambiental pela 
eutrofização, bem como pelo assoreamento dos corpos hídricos; e 
apresenta um arcabouço jurídico-ambiental bem consubstanciado para o 
combate à degradação ambiental/desertificação, nas Áreas Susceptíveis à 
Desertificação (ASD’s)” (NASCIMENTO, 2011, p. 62). 
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Santos (2004) descreve que a forma mais comum de estratégia utilizada 

pelos planejadores de bacia hidrográfica é de analisar as propriedades, a 

distribuição e a circulação das águas para, assim, interpretar potencialidades e 

restrições de uso. Essa análise é feita com o mapeamento de toda a drenagem que 

compõe a bacia, tendo, assim, uma melhor compreensão da distribuição dos 

elementos de drenagem no espaço. 

Dentro dos trabalhos pesquisados e listados nas referências bibliográficas, 

convém destacar os realizados especificamente na área de planejamento ambiental 

e que contribuíram para o conhecimento para o estudo em bacias hidrográficas, 

podendo destacar. 

Carvalho (2011) analisando os sistemas ambientais da bacia hidrográfica do 

rio Apodi-Mossoró em diferentes escalas como forma de subsidiar o planejamento 

ambiental, ressalta que a análise ambiental integrada e sistêmica constitui uma 

busca pelo conhecimento sobre a estrutura e funcionamento do meio ambiente em 

seu conjunto de componentes e que o planejamento ambiental está atrelado à 

tomada de decisão. Em seus resultados, o autor conclui a análise em uma escala de 

maior detalhe que possibilita uma melhor leitura do ambiente e uma maior precisão 

cartográfica, o que favorece o estabelecimento de uma proposta de zoneamento 

ambiental, viabilizando sustentabilidade socioeconômica e ambiental dentro de uma 

visão de totalidade. 

Analisando o planejamento ambiental como subsídio para gestão ambiental 

da bacia de drenagem, Lima (2012) elabora um diagnóstico onde foi permitida a 

definição de propostas e estratégias de planejamento e gestão ambiental no sentido 

de recuperação, conservação e preservação ambiental, por meio de um 

zoneamento. Em seus resultados o autor determina os principais problemas que 

acarretam a degradação do meio ambiente e da qualidade de vida da população, e 

faz a proposição de medidas que venham a minimizar e/ou reduzirem os impactos 

ambientais. 

Utilizando planejamento ambiental em bacia hidrográfica, Farias (2015) 

elabora uma proposta de zoneamento ambiental funcional, utilizando estratégias de 

gestão integrada agregadas com a discussão de um prognóstico para a bacia. Em 

seus resultados, a autora destaca as ações que contribuem com o planejamento do 
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uso dos recursos naturais, em especifico a água, de maneira mais compatível com 

as potencialidades locais. 

Silva (2012) desenvolve um diagnóstico integrado, avaliando as 

aplicabilidades de propostas de planejamento ambiental com base na 

vulnerabilidade, potencialidades e limitações das unidades geoambientais e elabora 

um plano de gestão que possa colaborar para a área de estudo. Seu trabalho é 

desenvolvido em uma perspectiva da análise integrada, finalizado com algumas 

propostas de planejamento ambiental através de um zoneamento ambiental. 

Mapeamento geomorfológico 

A geomorfologia é um conhecimento, sistematizado, que tem por objetivo 

analisar as formas do relevo, buscando compreender os processos pretéritos e 

atuais, possuindo, assim, uma importância fundamental no processo de ocupação 

do espaço, pois nos permite analisar a apropriação e comportamento da paisagem e 

suas consequências (CASSETI, 2005). 

O processo de apropriação do relevo pelo homem, seja na forma de suporte 

ou recurso, pode desencadear reações que resultam no comportamento do 

modelado, considerando os efeitos morfodinâmicos provocando impactos 

(CASSETI, 1994). 

Para Argento (2003) o grande potencial da aplicação de mapeamentos 

geomorfológicos está no seu interfaceamento com os projetos de planejamento da 

ocupação humana, com vistas à economia dos recursos, mediante a prevenção de 

projetos futuros.  

No tocante às bacias hidrográficas, a análise geomorfológica é essencial para 

se compreender sua diversidade topográfica e os estudos morfométricos oferecem 

vários tipos de indicadores que podem ser usados para avaliar os aspectos 

relacionados com o comportamento hidrológico (CHRISTOFOLETTI, 2003).  Desta 

forma, na bacia hidrográfica é possível reconhecer e estudar as interrelações 

existentes entre os diversos elementos da paisagem e os processos que atuam na 

sua esculturação (BOTELHO, 1999). 

Nesse sentido é importante considerar as características geomorfológicas da 

bacia hidrográfica, analisando-a de forma sistêmica e considerando-a de forma 

integrada, pois essas características refletem inúmeros processos de sua evolução e 
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determina sua capacidade de suporte à ocupação, possibilitando o melhor 

aproveitamento dos recursos naturais e um diagnóstico adequado sobre os mesmos.  

Para Guerra (1999), na bacia hidrográfica é possível reconhecer e estudar as 

interrelações existentes em diversos elementos da paisagem e em diversas escalas 

de trabalho, tornando-se, dessa forma, a melhor unidade de investigação, pesquisa, 

planejamento e gestão dos recursos naturais. 

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 (CASSETI, 

2005). 

O uso da cartografia e informações geomorfológicas objetivam representar a 

fisionomia da paisagem, identificando os elementos ou ambientes de acumulação, 

transporte, caracterização dos processos morfogenéticos, e as implicações da ação 

antrópica (Botelho, 1999).  Sendo assim o mapeamento geomorfológico serve como 

instrumento para levantamento de informações necessárias que subsidiem o 

planejamento e gestão de bacias hidrográficas e possibilitam um diagnóstico 

aprofundado. 

A potencialidade aplicada do conhecimento geomorfológico insere-se no 

diagnóstico das condições ambientais, contribuindo para orientar a alocação e o 

assentamento das atividades humanas (CHRISTOFOLETTI, 2003). Desta forma o 

relevo assume importância fundamental no processo de ocupação do espaço, fator 

que inclui as propriedades de suporte ou recurso, cujas formas ou modalidades de 

apropriação respondem pelo comportamento da paisagem e suas consequências 

(CASSETI, 2005). 

Analisando as diversas tendências no estudo da geomorfologia, Gregory 

(1992), evidenciando a ação antrópica, destaca que há uma preocupação crescente 

em: mensurar o grau de ação do homem, comparando-se suas intervenções na 

paisagem; a investigação dos riscos ambientais e a preocupação com o meio 

ambiente, com advertências acerca do impacto da atividade humana e a 

preocupação com o grau de finitude dos recursos terrestres. 
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A metodologia do mapeamento geomorfológico tem como base a ordenação 

dos fenômenos mapeados, segundo uma taxonomia que deve estar aferida a uma 

determinada escala cartográfica (ARGENTO, 2003). Ross (1992) destaca a 

dificuldade de encontrar um modelo adequado de representação gráfica para a 

cartografia geomorfológica, já existe que uma grande diversidade de propostas 

metodológicas para seu desenvolvimento, que valorizam sempre um determinado 

elemento do relevo. 

A utilização da metodologia para o mapeamento geomorfológico e a 

compartimentação do relevo para a bacia hidrográfica em estudo depende da 

dimensão ou escala do estudo, sendo utilizada a proposta feita por Ross (1992), 

onde foi levado em consideração até a quarta Taxonomia de Relevo (Figura 2). 

Figura 2.Unidades taxonômicas propostas por Ross (1992). 

 

Fonte: Adaptado de Casseti (2005). 
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O 1º táxon compreende os maiores na compartimentação do relevo, ocorrem 

em escala regional e organizam os fatos geomorfológicos segundo o arcabouço 

geológico marcado pela natureza das rochas e pela tectônica que atua sobre elas 

(IBGE, 2009). É representado pelas Unidades Morfoestruturais (ROSS, 1992), cuja 

escala permite a plena identificação dos efeitos da estrutura no relevo, podendo ser 

mapeado em escala média (em torno de 1:250.000), utilizando imagens de radar ou 

de satélite (IBGE, 1995). 

O 2º táxon constitui o segundo nível hierárquico da classificação do relevo, 

sendo representado por compartimentos inseridos nos conjuntos litomorfoestruturais 

que lhes conferem características genéticas comuns, agrupando feições 

semelhantes, associadas às formações superficiais e às fitofisionomias (IBGE, 

2009). É representado pelas Unidades Morfoesculturais (ROSS, 1992), referindo-se 

a compartimentos que foram gerados pela ação climática ao longo do tempo 

geológico (CASSETI, 2005), não tendo relação genética com as características 

climáticas atuais (ROSS, 1992). 

O 3º táxon é definido como um arranjo de formas altimétricas e 

fisionomicamente semelhantes em seus diversos tipos de modelados (IBGE, 2009), 

representado pelas Unidades Morfológicas (ROSS, 1992), referindo-se a 

compartimentos diferenciados em uma mesma unidade, relacionados a processos 

morfoclimáticos específicos, com importante participação dos eventos tectônicos ou 

diferenciações litoestratigráficas, sem desconsiderar influências do clima do 

presente (CASSETI, 2005). 

O 4º táxon refere-se às formas de relevo individualizadas na unidade de 

padrão de formas semelhantes (CASSETI, 2005), representado pelos tipos de 

formas de relevo (ROSS, 1992). Estas apresentam definição geométrica similar em 

função de uma gênese comum e dos processos morfogenéticos atuantes, resultando 

na recorrência dos materiais correlativos superficiais (IBGE, 2009). Quanto à 

gênese, Cassete (2005) exemplifica as formas como de agradação e denudação: a 

primeira representada como as planícies fluviais ou marinhas, terraços fluviais ou 

marinhos entre outras, e a denudação como colinas, morros e cristas.  

Nos projetos de gerenciamento ambiental ou até mesmo numa concepção 

integradora, como na de gestão do território, os mapeamentos em base 

geomorfológica têm sido priorizados. Geralmente vêm acompanhados de legendas 
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que servem para subsidiar decisões em níveis pedológicos, climáticos, botânicos, 

planialtimétricos e batimétricos, como em nível do uso potencial do solo, tanto 

urbano, quanto rural (ARGENTO, 2003). 

A apropriação racional do relevo, enquanto suporte ou recurso, além de 

reduzir os possíveis impactos ambientais, possibilita a destinação de investimentos 

para setores sociais emergentes, permitindo constatar a importância da 

compartimentação do relevo, não só para o entendimento da paleogeografia, mas 

também como forma de oferecer subsídios ao uso e ocupação do modelado na 

escala do tempo histórico (CASSETI, 2005). 

Sistemas ambientais 

O estudo dos geossistemas nos fornece elementos para o conhecimento da 

estrutura e funcionamento da natureza, proporcionando, assim, o planejamento 

racional de uso e ocupação do solo da bacia em estudo. 

A sistematização conceitual, a fundamentação teórica e as operações 

técnicas orientadas a partir da análise sistêmica, buscam abordar não somente a 

caracterização físico-geográfica da bacia hidrográfica, mas objetivam uma avaliação 

dos sistemas ambientais diante da análise integrada da paisagem, frente aos mais 

diversos processos de uso e ocupação da terra. 

Christopherson (2012) define um sistema como qualquer conjunto ordenado e 

interrelacionado de coisas e seus atributos, que estão conectados pelo fluxo de 

energia e matéria, enumera uma série de características pertinentes para melhor 

compreensão de um sistema, afirmando que os elementos dentro de um sistema 

podem ser dispostos em uma ordem ou entrelaçados entre si e compreendem 

qualquer número de subsistemas. 

Existem sistemas do tipo aberto, onde a entrada e a saída do fluxo de matéria 

e energia não são autocontido, e sistemas fechados que fica isolado do ambiente 

circundante de forma que seja autocontido. A maioria dos sistemas naturais são 

abertos em termos de energia.  

Para Penteado (1983), energia é a força que conduz o sistema ao 

funcionamento gerando capacidade de realizar trabalho. Os processos que atuam 

nos geossistemas acontecem em função da energia fornecida, já matéria é definida 

pela mesma autora como todo material que circula através do sistema. Desse modo, 
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a matéria e a energia circulam no geossistema através de canais, constituindo os 

fluxos que, em determinado momento, podem ficar armazenados, ressaltando que o 

sistema apresenta energia e matéria entrando, fluindo, transformando, armazenando 

e saindo. 

Segundo Tricart (1977) a análise sistêmica é o melhor instrumento lógico de 

que se dispõe para estudar os problemas do meio ambiente, pois o mesmo permite 

adotar uma atitude dialética entre necessidade de análise e a necessidade, 

contrária, de uma visão de conjunto, capaz de ensejar uma atuação eficaz sobre 

esse ambiente. Sendo assim, o conceito de sistema é de caráter dinâmico e por isso 

adequado a fornecer os conhecimentos básicos para uma atuação em estudos 

ambientais. 

Christofoletti (1999) define sistemas como um conjunto organizado de 

elementos e de interações entre os elementos. Ele afirma que a abordagem 

sistêmica conceitual e analítica rigorosa surgiu explicitamente na Biologia teorética, 

na década de 30 e logo depois adaptada e utilizada por outras disciplinas. Na 

geomorfologia foi introduzido pela primeira vez por CHORLEY, em 1962, onde 

afirmava que um sistema trata-se de um conjunto estruturado de objetos e/ou 

atributos, que consistem de componentes ou variáveis que exibem relações 

discerníveis um com os outros e operam conjuntamente como um todo complexo, de 

acordo com determinado padrão. 

Quando se conceituam os fenômenos como sistemas, uma das principais 

atribuições e dificuldades está em identificar os elementos, seus atributos (variáveis) 

e suas relações, a fim de delinear com clareza a extensão abrangida pelo sistema 

em foco (CHRISTOFOLETTI, 1999), e os sistemas envolvidos na análise ambiental 

fazem parte de um conjunto maior, denominado de universo, por sua vez bastante 

dinâmico.  

Os fundamentos do estudo de geossistemas acham-se na teoria geral dos 

sistemas, ou seja, os sistemas funcionam através de processos e respostas que não 

atuam separadamente, mas funcionam dentro de um ambiente que se insere num 

conjunto maior ao qual é denominado de universo (PENTEADO, 1983). 

A abordagem sistêmica possui um caráter dinâmico e universal, se opõe à 

ideia de reducionismo, pois permite uma visão de forma integrada do objeto em 
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estudo. Além de privilegiar as interrelações, os processos de mudanças e diversos 

tipos de comportamento, por esses motivos os sistemas podem ser focalizados sob 

diferentes tamanhos ou escalas. Importante é, primeiramente, distinguir os 

elementos que serão analisados e as suas relações, para depois localizá-los no 

espaço e só então identificar os sistemas ambientais controladores que atuam sobre 

o geossistema específico, através de relações exteriores (PENTEADO, 1983). 

Bertrand (1972) evidencia que o geossistema corresponde a um modelo de 

interpretação da paisagem, que busca o entendimento desta a partir dos elementos 

que compõem. Resultado de uma combinação entre o potencial ecológico 

(subsistema abiótico, englobando o clima, a hidrologia e a geomorfologia), 

exploração biológica (subsistema biótico, contendo a vegetação, solo e fauna) e a 

ação humana (subsistema antrópico) (Figura 3). Esse autor considera ainda, a 

paisagem como o resultado da combinação dinâmica de elementos físicos, 

biológicos e antrópicos, que se interrelacionam de forma dialética formando, na 

paisagem um conjunto único e indissociável em constante evolução. 

Figura 3. Geossistema, unidade físico territorial. 

 

Fonte: Bertrand, 1972. 

Sotchava (1976) descreve o geossistema como uma unidade dinâmica que 

possui uma organização geográfica própria, classificando-os em homogêneos ou 

diferenciados e hierarquizados em três níveis: planetário, regional e topológico, 

sendo todos chamados de geossistemas. Dentre as características do modelo 

proposto por Sotchava (op. cit) ressalta-se: 

 A utilização da análise integrada; 
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 Conexão entre a natureza e a sociedade; 

 Além dos fenômenos naturais inclui os econômicos e sociais; 

 A compreensão da qualidade ambiental. 

Bertrand (op. cit) apresenta uma hierarquização dos geossistemas de seis 

níveis, distribuídos em duas partes: unidades superiores – Zona, Domínio e Região; 

unidades inferiores – Geossistema, Geofácie e Geótopo. A pesquisa concentra-se 

nos níveis inferiores, utilizando a compartimentação dos geossistemas. 

Os Sistemas Ambientais ou geossistemas constituem espaços territoriais que 

possuem certo grau de homogeneidade fisionômica, dada pelos elementos mais 

visíveis na paisagem, ou seja, o relevo e a vegetação. 

Os aspectos geomorfológicos são utilizados como um dos principais critérios 

para a delimitação dos sistemas ambientais, dadas as suas características de 

síntese dos processos ambientais. Já a vegetação, apresenta-se como o reflexo do 

jogo de interações e interdependências entre os demais componentes do ambiente - 

potencial ecológico, exploração biológica e utilização humana do espaço (SOUZA, 

2000). 

Para Christofoletti (2003), uma contribuição necessária consiste em aprimorar 

o conhecimento sobre as características e processos dos geossistemas, visando 

conhecer a estabilidade e a resiliência. Com isso possibilita avaliar a manutenção da 

estrutura e realizar modelagens sobre até que ponto a intensidade e extensividade 

dos impactos antropogênicos poderão ser absorvidos.  

Analisando a dinâmica e o desenvolvimento da paisagem, Erhart (1966) 

elabora a teoria da Bio-resistasia, onde considera sua evolução e dinâmica criando, 

assim, os conceitos de Bioestasia e Resistasia. Atualizando os conceitos de Erhart 

(op. cit.), Tricart (1977) propôs a teoria da Ecodinâmica, que avalia o ambiente da 

superfície terrestre de acordo com o comportamento morfogenético, classificando o 

ambiente em Estável (prevalecendo a pedogênese), Intermediário (equilíbrio entre a 

pedogênese e morfogênese) e Instável (prevalecendo a morfogênese). 

 Avaliando a Ecodinâmica e levando em consideração a realidade das 

condições naturais do nordeste brasileiro, Souza et al. (1994) e Souza (2000) 

propõem um modelo de classificação do ambiente que possibilita avaliar as 
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condições de sustentabilidade dos geossistemas, classificando a Ecodinâmica em 

ambientes estáveis, ambientes de transição e ambientes fortemente instáveis 

(quando  2). 

Quadro 2. Ecodinâmica das paisagens, vulnerabilidade e sustentabilidade 
ambiental. 

ECODINÂMICA 
CONDIÇÕES DE BALANÇO ENTRE 
MORFOGÊNESE E PEDOGÊNESE 

Ambientes Estáveis 

Apresentam uma estabilidade morfogenética 
antiga; os solos são geralmente espessos e bem 
evoluídos; há forte predominância dos processos 
pedogenéticos sobre os processos 
morfogenéticos; a cobertura vegetal tem 
características climáticas, estando em equilíbrio 
com o ambiente físico. 

Ambientes de Transição ou Integrados 

Têm ação simultânea dos processos 
morfogenéticos e dos processos pedogenéticos; 
há incidência moderada das ações areolares; 
predominância dos processos pedogenéticos 
indica tendência à estabilidade; predominância 
dos processos morfogenéticos demonstra 
tendência à instabilidade. 

Ambientes Fortemente Instáveis 

Pedogênese praticamente nula; ausência ou 
grande rarefação de cobertura vegetal; 
incidência muito forte dos processos 
morfogenéticos, especialmente das ações 
eólicas. 

Fonte: Adaptado de Tricart (1977) e Souza (2000). 

A classificação da paisagem considera essas três situações quanto ao grau 

de estabilidade: Ambientes Estáveis, Ambientes de Transição ou Integrados e 

Ambientes Fortemente Instáveis. Encontra-se diretamente associada à relação 

pedogênese / morfogênese, permitindo a identificação de áreas como unidade 

ambiental, e as intervenções por estas sofridas, ao longo de sua história. Conduzem 

ao estudo da paisagem, necessária para identificação, classificação, diagnóstico, 

prognóstico e análise da mesma, destacando assim, suas características 

homogêneas, cujos limites ultrapassam as demarcações jurídicas e administrativas, 

sendo delimitada por elementos naturais, como bacias hidrográficas e as formas de 

uso da terra (SOARES, 2001). 

O diagnóstico do uso e ocupação e os impactos relacionados aos processos 

morfodinâmicos, tem o intuito de proporcionar melhor caracterização da 

vulnerabilidade do relevo à erosão. Dentre os subsídios que a análise dos 
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geossistemas nos oferece, destacam-se a vulnerabilidade e a potencialidade. 

Casseti (2005) destaca que:  

“Entende-se a suscetibilidade erosiva do relevo, tanto em condições 
naturais quanto prognosticáveis em função de determinados usos ou 
ocupações, tendo o compartimento topográfico como suporte ou recurso. A 
potencialidade, conforme o próprio nome indica, refere-se a determinadas 
individualidades que podem ser racionalmente apropriadas para fins 
específicos, como a destinação de áreas portadoras de depósitos de 
cobertura com fertilidade natural às atividades agrícolas, ou ainda 
morfologias especiais, como as cársticas e falhadas, voltadas a explorações 
turísticas. Aliando-se os estudos sobre os diferentes graus de 
vulnerabilidade do relevo a suas potencialidades, torna-se possível produzir 
mapas com indicações para usos sustentáveis ou destinados à proteção 
ambiental” (CASSETI, 2005). 

Zoneamento ambiental  

O conceito de zoneamento tem origem nas sociedades industrializadas e 

urbanizadas, e é realizado em uma tentativa de dividir e organizar os espaços 

através do estabelecimento de áreas com destinação especial. Zonear significa 

separar, dividir, delimitar ou distribuir por zonas, por regiões específicas, por áreas 

de atividade, delimitando regiões de características homogêneas. A partir do 

zoneamento é possível entender a problemática de uma área e suas 

potencialidades, como também fornecer subsídios ao poder público na definição de 

prioridade que oriente o uso, manejo e ocupação das unidades espaciais. 

A partir das décadas de 1970 e 1980, as pesquisas geográficas feitas de 

forma integrada passaram a dar mais ênfase às questões ambientais, com destaque 

para os estudos de impactos ambientais, diagnóstico ambiental, zoneamento e 

planejamento ambiental, em atendimento aos anseios para definição de políticas 

públicas ambientais contextualizadas e com a preocupação no planejamento e 

ordenamento territorial, culminando por fornecer as bases que subsidiam a gestão 

territorial com enfoque ambiental e com bases técnicas-cientificas no ZEE 

(Zoneamento Ecológico Econômico) (ROSS, 2006). 

O zoneamento é visto como ponto de partida de um processo de 

planejamento, que posteriormente dará subsídios a estudos mais detalhados. 

Levando-se em consideração a importância desse tema, no início dos anos 1980, foi 

elaborada uma legislação mais rígida sobre as questões ambientais, visando coibir 

práticas abusivas contra o meio ambiente e com o objetivo claro de preservar, 

melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida. O zoneamento 

ambiental, posteriormente regulamentado sob a denominação de zoneamento 
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ecológico-econômico (ZEE), está amparado sob o Decreto n.º 4.297 de 10/07/02, 

regulamentando o disposto na Lei n.º 6.938, porém, antes mesmo de haver este 

decreto algumas tentativas de zoneamento já haviam sido feitas pelo país, apesar 

de não serem regulamentadas e utilizarem metodologias diferentes e às vezes até, 

discordantes, dificultando o processo de compreensão. 

O ZEE deverá gerar produtos e informações em escalas que dependerá da 

forma de uso e aplicação do mesmo, a nível nacional a escala de apresentação 

1:5.000.000 e de referência 1:1.000.000; Macrorregionais na escala de referência de 

1:1.000.000 ou maiores (utilizada em planejamento territorial e gestão de 

ecossistemas); Estados ou de Regiões nas escalas de referência de 1:1.000.000 a 

de 1:250.000, nas Macro Regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste; e de 1:250.000 a 

1:100.000 (utilizadas para definição dos percentuais para fins de recomposição ou 

aumento de reserva legal), nas Macro Regiões Sudeste, Sul e na Zona Costeira; e 

local nas escalas de referência de 1:100.000 e maiores (utilizadas para planos 

diretores municipais, planos de gestão ambiental e territorial locais, usos de Áreas 

de Preservação Permanente). 

Historicamente, o programa do ZEE foi estabelecido pelo Governo Federal em 

1991 na Amazônia Legal, preconizado como instrumento para a racionalização da 

ocupação dos espaços e de redirecionamento das atividades, além de servir de 

subsídio a estratégias e ações para elaboração e execução de planos regionais em 

busca do desenvolvimento sustentável. Possibilitando dotar o poder público de 

bases técnicas para suas políticas, focando a ordenação do território como 

expressão espacial das políticas econômicas, social, cultural e ecológica (SEMACE, 

2007).  

Segundo a LEI n.º 6.938, o zoneamento ambiental é definido como uma 

ferramenta da Política Nacional de Meio Ambiente e que tem como principal objetivo 

o planejamento do uso do solo baseado nas características de cada localidade, 

potencialidades ou fragilidades, definindo os usos possíveis sem comprometer seus 

recursos naturais e o meio ambiente. 

Tal como exposto no decreto federal nº 4.297/2002: 

“O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente 
seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, 
estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a 
assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a 
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conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e 
a melhoria das condições de vida da população. E tem por objetivo geral 
organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados 
quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou 
indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção 
do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. Na distribuição 
espacial das atividades econômicas, levará em conta a importância 
ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo 
vedações, restrições e alternativas de exploração do território e 
determinando, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades 
incompatíveis com suas diretrizes gerais”. 

As diretrizes metodológicas do programa ZEE deve contemplar alguns 

conceitos e princípios fundamentais, primeiramente quanto aos aspectos políticos 

básicos, analisando quatro critérios como: compreensão do território; 

Sustentabilidades Ecológica e Econômica; Participação democrática; Articulação 

institucional. Em relação ao segundo ponto de vista, os aspectos técnicos 

considerados são: abordagem sistêmica, valorização da multidisciplinaridade, 

sistemas de informação e elaboração de cenários (SEMACE, 2007).  

O ZEE busca contribuir para racionalizar o uso e a gestão do território, 

reduzindo as ações predatórias e apontando as atividades mais adaptadas às 

particularidades de cada região, melhorando a capacidade de percepção das inter-

relações entre os diversos componentes da realidade e, por conseguinte, elevando a 

eficácia e efetividade dos planos, programas e políticas públicas e privadas, que 

incidem sobre um determinado território, espacializando-os de acordo com as 

especificidades observadas (MMA, 2006).  

Becker e Egler (1996) entende o ZEE como um dos instrumentos que permite 

a ocupação racional dos espaços e de redirecionamento de atividades subsidiando 

estratégias e ações para a elaboração e execução de planos regionais em busca do 

uso sustentável dos recursos naturais.  

A otimização dos espaços oferece algumas vantagens: provê uma informação 

integrada em uma base geográfica; Classifica o território segundo sua 

potencialidade e limitações; Permite integrar as políticas públicas em uma base 

geográfica, descartando o convencional; Tratamento setorizado de modo a aumentar 

a eficácia das decisões políticas; Permite acelerar o tempo de execução e ampliar a 

escala de abrangência das ações, isto é, aumenta a eficácia da intervenção pública 

na gestão do território. É um instrumento para a construção de parcerias. Portanto 

não deve ser entendido como um instrumento apenas corretivo, mas também ativo 
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estimulador do desenvolvimento, oferecendo oportunidades de crescimento 

econômico e uso dos recursos naturais através da qualidade ambiental (BECKER e 

EGLER, 1996) 

Ross (2006) mostra que as proposições de zoneamento ambiental devem 

refletir a integração das disciplinas técnico-cientifica na medida em que consideram 

as potencialidades do meio natural, adequando os programas de desenvolvimento e 

os meios institucionais a uma relação harmônica entre sociedade e natureza, cujo 

princípio básico é o ordenamento territorial calcado nos pressupostos do 

desenvolvimento com políticas conservacionistas.  

Ross (2006) continua seu pensamento esclarecendo a importância do 

conhecimento das potencialidades da região a ser zoneada (que engloba estudos 

relacionados a levantamentos dos solos, relevo, rochas, das águas, do clima, da 

flora e fauna, entre outros componentes que dão suporte à vida) e, também, das 

fragilidades da mesma área. Esse estudo deve ser feito de forma integrada, com 

base nos princípios de que a natureza se apresenta com relações mútuas entre suas 

componentes físicas e bióticas. 

Assim como Becker e Egler (1996), Ross (2006), também elabora uma lista 

de benefícios decorrentes da criação de um ZEE, tais como: melhoria das políticas 

públicas voltadas ao meio ambiente; criação de uma segura rede de informação, a 

respeito dos problemas e potencialidades ambientais e sociais; melhoria da 

capacidade de prever impactos ambientais e sociais, através do uso mais adequado 

dos recursos naturais; identificação dos sistemas ambientais; centralização de dados 

e informações dispersas e contribuição para um ordenamento territorial, reduzindo 

as ações predatórias e indicando as atividades sustentáveis. 

Segundo Santos (2004), o zoneamento é a compartimentação de uma região 

em porções territoriais, obtidas pela avaliação dos atributos mais relevantes e de 

suas dinâmicas. Essas zonas são chamadas de áreas homogêneas ou unidades de 

zoneamento e estão delimitadas de acordo com sua estrutura e funcionamento, ou 

seja, cada porção do espaço zoneado possui um alto grau de associação dentro de 

si, com variáveis solidamente ligadas e com significativas diferenças com os outros 

compartimentos. 
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O zoneamento de uma unidade pode também ser um elemento de conflito. No 

caso das unidades de proteção integral, onde há populações residentes ou usuárias 

de recursos naturais, o zoneamento é chave para amenizar ou acirrar os conflitos 

pelo uso da biodiversidade.  

Para Santos (2004), o zoneamento é antes de tudo, um trabalho 

interdisciplinar predominantemente qualitativo, utilizando também análise 

quantitativa, dentro de enfoques analíticos que se referem aos critérios adotados e 

sistêmicos que compreende a estrutura proposta para integração dos temas e 

aplicação dos critérios. Segunda a mesma autora, as zonas costumam expressar as 

potencialidades, vocações, fragilidades, suscetibilidades, acertos e conflitos de um 

território, ou seja, o zoneamento deve definir as atividades que podem ser 

desenvolvidas em cada compartimento e orientar a forma de uso tentando, dessa 

forma, eliminar possíveis conflitos entre tipos incompatíveis de atividades. No 

entanto, para que isso ocorra deve existir uma aliança entre planejadores e 

sociedade. Dessa forma as zonas se transformarão em espaços para administração, 

manejo e proteção de valores naturais e sociais. 

Dentre os tipos de zoneamento apresentado por diversos autores, esse 

trabalho tem como principal objetivo realizar uma proposta de zoneamento 

geoambiental, através de uma análise integrada dos principais elementos 

constituintes da paisagem e das mais diversas condições da região zoneada como: 

geológicas, climáticas, geomorfológicas, vulnerabilidades, biológicas e entre outras.  

O Decreto n.º 4.297 de 10/07/02 em seu Art. 4o estabelece o processo de 

elaboração e implementação do ZEE, ferramenta utilizada de forma estratégica para 

o planejamento regional e avaliação do meio físico. 

I - buscará a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a 
compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais, 
em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência do 
reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus componentes; 
II - contará com ampla participação democrática, compartilhando suas 
ações e responsabilidades entre os diferentes níveis da administração 
pública e da sociedade civil; III - valorizará o conhecimento científico 
multidisciplinar. 

Para Santos (2004), o zoneamento geoambiental que sob o ponto de vista 

metodológico baseia-se na teoria de sistemas, e representa uma etapa do 

planejamento, é a função de definir as atividades que podem ser desenvolvidas em 

cada unidade espacial, e propor formas de uso.  
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Para Sousa; Oliveira e Grangeiro (2002), as unidades espaciais são 

classificadas e hierarquizadas de acordo com suas dimensões e conforme 

características de origem e de evolução. E para que isso ocorra é necessário à 

realização de estudo prévio de cada componente ou atributo natural, atendendo aos 

seguintes requisitos fundamentais, como: tipos litológicos, análise geomorfológica, 

processos morfogenéticos, aspectos climáticos, recursos hídricos, análise 

morfopedológico e conservação dos ecossistemas. 

Essas zonas serão divididas de acordo com as necessidades de proteção, 

conservação e recuperação dos recursos naturais e do desenvolvimento 

sustentável. Além de ser um instrumento facilitador para implementação das 

políticas pública, com seus limites bem definidos e acessíveis a todos.  

O Decreto n.º 4.297 de 10/07/02 em seu Art.12, apresenta os requisitos 

mínimos para definição de cada zona, que são: diagnóstico dos recursos naturais, 

da socioeconômica e do marco jurídico-institucional; informações constantes do 

Sistema de Informações Geográficas; cenários tendenciais e alternativos; e 

Diretrizes Gerais e Específicas.  

O diagnóstico a que se refere o art. 12, está explicado no Art. 13 do mesmo 

decreto e deverá conter, no mínimo: 

I - Unidades dos Sistemas Ambientais, definidas a partir da integração entre 
os componentes da natureza; II - Potencialidade Natural, definida pelos 
serviços ambientais dos ecossistemas e pelos recursos naturais 
disponíveis, incluindo, entre outros, a aptidão agrícola, o potencial 
madeireiro e o potencial de produtos florestais não-madeireiros, que inclui o 
potencial para a exploração de produtos derivados da biodiversidade; III - 
Fragilidade Natural Potencial, definida por indicadores de perda da 
biodiversidade, vulnerabilidade natural à perda de solo, quantidade e 
qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; IV - indicação 
de corredores ecológicos; V - tendências de ocupação e articulação 
regional, definidas em função das tendências de uso da terra, dos fluxos 
econômicos e populacionais, da localização da infraestrutura e circulação 
da informação; VI - condições de vida da população, definidas pelos 
indicadores de condições de vida, da situação da saúde, educação, 
mercado de trabalho e saneamento básico; VII - incompatibilidades legais, 
definidas pela situação das áreas legalmente protegidas e o tipo de 
ocupação que elas vêm sofrendo; VIII - áreas institucionais, definidas pelo 
mapeamento das terras indígenas, unidades de conservação e áreas de 
fronteira. 

A importância desse estudo decorre da evolução das atividades e ações 

antrópicas e da acelerada demanda por recursos naturais, incluindo o uso da terra 

para agricultura, pecuária, urbanização, entre outros. Essas atividades causam 
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intensa transformação do espaço geográfico e motivam discussões acerca da 

problemática ambiental, de conservação e desenvolvimento sustentável. 

 A definição das unidades geoambientais constitui uma ferramenta de análise 

territorial que deve subsidiar os órgãos gestores municipal na tomada de decisão e 

na priorização de iniciativas que apontam para o desenvolvimento equilibrado do 

espaço, entre a apropriação do ambiente pelo homem e a conservação dos recursos 

naturais.  

Santos (2004) ressalta que os planejamentos que tem como objetivo principal 

a preservação e conservação ambiental, devem priorizar os tipos de zoneamento 

cujo os fatores reproduzam a integração dos fatores representativos do território em 

estudo.  

Nesse contexto, deve ficar bem claro que o zoneamento define espaços 

segundo critérios pré-estabelecidos, já o planejamento estabelece diretrizes e metas 

a serem alcançados. Quando se finaliza a etapa do zoneamento, outro trabalho 

inicia-se, agora em busca da implementação de um planejamento como: definição 

de diretrizes, programas, participação pública, consenso entre cenários e definições 

de premissas gerenciais (SANTOS, 2004).  

Já para o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2006), o planejamento 

ambiental territorial, apresenta relações essenciais tanto com o desenvolvimento 

regional, quanto com o desenvolvimento do País, pois condicionam e expressam o 

desenvolvimento histórico do País.  

Para o MMA, em linhas gerais, o ZEE tem como objetivo viabilizar o 

desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento 

socioeconômico com a proteção ambiental. Para tanto, parte do diagnóstico dos 

meios físico, socioeconômico e jurídico-institucional e do estabelecimento de 

cenários exploratórios para a proposição de diretrizes legais e programáticas para 

cada unidade territorial identificada, estabelecendo, inclusive, ações voltadas à 

mitigação ou correção de impactos ambientais danosos porventura ocorridos.  

 Dessa forma foi possível realizar uma compartimentação da área de estudo 

em unidades geoambientais, que possuem características, potencialidades e 

limitações semelhantes, além de apresentarem alto grau de associação em seu 

interior, contemplando a caracterização dos diversos componentes naturais, visando 
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conhecer, através de suas relações intrínsecas, a setorização geoambiental da bacia 

hidrográfica do Rio Mundaú. 

O Zoneamento ambiental é a melhor forma de integrar e localizar as políticas 

públicas no espaço territorial, com o objetivo claro de solucionar as contradições 

ainda existentes entre sociedade, economia e natureza, buscando a racionalização 

da ocupação dos espaços através do redirecionamento das atividades e visando a 

construção da sustentabilidade. 

1.3 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS 

Nessa seção serão apresentados os procedimentos técnicos e metodológicos 

que foram utilizados no desenvolvimento da pesquisa, com o objetivo de analisar e 

zonear os sistemas ambientais da bacia hidrográfica do Rio Mundaú.  

Buscando apresentar uma sequência lógica para as etapas de 

desenvolvimento da tese, os procedimentos técnicos e metodológicos foram 

estruturados em etapas sequenciais. Em um primeiro momento buscou-se dominar 

os conteúdos teóricos e conceituais, levantar os dados numéricos e cartográficos 

que foram empregados, e determinar as técnicas que seriam utilizadas na pesquisa.  

Em seguida, buscou-se adequar os dados em um nível compilatório, onde 

foi possível integralizar e padronizar todos os dados levantados, pré-processar e 

preparar os dados de sensoriamento remoto para as análises. Na sequência foi 

possível analisar os dados disponíveis e correlacionando-os, correspondendo a um 

nível correlativo. No terceiro nível semântico, foi possível elaborar o mapeamento 

geomorfológico e geoambiental e classificar a cobertura e do uso da terra da bacia. 

No nível normativo foi possível elaborar e delimitar os sistemas ambientais e a 

partir daí, determinar as suas vulnerabilidades ambientais, além da elaboração de 

uma proposta de zoneamento geoambiental (figura 4). Segundo Ross (1991) esses 

quatro níveis de pesquisa têm a função de tratamento das informações e de dar uma 

sequência lógica ao desenvolvimento da pesquisa. 
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Figura 4. Fluxograma apresentando os procedimentos técnicos e metodológicos 

utilizados na pesquisa, detalhando os níveis de tratamento das informações. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O nível compilatório foi fundamental para se determinar a linha 

metodológica que seria empregada, onde foi preciso ter o domínio teórico conceitual 

e das técnicas que seriam empregadas. Também foi feito o levantamento do 

referencial bibliográfico inicial, dos dados numéricos e cartográficos da área de 

estudo, no qual foram feitos levantamentos orientados aos temas abordados, sobre 

os seguintes temas: Política Nacional dos Recursos Hídricos e o planejamento 

ambiental em bacias hidrográfica, mapeamento geomorfológico, sistemas 

ambientais e zoneamento ambiental. No levantamento de dados numéricos e 
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cartográficos da área de estudo, foram consultadas informações de diversas 

instituições, órgãos e entidades com atividades voltadas ao meio ambiente, tais 

como: 

 Agência Nacional de Águas - ANA; 

 Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM; 

 Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; 

 Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 

 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;  

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA;  

 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Icmbio; 

 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE;  

 Instituto de Tecnologia de Pernambuco – Itep; 

 Ministério do Meio Ambiente – MMA. 

A determinação das técnicas que foram utilizadas, as ferramentas de 

geoprocessamento e de análise espacial, a cartografia como instrumento de análise 

e serviram para nortear a pesquisa. As informações vetoriais e matriciais que 

serviram de base inicial para o presente estudo foram: 

 Base cartográfica no formato shapefile contendo os limites municipais dos 

estados de Pernambuco e Alagoas, na escala 1:100.000 (IBGE, 2013); 

 Mapa geológico Folha Aracajú/Recife SC.24/25  em formato digital, na escala 

de 1:1.000.000, projeção Cônica Conforme de Lambert, elaborada pelo 

Departamento de Cartografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE no projeto RADAMBRASIL em 1977; 

 Mapa geomorfológico, Folha de Jaguaribe/Natal SB.24/25, Aracajú/Recife 

S5.24/25, em formato digital, na escala de 1:1.000.000, projeção Cônica 

Conforme de Lambert, elaborada pelo Departamento de Cartografia do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE no projeto 

RADAMBRASIL em 1979. 

 Dados altimétricos do projeto de Radar SRTM (Shuttle Radar Topographic 

Mission), reamostrado de 90 metros para 30 metros pelo método da 
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Kriegagem (VALERIANO; ROSSETTI, 2011), detalhado e disponível por 

Valeriano (2008) em http://www.dsr.inpe.br/topodata/, as cenas utilizadas 

foram: 08S375ZN, 09S375ZN, 08S36_ZN e 09S36_ZN. 

 Imagens RapidEye de 5 metros, multiespectral, originalmente na projeção 

UTM, Datum SAD 69, disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente 

(Quadro 3, Figura 5);  

Quadro 3. Relação de cenas RapidEye e suas datas. 

Referência Cena Datas 

A-01 2435025_2011-12-15T134700 15/12/2011 

A-02 2435026_2011-03-17T133820 17/03/2011 

A-03 2435027_2011-03-17T133819 17/03/2011 

A-04 2435028_2011-12-11T133949 11/12/2011 

B-01 2434926_2011-03-17T133823 17/03/2011 

B-02 2434927_2012-03-17T133735 17/03/2012 

B-03 2434928_2011-12-11T133952 11/12/2011 

B-04 2534901_2012-04-28T133625 28/04/2012 

C-01 2434826_2011-03-17T133826 17/03/2011 

C-02 2434827_2012-03-17T133738 17/03/2012 

C-03 2434828_2012-04-28T133629 28/04/2012 

C-04 2534801_2011-12-11T133955 11/12/2011 

C-05 2534802_2011-12-10T134218 10/12/2011 

D-01 2434728_2011-12-11T133959 11/12/2011 

D-02 2534701_2011-12-10T134222 10/12/2011 

D-03 2534702_2011-12-10T134221 10/12/2011 

E-01 2534601_2011-12-11T134002 11/12/2011 

E-02 2534602_2011-12-08T133802 08/12/2011 

Fonte: MMA (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/
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Figura 5. Composição colorida RGB 543 das Imagens RapidEye, com os limites da 

área em estudo e a Grid de cada cena. 

  

 

 

Fonte: MMA (2013). 

 Mapa geológico do Estado de Pernambuco / Alagoas no formato shapefile, na 

escala de 1:100.000, da CPRM (2003). 

 Dados digitais do Zoneamento agroecológico de Pernambuco – ZAPE (2006) 

Mapas de solos (escala 1:100.000); Mapas de aptidão pedoclimática para 

nove culturas: algodão herbáceo, café arábica, cana-de-açúcar, feijão comum, 

feijão macassar, mamona, mandioca, milho e sorgo, considerando três 

cenários pluviométricos e dois manejos das terras; Mapas de aptidão 

agroecológica das terras; Mapas de potencial das terras para irrigação; 

Mapas com a sinopse climática; Mapas geoambientais (grandes unidades de 

paisagem e unidades geoambientais); Informações sobre recursos hídricos 

(rios, açudes e poços); Informações sobre agrossocioeconomia; Relatório de 

aptidão pedoclimática das terras por município, microrregião, mesorregião, 

macrorregião e região de desenvolvimento);  

 Zonemaneto Agroecológico do Nordeste do Brasil: Diagnóstico e Prognóstico, 

Embrapa Solos (2006); 

 Dados digitais do Zoneamento Agroecológico de Alagoas – ZAAL (2008) 

(mapas de solos - escala 1:100.000); 

No item Cartografia e integração dos dados serão detalhados os 

procedimentos utilizados para integração e padronização desses dados utilizados e 

no item Processamento e análise dos dados de sensoriamento remoto será 

detalhadas as técnicas utilizadas para processamento, realce e análise das cenas. 
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 No nível correlativo foi possível analisar os aspectos físicos naturais e 

potencial ecológico (Hidrografia, Geologia, Geomorfologia, climatologia), exploração 

biológica (vegetação e solos), ação antrópica (cobertura e uso da terra, áreas de 

preservação permanente e unidades de preservação), da cartografia inicialmente 

levantada. Notou-se uma limitação referente à questão da escala cartográfica de 

cada uma das bases levantadas, sendo necessários, uma adequação e ajustes nos 

temas geologia, climatologia e solos. Já os temas sobre hidrografia, geomorfologia, 

vegetação e cobertura e uso da terra foram interpretados utilizando as metodologias 

que serão detalhadas nos próximos itens e nos artigos. 

No terceiro nível semântico, foi possível elaborar a interpretação do 

mapeamento geomorfológico e geoambiental e classificar a cobertura e uso da terra, 

sendo todos os mapeamentos validados em trabalhos de campo. Nesse momento 

determinou-se a escala de mapeamento e os níveis de detalhes de que seriam 

representadas em cada um dos temas. 

O nível normativo refere-se ao resultado concreto da pesquisa, onde 

utilizando os temas dos mapeamentos desenvolvidos no nível semântico se 

delimitou os sistemas ambientais da bacia e, a partir daí, foi elaborado uma análise e 

modelagem da vulnerabilidade ambiental, viabilizando uma proposta para o 

zoneamento dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do Rio Mundaú. 

Materiais Utilizados para o desenvolvimento da tese 

Para desenvolvimento da pesquisa foi necessária a utilização de 

equipamentos e de softwares de geoprocessamento voltados para o levantamento 

de campo e para o armazenamento e processamento das informações levantadas. 

Durante a elaboração dos trabalhos de campo foram utilizados equipamentos 

fundamentais para registro e coleta das informações. Desta forma, o presente 

trabalho utilizou os seguintes materiais e equipamentos:  

 Notebook SAMSUNG RF511, Processador Intel Inside Core I7, 2.40 GHz, 

8GB de RAM e 1 tera de HD; 

 Câmara fotográfica digital Sony DSC-HXC 300, resolução de 20 Megas Pixels 

e zoom de 50 X; 

 Receptor GPS Garmin Etrex Vista HCx; 

 Bússola com clinômetro; 
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 Impressora colorida A4 e A3; 

 Plotter colorido tamanho A0; 

 SoftwareArcGIS 10.2, desenvolvido pela Environmental Systems Research 

Institute - ESRI;  

 Software Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas - 

SPRING 4.3 e 5.1.3 – Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais – INPE, software livre, que pode ser obtido pelo site www.inpe.br; 

 Software ENVI 5.0, desenvolvido pela Exelis Vis; 

 Software Google Earth Pro, desenvolvido pela Google; 

Cartografia e integração dos dados  

Para organizar a cartografia levantada e integrar dados de diferentes fontes e 

escalas, foi necessário dividí-los, inicialmente, levando em consideração a natureza 

do dado (matricial ou vetorial), o efeito limitante do fator de escala e a projeção 

cartográfica original do dado, sendo observadas diversas escalas e projeções 

distintas em todas as classes temáticas.  

Em seguida, foi feita a conversão dessa base cartográfica e imagens de 

sensoriamento remoto para um sistema de projeção cartográfica que atendesse os 

objetivos da pesquisa. Notou-se que a área da bacia estava situada no limite de 

duas zonas 24 e 25, sendo necessário, assim, adotar-se um sistema de projeção 

cartográfica do tipo geográfica. Desta forma foi adotado o sistema de coordenadas 

geográfico, datum SIRGAS 2000. 

Depois de convertidos para um mesmo sistema de projeção cartográfico os 

dados vetoriais foram organizados e gerenciados em um Geodatabase, baseado em 

arquivos do ArcGIS 10.2, onde foi feito a integração, o armazenamento, e as 

operações de análise e álgebra de mapas. O banco de dados criado permite integrar 

os insumos cartográficos levantados, ficando disponível para análise, consulta e 

interpretação em formato digital.  

As imagens digitais no formato raster passaram por diversas etapas de pré-

processamento, realce e análise que serão detalhadas no item Processamento e 

análise dos dados de sensoriamento remoto. 

Objetivando a adequação e a padronização da base cartográfica, foi 

determinado, para a pesquisa a escala de 1:100.000. Os dados que não se 
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adequaram à escala determinada, tiveram que ser reinterpretados e adequados a 

escala, tendo como auxílio as imagens do satélite RapidEye, as imagens SRTM / 

Topodata e trabalhos de campo. 

A figura 6 apresenta o fluxograma com as etapas da metodologia adotada no 

desenvolvimento da pesquisa. 

Figura 6. Fluxograma da cartografia e integração dos dados utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Processamento e análise dos dados de sensoriamento remoto 

O processamento dos dados de sensoriamento remoto foi desenvolvido para 

facilitar a extração de informações contidas nas imagens em estudo. Podendo ser 

divididas em técnicas de pré-processamento, de realce e análise. O pré-

processamento foi aplicado nas cenas RapidEye e nas cenas SRTM / Topodata, 
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iniciando pela modificação das projeções cartográficas do dado original, seguindo 

pela correção geométrica, calibração radiométrica e mosaicagem dos dados SRTM. 

Optou-se não trabalhar com mosaico da RapidEye pelo grande volume de dados, 

pelo tempo de processamento e pela diferença da resposta espectral de cada cena. 

Sendo assim, cada cena tratada e interpretada individualmente. No realce 

buscaram-se ressaltar as informações relativas às estruturas, fraturas, 

compartimentação geológica, geomorfológica, uso e ocupação, entre outros. Na 

análise foi possível elaborar a cartografia geomorfológica e geoambiental e 

classificar as cenas. 

Assim como nos dados vetoriais, determinou-se para os dados matriciais o 

sistema de projeção cartográfica do tipo geográfica. Desta forma, foi adotado o 

sistema de coordenadas geográfico, datum SIRGAS 2000, utilizando-se do software 

Envi 5.0 para converter as projeções e os dados para o formato .img, optou-se por 

esse formato pelo tamanho dos arquivos e a limitação de 4 gigas do formato original 

. tif. 

A etapa de calibração radiométrica foi muito importante para veracidade e 

acurácia dos dados. Para cobrir toda a área da bacia foram necessárias 18 cenas da 

constelação de satélites RapidEye, onde cada cena foi registrada em datas, hora ou 

instrumentos diferentes. Desta forma, essa calibração permitiu reduzir as distorções 

acarretadas por possíveis problemas no sensor no momento do registro da energia 

eletromagnética ou pela interferência da atmosfera na quantificação da energia, 

possibilitando, assim, obter valores físicos de refletância dos objetos nas imagens de 

forma mais próxima da realidade, dando maior precisão e veracidade aos dados 

interpretados. 

A correção radiométrica foi realizada no programa ENVI 5.0, utilizando-se da 

ferramenta QuicK Atmospheric Correction e como resultado foi gerada uma imagem 

de saída corrigida radiometricamente, ou seja, onde os valores dos pixels indicam o 

resultado da reflectância e não somente um número digital (DN). 

As imagens 08S375ZN, 09S375ZN, 08S36_ZN e 09S36_ZN 

correspondendo ao Modelo Digital de Elevação (MDE) SRTM no formato GeoTiff 

(.tif) foram mosaicados, já que para cobrir toda à área da bacia seria necessário as 

quatro cenas. Em seguida foi aplicado o filtro fill com a ferramenta ArcHydro no 

ArcGis, esse filtro preenche as superfícies do raster que não possui valores 
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numéricos de Z e remove pequenas imperfeições altimétricas do dado original. Em 

seguida, o dado foi exportado para o formato .img.  

As imagens corrigidas no pré-processamento foram integralizadas 

organizadas e gerenciadas em um Geodatabase, baseado em arquivos do ArcGIS 

10.2, onde foram submetidas a operações de realce, com o objetivo de melhorar a 

qualidade visual das imagens e facilitar nas interpretações.  

A análise dos componentes principais é uma técnica de transformação linear 

relacionada com análise fatorial. Todas as cenas foram analisadas, sendo gerados 

os componentes principais de cada banda espectral. Esse novo conjunto de bandas 

são descorrelacionadas, onde a PC1 possui grande parte das informações contidas 

nas cenas e essas informações vão se decompondo até chegar na última PC, PC5, 

que possui todos os ruídos presentes em todas as bandas. Essa análise nos 

permitiu eliminar os ruídos e melhorar a qualidade visual das cenas.  

Depois de aplicado a análise dos componentes principais, elimina-se a última 

banda PC5 contendo todo o ruído e faz o processo inverso dos componentes, 

resultando em uma cena limpa de ruído e com os valores numéricos da refletância 

melhor distribuídos pelo histograma. A figura 7 mostra os resultados obtidos com a 

aplicação da análise dos componentes principais. 
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Figura 7. Cena E-01 submetida a análise dos componentes principais, a cena da 

esquerda não possui nem um tratamento de realce; a cena da direita apresenta os 

resultados obtidos depois da eliminação da última pc com ruídos e melhorias no 

contraste da cena. 

  
 

 

Fonte: MMA (2013). 

Algumas cenas foram submetidas a um realce de contraste linear, onde a 

manipulação dos histogramas possibilitou a discriminação visual entre as feições 

observadas, evidenciando as diferenças espectrais presentes nas superfícies 

estudadas, destacando algumas composições coloridas ou falsa cor, entre elas 

RGB321, RGB543, RGB532. 

O MDE mosaicado no formato .img possibilitou o processamento de uma 

imagem de relevo sombreado, gerada a partir de uma grade regular sobre a qual foi 

aplicado um modelo de iluminação, sendo executado esse procedimento no ArcGis 

10.2. Sendo utilizada a ferramenta do ArcToolbox, 3D Analyst Tools (Raster Surface 

– Slope), e foram geradas três opções de relevo sombreado, sendo utilizados como 

parâmetros de iluminação 135º, 120° e 90° graus de azimute, 45º, 20° e 90° graus 

de elevação e 10, 10 e 50 metros de exagero de relevo, possibilitando uma visão 

próxima da realidade criando uma superfície tridimensional a partir de uma exibição 

bidimensional da mesma. Essas imagens geradas foram determinantes para 
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compartimentação do relevo e para o auxílio do desenvolvimento de toda a 

cartografia da área em estudo. 

Também foi possível a partir do MDE gerar a declividade do terreno, 

objetivando avaliar a inclinação da superfície do terreno levando em consideração 

um plano horizontal, sendo processada na forma de gradiente com a taxa máxima 

de variação do valor de elevação calculada em graus (°). Foi gerada no SPRING 

utilizando a aba MNT com a ferramenta declividade, onde o dado de entrada foi o 

formato grade, a saída declividade e a unidade de medida foram em graus. Foi 

preciso modificar da categoria no modelo de dado de MNT e salvar em Declividade. 

Optou-se por usar o SPRING nesse procedimento, pois o mesmo apresentou uma 

melhor resposta nas células de cada classe e permitiu exportar para um formato 

matriz / vetor. 

Ainda correspondendo às técnicas de realce, foi aplicado nas imagens 

RapidEye as técnicas de filtragem passa-alta / passa-baixa, servindo para realçar os 

valores de alta/baixa frequência das cenas, onde as feições identificadas com esses 

filtros resultam da modificação dos níveis de cinza, valorizando os detalhes e 

características geológicas e geomorfológicas, como lineamentos, falhas, fraturas, 

unidades morfoestruturais, morfoesculturais, unidades morfológicas, tipos de formas 

de relevo e limite dos sistemas ambientais. 

A última técnica de realce aplicada sobre as cenas correspondeu a uma 

operação aritmética entre as bandas e foram calculados os índices de vegetação, 

pelo método da diferença normalizada. A utilização dos índices de vegetação busca 

relacionar as informações dos sensores com a vegetação presente na área 

imageada, sendo que, através destes índices são obtidas informações sobre 

quantidade de biomassa verde e dos parâmetros de crescimento e desenvolvimento 

da vegetação (Firmino, 2009). 

Após a calibração radiométrica, foram calculados os índices de vegetação, 

pelo método da diferença normalizada, usando a ferramenta “Vegetation Analysis 

(Vegetation Index Calculator)” do software ENVI 5.0.   

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) é sensível em 

captar resposta espectral da vegetação, que possui alta reflectância na banda do 
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infravermelho próximo e baixa reflectâncias no vermelho. Este índice foi gerado para 

cada uma das imagens RapidEye, utilizando-se a Equação. 

 

NDVI = [(B4 - B3) / (B4 + B3)]                                                                                      (1) 

 

Onde:  

 

B4 é a reflectância no infravermelho próximo; 

B3 é a reflectância no vermelho. 

Correspondente às análises foi possível à elaboração da base cartográfica 

que teve como fonte primária as imagens geradas no processamento digital de 

imagens, onde estas passaram pode dois tipos de classificação; a primeira 

referenciada como análise visual, onde foi considerada uma série de elementos de 

interpretação: tonalidade/cor, textura, tamanho, forma, sombra, altura, padrão e 

localização, sendo possível a identificação e determinação dos limites e feições do 

mapeamento geomorfológico. A segunda classificação foi executada levando em 

consideração a natureza multiespectral da imagem, sendo submetidos algoritmos de 

classificação. 

As imagens processadas foram submetidas a uma classificação 

supervisionada no software ENVI. O método escolhido foi a classificação 

supervisionada, onde essa imagem é dividida em regiões levando em consideração 

uma análise pontual para cada pixel. A partir daí os pixels foram agrupados com 

valores de similaridade e reagrupados em seguida, possibilitando uma melhor 

separação de segmentos, melhorando a precisão do mapeamento e a divisão entre 

as classes. 

Efetuou-se uma classificação supervisionada baseada na definição de áreas 

de treinamento para as classes temáticas, definidas no modelo de dados adequando 

a metodologia proposta pelo manual de uso da terra IBGE (2013). 

Mapeamento geomorfológico e dos seus elementos geoambientais 

Para Casseti (2005) a cartografia geomorfológica é 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 
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como com a própria dinâmica dos processos, considerando suas particularidades. 

Entretanto, constitui-se em um tipo de mapeamento cuja complexidade é inerente ao 

próprio objeto de representação, apresentando o relevo em sua diversidade de 

formas e de gênese, as quais são geradas por complicados mecanismos que atuam 

no presente e que atuaram no passado (LUPINACCI; MENDES; SANCHEZ, 2003). 

O uso da cartografia e informações geomorfológicas objetivam representar a 

fisionomia da paisagem, identificando os elementos ou ambientes de acumulação, 

transporte, caracterização dos processos morfogenéticos, e as implicações da ação 

antrópica (Botelho, 1999).  Sendo assim, o mapeamento geomorfológico serve como 

instrumento para levantamento de informações necessárias que subsidiem o 

planejamento e gestão de bacias hidrográficas e possibilitam uma análise e 

diagnóstico aprofundado. 

Medeiros (2013) ressalta que devemos reconhecer que a compartimentação 

geomorfológica deriva de herança da evolução geoambiental, desta forma os 

compartimentos tendem a ter padrões de drenagem superficial, arranjos típicos de 

solos e características fitofisionômicos singulares e, por consequência, os padrões 

de ocupação humana são também influenciados. 

A metodologia do mapeamento geomorfológico tem como base a ordenação 

dos fenômenos mapeados, segundo uma taxonomia que deve estar aferida a uma 

determinada escala cartográfica (ARGENTO, 2003). Ross (1992) destaca a 

dificuldade de encontrar um modelo adequado de representação gráfica para a 

cartografia geomorfológica, já que existe uma grande diversidade de propostas 

metodológicas para seu desenvolvimento, que valorizam sempre um determinado 

elemento do relevo. 

A utilização da metodologia para o mapeamento geomorfológico e a 

compartimentação do relevo para a bacia hidrográfica em estudo depende da 

dimensão ou escala do estudo, sendo utilizada a proposta feita por Ross (1992), 

onde foi levado em consideração até a quarta Taxonomia de Relevo. 

O processamento dos dados altimétricos serviu para fornecer informações 

relativas à morfometria e hidrografia da bacia, sendo aplicada a técnica de filtragem 

média (EASTMAN, 2006), que serviu para promover uma expressiva melhoria das 

características morfológicas e visuais da drenagem (FERNÁNDEZ et. al, 2012). 
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A extração automática de drenagens foi baseada na estimativa da área de 

captação, onde a mesma é definida como a soma de todas as áreas superficiais das 

células, cujo escoamento contribui para o ponto em questão (FERNÁNDEZ et. al, 

2012). O algoritmo de fluxo utilizado é do tipo Determinístico de Infinitas Direções 

(TARBOTON; BRAS; ITURBE, 1991) já que o mesmo apresenta nas redes de 

drenagem extraídas, seguindo metodologia utilizada por MEDEIROS; FERREIRA; 

FERREIRA (2009) SCHUCH; LOCH (2011), GÓES; CIRILO (2011), LEITE; 

ALMEIDA; FERREIRA DA SILVA (2012), GOMES et. al (2014) onde foi possível 

gerar automaticamente sua delimitação e sua hidrografia, permitindo gerar os dados 

morfométricos. 

O artigo análise e compartimentação morfométrica da bacia hidrográfica do 

Rio Mundaú – Pernambuco / Alagoas, apresenta com maior detalhe a metodologia e 

os resultados apresentados na bacia hidrográfica, destacando as características 

morfométricas segundo suas características lineares, de área e hipsométrica, onde 

os atributos lineares envolvem a rede de drenagem e seu arranjo espacial. 

Para o mapeamento e caracterização das unidades geomorfológicas da 

BHRM, adaptou-se a metodologia proposta por Ross (1992) e (IBGE, 2009), onde foi 

levada em consideração até a quarta Taxonomia de Relevo, permitindo classificar as 

unidades Morfoestruturais, unidades Morfoesculturais, unidades Morfológicas e os 

tipos de formas de relevo, sendo adaptado à realidade e características da área de 

estudo. A limitação do quarto táxon foi estabelecida levando em consideração a 

base cartográfica disponível, os fatores de escala dos dados originais e o objetivo da 

pesquisa. 

Durante a execução do mapeamento geomorfológico foram feitos 

levantamentos de campo, onde foi possível observar a realidade terrestre do 

mapeamento preliminar e tirar as dúvidas existentes referentes às classes 

identificadas. A bacia em estudo foi percorrida, com o apoio de um receptor GPS, de 

uma câmera fotográfica, com o auxílio das imagens RapidEye, mapas altimétricos, 

mapas geológicos, e um mapeamento prévio, facilitando, assim, a análise e 

levantamento das unidades geomorfológicas.  

Os dados gerados no processamento e análise dos dados de sensoriamento 

remoto serviram de subsídios para as interpretações e mapeamentos, o 

levantamento bibliográfico e a revisão de literatura possibilitou a determinação 
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adequada para técnicas de mapeamento e a taxonomias. Na pesquisa foram 

identificadas diferentes técnicas e métodos de mapeamento geomorfológico, sendo 

influenciada cada uma por sua escola epistemológica. Para a pesquisa determinou-

se utilizar a proposta metodológica elaborada por Ross (1992) e (IBGE, 2009). Essa 

escolha se deu pela ampla quantidade de mapeamentos utilizando essa metodologia 

e por atender plenamente os objetivos e a escala do trabalho. 

A figura 8 apresenta o fluxograma metodológico contendo o detalhamento do 

mapeamento geomorfológico e as suas etapas adotadas no desenvolvimento da 

pesquisa. 

Figura 8. Fluxograma metodológico contendo o detalhamento do mapeamento 

geomorfológico e as suas etapas adotadas no desenvolvimento da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As unidades Morfoestruturais representam o 1º táxon compreendendo as 

maiores unidades na compartimentação do relevo. Para subsídio do mapeamento 

dessas unidades utilizou-se as imagens de relevo sombreado, o MDE e as cenas 

RapidEye. A partir daí foi possível identificar os efeitos da estrutura no relevo, 

podendo ser mapeado, em escala média, ocorrendo regionalmente. De posse do 

MDE foi possível criar uma Rede Triangular Irregular (Triangulated Irregular Network 

- TIN), utilizando a ferramenta 3D Analyst, esse TIN permitiu interpretar visualmente, 

levando em consideração a textura, o tamanho e a forma das grandes estruturas. 
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As unidades Morfoesculturais determinam o 2º táxon, constituindo o segundo 

nível hierárquico da classificação do relevo, representando os compartimentos 

inseridos nos conjuntos litomorfoestruturais que lhes conferem características 

genéticas comuns, agrupando feições semelhantes, associadas às formações 

superficiais e às fitofisionomias (IBGE, 2009). Analisando o relevo sombreado e a 

declividade foi possível interpretar essa unidade a partir das sombras, da altura, 

padrão e localização das estruturas. 

Na identificação das unidades morfológicas, os trabalhos de campos foram de 

fundamental importância, pois mesmos identificando as unidades mapeadas nas 

cenas RapidEye, ainda surgiam dúvidas em algumas feições. Essas unidades 

representam o 3º táxon, e definem o arranjo de formas altimétricas e 

fisionomicamente semelhantes em seus diversos tipos de modelados. Depois de 

elaborado um mapeamento preliminar das classes identificadas. A partir daí, foram 

averiguadas as verdades terrestres. Sendo observados os limites, a declividade, a 

amplitude altimétricas e a morfometria desenvolvida de cada unidade. 

Os tipos de formas de relevo apresentam definição geométrica similar, em 

função de uma gênese comum e da morfogênese atuante, resultando na recorrência 

dos materiais correlativos superficiais, sendo observadas as alterações de solos e 

rochas e as feições superficiais. Representando o 4º táxon, essa unidade mapeada 

apresenta o maior nível de detalhe das unidades, sendo necessário se determinar 

chaves de interpretação e utilizar todos os dados até aqui desenvolvidos, cenas 

RapidEye, relevo sombreado, cenas onde foram utilizados os filtros passa alta/baixa, 

declividade, TIN, dados morfométricos, e analisando das tonalidade/cor, textura, 

tamanho, forma, sombra, altura, padrão e localização de todas as unidades 

identificadas. O resultando da recorrência dos materiais correlativos superficiais, 

pode ser determinado em três tipos de forma de relevos na área mapeada: 

acumulação, aplanamento e dissecação. 

As formas de acumulação são diferenciadas, em função de sua gênese, em: 

acumulação planície fluvial, acumulação terraço fluvial, acumulação planície e 

terraço fluvial, acumulação planície lagunar, acumulação terraço lagunar, 

acumulação planície fluviolacustre, acumulação terraço fluviolacustre, rampa de 

colúvio e plano de inundação.  
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As formas de aplanamento foram identificadas pela definição de sua gênese e 

funcionalidade, combinadas ao seu estado atual de conservação ou degradação 

imposta por episódios erosivos posteriores à sua elaboração, sendo classificadas 

em pediplano degradado inumado e pediplano retocado inumado. 

As formas de dissecação foram classificadas de forma mais generalizada, 

sendo caracterizados como dissecados homogêneos, dissecados estruturais e 

dissecados em ravinas. Os dois primeiros são definidos pela forma dos topos e pelo 

aprofundamento e densidade da drenagem. As feições de topo do relevo são 

classificadas em: convexas (c), tabulares (t) e aguçadas (a). 

Além das formas dos topos foram observados dados morfométricos da 

densidade e do aprofundamento da drenagem. Outro elemento essencial é a 

declividade, largamente utilizada na identificação e caracterização das unidades 

geomorfológicas (Quadro 4). 

Quadro 4 - Primeiro nível taxonômico apresentando tipos de formas de relevo. 

Aprofundamento 
das Incisões (2º 

Dígito) 

Densidade de Drenagem (1º Dígito) 

Muito 
grosseira 

Grosseira Média Fina Muito fina 

Muito Fraco 11 21 31 41 51 

Fraco 12 22 32 42 52 

Médio 13 23 33 43 53 

Forte 14 24 34 44 54 

Muito Forte 15 25 35 45 55 

 

O artigo “Mapeamento e caracterização das unidades geomorfológicas da 

bacia hidrográfica do Rio Mundaú - PE/AL”, a seguir nas próximas seções, 

apresenta com maior detalhe a metodologia utilizada para elaboração do 

mapeamento geomorfológico e os resultados caracterizam cada uma das unidades 

estudadas. 

Análise e classificação da cobertura e do uso da terra 

O mapeamento da cobertura e uso da terra possui relevância para o manejo 

do território, pois nos traz o real conhecimento das formas de uso e de ocupação do 

espaço, servindo como ferramenta de planejamento e de orientação à tomada de 

decisão.  
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Retratando as formas e a dinâmica de ocupação da terra, existe um valioso 

instrumento de construção dos indicadores ambientais, que permite avaliar a 

capacidade de suporte do ambiente (MIGUEL et. al, 2012;  CUNHA e PINTON, 

2012). Tal conhecimento sobre o uso da terra tem obtido relevância pela 

necessidade de garantir meios apropriados para a gestão e controle dos recursos 

naturais.  

Segundo Prado, Novo e Pereira (2007), o levantamento da cobertura e uso da 

terra é fundamental para a compreensão dos padrões de organização do espaço e 

para o planejamento de políticas públicas, onde com o uso de dados de 

sensoriamento remoto e sistemas de informações georreferenciadas podem 

minimizar as dificuldades de levantamento, acesso a algumas regiões e custo 

elevado na produção de dados. 

O uso de tecnologias de sensoriamento remoto é bastante viável aos estudos 

sobre uso atual da terra e cobertura vegetal, uma vez que propicia agilidade e 

dinâmica na obtenção de dados terrestres através de imagens de satélites, com 

grande rapidez e precisão a um custo relativamente baixo (FLORENZANO, 2007; 

NOVO, 2008; JENSEN, 2009; OLIVEIRA e MORAES, 2013). Dessa forma, é 

possível obter, de forma rápida e segura, o levantamento e mapeamento de uso e 

ocupação de uma determinada porção do espaço geográfico.  

Segundo IBGE (2006), o levantamento da cobertura e uso e da terra indica a 

distribuição geográfica da tipologia de uso, através de padrões homogêneos da 

cobertura terrestre, devendo envolver pesquisas de escritório e de campo, voltadas 

para a interpretação, análise e registro de observações da paisagem, concernentes 

aos tipos de uso e cobertura da terra, visando a sua classificação e espacialização 

através de cartas. 

Desta forma, a identificação das principais classes de uso da terra e 

analisando a cobertura vegetal, segundo o sistema fitogeográfico regional. Entre as 

contribuições deste estudo, podem ser destacadas: 1) Determinação de uma 

metodologia para mapeamento da cobertura e uso da terra adequada à realidade da 

área de estudo; 2) Produção de uma cartografia fidedigna à realidade vivenciada; 3) 

Identificação de padrões da cobertura e uso da terra nos municípios, sub-bacias e 

em toda a bacia hidrográfica do Rio Mundaú; 4) Análise e mapeamento das 
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unidades fitogeográficas; 5) Produção de insumos cartográficos para uma posterior 

elaboração do zoneamento geoambiental. 

Dentre os procedimentos técnicos metodológicos escolhidos para análise da 

cobertura e uso da terra, optou-se pela empregada pelo IBGE (2013), pois a mesma 

apresenta um melhor amadurecimento e sequência lógica bem estruturada. A figura 

9 apresenta as etapas para o levantamento e classificação da cobertura e do uso da 

terra. 

Figura 9. Fluxograma dos procedimentos técnicos metodológicos para o 

mapeamento da cobertura e uso da terra e da cobertura vegetal da bacia 

hidrográfica do Rio Mundaú. 

 

.Fonte: Modificado do Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013). 

Em relação às técnicas que foram utilizadas, buscaram-se as ferramentas de 

geoprocessamento e de análise espacial, além da cartografia como instrumento de 

análise que serviu como elemento norteador da pesquisa. Foram utilizadas as 

imagens de sensoriamento remoto e análise de dados cartográficos através de 

sistemas de informações georreferenciadas. Inicialmente, os dados levantados 

foram integrados, onde foi possível criar um banco de dados georreferenciado.  

As cenas RapidEye empregadas passaram por um processamento digital de 

imagens, em seguida foram analisadas através de interpretação visual e utilizando a 

classificação supervisionada. Para elaboração da cartografia, trabalhou-se com a 

noção de homogeneidade e de heterogeneidade das unidades mapeadas, 
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considerando as identificações nas imagens, os dados estatísticos e a realidade 

encontrada em campo. Permitindo, assim, um mapeamento fidedigno com a 

realidade encontrada. 

A utilização dos índices de vegetação é uma importante ferramenta para o 

sensoriamento remoto, sendo empregada na busca da relação entre as informações 

dos sensores e da vegetação presente na área imageada. Através destes índices 

são obtidas informações sobre quantidade de biomassa verde e dos parâmetros de 

crescimento e desenvolvimento da vegetação (Firmino, 2009). 

Efetuou-se uma classificação supervisionada por região baseada na definição 

de áreas de treinamento para as classes temáticas, definidas no modelo de dados. 

Para realizar a classificação, usou-se o algoritmo classificador Maximum likelihood, 

implementado no software ENVI 5.0, que adquire amostras do treinamento para 

estimar os agrupamentos (clustering) de probabilidade para as 11 classes 

determinadas pelo analista da cobertura e uso da terra e onde, ao final, todas as 

regiões ficaram associadas a uma classe definida pelo classificador. 

As cenas geradas pelo processo do Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) também foram submetidas a uma classificação supervisionada, 

sendo determinadas 11 classes para unidades fitogeográficas. 

Nos trabalhos de campo, a bacia em estudo foi percorrida com o apoio de um 

sistema GNSS, a partir de um receptor do Sistema de Posicionamento Global – 

GPS, de uma câmera fotográfica, com o auxílio das imagens RapidEye, mapas 

altimétricos, mapa da cobertura e do uso da terra e caracterização fitogeográfica. 

Tendo como apoio a interpretação dos documentos disponíveis, buscaram-se 

correlacionar as classes mapeadas à realidade terrestre e as informações 

estatísticas de cada um dos municípios pertencentes à bacia. Desta forma 

trabalhou-se com a noção de homogeneidade e de heterogeneidade de cada uma 

das classes mapeadas, considerando as identificações nas imagens, a classificação 

inicial e mapa final.  

Considerando as informações estatísticas de todos os municípios e dos 

documentos bibliográficos, adaptou-se a metodologia e nomenclatura utilizada no 

Manual de Uso da Terra (IBGE, 2013), sendo possível determinar as seguintes 

unidades de mapeamento: área urbana, corpos d'água, campestre, florestal, lavoura 
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permanente, lavoura temporária, mata ciliar conservada, mata ciliar degradada, 

pecuária / pastagem, solo exposto e sombra / nuvem. 

A análise e caracterização fitogeográfica da BHRM foram elaboradas segundo 

a classificação fitogeográfica da vegetação brasileira, sendo observadas as 

formações vegetais das unidades fisionômico-ecológica das regiões florísticas, 

considerando a hierarquia fitossociológica e a pesquisa ecossistemática detalhada 

no Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), onde cada unidade 

mapeada possui uma designação universalizada, de terminologia regional e 

baseada em levantamentos bibliográficos e cartográficos. 

O artigo "Mapeamento da cobertura e do uso da terra da bacia hidrográfica do 

Rio Mundaú - PE/AL", a seguir nas próximas seções, apresenta com maior detalhe a 

metodologia utilizada para elaboração do mapeamento da cobertura e do uso da 

terra e os resultados que caracterizam a bacia estudada. 

Modelo empírico da análise da vulnerabilidade ambiental 

Para Bertrand (1972), o geossistema corresponde a um modelo de 

interpretação da paisagem que busca o entendimento desta, a partir dos elementos 

que a compõem, resultado de uma combinação entre o potencial ecológico 

(subsistema abiótico, englobando o clima, a hidrologia, geologia e a geomorfologia), 

exploração biológica (subsistema biótico, contendo a vegetação, solo e fauna) e a 

ação antrópica (subsistema antrópico).  

Desta forma a paisagem é resultado da combinação dinâmica de elementos 

físicos, biológicos e antrópicos, que se interrelacionam de forma dialética, formando 

na paisagem um conjunto único e indissociável em constante evolução BERTRAND 

(1972), que será utilizado como referência para determinação da vulnerabilidade e 

zoneamento dos sistemas ambientais da BHRM. 

A determinação da vulnerabilidade e zoneamento ambiental foi baseada nos 

processos de morfogênese e pedogênese (TRICART, 1977), considerando potencial 

ecológico, a exploração biológica e a ação antrópica da área.  

Essa análise vulnerabilidade ambiental foi adaptada à realidade da bacia 

hidrográfica, empregando-se a metodologia desenvolvida pelo INPE e pelo 

Ministério do Meio Ambiente (CREPANI et. al. (1996), BECKER E EGLER (1996), 

CREPANI et. al. (2001), CREPANI (2009)), onde se buscou determinar o grau de 
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vulnerabilidade ambiental baseada nos processos de morfogênese e pedogênese 

(TRICART, 1977). Um detalhamento dos valores adotados para vulnerabilidade 

pode ser encontrado em: GOMES (2011); CREPANI (2009), GRIGIO (2008); 

OLIVEIRA (2011); MACÊDO (2009). 

O Quadro 5 apresenta os valores de vulnerabilidade ambiental baseados nos 

processos de morfogênese e pedogênese, sendo acrescentados duas classes 

intermediárias que permitam ter um melhor detalhamento da realidade da bacia. 

Quadro 5 - Classes de Vulnerabilidade ambiental. 

Grau de Vulnerabilidade 
Relação Pedogênese / 

Morfogênese 
Valor 

Ambiente Estável Prevalece a Pedogênese 1,0 a 1,3 

Estabilidade Moderada 
Modificações na Estabilidade 

inicial 
1,4 a 1,7 

Ambiente em Equilíbrio 
Morfodinâmico 

Equilíbrio 
Pedogênese/Morfogênese 

1,8 a 2,2 

Vulnerabilidade Moderada 
Transição do equilíbrio para 

Morfogênese 
2,3 a 2,6 

Altamente vulnerável Prevalece a Morfogênese 2,7 a 3,0 

Fonte: Modificado de Crepani et. al. (1996) 

Esses valores de vulnerabilidade são aplicados aos temas que foram 

mapeados (clima, a hidrologia, geologia, geomorfologia, vegetação, solo, cobertura e 

uso da terra) de acordo com cada classe e com suas características físico-naturais, 

sendo calculado uma média para o potencial ecológico, outra exploração biológica 

recebendo posteriormente outra para determinação da interação entre ecológico, 

exploração biológica e a ação antrópica para análise dos sistemas ambientais 

(Equação 2) : 

Va = (Pe + Eb + Aa)/3         (2) 

Onde: 

Va = Vulnerabilidade ambiental; 

Pe = Potencial ecológico; 

Eb = Exploração biológica  

Aa = Ação antrópica  

 

Para se calcular potencial ecológico consideram-se os temas sobre clima, 

hidrologia, geologia, geomorfologia (Equação 3): 
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Pe = (C+H+G+R)/4           (3) 

Onde: 

C = vulnerabilidade para o tema Clima; 

H = vulnerabilidade para o tema hidrografia; 

G = vulnerabilidade para o tema Geologia; 

R = vulnerabilidade para o tema Geomorfologia. 

 

A vulnerabilidade geomorfológica é calculada levando em consideração os 

valores da altimetria, declividade e compartimentação geomorfológica (Equação 4). 

R = (A + D + E) / 3          (4) 

Onde: 

R = vulnerabilidade para o tema Geomorfologia; 

A = vulnerabilidade para o tema Altimetria; 

D = vulnerabilidade para o tema Declividade; 

E = vulnerabilidade para o tema Compartimentação Geomorfológica. 

 

A elaboração do grau de vulnerabilidade ambiental considerando o potencial 

ecológico, exploração biológica e a ação antrópica, reflete a dissociabilidade entre 

essas classes dentro de cada unidade geoambiental. 

Proposta de zoneamento geoambiental 

O zoneamento dos sistemas ambientais nos fornece elementos para o 

conhecimento da estrutura e do funcionamento da natureza, proporcionando, assim, 

o planejamento racional de uso e ocupação da terra.  

Com elaboração de um zoneamento ambiental, busca-se contribuir para 

racionalização do uso e gestão do território da bacia em estudo, permitindo mitigar 

efeitos negativos de atividades antrópicas sobre o meio natural, adaptando-se às 

particularidades da região, além de subsidiar uma efetiva aplicação das políticas 

públicas. 

Para Santos (2004), o zoneamento geoambiental sob o ponto de vista 

metodológico, baseia-se na teoria de sistemas e representa uma etapa do 

planejamento. Tem a função de definir as atividades que podem ser desenvolvidas 

em cada unidade espacial, e propor formas de uso. 
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Entre os benefícios decorrentes da criação de um zoneamento, Becker e 

Egler (1996) e Ross (2006) destacam a: melhoria das políticas públicas voltadas ao 

meio ambiente; criação de uma segura rede de informação, a respeito dos 

problemas e potencialidades ambientais e sociais; melhoria da capacidade de prever 

impactos ambientais e sociais, através do uso mais adequado dos recursos naturais; 

identificação dos sistemas ambientais; centralização de dados e informações 

dispersas e contribuição para um ordenamento territorial, reduzindo as ações 

predatórias e indicando as atividades sustentáveis. 

Para a estruturação de uma proposta de zoneamento ambiental (Quadro 6), 

as zonas utilizadas foram adaptadas da concepção metodológica definida para 

zoneamentos, sendo consideradas as proposições dos seguintes trabalhos: 

BECKER, B. K e EGLER, C. A. G. (1996); CEARÁ (1998); MMA (2006); ROSS 

(2006); SANTOS (2004); SOUZA (2000); SOUZA (2009). 

Quadro 6 – Proposição de Zonas Ambientais, suas características e objetivos. 

Zonas Ambientais Características e Objetivos 

Zona de Preservação 
permanente 

Áreas protegidas por Lei, como as Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), com função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas. Se caracterizando por possuir uma restrição muito 
alta ao uso antrópico. Observando as seguintes leis e resoluções: LEI Nº 
12.651 / 2012; LEI Nº 11.428 / 2006; RESOLUÇÃO CONAMA nº 302 / 
2002; RESOLUÇÃO CONAMA nº 303 / 2002; RESOLUÇÃO CONAMA nº 
369 / 2006. 

Zona de proteção 

Florestais 

Áreas que visam proteger ambientes naturais necessários à existência, 
manutenção e preservação biodiversidade locais, sendo permitidos os 
usos indiretos. O manejo recomendado busca a preservação do ambiente 
natural. Sob o ponto de vista das unidades de intervenção essa zona 
apresenta uma menor capacidade de suporte, riscos de ocupação, 
necessitando de estratégias de uso e metas ambientais. Se caracterizando 
por possuir uma restrição alta ao uso antrópico. 

Zona de expansão 
urbana 

Áreas destinadas a diferentes tipos de usos, entre eles industrial, 
residencial e comercial, que deve ser desenvolvida objetivando controlar a 
expansão urbana, no sentido minimizarem os efeitos negativos uso e 
ocupação em ambienteis com menores potencialidades ao uso e maiores 
limitações ambientais. Observando as seguintes leis e resoluções LEI Nº 
10.257 / 2001; Lei 9.605/98. 

Zona de Recuperação 
Ambiental 

Áreas apresentam áreas em estado de degradação moderada a forte, 
necessitando a adoção de medidas mitigadoras capazes de recuperar 
suas condições de equilíbrio, adotando medidas que determinem um 
manejo que respeite a capacidade de suporte, os riscos de ocupação. 

Zona de intervenção 
direta 

Áreas apresentam um estado de degradação acentuado, vegetação 
descaracterizada, estado acentuado de morfogênese, intensificando perca 
da capacidade produtiva, onde é necessário um plano de recuperação. 

Zona de Uso Áreas que permitem o uso sustentável, onde a exploração do ambiente de 



 73 
 

Sustentável maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos 
processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. 
Possuindo O objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (LEI Nº 
9.985 / 2000). 

Zona de manejo direto 
Áreas que permitem o uso através de manejo, permitindo a exploração do 
ambiente de maneira a garantir o uso dos recursos ambientais, mas que 
permita mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 
 

2. ANÁLISE E COMPARTIMENTAÇÃO MORFOMÉTRICA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO MUNDAÚ – PERNAMBUCO / ALAGOAS 
 

RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é avaliar a morfometria da bacia hidrográfica do Rio 
Mundaú, localizada na mesorregião do Agreste Pernambucano e do Leste Alagoano. 
As características morfométricas foram agrupados segundo suas características em: 
análise linear, análise areal e análise hipsométrica, onde os atributos lineares 
envolvem a rede de drenagem e seu arranjo espacial dentro da bacia. Para detalhar 
o estudo foi considerada a caracterização da bacia do rio Mundaú e suas sub-
bacias, onde cada uma foi analisada individualmente. A bacia hidrográfica em 
questão abrange uma área de 4101,90 km², com um perímetro de 506,99 km, 
podendo ser dividida em seis sub-bacias: Mundaú (alto, médio e baixo), Canhoto, 
Inhaúma e Satuba. Seu canal principal, da sua nascente até seu exutório, percorre 
cerca de 195,073 km. Possui uma declividade variável com uma predominância de 
um relevo fortemente ondulado (11,31 - 24,23º / 20-45%). Todas suas sub-bacias 
apresentam formas alongadas, proporcionado pela sua variação altimétrica. 
Apresenta uma hierarquia fluvial variada chegando à 7ª ordem. Os resultados 
obtidos com a análise morfométrica da bacia hidrográfica do Rio Mundaú contribuem 
para a compreensão das características físico-naturais e geomorfológicas, além da 
sua dinâmica hidrológica que torna-se fundamental para o entendimento de seu 
comportamento erosivo. 
  
Palavras chaves: Bacia Hidrográfica, Morfometria, Análise Geomorfológica, Rio 
Mundaú. 
 

ANALYSIS AND SUBDIVISION OF MORPHOMETRIC RIVER BASIN MUNDAÚ - 
PERNAMBUCO / ALAGOAS 

 
ABSTRACT 

 
The objective of this study is to evaluate the morphology of the river basin Mundaú, 
located in the middle region of the Wasteland Pernambuco and Alagoas Eastern. 
Morphometric characteristics were grouped according to their characteristics: linear 
analysis, areal analysis and hypsometric analysis, where the linear attributes involve 
the drainage network and their spatial arrangement within the basin. To detail the 
study was considered the characterization of the river basin Mundaú and its sub-
basins, each of which was individually analyzed. The catchment area in question 
covers an area of 4101.90 km², with a perimeter of 506.99 km and can be divided 
into six sub-basins, Mundaú (high, medium and low), Canhoto, Inhaúma and Satuba. 
Its main channel from its source to its exutório travels about 195.073 km. Has a 
variable slope with a predominance of a relief strongly corrugated (11.31 - 24,23º / 
20-45%), all its sub-basins have elongated shapes, provided by its altimetric 
variation. Presents a varied fluvial hierarchy coming to 7th order. The results of the 
morphometric analysis of river basin Mundaú contribute to the understanding of the 
physical-natural and geomorphological characteristics, besides its hydrological 
dynamics is fundamental to understanding its erosive behavior. 
 
Keywords: Watershed, Morphometry, Geomorphological analysis, River Mundaú. 
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2.1. INTRODUÇÃO 

A análise da morfometria da bacia hidrográfica do Rio Mundaú contribui para 

a compreensão de suas características físico-naturais e hidrológicas, tornando-se 

um instrumento fundamental para o entendimento de sua dinâmica morfogenética e 

subsidia um mapeamento geomorfológico mais detalhado. Segundo Christofoletti 

(1980) os cursos de água constituem processos morfogenéticos dos mais ativos na 

esculturação da paisagem terrestre, onde os padrões de drenagem referem-se ao 

arranjo espacial dos cursos fluviais que influencia e é influenciado por atividades 

morfogenéticas, pela natureza e disposição das camadas rochosas e suas 

resistências e, também, pelas diferenças de declividade e evolução geomorfológica 

da região. 

Para Machado; Torres (2012) a análise morfométrica abrange um grande 

número de parâmetros que permitem caracterizar o ambiente da bacia, sua 

predisposição à ocorrência de eventos hidrológicos e a incompatibilidade de certas 

atividades humanas de uso e ocupação do solo. Fritzsons; Mantovani (2010) 

ressaltam que os estudos de morfometria de bacias hidrográficas têm contribuído de 

forma significativa para a compreensão da evolução da paisagem e da hidrologia. 

Já Barros et al (2010) exemplificam que a leitura de alguns índices 

morfométricos podem revelar anomalias na rede de drenagem, as quais são 

decorrentes de fatores tectônicos, estruturais, climáticos e antrópicos, e que a 

aplicação desses parâmetros morfométricos é uma das principais formas de se 

avaliar quantitativamente, o comportamento das bacias hidrográficas diante dos 

diferentes condicionantes geomorfológicos atuantes nas mesmas. 

Nesse sentido, é importante considerar as características morfométricas das 

bacias hidrográficas, analisando-as de forma sistêmica e considerando-a de forma 

integrada, pois essas características refletem inúmeros processos de sua evolução e 

determinam sua capacidade de suporte à ocupação, possibilitando o melhor 

aproveitamento dos recursos naturais e um diagnóstico adequado sobre os mesmos. 

Correlacionar a hidrografia com seu arranjo espacial permite identificar o grau de 

desenvolvimento de todo o sistema hidrológico da bacia, caracterizando seus 

aspectos geomorfológicos. 

A bacia em estudo possui uma extensa área, o que tornou necessária a 
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utilização de um modelo digital de elevação que viabilizasse os cálculos altimétricos 

e morfométricos, sendo utilizadas cenas do Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM) (VALERIANO, 2002; 2003; 2004). Dentre as análises morfométricas, pode-

se agrupá-las segundo suas características em: análise linear, análise areal e 

análise hipsométrica, onde os atributos lineares envolvem a rede de drenagem e seu 

arranjo estrutural dentro da bacia. 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Localizada entre a mesorregião do Agreste Pernambucano e o Leste 

Alagoano, com as coordenadas 8º42’ e 9º36’ de latitude Sul e 36º39’ e 35º47’ de 

longitude Oeste (Figura 10), a bacia hidrográfica do Rio Mundaú ocupa uma área de 

4.101,90 km² e abrange 16 municípios do Estado de Pernambuco (Angelim, Brejão, 

Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Jucati, Jupi, 

Jurema, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmeirina, Quipapá e São João) e 17 municípios 

do Estado de Alagoas (Atalaia, Branquinha, Capela, Chã Preta, Flexeiras, 

Ibateguara, Maceió, Messias, Murici, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, Santa Luzia do 

Norte, Santana Do Mundaú, São José da Laje, Satuba, União Dos Palmares). 

Figura 10. Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Segundo Da Silva (2009), o clima da bacia hidrográfica é do tipo Köppen, Aw 

(Tropical, onde o inverno é a estação seca). A precipitação média na bacia é de 900 

mm anual, podendo atingir até 2000 mm anual próximo à região litorânea, devido à 
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influência das brisas marítimas e de sistemas atmosféricos globais que transportam 

mais umidade para o continente, provocando maior concentração de chuvas nessa 

área. Os maiores índices pluviométricos concentram-se nos meses de fevereiro a 

julho, correspondendo a aproximadamente 73% de toda precipitação anual local. 

Analisando as características morfoestruturais da Bacia Hidrográfica do Rio 

Mundaú, podemos compartimentá-la em três grandes unidades: Planalto da 

Borborema, onde localiza-se suas nascentes (sub compartimentadas em bacias do 

alto curso, Inhaúma e Canhoto), seguindo seu curso pela Depressão Periférica da 

Borborema (bacia do médio curso), atravessando os Depósitos sedimentares do 

Quaternário, até desaguar na Lagoa Mundaú (bacia do baixo curso e Satuba), 

percorrendo em seu canal principal da sua nascente até seu exutório 

aproximadamente, 195,073 km em seu percurso. 

No Planalto da Borborema, as terras altas estão situadas acima de 200 

metros de altitude, ao norte do rio São Francisco, estruturada nos diversos litotipos 

cristalinos correspondentes aos maciços arqueanos remobilizados, sistemas de 

dobramentos brasilianos e intrusões ígneas neoproterozóicas sin-tardi- e pós-

orogênicas (CORRÊA et. al., 2010). 

A Depressão Periférica da Borborema está situada entre 90 e 200 metros de 

altitude, estruturado no Complexo Belém do São Francisco, com predominância de 

rochas metamórficas do domínio dos complexos gnaisse-migmatíticos e granulitos, 

apresentando um arcabouço moderadamente a intensamente fraturada (distribuição 

irregular). 

Os Depósitos sedimentares do Quaternário com altitude variada, situados 

entre 10 e 180 metros, estão estruturados no Complexo Arapiraca, na transição da 

depressão periférica da Borborema. Na porção mais ao sul, próximo à Lagoa 

mundaú, o Grupo Barreiras, possui predominância de rochas sedimentares do 

Cenozoico, que estão pouco a moderadamente consolidados. Podemos observar 

também, depósitos flúvio-lagunares de material superficial inconsolidado e 

depositadas em meio aquoso (CPRM, 2010). 

2.3. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.3.1 Materiais 
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A pesquisa teve início com o levantamento de material bibliográfico e dos 

dados cartográficos e de imagens de satélite da área de estudo. Também foram 

consultados artigos, livros, monografias, dissertações, teses e trabalhos técnicos, 

para dar sustentação teórica à pesquisa. 

Foram utilizados dados altimétricos do Radar SRTM (Shuttle Radar 

Topographic Mission), reamostrado de 90 metros para 30 metros pelo método da 

Kriegagem (VALERIANO; ROSSETTI, 2011), detalhado e disponível em Valeriano 

(2008) em http://www.dsr.inpe.br/topodata/. As cenas utilizadas foram: 08S375ZN, 

09S375ZN, 08S36_ZN e 09S36_ZN correspondendo ao Modelo Digital de Elevação 

(MDE) no formato GeoTiff (.tif). 

O material cartográfico foi organizado e gerenciado em um Geodatabase, em 

arquivos do ArcGIS 10.2, permitindo a integração, o armazenamento e as operações 

em SIG. O banco de dados criado permitiu integrar todas as cenas e os outros 

insumos cartográficos levantados. 

Na adequação dos documentos cartográficos adquiridos no levantamento e 

gerados na pesquisa, foi levado em consideração o efeito limitante do fator de 

escala (FERNÁNDEZ et. al, 2012), onde foram observadas as escalas originais de 

cada base cartográfica. Objetivando a adequação e a padronização da mesma, foi 

determinada para a pesquisa a escala de 1:100.000, já que os dados do SRTM 

estão limitados a essa escala, devido a natureza do desenho da drenagem, cujas 

características variam com a escala de análise/representação (FERNÁNDEZ et. al, 

2012). 

2.3.2 Processamento dos dados 

As cenas altimétricas do Radar SRTM foram mosaicadas utilizando o ArcGis 

10.2 com o ArcToolbox, ferramenta Raster Dataset e Mosaic To New Raster, onde a 

mesma passou a formar uma única cena contendo o Modelo Digital de Elevação 

(MDE). Para facilitar e diminuir o tempo de processamento, a nova cena mosaicada 

foi convertida para o formato GRID (.grid). 

O processamento dos dados foi desenvolvido visando realçar as informações 

relativas à morfometria e hidrografia da bacia, sendo aplicada a técnica de filtragem 

média (EASTMAN, 2006), que serviu para promover uma expressiva melhoria das 

características morfológicas e visuais da drenagem (FERNÁNDEZ et. al, 2012), onde 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/
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os resultados gerados com esses filtros apresentam modificações dos níveis de 

cinza, valorizando e suavizando os detalhes da hidrografia.  

Para a delimitação da bacia hidrográfica e sub-bacias também foi utilizado no 

ArcGis 10.2,  o ArcToolbox, ferramentas Spatial Analyst Tools (Hidrologye e 

Conditional), seguindo metodologia utilizadas por MEDEIROS; FERREIRA; 

FERREIRA (2009) SCHUCH; LOCH (2011), GÓES; CIRILO (2011), LEITE; 

ALMEIDA; FERREIRA DA SILVA (2012),  onde foi possível gerar automaticamente 

sua delimitação e sua hidrografia, permitindo gerar os dados morfométricos. 

Segundo Fernández et. al (2012), a extração automática de drenagens é 

baseado na estimativa da área de captação, onde a mesma é definida como a soma 

de todas as áreas superficiais das células, cujo escoamento contribui para o ponto 

em questão. O algoritmo de fluxo utilizado é do tipo Determinístico de Infinitas 

Direções (TARBOTON et. al, 1991), já que o mesmo apresenta nas redes de 

drenagem extraídas (FERNÁNDEZ et. al, 2012). 

2.3.3 Análise morfométrica das bacias hidrográficas 

A análise morfométrica serve como instrumento para levantamento de 

informações necessárias que subsidiam o planejamento e gestão de bacias 

hidrográficas e possibilitam um diagnóstico aprofundado. Para Christofoletti (1980) a 

análise morfométrica pode ser agrupada segundo suas características em: análise 

linear, análise areal e análise hipsométrica, onde os atributos lineares envolvem a 

rede de drenagem e seu arranjo espacial dentro da bacia. Na análise areal são 

levadas em consideração as características da rede de drenagem e superfície da 

bacia hidrográfica. Já às hipsométricas são associadas as características 

tridimensionais da bacia, correlacionandos os à rede de drenagem. 

Relacionando os parâmetros lineares e quantificando a rede hidrográfica por 

meio de seus atributos e da relação existente entre elas, foram observados os 

seguintes padrões: Hierarquia fluvial; Padrões da drenagem; Relação de bifurcação 

(Rb); Comprimento do curso principal; Índice de sinuosidade do canal principal (Is) 

(Tabela 1). 
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Tabela 1 - Características Observadas / Fórmulas e descrições das análises lineares 
(Hierarquia fluvial; Padrões da drenagem; Relação de bifurcação (Rb); Índice de 
sinuosidade do canal principal (Is); Comprimento do curso principal). 

Análises Características Observadas / Fórmulas e descrições 

A
n

á
li
s
e

s
 l
in

e
a
re

s
 

Hierarquia fluvial 

Consiste no processo de estabelecer a classificação de determinado curso de água no 

conjunto total da bacia hidrográfica, onde os canais de primeira ordem são os menores 

identificáveis caracterizados por drenagens intermitentes. Já nos de segunda ordem são 

formados pela confluência de dois canais de primeira ordem, seguindo essa lógica para 

as demais, onde a confluência de dois canais de ordem N resulta em um canal de ordem 

N+1 a jusante (STRAHLER, 1952; CHRISTOFOLETTI, 1980; TUCCI, 2004). 

Padrões da drenagem 

Representa o arranjo espacial dos cursos fluviais. Dendrítica é a drenagem que se une 

formando ângulos agudos, sem chegar a ângulos retos; Paralela é a drenagem 

controlada por declividade acentuada e pelo controle da estrutura; Treliça é a drenagem 

com ângulos retos (Christofoletti, 1980). 

Relação de bifurcação 
(Rb) 

É a razão entre o número total de canais de certa ordem e o número total de canais de 
ordem imediatamente superior cujos valores estão dentro de uma mesma bacia 
(CHEREM; MAGALHÃES; FARIA, 2008; STRAHLER, 1952). Sendo utilizado a seguinte 
equação: 
 
Rb = Nw / Nw+1                                                                                                               (1) 
Onde: Rb é a Relação de bifurcação; Nw é o número total de canais de uma ordem; e 
Nw+1 é o número total de canais de ordem imediatamente superior (LEITE; ALMEIDA; 
FERREIRA DA SILVA, 2012). 

Comprimento do curso 
principal 

É o comprimentro do canal principal, se estendendo da nascente até o exutório medido 
em km. 

Índice de sinuosidade do 
canal principal (Is) 

Relaciona o comprimento verdadeiro do canal principal com o comprimento em linha reta 
entre os pontos extremos do canal principal. Sendo utilizado a seguinte equação: 
 
Is =  L / Dv                                                                                                                         (2) 
Onde: Is é o Índice de sinuosidade do canal principal; L é o comprimento do canal 
principal em km; Dv é a distância vetorial entre os extremos do mesmo canal em km. 

Fonte: Adaptado de Strahler (1952), Christofoletti (1980), Tucci (2004), Cherem; 
Magalhães; Faria (2008) e Leite; Almeida; Ferreira da Silva (2012) pelo autor. 
 

 A análise areal consiste em correlacionar os atributos da rede de drenagem e 

as áreas não drenadas do relevo, tendo como referência as características de sua 

área e a forma da bacia hidrográfica. Para determinar essa análise são observadas 

as seguintes características (Tabela 2): Área da bacia; Perímetro (P); Índice de 

circularidade (Ic); Densidade de drenagem (Dd); Coeficiente de manutenção (Cm). 

Tabela 2 - Características Observadas / Fórmulas e descrições da análise Areal 
(Área da bacia; Perímetro (P); Índice de circularidade (Ic); Densidade de drenagem 
(Dd); Coeficiente de manutenção (Cm)). 

Análises Características Observadas / Fórmulas e descrições 

A
n
á
lis

e
 a

re
a
l 

Área da bacia 
É toda a área drenada pelo conjunto do sistema fluvial.  Delimitado pelos divisores 

topográficos. 

Perímetro (P) 
Corresponde à extensão da linha que limita a bacia, correspondendo ao comprimento 

dos limites estabelecidos pelos divisores de água. 

Índice de circularidade 
(Ic) 

Determinado pelos Índice de circularidade (Christofoletti, 1980), variando de 0 a 1,0, 
quanto mais próximo de 1 mais circular será a bacia, e assim mais susceptível a 
inundação. Sendo utilizado a seguinte equação: 
 
Ic = A/ac                                                                                                                            (3) 
Onde: Ic é o  índice de circularidade; A é a área da bacia; ac é a área do círculo. 

Densidade de drenagem 
(Dd) 

Correlaciona o comprimento total dos canais de escoamento e a área da bacia. Sendo 
utilizado a seguinte equação: 
 
Dd = Ct/A                                                                                                                          (4) 
Onde: Dd é a desnidade da drenagem; Ct é o comprimento total dos canais; A é a área 
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da bacia. 

Coeficiente de 
manutenção (Cm) 

Indica a área mínima necessária para existir um metro de canal de escoamento, sendo 
determinante na manuntenção da perenidade dos canais. Sendo utilizado a seguinte 
equação: 
 
Cm = 1/Dd * 1000                                                                                                             (5) 
Onde: Cm é o Coeficiente de manutenção; Dd é a densidade da drenagem. 

Fonte: Adaptado de Christofoletti (1980) pelo autor. 

 

 A análise hipsométrica busca correlacionar os atributos da rede de drenagem 

e a variação altimétrica do relevo, permitindo observar as variáveis fisiográficas da 

bacia. Para determinar essa análise são observadas as seguintes características: 

Amplitude altimétrica; Hipsometria; Declividade; Perfil longitudinal (Tabela 3). 

Tabela 3 - Características Observadas / Fórmulas e descrições das análises 
hipsométricas (Amplitude altimétrica; Hipsometria; Declividade; Perfil longitudinal). 

Análises Características Observadas / Fórmulas e descrições 

A
n

á
li

s
e

s
 h

ip
s

o
m

é
tr

ic
a

s
 Amplitude altimétrica 

É determinado pela diferença altimétrica entre a foz e a maior altitude 

situada na área da bacia. 

Hipsometria 
É um importante instrumento para identificação de superfícies 
balizadas em níveis altimétricos (IBGE, 2013), corresponde a variação 
altimétrica do relevo através de informações quantitativas. 

Declividade 

Representa a variação dos gradientes do terreno em intervalos 
previamente estabelecidos segundo sua finalidade, sendo útil na 
caracterização e delimitação das unidades e Regiões geomorfológicas 
(IBGE, 2013), classes e gradientes observados em, LEMOS; SANTOS 
(1996) e GOMES et. al (2014). 

Perfil longitudinal 
É a representação gráfica de uma rio principal das variações da 
declividade do canal SILVA; GOMES; GOLDFARB (2014). 

Fonte: Adaptado de Leite; Almeida; Ferreira da Silva (2012); IBGE (2013); Lemos; 
Santos (1996), Gomes et. al (2014); Silva; Gomes; Goldfarb (2014) pelo autor. 
 
2.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Buscando compreender a dinâmica / evolução da paisagem, o estudo da 

morfometria de bacias hidrográficas e o seu comportamento da rede hidrográfica 

torna-se um importante instrumento de análise dos principais eventos hidrológicos e 

serve de subsídio para estudos geomorfológicos mais detalhados. Para a bacia 

hidrográfica do rio Mundaú, objetivou-se analisar os parâmetros de forma agrupada 

conforme suas características lineares, areal e hipsométricas (CHRISTOFOLETTI, 

1980) podendo, assim, correlacionar a hidrografia com seu arranjo estrutural. 

Considerando que as técnicas utilizadas para extração de drenagem nos 

permite subdividir a bacia hidrográfica em diversas sub-bacias, foi utilizada sua 

hierarquia fluvial, determinando que as sub-bacias de sexta ordem seria a escala 

adotada para compartimentação. Desta forma, a bacia hidrográfica do rio Mundaú 

pode ser compartimentada em seis sub-bacias, a principal, do Mundaú subdividida 
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em alto, médio e baixo curso, e as sub-bacias do Canhoto, Inhaúma e Satuba 

(Figura 11. C).  

Figura 11. Características morfométricas da bacia: A) Altimetria da área em estudo; 

B) Declividade em graus bacia e sub-bacias; C) Hierarquia fluvial, chegando a 7 

ordem em seu canal principal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor levando em consideração MDE desenvolvido. 
 

Em sua extensão total, a bacia do Mundaú apresenta uma grande quantidade 

de ramificação da sua hidrografia, sendo assim, bem drenada e classificada em sua 

hierarquia fluvial como de sétima ordem (Figura 11 - C). Esse padrão é bastante 

influenciado pela impermeabilidade das rochas presente no Planalto da Borborema.  

O mesmo ocorre nos padrões de drenagem das sub-bacias do alto curso (Alto 

Mundaú, Canhoto e Inhaúma), onde o arranjo espacial é influenciado pelo seu 

arcabouço estrutural, que possui a predominância de cristas e relevos residuais, 

apresentando um padrão de drenagem dendrítica, onde seus tributários se unem 

sem formar ângulos retos. Já o médio curso (sub-bacia do médio Mundaú), 

apresenta um padrão treliça de drenagem, estruturado no Complexo Belém do São 

Francisco, onde há uma predominância de rochas metamórficas e seu arcabouço é 

moderadamente a intensamente fraturado, influenciando diretamente a disposição 

da rede de drenagem.  

A B 

C 
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As sub-bacias do Satuba e Baixo Mundaú por estarem situadas na transição 

da Depressão Periférica da Borborema, e os Depósitos sedimentares do 

Quaternário, apresentam uma altitude variada com predominância de rochas 

sedimentares moderadamente consolidadas, influenciando seus padrões de 

drenagem onde, ora apresentam-se como paralela, ora treliça. Na tabela 4 podemos 

observar os resultados das análises lineares desenvolvidas. 

Tabela 4 - Características Observadas / Fórmulas e descrições das análises lineares 

(Hierarquia fluvial; Padrões da drenagem; Relação de bifurcação (Rb); Índice de 

sinuosidade do canal principal (Is); Comprimento do curso principal). 

Análises 
Unidades 

de 
Medidas 

Bacias 

Mundaú 
Canhoto Inhaúma Satuba 

Total Alto Médio Baixo 

A
n

á
li
s
e

s
 l
in

e
a
re

s
 

Hierarquia 
fluvial 

Ordem 7 6 6 7 6 6 6 

Padrões da 
drenagem 

Classe 
Dendrítica 
/ Paralela / 

Treliça 
Dendrítica Treliça 

Paralela 
/ Treliça 

Dendrítica Dendrítica 
Paralela 
/ Treliça 

Relação de 
bifurcação 

(Rb) 

1º - 2º 
ordem 

4,62 4,763 4,56 4,38 4,70 4,448 4,644 

2º - 3º 
ordem 

3,66 3,435 3,59 3,91 3,66 3,422 4,324 

3º - 4º 
ordem 

4,77 4,381 5,69 4,18 4,46 5,625 5,286 

4º - 5º 
ordem 

3,91 4,200 3,25 5,50 3,71 4,000 3,500 

5º - 6º 
ordem 

5,50 5,000 - - 7,00 2,000 2,000 

6º - 7º 
ordem 

4,00 - - - - - - 

Comprimento 
do curso 
principal 

km 195,073 92,304 46,881 55,886 121,002 61,325 59,747 

Índice de 
sinuosidade do 
canal principal 

(Is) 

Is 
1,72 

 
1,61 

 
1,93 

 
1,47 

 
1,79 

 
1,45 

 
1,57 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na relação de bifurcação, os resultados podem ser agrupados em cinco 

classes distintas para cada sub-bacia e seis classes para a bacia toda (tabela 4). A 

quantidade de seguimentos da hidrografia gerados será diretamente proporcional à 

escala de análise e mapeamento. Essa relação também reflete diretamente a 

permeabilidade da estrutura e dos solos: quanto mais alto os valores obtidos, maior 

será a impermeabilidade local. Nessa lógica, a bacia do rio Canhoto apresenta o 

maior valor obtido na relação de bifurcação de 7º na 5º - 6º ordem, os restantes das 

sub-bacias apresentam valores situados entre 2 (sub-bacias do Inhaúma e Satuba) e 

7 para relação de bifurcação 5º - 6º ordem. 
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Analisando o comprimento dos cursos principais da bacia e levando em 

consideração a variação altimétrica percorrida por esses cursos, a bacia do Mundaú 

(Alto, médio e baixo Mundaú) apresentou, da sua nascente até seu exutório, 

195,073 km de percurso. Já as sub-bacias do Canhoto, Inhaúma e Satuba 

apresentaram, respectivamente, 121,002; 61,325 e 59,747 km de percurso. Sendo 

assim, a sub-bacia de maior extensão é a do Canhoto.  

Ainda observando o canal principal e o índice de sinuosidade, somente duas 

sub-bacias não posssuem características meandrantes: a do Inhaúma e a do baixo 

Mundaú, já que apresentaram valores Is inferioes a 1,5; a do Inhaúma se deve pela 

grande influência da declividade, já que a mesma apresenta quase 50% de sua área 

classificada como fortemente ondulada (declividade variando entre 11,31-24,23 

graus, tabela 6), e pela sua estrutura de diversos litotipos cristalinos. Já a do baixo 

curso do Mundaú é bastante influenciado, pela permeabilidade dos tabuleiros 

costeiros. 

Sendo um elemento básico para várias análises da morfometria, a área e o 

perímetro da bacia foram calculados levando em consideração os divisores 

topográficos, onde foram avaliadas as maiores cotas altimétricas do MDE da área 

em estudo (tabela 5). A área da bacia do Mundaú abrange uma superfície de 

4101,90 km², em sua extensão total, com um perímetro de 506,99 km, possuindo 

como maior sub-bacia a do Canhoto (banhando onze municípios) com 1.199,36 km² 

e menor a do Satuba (Banhando seis municípios) com 373,92 km² de área.  

Tabela 5 - Análises dos parâmetros da rede de drenagem (densidade da drenagem, 

padrões da drenagem, hierarquia fluvial, ordenamento de canais, coeficiente de 

manutenção, perfil longitudinal de cada subbacia). 

Análises 
Unidades 

de 
Medidas 

Bacias 

Mundaú 
Canhoto Inhaúma Satuba 

Total Alto Médio Baixo 

A
n

á
li
s
e
 a

re
a
l 

Área da bacia Km² 4101,90 895,03 741,05 440,13 1.199,36 452,40 373,92 

Perímetro (P) km 506,99 205,31 191,27 149,67 262,84 130,62 168,26 

Índice de 
circularidade 

(Ic) 
Ic 0,20 

 
0,27 

 
0,25 0,25 0,22 0,33 0,17 

Densidade de 
drenagem (Dd) 

Km/km² 
1,97 

Mediana 
1,92 

Mediana 
1,98 

Mediana 
2,12 
Alta 

1,88 
Mediana 

4,97 
Muito Alta 

2,19 
Alta 

Coeficiente de 
manutenção 

(Cm) 
Km² 507,97 519,61 505,28 472,80 533,03 201,06 455,82 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O índice de circularidade (Ic) é uma relação entre o perímetro da bacia que 

corresponde à sua circunferência e a circunferência de um círculo. Quanto mais 

próximos de 1,0 Ic forem os valores obtidos, mais circular será a forma da bacia e 

mais vulnerável essa bacia será a eventos de enchentes, pois grande parte do 

escoamento superficial chegará quase de forma uniforme ao canal principal, 

reduzindo a capacidade de infiltração da água no solo.  A bacia apresentou uma 

homogeneidade em todas as suas sub-bacias com valores de Ic variando entre 0,17 

e 0,33, podendo, dessa forma, caracterizar as sub-bacias como alongadas. 

Avaliando a densidade da drenagem, podemos conhecer o potencial do 

escoamento superficial da bacia e, consequentemente, a intensidade dos processos 

erosivos na esculturação dos canais (BELTRAME, 1994). Segundo a mesma autora 

podemos classificar os valores da densidade de drenagem da seguinte forma: 

Valores de Dd menores que 0,50 a densidade é classificada como baixa; Valores 

situados entre 0,50 e 2,00 classificada como mediana; De 2,01 a 3,50 a densidade é 

classificada como alta e maior que 3,5º muito alta. Nos resultados, apenas a sub-

bacia do Inhaúma foi classificada com uma densidade de drenagem como muito 

alta, já o baixo curso e Satuba possuem uma densidade alta. 

O Coeficiente de manutenção fornece a área mínima necessária para 

manutenção de um metro de canal de escoamento (CHRISTOFOLETTI, 1980), 

como as sub-bacia possuem densidade de drenagem variando entre mediana e 

muito alta, a mesma influencia diretamente o coeficiente de manutenção, onde nos 

resultados obtidos todas as sub-bacias possuem a área mínima para manutenção de 

um canal principal perene. 

As análises hipsométricas são de fundamental importância para o 

conhecimento do arranjo estrutural e o comportamento da erosão,  pois a variação 

da altimetria e da declividade nos permite identificar os locais mais suscetíveis para 

que a erosão ocorra e as áreas de maior deposição de sedimentos. Em seu contexto 

total, a bacia do Mundaú apresentou altitudes variadas, entre 1010 metros e 6 

metros de altitude, e uma declividade extremamente variada em todas as suas sub-

bacias. Essa variação pode ser caracterizada pelas estruturas residuais mais 

resistentes ao intemperismo e à erosão, principalmente, em seu alto curso (Planalto 

da Borborema).  
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Observando as classes geradas, maior parte da bacia apresenta uma 

declividade classificada como ondulada (4,58 -11,31 graus), representando 34,61% 

da área da bacia. Já a segunda classe com maior presença é a fortemente ondulada 

(11,31-24,23 graus) 33,45%. Na tabela 7 apresentam-se os resultados relativos às 

análises hipsométricas. 

 

Tabela 6 - Análises dos parâmetros da rede de drenagem (densidade da drenagem, 

padrões da drenagem, hierarquia fluvial, ordenamento de canais, coeficiente de 

manutenção, perfil longitudinal de cada sub-bacia). 

Análises 
Unidades de 

Medidas 

Bacias 

Mundaú 
Canhoto Inhaúma Satuba 

Total Alto Médio Baixo 

A
n

á
li
s
e

s
 

h
ip

s
o

m
é
tr

ic
a
s

 Amplitude 
altimétrica 

m 1.004 836 647 154 750 660 347 

Hipsometria 

Altitude mínima 
(m) 

6 174 83 6 220 880 10 

Altitude máxima 
(m) 

1010 1010 730 160 970 220 357 

C
la

s
s
e
s
 d

e
 D

e
c
li
v
id

a
d

e
 

Superfície 
Declividade em 

% total da bacia 
Graus % 

Relevo 
Plano 

< 1,72 < 3% 5,49 2,32 4,29 13,68 2,41 1,05 21,03 

Suave 
ondulado 

1,72 -
4,58 

3-8% 15,83 13,17 12,54 17,40 21,93 6,22 18,96 

Ondulado 
4,58 -
11,31 

8-
20% 

34,61 40,37 24,24 27,34 44,90 27,09 26,02 

Fortemente 
Ondulado 

11,31-
24,23 

20-
45% 

33,45 34,14 38,20 32,30 25,06 49,82 30,81 

Montanhoso 
24,23-
36,87º 

45-
75% 

8,61 8,52 15,05 7,40 5,08 13,67 2,65 

Escarpado >36,87º >75% 2,02 1,49 5,68 1,89 0,63 2,15 0,54 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O perfil longitudinal representa um gráfico das variações altimétricas do canal 

principal, sendo cotado da nascente até seu exutório. Esse perfil forma uma linha 

irregular, permitindo avaliar os locais onde o curso de água possui maior energia 

para transporte de sedimentos. Aumentando a declividade, também aumentará a 

energia para o transporte e maior será a erosão local. Da mesma forma, quanto 

mais suave e constante o perfil, menor será a energia de transporte de sedimento e 

maior será a deposição dos mesmos, refletindo diretamente na morfogênese local.  

 O perfil longitudinal do Mundaú (Figura 12. A) apresentou 195,073 km de 

extensão, podendo ser subdivida em três sub-bacias (alto, médio e baixo curso). 

Possuindo como seu ponto mais alto, na cidade de Garanhuns, a 880 metros de 

altitude, o primeiro trecho do perfil que se estende por mais de 92,304 km até o 
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município de União dos Palmares, correspondendo ao alto curso do rio, percurso de 

maior energia, já que apresenta uma altimeria bastante variada.  

O segundo trecho do perfil (médio curso), se estende de União dos Palmares 

até Murici, pecorrendo 46,881 km. Esse percurso por possuir uma menor 

declividade, se caracteriza como uma área de deposição dos sedimentos trazidos do 

alto curso. O terceiro trecho do perfil se extende do município de Murici até Maceió, 

onde o canal principal deságua na Lagoa Mundaú, pecorrendo 55,886 km. Nesse 

trecho podemos observar os problemas relatados por Fernández et. al (2012) 

relativos ao fator de escala do SRTM, onde nas áreas mais planas e de menor cota 

altimétrica o perfil fica prejudicado. 

Figura 12. Perfis longitudinais da bacia em estudo: A) Representa o perfil do canal 

principal do Mundaú, podendo ser subdividida em alto, médio e baixo curso; B) Perfil 

do canal principal do Canhoto; C) Perfil do canal principal do Rio Inhaúma; D) 

Satuba. 

A

 

B

 
C

 
D
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Fonte: Elaborado pelo autor levando em consideração MDE desenvolvido. 

 

O perfil do Canhoto (Figura 12. B) possui uma extensão de 121 km, situando 

seu ponto mais alto na cidade de Capoeiras, a 905 metros de altitude, e se extende 

até o município de São José da Laje a 230 metros de altitude, local de deságua no 

médio curso do rio Mundaú. De todos os perfis, este se apresenta como mais suave 

e constante em sua declividade, possuindo uma topografia mais homogênea, em 

que o processo de morfogênese é mais lento. 

Situado nos patamares de cimeira da Borborema o perfil longitudinal do 

Inhaúma (Figura 12. C) possui uma extensão de 61,325 km e apresenta três 

patamares e duas áreas de escarpas: o primeiro patamar possui uma altitude média 

de 720 metros de altitude e serve como limite territorial entre os municípios de 

Garanhuns e São João; o segundo patamar determina o limite territorial de 

Canhotinho e Palmeirina, e é no terceiro patamar no município de São José da Laje 

onde ocorre a deságua no médio Mundaú. 

Possuindo suas nascentes em uma área de cristas residuais, no município de 

Capela, o perfil do rio Satuba (Figura 12. D) continua seu percurso em tabuleiro 

costeiro, com uma topografia suave e constante em sua declividade.Nesse perfil, 

também podemos observar os problemas relativos ao fator de escala do SRTM 

(FERNÁNDEZ ET. AL, 2012). 
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3. MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MUNDAÚ - PE/AL 

 
RESUMO 

O objetivo deste trabalho é realizar o mapeamento e caracterização das unidades 
geomorfológicas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, localizado entre os Estados 
de Pernambuco e Alagoas, região Nordeste do Brasil, através da interpretação das 
formas do relevo, considerando diferentes escalas de identificação e análise. A 
compartimentação geomorfológica elaborada considera os quatros primeiros níveis 
taxonômicos de relevo, onde foram observados os processos morfogenéticos e a 
morfodinâmica da bacia hidrográfica. O estudo utilizou técnicas de 
geoprocessamento, de processamento digital de imagens e trabalhos de campo 
para mapeamento de cada uma das unidades. O primeiro nível taxonômico 
representou as maiores unidades em dimensão da compartimentação, sendo 
subdividido em: planalto da Borborema, depressão periférica da Borborema e 
depósitos sedimentares do Quaternário. O segundo nível da classificação 
representou os compartimentos com características genéticas comuns, agrupando 
feições semelhantes, considerando a ação climática ao longo do tempo geológico, 
sendo analisada a geologia e altimetria, nas unidades mapeadas. No terceiro nível 
taxonômico as classes foram definidas como um arranjo de declividade, amplitude 
altimétrica e aspectos morfométricos semelhantes em seus diversos tipos de 
modelados. A quarta unidade analisada possibilitou a discriminação dos tipos de 
formas de relevo, que são resultados da recorrência dos materiais correlativos 
superficiais, sendo observadas as alterações de solos e rochas e as feições 
superficiais. A análise do mapeamento geomorfológico da bacia hidrográfica em 
estudo serve como subsídio para um ordenamento territorial, permitindo o 
conhecimento das potencialidades ambientais e diminuindo os efeitos negativos dos 
usos inadequados dos recursos naturais, podendo ser empregada como instrumento 
para levantamento de informações necessárias que subsidiem o planejamento e 
gestão de bacias hidrográficas e possibilitam um diagnóstico aprofundado. 
 
Palavras chaves: Bacia Hidrográfica, Mapeamento e Análise Geomorfológica, Rio 
Mundaú. 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this work is to perform the mapping and characterization of 
geomorphic units of the watershed of the Mundaú River, located between the states 
of Pernambuco and Alagoas, northeastern Brazil, by interpreting the forms of relief, 
considering different scales of identification and analysis. The elaborate 
geomorphological compartmentation considers the first four taxonomic levels of 
relief, where the morphogenetic processes and morphodynamics of the watershed 
were observed. The study used GIS techniques, digital image processing and field 
work to map each of the units. The first taxonomic level represented the largest units 
in size of the subdivision, being subdivided into plateau of Borborema, peripheral 
depression of Borborema and Quaternary sedimentary deposits. The second level of 
classification represented the compartments with common genetic characteristics, 
grouping similar features, considering the climate action over geological time, and 
analyzed the geology and altitude, the mapped drives. In the third taxonomic level 
classes were defined as a slope arrangement, altimetry amplitude and similar 
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morphometric aspects in its various types of modeled. The fourth unit analyzed 
enabled the discrimination of the types of landforms that are the result of the 
recurrence of superficial correlative materials, soils changes being observed and 
rocks and surface features. Analysis of the geomorphological mapping of the 
watershed under study serves as input for land use planning, permitting knowledge 
of environmental potentials and decreasing the negative effects of inadequate use of 
natural resources and can be used as a tool for raising necessary information to 
subsidize the planning and watershed management and enable a thorough 
diagnosis. 
 
Keywords: Hydrographic Basin, geomorphological mapping and analysis, River 
Mundaú. 
 
3.1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo foi o de realizar o mapeamento e caracterização das 

unidades geomorfológicas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú (BHRM), localizada 

entre os Estados de Pernambuco e Alagoas, região Nordeste do Brasil, através da  

interpretação das formas do relevo, considerando diferentes escalas de identificação 

e análise. Com o mapeamento geomorfológico é possível compreender as formas do 

relevo, observando sua gênese e os processos atuantes em sua estrutura e 

modelado.  

Localizada entre a mesorregião do Agreste Pernambucano e o Leste 

Alagoano, entre as coordenadas 8º42’ e 9º36’ de latitude Sul e 36º39’ e 35º47’ de 

longitude Oeste (Figura 13), a BHRM ocupa uma área de 4.101,90 km² e abrange 16 

municípios do Estado de Pernambuco (Angelim, Brejão, Caetés, Calçado, 

Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, 

Lajedo, Palmeirina, Quipapá e São João) e 17 municípios do Estado de Alagoas 

(Atalaia, Branquinha, Capela, Chã Preta, Flexeiras, Ibateguara, Maceió, Messias, 

Murici, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Santana Do Mundaú, 

São José da Laje, Satuba, União Dos Palmares). 
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Figura 13. Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú levando em 

consideração os Estado de Pernambuco e Alagoas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A área em estudo foi classificada e subdividida por Gomes et al. (2014), em 

seis sub-bacias (alto, médio e baixo curso do Mundaú, do Canhoto, Inhaúma e 

Satuba), e, para tanto, foram utilizados critérios de hierarquia fluvial, e as grandes 

estruturas geomorfológicas presentes em suas unidades morfoestruturais foram 

classificadas em: planalto da Borborema; depressão periférica da Borborema e 

depósitos sedimentares do Quaternário, sendo que estes influenciam diretamente a 

distribuição e os padrões de drenagem. 

Da Silva (2009) estudou o clima desta bacia hidrográfica e classificou como 

do tipo Köppen, Aw (Tropical, onde o inverno é a estação seca). Segundo este autor 

a precipitação média na bacia é de 900 mm anual, podendo atingir até 2000 mm 

anual próximo à região litorânea, devido à influência das brisas marítimas e de 

sistemas atmosféricos globais que transportam mais umidade para o continente, 

provocando maior concentração de chuvas nessa área. Os maiores índices 

pluviométricos concentram-se nos meses de fevereiro a julho, correspondendo a 

aproximadamente 73% de toda precipitação anual local. 
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A análise do mapeamento e análise das unidades geomorfológicas servem 

como subsídio para um ordenamento territorial adequado à bacia hidrográfica em 

estudo, permitindo um melhor aproveitamento das potencialidades ambientais e 

diminuindo os efeitos negativos dos usos inadequados dos recursos naturais. 

Segundo Casseti (2005), a análise geomorfológica oferece subsídios ao uso e 

ocupação do modelado na escala de tempo histórico, disponibilizando recursos e 

informações sobre a apropriação para os diferentes compartimentos do relevo, 

independente das supostas restrições ao uso ou ocupação. 

Para Christofoletti (2003), a análise geomorfológica em bacias hidrográficas é 

essencial na compreensão de sua diversidade topográfica e estudos morfométricos, 

oferecendo vários tipos de indicadores que podem ser empregados para avaliar os 

aspectos relacionados ao comportamento hidrológico.  

 Desta forma, na bacia hidrográfica é possível reconhecer e estudar as inter-

relações existentes entre os diversos elementos da paisagem e os processos que 

atuam na sua esculturação (BOTELHO, 1999). Nesse sentido, é importante 

considerar as características geomorfológicas da bacia hidrográfica, analisando-a de 

forma sistêmica e considerando-a de forma integrada, pois essas características 

refletem inúmeros processos de sua evolução e determinam sua capacidade de 

suporte à ocupação, possibilitando um melhor aproveitamento dos recursos naturais 

e um diagnóstico adequado sobre os mesmos.  

Sendo assim, o mapeamento geomorfológico serve como instrumento para 

levantamento de informações necessárias que subsidiam o planejamento e gestão 

de bacias hidrográficas e possibilitam um diagnóstico aprofundado. 

3.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1 Materiais 

A pesquisa teve início com o levantamento bibliográfico e dos dados 

cartográficos. A bibliografia serviu como base teórica / metodológica, subsidiando 

referências entre as principais técnicas de mapeamento geomorfológico e sendo de 

fundamental importância para determinação da escala de mapeamento e as 

legendas empregadas em cada unidade taxonômica.  

Os dados cartográficos levantados foram organizados e gerenciados em um 

Geodatabase, baseado em arquivos do ArcGIS 10.2, onde foram feitos a integração, 
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o armazenamento e as operações de processamento digital de imagens. O banco de 

dados criado permite integrar todas as cenas e os outros insumos cartográficos 

levantados, ficando disponível para análise e interpretação em formato digital. A 

figura 14 apresenta o fluxograma com as etapas da metodologia adotadas no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

 Figura 14. Fluxograma da metodologia adotado no desenvolvimento mapeamento e 

caracterização das unidades geomorfológicas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Foram utilizados dados altimétricos do Radar SRTM (Shuttle Radar 

Topographic Mission), reamostrados de 90 metros para 30 metros pelo método da 

Kriegagem (VALERIANO; ROSSETTI, 2011), detalhado e disponível por Valeriano 

(2008) em http://www.dsr.inpe.br/topodata/. As cenas SRTM utilizadas foram: 

08S375ZN, 09S375ZN, 08S36_ZN e 09S36_ZN, correspondendo ao Modelo Digital 

de Elevação (MDE) no formato GeoTiff (.tif) e, dados orbitais óticos da constelação 

RapidEye, com 5 metros de resolução espacial e 5 bandas espectrais, 

disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2013). 

Na adequação dos documentos cartográficos adquiridos ao longo do 

levantamento e gerados na pesquisa, o fator de escala foi levado em consideração, 

onde foram observadas as escalas originais de cada base cartográfica. Objetivando 
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a adequação e a padronização da mesma, foi determinado, para a pesquisa a 

escala de 1:100.000, já que os dados do SRTM estão limitados a essa escala. 

Devido a natureza dos dados altimétricos, cujas características variam com a escala 

de análise/representação (FERNÁNDEZ et. al, 2012). 

3.2.2 Processamento Digital de Imagens (PDI) 

As técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI) foram aplicadas para 

facilitar a extração de informações contidas nas imagens em estudo. As técnicas 

dividiram-se em atividades de pré-processamento, realce e análise (INPE, 2008). 

O pré-processamento objetivou organizar as cenas da área em estudo com um 

índice de cenas e reprojetar as cenas para um sistema de projeção geográfico, já 

que a bacia está localizada nos limites dos fusos 24 e 25. Não foi preciso fazer 

nenhuma correção geométrica e nem calibração radiométrica já que as cenas já 

estavam ortorretificadas. 

Já na etapa de realce, visando ressaltar as informações relativas à 

compartimentação geomorfológica, foi utilizada a técnica de filtragem passa-alta, 

que serviu para exacerbar os valores de alta frequência das imagens, onde as 

feições identificadas com esses filtros resultam da modificação dos níveis de cinza, 

valorizando os detalhes.  

O processamento dos dados altimétricos serviu para fornecer informações 

relativas à morfometria e hidrografia da bacia, sendo aplicada uma técnica de 

filtragem (EASTMAN, 2006), que serviu para promover uma expressiva melhoria das 

características morfológicas e visuais da drenagem (FERNÁNDEZ et. al, 2012). 

A extração automática de drenagens é baseada na estimativa da área de 

captação, onde a mesma é definida como a soma de todas as áreas superficiais das 

células, cujo escoamento contribui para o ponto em questão (FERNÁNDEZ et. al, 

2012). O algoritmo de fluxo utilizado é do tipo determinístico de infinitas direções 

(TARBOTON; BRAS; ITURBE, 1991), já que o mesmo apresenta nas redes de 

drenagem extraídas, seguindo metodologia utilizada por MEDEIROS; FERREIRA; 

FERREIRA (2009) SCHUCH; LOCH (2011), GÓES; CIRILO (2011), LEITE; 

ALMEIDA; FERREIRA DA SILVA (2012), GOMES et. al (2014), onde foi possível 

gerar, automaticamente, sua delimitação e sua hidrografia, permitindo gerar os 

dados morfométricos. 
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3.2.3 Mapeamento e caracterização das unidades geomorfológicas 

Para o mapeamento e caracterização das unidades geomorfológicas da 

BHRM, adaptou-se a metodologia proposta por Ross (1991; 1992) e (IBGE, 2009), 

onde foi levada em consideração até a quarta Taxonomia de Relevo, permitindo 

classificá-las em: unidades Morfoestruturais, unidades Morfoesculturais, unidades 

Morfológicas e os tipos de formas de relevo, sendo adaptado à realidade e 

características da área de estudo. 

Durante o levantamento de campo a bacia em estudo foi percorrida com o 

apoio de um receptor GPS, de uma câmera fotográfica, com o auxílio das imagens 

RapidEye e mapas altimétricos, facilitando, assim, a análise e levantamento das 

unidades geomorfológicas. 

As unidades Morfoestruturais representam o 1º táxon compreendendo as 

maiores unidades na compartimentação do relevo. Para subsídio do mapeamento 

dessas unidades utilizou-se as imagens de relevo sombreado, o MDE e as cenas 

RapidEye. A partir daí, foi possível identificar os efeitos da estrutura no relevo, 

podendo ser mapeado em escala média, ocorrendo regionalmente. De posse do 

MDE, foi possível criar uma Rede Triangular Irregular (Triangulated Irregular Network 

- TIN), utilizando a ferramenta 3D Analyst, e esse TIN permitiu interpretar 

visualmente, levando-se em consideração a textura, o tamanho e a forma das 

grandes estruturas. 

As unidades Morfoesculturais determinam o 2º táxon, constituindo o segundo 

nível hierárquico da classificação do relevo, representado os compartimentos 

inseridos nos conjuntos litomorfoestruturais que lhes conferem características 

genéticas comuns, agrupando feições semelhantes, associadas às formações 

superficiais e às fitofisionomias (IBGE, 2009). Analisando o relevo sombreado e a 

declividade foi possível interpretar essa unidade a partir das sombras, da altura, 

padrão e localização das estruturas. 

Na identificação das unidades morfológicas, os trabalhos de campos foram de 

fundamental importância, pois mesmos identificando as unidades mapeadas nas 

cenas RapidEye, ainda surgiam dúvidas em algumas feições. Essas unidades 

representam o 3º táxon, e definem o arranjo de formas altimétricas e 

fisionomicamente semelhantes em seus diversos tipos de modelados. Depois de 
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elaborado um mapeamento preliminar das classes identificadas. A partir daí, as 

verdades terrestres foram averiguadas, sendo então observados os limites, a 

declividade, a amplitude altimétrica e a morfometria desenvolvida de cada unidade. 

Os tipos de formas de relevo apresentam definição geométrica similares em 

função de uma gênese e morfogênese atuantes, resultando na recorrência dos 

materiais correlativos superficiais, sendo observados as alterações de solos e 

rochas e as feições superficiais. Representando o 4º táxon, a unidade mapeada 

apresenta o maior nível de detalhe entre as unidades  avaliadas nesse estudo, 

sendo necessário determinar as chaves de interpretação e utilizar todos os dados 

até aqui desenvolvidos: cenas RapidEye, relevo sombreado, cenas onde foram 

utilizados os filtros passa alta/baixa, declividade, TIN, dados morfométricos, e 

analisando as tonalidade/cor, textura, tamanho, forma, sombra, altura, padrão e 

localização de todas as unidades identificadas. O resultando da recorrência dos 

materiais correlativos superficiais foram determinados em três tipos de forma de 

relevos na área mapeada: acumulação, aplanamento e dissecação. 

As formas de acumulação são diferenciadas, em função de sua gênese, em: 

acumulação da planície fluvial, acumulação do terraço fluvial, acumulação da 

planície e terraço fluvial, acumulação da planície lagunar, acumulação do terraço 

lagunar, acumulação da planície fluviolacustre, acumulação do terraço fluviolacustre, 

rampas de colúvios e plano de inundação.  

As formas de aplanamento foram identificadas pela definição de sua gênese e 

funcionalidade, combinadas ao seu estado atual de conservação ou degradação 

impostas por episódios erosivos posteriores à sua elaboração, sendo classificadas 

em pediplano degradado inumado e pediplano retocado inumado. 

As formas de dissecação foram classificadas de forma mais generalizada, 

sendo caracterizadas como dissecadas homogêneas, dissecadas estruturais e 

dissecadas em ravinas. Os dois primeiros são definidos pela forma dos topos e pelo 

aprofundamento e densidade da drenagem. As feições de topo do relevo são 

classificadas em: convexas (c), tabulares (t) e aguçadas (a). 

Além das formas dos topos, foram observados dados morfométricos da 

densidade e do aprofundamento da drenagem. Outro elemento essencial é a 
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declividade, largamente utilizada na identificação e caracterização das unidades 

geomorfológicas (Tablea 7). 

Tabela 7 - Formas de dissecação levando em consideração o aprofundamento da 
das incisões e densidade da drenagem. 
Aprofundamento 
das Incisões (2º 

Dígito) 

Densidade de Drenagem (1º Dígito) 

Muito 
grosseira 

Grosseira Média Fina Muito fina 

Muito Fraco 11 21 31 41 51 

Fraco 12 22 32 42 52 

Médio 13 23 33 43 53 

Forte 14 24 34 44 54 

Muito Forte 15 25 35 45 55 

 

3.3. RESULDADOS E DISCUSSÕES 

  A compartimentação geomorfológica foi elaborada levando em 

consideração os quatros primeiros níveis taxonômicos de relevo (Ross, 1991; Ross, 

1992; IBGE, 2009), onde foram mapeados e caracterizados observando os 

processos morfogenéticos e a morfodinâmica da bacia hidrográfica do Rio Mundaú 

(BHRM), sendo identificadas as grandes unidades de relevo citados anteriormente, e 

os tipos de formas de relevo (Figura 15). Para isso, considera-se as diferentes 

escalas de identificação e análise do relevo (Tabela 8). 
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Figura 15. Unidades geomorfológicas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú levada 

em consideração até a quarta Taxonomia de Relevo, permitindo classificar as 

unidades Morfoestruturais, unidades Morfoesculturais, unidades Morfológicas e os 

tipos de formas de relevo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 8 - Compartimentação geomorfológica dos quatros primeiros níveis 

taxonômicos de relevo da BHRM, identificando as unidades Morfoestruturais, as 

unidades Morfoesculturais, unidades Morfológicas e os tipos de formas de relevo. 

UNIDADES 

MORFOESTRUTURAIS 

UNIDADES 

MORFOESCULTURAIS 

UNIDADES 

MORFOLÓGICAS 

TIPOS DE FORMAS DE 

RELEVO 

Planalto da Borborema 

Cimeira da Borborema 

Chapadas e Platôs Apf4, Da35, Dr 

Platôs Baixos 
Apf4, Da44, Dc42, DEa35, 

DEt33, Dr, Dt32, Dt43 

Planalto Apf4, Da35, Dt43 

Superfícies residuais Colinas e Morros dissecados 

Apf2, Apf3, Dc35, Dc52, 

DEa15, DEa25, DEa44, 

DEa52, DEc33, DEc35, 

DEc42, DEt33, Dr, Dt32, 

Dt52 

Depressão Periférica da 

Borborema 

Depressão encaixada 
Alvéolo Ai, Apf2, DEa45 

Cristas residuais Apf2, Dc52 

Depressão periférica Sopé da Borborema Ai, Apf1, Atf1, Dc51 

Depósitos Sedimentares do 

quaternário 

Planícies 

Planície Fluvial Apf, Aptf, Atf, 

Planície fluviolagunar Apfl, Atfl 

Planície lagunar Aplg 

Tabuleiros 
Tabuleiro de transição Pri 

Tabuleiros costeiros Arc, Pgi 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O primeiro nível taxonômico apresenta as Morfoestruturas e compreende as 

maiores unidades na compartimentação. Ocorrem em escala regional e permite 

classificar as unidades geomorfológicas, identificando as grandes estruturas do 

relevo. A BHRM possui suas nascentes situadas no Planalto da Borborema, 

seguindo seu curso pela depressão periférica da Borborema, atravessando os 

depósitos sedimentares do quaternário, até desaguar na Lagoa Mundaú, 

percorrendo em linha reta aproximadamente, 195,073 km em seu percurso, no 

sentido noroeste / sudeste (NO/SE). A figura 16 apresenta a compartimentação dos 

três primeiros níveis taxonômicos de relevo, identificando as unidades 

Morfoestruturais, as unidades Morfoesculturais e unidades Morfológicas. 
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Figura 16. Compartimentação geomorfológica dos três primeiros níveis taxonômicos 

de relevo identificando as unidades Morfoestruturais, as unidades Morfoesculturais e 

unidades Morfológicas. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O planalto da Borborema pôde ser subcompartimentada segundo as 

Morfoesculturas em cimeira da Borborema (Figura 17. A) e superfícies residuais, 

estando situadas em terras altas, acima de 200 metros de altitude, ao norte do rio 

São Francisco, estruturado nos diversos litotipos cristalinos correspondentes aos 

maciços arqueanos remobilizados, sistemas de dobramentos brasilianos e intrusões 

ígneas neoproterozóicas sin-tardi- e pós-orogênicas (CORRÊA et. al., 2010). 

A depressão periférica da Borborema foi subdividida em depressão encaixada 

(Figura 17. B) e depressão periférica, estando situados entre 130 e 180 metros e 

entre 85 e 100 metros de altitude respectivamente, estruturado no Complexo Belém 

do São Francisco, com predominância de rochas metamórficas do domínio dos 

complexos gnaisse-migmatíticos e granulitos, apresentando um arcabouço 

moderadamente a intensamente fraturada (distribuição irregular). 

Os depósitos sedimentares do quaternário foram divididos em Planícies e em 

Tabuleiros. O primeiro apresenta as áreas mais baixas da bacia, situadas entre 10 e 

70 metros de altitude em relação ao nível do mar. Os segundos mostram uma 

altitude variada situados entre 130 e 190 metros, estruturados no Complexo 
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Arapiraca, na transição da depressão periférica da Borborema. Na porção mais ao 

sul, próximo à Lagoa Mundaú (Figura 17. C), o Grupo Barreiras possui 

predominância de rochas sedimentares do cenozoico, que estão pouco a 

moderadamente consolidados. Podemos observar, também, depósitos 

flúviolagunares de material superficial inconsolidado e depositados em meio aquoso 

(CPRM, 2010). 

Figura 17. Primeiro nível taxonômico apresentando as Unidades Morfoestruturais: A) 

Planalto da Borborema; B) Depressão Periférica da Borborema, estruturado no 

Complexo Belém do São Francisco; C) Depósitos Sedimentares do Quaternário. 

   

Fonte: Fotografias de Gomes (2013) 

As três primeiras classes Morfoestruturais foram subdivididas, onde os 

compartimentos gerados pela ação climática ao longo do tempo geológico, 

permitiram analisar sua geologia e altimetria, e essas unidades foram classificadas e 

mapeadas em: cimeira da Borborema e superfícies residuais (Planalto da 

Borborema); depressão encaixada e depressão periférica (Depressão Periférica da 

Borborema) e planícies e tabuleiros (Depósitos Sedimentares do Quaternário). 

Constituindo o segundo nível hierárquico da classificação do relevo e representado 

por compartimentos inseridos nos conjuntos litomorfoestruturais, que lhes conferem 

características genéticas comuns, agrupando feições semelhantes, associadas às 

formações superficiais e às fitofisionomias (IBGE, 2009). 

O terceiro nível taxonômico as classes foram definidas como um arranjo de 

declividade, amplitude altimétrica e aspectos morfométricos semelhantes em seus 

diversos tipos de modelados, permitindo identificar compartimentos diferenciados de 

uma mesma unidade Morfoescultural. Esses compartimentos estão relacionados a 

processos morfoclimáticos do seu desenvolvimento, com participação dos eventos 

tectônicos e/ou diferenciações litoestratigráficas, e desconsiderar influências do 

clima do presente na sua esculturação. Podendo ser subdivididas e mapeadas em 

C B A 
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12 unidades: chapadas e platôs, planalto e platôs baixos (Cimeira da Borborema); 

colinas e morros dissecados (Superfícies Residuais); alvéolo, cristas residuais 

(Depressão Encaixada); sopé da Borborema (Depressão Periférica); tabuleiro de 

transição e tabuleiros costeiros (Tabuleiros); planície fluvial, planície fluviolagunar e 

planície lagunar (Planícies). 

As chapadas e platôs correspondem à unidade mais alta da bacia, com uma 

amplitude altimétrica de 210 metros. Sua declividade é variada, predominando 51% 

da área dessa unidade, e possui uma declividade ondulada (4,58 -11,31º), 22% de 

área possui declividade fortemente ondulado (11,31-24,23º) e 22% suave ondulado 

(1,72 -4,58º). Apresenta um mosaico de solos com predominância de latossolo 

amarelo, argissolo amarelo (granulometria média) e neossolo regolítico 

(granulometria média a arenosa) (EMBRAPA, 2013). A litologia é variada e 

composta por: quartzitos micáceos, quartzitos-feldspáticos e metarcósios bandados 

com intercalações de rochas calcissilicáticas (CPRM, 2014). Podem ser mapeados 

três tipos de formas de relevos e feições superficiais, possuindo características de 

acumulação e de dissecação.  

A planície fluvial encaixada (Apf4) possui características de acumulação 

superficiais, correspondendo uma planície de primeira ordem de hierarquia fluvial, 

predominando nascentes com ocorrências de solos arenosos (neossolos flúvicos). 

As formas de dissecação foram classificadas em dissecados homogêneos aguçadas 

(Da35) e dissecações em ravinas (Dr). A primeira com incisões de drenagens muito 

fortes e uma densidade de drenagem média, já a segunda com características de 

escoamento concentrado. A figura 18 mostra a altimetria, declividade e hierarquia 

fluvial das sub-bacias. 
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Figura 18. A) Altimetria da área em estudo; B) Declividade em graus da bacia e sub-

bacias; C) Hierarquia fluvial, chegando a 7ª ordem em seu canal principal.

 

Fonte: Elaborado pelos autores levando em consideração MDE desenvolvido. 

 

Já o planalto possui uma amplitude altimétrica de 105 metros, com 

predominancia de 54% de área com declividade ondulada (4,58 - 11,31º), 33% 

suave ondulado (1,72 - 4,58º) e 9% da área com relevo fortemente ondulado 

(11,31 - 24,23º). Apresenta uma litologia composta por: derivados de biotita e níveis 

de quartzito. Possuindo um mosaico de solos com predominância de planossolo 

háplico, argissolo vermelho-amarelo, latossolo amarelo, argissolo amarelo, 

neossolos regolítico. Três tipos de formas de relevos e feições superficiais, 

possuindo características de acumulação e de dissecação foram mapeadas. Planície 

fluvial encaixada, que se caracteriza por ter uma área plana resultante de 

acumulação fluvial, hierarquicamente correspondendo a rios de primeira ordem 

(Apf4). Formas de relevo com características dissecadas homogêneos aguçadas 

com densidade média e aprofundamento das incisões e de drenagem muito forte 

(Da35) e formas de relevo dissecada em ravinas com alta densidade de incisões 

resultantes da atuação do escoamento concentrado (Dr). 

Os platôs baixos apresentam uma amplitude altimétricas variada, de 90 

metros para sub-bacia do rio Canhoto, de 220 metros para sub-bacia do Inhaúma e 

A B 

C 
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190 metros para o Alto Mundaú. Ceca de 48 % da área possuem uma declividade 

ondulada (4,58 - 11,31º), 29% de relevo plano (< 1,72º) e 18% relevo suave 

ondulado (1,72 - 4,58º). Apresenta uma litologia composta por: derivados de biotita e 

níveis de quartzito. (CPRM, 2010). Os solos são predominantemente formados por 

latossolo amarelo, argissolo amarelo (granulometria média), neossolo regolítico 

(granulometria média a arenosa) e neossolos flúvicos (EMBRAPA, 2013). 

Entre os tipos de formas de relevos e feições superficiais desta unidade, 

possuem características de acumulação e de dissecação, onde os relevos 

dissecados homogêneos possuem o topo do relevo do tipo aguçados, tabulares e 

convexas, com densidade variando de fina a média e aprofundamento das incisões 

e de drenagem entre fraco e forte (Da44, Dc42, Dt32, Dt43). Os relevos dissecados 

estruturais com topo do relevo tabular e convexas com densidade média e 

aprofundamento das incisões de drenagem entre média e muito forte (DEa35 

DEt33). Estruturas dissecadas em ravinas de alta densidade de incisões, resultantes 

da atuação do escoamento concentrado (Dr). E áreas de acumulação de planície 

fluvial, resultante de acumulação fluvial, correspondendo às várzeas (Apf4). 

A tabela 9 apresenta amplitude altimétrica, declividade, morfometria e os tipos 

de formas de relevo encontradas em cada uma das unidades morfológicas 

mapeadas, sendo caracterizados as incisões densidade de drenagem. 

Tabela 9 - Caracterização das unidades morfológicas mapeadas, apresentando a 

amplitude altimétricas, declividade, morfometria e os tipos de formas de relevo. 

UNIDADES 
MORFOLÓGICAS 

AMPLITUDE ALTIMÉTRICAS / 
DECLIVIDADE / MORFOMETRIA 

TIPOS DE 
FORMAS DE 

RELEVO 

INCISÕES DENSIDADE DE DRENAGEM / 
CARACTERÍSTICAS 

Chapadas e 
Platôs 

Amplitude altimétricas de 210 
metros. Sua declividade é variada 
predominando 51% da área dessa 
unidade uma declividade 
ondulada (4,58 - 11,31º), 22% de 
área com declividade fortemente 
ondulado (11,31 - 24,23º) e 22% 
suave ondulado (1,72 - 4,58º). 

Acumulação 

Planície Fluvial Encaixada - Área plana resultante 
de acumulação fluvial sujeita a inundações 
periódicas, correspondendo às várzeas atuais. 
Ocorre nos vales com preenchimento aluvial 
(Apf4) 

Dissecados 
Homogêneos 

Aguçadas com densidade média e 
aprofundamento das incisões e de drenagem 
muito forte (Da35). 

Dissecados 
em Ravinas 

Alta densidade de incisões resultantes da atuação 
do escoamento concentrado (Dr). 

Planalto 

Amplitude altimétricas de 105 
metros. Predominando 54% de 
área com declividade ondulado 
(4,58 - 11,31º), 33% suave 
ondulado (1,72 - 4,58º) e 9% da 
área com fortemente ondulado 
(11,31 - 24,23 º) 

Acumulação Planície fluvial 

Dissecados 
Homogêneos 

Aguçadas com densidade média e 
aprofundamento das incisões e de drenagem 
muito forte (Da35). 

Dissecados 
Homogêneos 

Tabular com densidade fina e aprofundamento 
das incisões de drenagem média (Dt43). 

Platôs Baixos 

Amplitude altimétricas variada, de 
90 metros para sub-bacia do rio 
Canhoto, de 220 metros para sub-
bacia do Inhaúma e 190 metros 
para o Alto Mundaú. 48% da área 

Acumulação 

Planície Fluvial - Área plana resultante de 
acumulação fluvial sujeita a inundações 
periódicas, correspondendo às várzeas atuais. 
Ocorre nos vales com preenchimento aluvial 
(Apf4) 
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possui uma declividade ondulado 
(4,58 - 11,31º), 29% de relevo 
plano (< 1,72º) e 18% suave 
ondulado (1,72 - 4,58º). 

Dissecados 
Homogêneos 

Aguçada, tabular e convexas com densidade 
variando de fina a média e aprofundamento das 
incisões e de drenagem entre fraco e forte (Da44, 
Dc42, Dt32, Dt43). 

Dissecados 
Estruturais 

Tabular e convexas com densidade média e 
aprofundamento das incisões de drenagem entre 
média e muito forte (DEa35 DEt33). 

Dissecados 
em Ravinas 

Alta densidade de incisões resultantes da atuação 
do escoamento concentrado (Dr). 

Colinas e Morros 
dissecados 

Amplitude altimétricas de 460 
metros. Predominando 46% da 
área com fortemente ondulado 
(11,31 - 24,23º), 25% ondulado 
(4,58 - 11,31º), 17% da área com 
montanhoso (24,23 - 36,87º). 

Acumulação 

Planície Fluvial - área plana resultante de 
acumulação fluvial sujeita a inundações 
periódicas, correspondendo às várzeas atuais. 
Ocorre nos vales com preenchimento aluvial 
(Apf3). 

Dissecados 
Homogêneos 

Tabular e convexas com densidade variando de 
muito fina e média e aprofundamento das incisões 
de drenagem entre fraco e muito forte (Dc35 
Dc35, Dc52, Dt32, Dt52). 

Dissecados 
Estruturais 

Aguçada, tabular e convexas com densidade 
variando de fina a muito grosseira e 
aprofundamento das incisões e de drenagem 
entre fraco e muito forte (DEa15, DEa25, DEa44, 
DEa52, DEc33, DEc35, DEc42, DEt33) 

Dissecados 
em Ravinas 

Alta densidade de incisões resultantes da atuação 
do escoamento concentrado (Dr). 

Alvéolo 

Amplitude altimétricas de 160 
metros. Predominando 44% da 
área suave ondulado (1,72 -
4,58º), 26 % ondulado (4,58 -
11,31º), 20% relevo plano (< 
1,72º). 

Acumulação 

Plano de Inundação - Planos convergentes, 
arenosa, sujeita ou a inundações periódicas, 
podendo apresentar arreísmo precariamente 
incorporadas à rede de drenagem (Ai). 

Acumulação 

Planície Fluvial - área plana resultante de 
acumulação fluvial sujeita a inundações 
periódicas, correspondendo às várzeas atuais. 
Ocorre nos vales com preenchimento aluvial 
(Apf2) 

Dissecados 
Estruturais 

Aguçada com densidade fina e aprofundamento 
das incisões de drenagem entre média e muito 
forte (DEa45). 

Cristas residuais 

Amplitude altimétricas de 100 
metros. Predominando 47% da 
área com fortemente ondulado 
(11,31 - 24,23º), 28% ondulado 
(4,58 - 11,31º), 12% da área com 
montanhoso (24,23 - 36,87º). 

Acumulação 

Planície Fluvial Encaixada -  área plana resultante 
de acumulação fluvial sujeita a inundações 
periódicas, correspondendo às várzeas atuais. 
Ocorre nos vales com preenchimento aluvial 
(Apf2) 

Dissecados 
Homogêneos 

Convexa com densidade muito fina e 
aprofundamento das incisões e de drenagem 
fraca (Dc52). 

Sopé da 
Borborema 

Amplitude altimétricas de 33 
metros. Predominando 31% de 
área com declividade ondulado 
(4,58 - 11,31º), 30% suave 
ondulado (1,72 - 4,58º) e 20% da 
área com fortemente ondulado 
(11,31 - 24,23 º) 

Acumulação 

Plano de Inundação - planos convergentes, 
arenosa, sujeita ou a inundações periódicas, 
podendo apresentar arreísmo precariamente 
incorporadas à rede de drenagem (Ai). 

Acumulação 

Planície Fluvial - área plana resultante de 
acumulação fluvial sujeita a inundações 
periódicas, correspondendo às várzeas atuais. 
Ocorre nos vales com preenchimento aluvial 
(Apf1) 

Acumulação 

Terraço Fluvial – acumulação fluvial de forma 
levemente inclinada, entalhada devido às 
mudanças de condições de escoamento e 
consequente retomada de erosão (Atf1). 

Dissecados 
Homogêneos 

Convexa com densidade muito fina e 
aprofundamento das incisões e de drenagem 
muito fraca (Dc51). 

Planície Fluvial 

Amplitude altimétricas de 30 
metros. Predominando 34% da 
área com fortemente ondulado 
(11,31 - 24,23º), 32% de área com 
declividade ondulado (4,58 - 
11,31º), 19 % suave ondulado 
(1,72 - 4,58º). 

Acumulação 

Planície Fluvial - área plana resultante de 
acumulação fluvial sujeita a inundações 
periódicas, correspondendo às várzeas atuais. 
Ocorre nos vales com preenchimento aluvial (Apf) 

Planície 
fluviolagunar 

Amplitude altimétricas de 20 
metros. Predominando 45% 
relevo plano (< 1,72º), 24% suave 
ondulado (1,72 - 4,58º), 19% de 
área com declividade ondulado 
(4,58 - 11,31 º), 

Acumulação 

Planície Fluviolacustre – Apfl área plana 
resultante da combinação de processos de 
acumulação fluvial e lacustre, podendo comportar 
canais anastomosados, paleomeandros e diques 
marginais (Apfl).  Terraço Fluviolacustre – 
Acumulação fluviolacustre levemente inclinada, 
entalhada devido às variações de nível da lâmina 
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de água provocadas por mudanças de condições 
de escoamento e consequente retomada de 
erosão (Atfl). 

Planície lagunar 

Amplitude altimétricas de 5 
metros. Predominando 39% 
relevo plano (< 1,72º), 35% suave 
ondulado (1,72 - 4,58º), 14% de 
área com declividade ondulado 
(4,58 -11,31 º), 

Acumulação 

Planície Lagunar – área plana resultante da 
combinação de vários processos formadores dos 
corpos lagunares associados às barreiras 
costeiras (Aplg). 

Tabuleiro de 
transição 

Amplitude altimétricas de 40 
metros. Predominando 36% de 
área com declividade ondulado 
(4,58 - 11,31º), 33% da área com 
fortemente ondulado (11,31 - 
24,23º), 20 % suave ondulado 
(1,72 - 4,58º) 

Modelados de 
Aplanamento 

Pediplano Retocado Inumado - Superfície de 
aplanamento elaborada durante fases sucessivas 
de retomada de erosão, cujos processos geram 
sistemas de planos inclinados, às vezes 
levemente côncavos. Pode apresentar cobertura 
detrítica e/ou encouraçamentos com mais de um 
metro de espessura, indicando remanejamentos 
sucessivos (Pri) 

Tabuleiros 
costeiros 

Amplitude altimétricas de 140 
metros. Predominando 32% da 
área com fortemente ondulado 
(11,31 - 24,23º), 27% de área com 
declividade ondulado (4,58 - 
11,31º), 19% relevo plano (< 
1,72º). 

Acumulação 

Rampa de Colúvio – formas suavemente 
inclinadas, associadas à coalescência de 
depósitos coluviais provenientes das vertentes 
que se interdigitam e recobrem os depósitos 
aluvionares (Arc) 

Modelados de 
Aplanamento 

Pediplano Degradado Inumado - superfície de 
aplanamento parcialmente conservada, 
apresenta-se conservada Modelados de 
aplanamento, inumada por coberturas detríticas e 
de alteração, constituídas de couraças e/ou 
Latossolos (Pgi) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Marcado pela variação topográfica do seu relevo, o compartimento formado 

por Colinas e Morros dissecados (Figura 20. A) é a maior unidade Morfológica da 

BHRM, ocupando uma área de 1.565,73 km²; onde 46% possui uma topografia 

classificada como fortemente ondulada (11,31-24,23º), 25% ondulada (4,58 -11,31º), 

17% da área com superfície montanhosa (24,23-36,87º). Reflexo da litologia da 

unidade, onde as sequências dobradas metamorfizadas determinam os tipos de 

forma do relevo do tipo dissecado estrutural, apresentando topo de formas 

aguçadas, tabulares e convexas com densidade de drenagem variando de fina a 

muito grosseira, e aprofundamento das incisões e de drenagem entre fraco e muito 

forte (DEa15, DEa25, DEa44, DEa52, DEc33, DEc35, DEc42, DEt33), com 

presenças de biotita, migmatito e níveis de quartzito, anfibolito e mármore em sua 

litologia. Já as dissecações homogêneas foram classificadas como convexas e 

tabulares (Dc35, Dc52, Dt32, Dt52) com presenças de complexos granito-gnaisse-

migmatitose. Também identificamos um tipo de relevo com características de 

escoamento concentrado, classificado como dissecações em ravinas (Dr). 

A figura 19 apresenta os tipos de formas de relevo encontrado na BHRM, 

mostrando os locais das ocorrências e o grau de intensidade das incisões e 

densidade de drenagem com suas características. 

Figura 19. Compartimentação dos tipos de formas de relevo encontrado na BHRM. 
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Fonte: Elaborado pelos autores.  

A unidade morfológica correspondendo ao Alvéolo (Figura 20. C), apresenta 

uma litologia variada composta por variações de: migmatitos, ortognaisse, graníticos. 

Apresenta um mosaico de solos com predominância gleissolo em sua superfície 

mais plana (Ai), argissolo vermelho-amarelo, argissolo amarelo, neossolos flúvicos. 

Os tipos de formas de relevos presentes nessa unidade caracteriza-se pela 

acumulação (Ai, Apf2), recebendo todo material transportados das cristas residuais 

de seu entorno e dissecação estruturais devido à erosão de monólitos residuais 

(DEa45). 
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As cristas residuais (Figura 20. B) apresentam uma topografia com 

predominância de relevo fortemente ondulado (11,31 - 24,23º) representando 47% 

da área da unidade, 28% ondulado (4,58 - 11,31º), 12% da área com superfície 

montanhosa (24,23 - 36,87º). Formada por um mosaico de solos dentre eles: 

latossolo amarelo, argissolo amarelo, argissolo vermelho-amarelo, neossolos 

regolíticos e nessolos litólicos. Os tipos de forma de relevos são do tipo de 

acumulação em uma planície fluvial encaixada e de dissecados homogêneos 

convexa com densidade de drenagem muito fina e aprofundamento das incisões de 

drenagem fraca (Dc52). 

Figura 20. Unidades Morfológicas: A) Colinas e Morros Dissecados marcado pela 

variação topográfica do seu relevo; B) Cristas Residuais; C) Alvéolo área de 

acumulação cercada de cristas residuais. 

   

Fonte: Fotografias de Gomes (2013) 

No Sopé da Borborema podem ser identificados dois tipos de formas de 

relevo, o primeiro com características de acumulação (Ai, Apf1, Atf1), possuindo uma 

menor expressão topográfica, e o segundo formado pela dissecação homogênea 

devido à erosão regressiva das cristas residuais da Borborema (Dc51). O plano de 

Inundação (Ai) possui planos convergentes, arenosa, que estão sujeitos a 

inundações periódicas, podendo apresentar arreísmo precariamente incorporadas à 

rede de drenagem (Ai). A planície fluvial (Apf1) é resultado da acumulação fluvial 

sujeita a inundações periódicas. O terraço fluvial (Atf1) é levemente inclinada, 

entalhada devido às mudanças de condições de escoamento e consequente 

retomada de erosão (Atf1). O tipo de relevo de dissecação homogênea com topo 

convexo possui uma densidade muito fina e aprofundamento das incisões e de 

drenagem muito fraca (Dc51). 

 Localizada no sopé do planalto da Borborema os tabuleiros de transição 

possuem características de aplanamento elaborada durante fases sucessivas de 

C B A 
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retomada de erosão, formando áreas ora planas ora inclinadas, levemente 

côncavas. Formados por Argissolos (vermelho-amarelo). Há um predomínio de 

gnaisses e porções migmatíticas. Apresenta um tipo de forma de relevo denominado 

Pediplano Retocado Inumado (Pri). Cobertura dentrítica com mais de um metro de 

espessura, indicando remanejamentos sucessivos. 

Os tabuleiros costeiros (Figura 21. A) estão estruturados no Complexo 

Arapiraca, na transição depressão periférica da Borborema, com predominância de 

rochas metamórficas do domínio dos complexos gnaisse-migmatíticos e granulitos, 

apresentando uma estrutura intensamente fraturada (distribuição regular). Na porção 

mas ao sul, o Grupo Barreiras, com predominância de rochas sedimentares do 

domínio dos sedimentos cenozoicos, pouco a moderadamente consolidados. Os 

tipos de formas de relevos presentes nessa unidade caracteriza-se pela acumulação 

e aplanamento (Arc, Pgi), as rampas de colúvios (Arc) ocorrendo em setores de 

baixa encosta, em segmentos côncavos que caracterizam as reentrâncias, 

associadas à coalescência de depósitos coluviais provenientes das vertentes (Figura 

21. B). 

Figura 21. Tipos de formas de relevo: A) Pediplano Degradado Inumado; B) Rampa 

de Colúvio; C) Planície Fluviolacustre. 

   

Fonte: Fotografias de Gomes (2013) 

A unidade da planície fluvial possui áreas planas resultante de acumulação 

fluvial sujeita a inundações periódicas, correspondendo às várzeas atuais. Possui 

três tipos de formas de relevos caracteriza-se pela acumulação e aplanamento (Apf, 

Atf), é caracterizadas por predomínio de sedimentos quartzoarenosos, e o terraço 

fluvial arenito por conglomerático e argilito arenoso. 

A área plana resultante da combinação de processos de acumulação fluvial e 

lacustre, recebe o nome de planície fluviolaguna, combinando processos de 

acumulação fluvial e lacustre, sujeitos a inundações periódicas com barramentos. 

C B A 
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Entre os tipos de formas de relevos encontrados nessa unidade destacamos a 

planície fluviolagunar (Apfl) e os terraços fluviolacustre. 

A área plana formada pela área constantemente alagada pelos águas da 

lagoa do Mundaú recebeu o nome de planície lagunar (Aplg).  
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4. MAPEAMENTO DA COBERTURA E DO USO DA TERRA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO MUNDAÚ - PE/AL 
 

RESUMO 
 
O mapeamento da cobertura e uso da terra é de grande utilidade para o manejo do 
território e serve como ferramenta de planejamento e de orientação à tomada de 
decisão. O presente estudo tem como propósito avaliar a cobertura e o uso da terra 
na bacia hidrográfica do Rio Mundaú, localizada entre a mesorregião do Agreste 
Pernambucano e o Leste Alagoano, entre as coordenadas 8º42’ e 9º36’ de latitude 
Sul e 36º39’ e 35º47’ de longitude Oeste. Neste estudo foram aplicados os 
procedimentos técnicos e metodológicos adotados no Manual de Uso da Terra e 
Manual Técnico da Vegetação Brasileira para o desenvolvimento desse trabalho. 
Dessa forma, foram utilizadas imagens da constelação RapidEye, processadas 
através ferramentas de geoprocessamento e de análise espacial, tendo a cartografia 
servido como instrumento de análise e norteador da pesquisa. As técnicas de 
Processamento Digital de Imagens (PDI) foram aplicadas para facilitar a extração de 
informações contidas nas imagens em estudo, podendo dividí-las em pré-
processamento, de realce e análise dos dados. Considerando as informações 
estatísticas dos municípios banhados pela bacia e dos documentos bibliográficos, 
determinou-se as seguintes classes de mapeamento da cobertura e uso da terra: 
Área Urbana, Corpos D'água, Campestre, Florestal, Lavoura Permanente, Lavoura 
Temporária, Mata Ciliar Conservada, Mata Ciliar Degradada, Pecuária / Pastagem e 
Solo Exposto. Nos locais com ausência de informações devido à presença de 
elementos meteorológicos determinou-se a classe de Sombra / Nuvem. Para análise 
da cobertura vegetal adotou-se as nomenclaturas do Manual Técnico da Vegetação 
Brasileira, observando a relevância do sistema fitogeográfico, inventário das 
formações florestais e campestres e procedimentos para mapeamento da vegetação 
em escala regional. Os resultados mostram que a bacia em estudo encontra-se 
bastante antropizada, refletindo a necessidade de serem adotadas medidas 
mitigadoras, para diminuir o estado atual de degradação. Espera-se que os 
resultados dessa pesquisa subsidiem informações relevantes para que o poder 
público e a sociedade adotem medidas de planejamento e manejo dos recursos 
naturais de forma apropriada. 
 
Palavras chaves: Cobertura e uso da terra, bacia hidrográfica, análise da vegetação, 
Rio Mundaú. 
 

ABSTRACT 
 
The mapping of the cover and land use is of great use for the management of the 
territory and serves as a planning tool and guidance to decision making. This study 
aims to evaluate the coverage and land use in the watershed of the Mundaú River, 
located between the middle region of Pernambuco Agreste and the East Alagoas, 
between the coordinates 8º42 'and 9º36' south latitude and 36º39 'and 35º47' west 
longitude. This study applied the technical and methodological procedures in the 
Manual of Land Use and Technical Manuals of the Brazilian vegetation to develop 
this work. Thus, they used images of the RapidEye constellation, processed through 
geoprocessing tools and spatial analysis, and mapping served as an analytical tool 
and guiding the research. The Digital Image Processing techniques (PDI) were 
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applied to facilitate the extraction of information contained in the images under review 
and may split them into pre-processing, enhancement and analysis. Considering the 
statistical information of the municipalities bordering the basin and bibliographic 
documents determined the following mapping classes cover and land use: Urban 
Area, Bodies D'water, Campestre, Forestry, Farming Permanent, Temporary 
Farming, Forest Riparian Conserved, riparian forest Degraded, Livestock / Grassland 
and Bare Soil. In places with lack of information due to the presence of 
meteorological elements determined the class Shadow / Cloud. For analysis of 
vegetation cover was adopted classifications of Technical Manual of the Brazilian 
vegetation, noting the relevance of fitogeográfico system, inventory of forest 
formations and countryside and procedures for vegetation mapping on a regional 
scale. The results show that the basin under study is quite anthropized, reflecting the 
need to adopt mitigation measures to decrease the current state of degradation. It is 
expected that the results of this survey subsidize relevant information so that the 
government and society to adopt planning measures and management of natural 
resources properly. 
 
Keywords: Land use, Watershed, Vegetation analysis, Mundaú river 
 

4.1. INTRODUÇÃO 

O mapeamento da cobertura e uso da terra possui relevância para o manejo 

do território, pois nos traz o real conhecimento das formas de uso e de ocupação do 

espaço, servindo como ferramenta de planejamento e de orientação à tomada de 

decisão.  

Retratando as formas e a dinâmica de ocupação da terra, existe um valioso 

instrumento de construção dos indicadores ambientais, que permite avaliar a 

capacidade de suporte do ambiente (MIGUEL et al., 2012;  CUNHA e PINTON, 

2012). Tal conhecimento sobre o uso da terra tem obtido relevância pela 

necessidade de garantir meios apropriados para a gestão e controle dos recursos 

naturais.  

Atualmente, um momento de crise vem ocorrendo, crise esta que não deve 

cair no reducionismo e no maniqueísmo pontual, não é somente uma crise hídrica, 

climática, social, econômica, política ou moral, estamos vivenciando uma crise 

ambiental, onde a despreocupação com os recursos naturais têm se agravado, além 

da falta de meios para que o poder público possa legislar e agir contra os impactos 

causados no meio ambiente. 

O tema desenvolvimento sustentável que tanto vem sendo discutido em 

diferentes escalas e esferas, traz à tona a importância do conhecimento relacionado 

ao uso da terra. Diante de todas as questões ambientais, sociais e econômicas que 
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se desenvolvem, é importante conhecer essa ferramenta de planejamento, 

orientação e gestão do território, que fornece subsídio para as análises e avaliações 

dos diferentes tipos de impactos. 

Segundo Prado, Novo e Pereira (2007), o levantamento do uso da terra é 

fundamental para a compreensão dos padrões de organização do espaço e para o 

planejamento de políticas públicas onde, com o uso de dados de sensoriamento 

remoto e sistemas de informações georreferenciadas, podem minimizar as 

dificuldades de levantamento, o acesso a algumas regiões e o custo elevado na 

produção de dados. 

O uso de tecnologias de sensoriamento remoto é bastante viável aos estudos 

sobre uso atual da terra e cobertura vegetal, uma vez que propicia agilidade e 

dinâmica na obtenção de dados terrestres através de imagens de satélites, com 

grande a rapidez, e precisão a um custo relativamente baixo (FLORENZANO, 2007; 

NOVO, 2008; JENSEN, 2009; OLIVEIRA e MORAES, 2013). Dessa forma, é 

possível obter o levantamento e mapeamento de uso e ocupação de uma 

determinada porção do espaço geográfico. 

A Cartografia deve servir de pano de fundo para diagnósticos e prognósticos, 

fornecendo aos gestores do espaço instrumentos que subsidiem decisões e políticas 

públicas mais eficientes na compatibilização da realidade com o modelo de 

desenvolvimento esperado (SOUSA e FERREIRA, 2014).  

Segundo IBGE (2006), o levantamento da cobertura e uso da terra indica a 

distribuição geográfica da tipologia de uso, através de padrões homogêneos da 

cobertura terrestre, devendo envolver pesquisas de escritório e de campo, voltadas 

para a interpretação, análise e registro de observações da paisagem, concernentes 

aos tipos de uso e cobertura da terra, visando a sua classificação e espacialização 

através de cartas. 

Nesse tipo de mapeamento devem ser fornecidas informações do território ao 

maior número possível de usuários, em escalas regional, estadual e local, de tal 

forma que possam ser comparadas entre si e periodicamente atualizadas, 

respeitando os quatro princípios básicos: a escala de mapeamento; natureza da 

informação básica; unidade de mapeamento e a definição da menor área a ser 

mapeada; além da nomenclatura (IBGE, 2013). 
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Desta forma, o presente estudo tem como propósito avaliar a cobertura e o 

uso da terra na bacia hidrográfica do Rio Mundaú (BHRM), identificando as 

principais classes de uso da terra e analisando a cobertura vegetal, segundo o 

sistema fitogeográfico regional. Entre as contribuições deste estudo, podem ser 

destacadas: 1) Determinação de uma metodologia para mapeamento da cobertura e 

uso da terra adequada à realidade da área de estudo; 2) Produção de uma 

cartografia fidedigna à realidade vivenciada; 3) Identificação de padrões da 

cobertura e uso da terra nos municípios, sub-bacias e em toda a bacia hidrográfica 

do Rio Mundaú; 4) Análise e mapeamento das unidades fitogeográficas; 5) Produção 

de insumos cartográficos para uma posterior elaboração do zoneamento 

geoambiental. 

4.2. ÁREA DE ESTUDO 

Localizada entre a mesorregião do Agreste Pernambucano e o Leste 

Alagoano, e coordenadas 8º42’ e 9º36’ de latitude Sul e 36º39’ e 35º47’ de longitude 

Oeste, a BHRM ocupa uma área de 4.101,90 km² e abrange 16 municípios do 

Estado de Pernambuco e 17 municípios do Estado de Alagoas, podendo ser dividida 

em seis sub-bacias, Mundaú (alto, médio e baixo), Canhoto, Inhaúma e Satuba. Seu 

canal principal, da sua nascente até seu exutório e percorre cerca de 195,073 km 

(GOMES, 2014). 

As unidades geomorfológicas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú permite 

interpretar as formas do relevo, considerando diferentes escalas de identificação e 

análise. A bacia em estudo pode ser mapeada geomorfologicamente considerando 

os quatros primeiros níveis taxonômicos de relevo, observando os processos 

morfogenéticos e a morfodinâmica da bacia hidrográfica. 

O primeiro nível taxonômico representou as maiores unidades em dimensão 

espaço/estrutural da compartimentação, ocorre em escala regional e permite 

classificar as unidades geomorfológicas identificando as grandes estruturas do 

relevo, sendo compartimentada em: Planalto da Borborema, Depressão Periférica da 

Borborema e Depósitos Sedimentares Quaternários. 

As estruturas geológicas presentes nas suas morfoestruturas (Planalto da 

Borborema, Depressão Periférica da Borborema e Depósitos Sedimentares do 

Quaternário) influenciaram diretamente a distribuição e os padrões de drenagem. Os 
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mesmos foram classificados em dendrítico, paralelo e treliça, com um índice de 

sinuosidade com características meandrantes. Somente duas sub-bacias não 

apresentaram essa característica: a do Inhaúma, devido à influência da declividade 

e pela sua estrutura dos seus litotipos cristalinos, e a do baixo curso do Mundaú, 

influenciada pela permeabilidade dos Depósitos Sedimentares do Quaternário. 

No Planalto da Borborema, as terras altas estão situadas acima de 200 

metros de altitude, ao norte do rio São Francisco, estruturado nos diversos litotipos 

cristalinos correspondentes aos maciços arqueanos remobilizados, aos sistemas de 

dobramentos brasilianos e às intrusões ígneas neoproterozóicas sin-tardi- e pós-

orogênicas (CORRÊA et. al., 2010). 

A Depressão Periférica da Borborema está situada entre 90 e 200 metros de 

altitude, estruturado no Complexo Belém do São Francisco, com predominância de 

rochas metamórficas do domínio dos complexos gnaisse-migmatíticos e granulitos, 

apresentando um arcabouço moderadamente a intensamente fraturada (distribuição 

irregular) (CPRM, 2010). 

Os Depósitos Sedimentares do Quaternário apresentam altitudes variadas, 

situados entre 10 e 180 metros, e estão estruturados no Complexo Arapiraca, na 

transição da Depressão Periférica da Borborema. Na porção mais ao sul, próximo a 

Lagoa Mundaú, ocorre o Grupo Barreiras, que possui predominância de rochas 

sedimentares do Cenozoico, pouco a moderadamente consolidadas. Depósitos 

flúvio-lagunares, de material superficial inconsolidado e depositadas em meio 

aquoso também podem ser observados (CPRM, 2010). 

O segundo nível da classificação do relevo, representou os compartimentos 

com características genéticas comuns, agrupando feições semelhantes e 

considerando a ação climática ao longo do tempo geológico. Nesse momento foi 

analisada a geologia e altimetria nas unidades mapeadas, que foram subdivididas 

em: Cimeira da Borborema e Superfícies Residuais (Planalto da Borborema); 

Depressão Encaixada e Depressão Periférica (Depressão Periférica da Borborema); 

Planícies e Tabuleiros (Depósitos Sedimentares do Quaternário). 

No terceiro nível taxonômico, as classes foram definidas como um arranjo de 

declividade, amplitude altimétrica e aspectos morfométricos, semelhantes em seus 

diversos tipos de modelados, permitindo identificar compartimentos diferenciados de 
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uma mesma unidade Morfoescultural. Foram subdivididas e mapeadas em 12 

unidades: Chapadas e Platôs, Planalto e Platôs Baixos (Cimeira da Borborema); 

Colinas e Morros dissecados (Superfícies residuais); Alvéolo, Cristas Residuais 

(Depressão encaixada); Sopé da Borborema (Depressão periférica); Tabuleiro de 

Transição e Tabuleiros Costeiros (Tabuleiros); Planície Fluvial, Planície 

Fluviolagunar e Planície Lagunar (Planícies). 

Na quarta unidade analisada discriminamos os tipos de formas de relevo que 

é resultando na recorrência dos materiais correlativos superficiais, sendo 

observadas as alterações de solos e rochas e as feições superficiais, resultando da 

recorrência dos materiais correlativos superficiais. Foram determinados três tipos de 

forma de relevos na área mapeada: acumulação, aplanamento e dissecação. 

Da Silva (2009) estudou o clima desta bacia hidrográfica e classificou como 

do tipo Köppen, Aw (Tropical, onde o inverno é a estação seca), a precipitação 

média na bacia é de 900 mm anuais, podendo atingir até 2000 mm anuais próximo à 

região litorânea, devido à influência das brisas marítimas e de sistemas atmosféricos 

globais que transportam mais umidade para o continente, provocando assim, uma 

maior concentração de chuvas nessa área. Os maiores índices pluviométricos 

concentram-se nos meses de fevereiro a julho, correspondendo à aproximadamente 

73% de toda precipitação anual local 

4.3. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS 

Buscando apresentar uma sequência lógica para as etapas de 

desenvolvimento da pesquisa, os procedimentos técnicos e metodológicos foram 

estruturados em etapas sequenciais. Em um primeiro momento buscou-se dominar 

os conteúdos teóricos e conceituais, levantar os dados numéricos e cartográficos 

que foram empregados, e determinar as técnicas que seriam utilizadas na pesquisa. 

Dentre os procedimentos técnicos metodológicos escolhidos para análise da 

cobertura e uso da terra optou-se pela empregada pelo IBGE (2013), pois a mesma 

apresenta um melhor amadurecimento e sequência lógica bem estruturada. A figura 

22 apresenta as etapas para o levantamento e classificação da cobertura e do uso 

da terra. 
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Figura 22. Fluxograma dos procedimentos técnicos metodológicos para o 

mapeamento da cobertura e uso da terra e da cobertura vegetal da bacia 

hidrográfica do Rio Mundaú. 

 

 

Fonte: Modificado do Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013). 

Em relação às técnicas que foram utilizadas, buscou-se as ferramentas de 

geoprocessamento e de análise espacial, além da cartografia como instrumento de 

análise, que serviu como elemento norteador da pesquisa. Ainda na etapa de 

levantamento bibliográfico e de dados cartográficos, foram adquiridas as imagens da 

constelação de satélites RapidEye, com 5m de resolução espacial, multiespectral, 

disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Para a elaboração deste estudo foram empregados softwares que 

atendessem os objetivos propostos, sendo eles: 

ENVI 5.0 - Desenvolvido Exelis Visual Information Solutions - exelisvis. 

ARCGIS 10.2 - Desenvolvido pelo Environmental Systems Research Institute - ESRI, 

software proprietário, sendo usada a licença adquirida para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

4.3.1 Técnicas 

Foram utilizadas as imagens de sensoriamento remoto e análise de dados 

cartográficos através de sistemas de informações georreferenciadas. Inicialmente, 
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os dados levantados foram integrados, onde foi possível criar um banco de dados 

georreferenciado. As cenas RapidEye empregadas passaram por um 

processamento digital de imagens. Em seguida, foram analisadas através de 

interpretação visual e utilizando a classificação supervisionada. Para elaboração da 

cartografia, trabalhou-se com a noção de homogeneidade e de heterogeneidade das 

unidades mapeadas, considerando as identificações nas imagens, os dados 

estatísticos e a realidade encontrada em campo. Permitindo, assim, um 

mapeamento fidedigno com a realidade encontrada.  

Criação do banco de dados e integração da base cartográfica 

Os dados cartográficos levantados foram organizados e gerenciado em um 

Geodatabase, baseado em arquivos do ArcGIS 10.2, onde foi feita a integração, o 

armazenamento, e as operações de processamento digital de imagens. O banco de 

dados criado permitiu integrar todas as cenas e os outros insumos cartográficos 

levantados, ficando disponível para análise e interpretação em formato digital.  

Foi necessário fazer a conversão da base cartográfica e imagens de 

sensoriamento remoto para um sistema de projeção cartográfica que atendesse os 

objetivos da pesquisa. Notou-se que a área da bacia estava situada no limite de 

duas zonas 24 e 25, sendo necessário, assim, adotar-se um sistema de projeção 

cartográfica do tipo geográfica. Desta forma foi adotado o sistema de coordenadas 

geográfico, datum SIRGAS 2000. 

Processamento Digital de Imagens 

Para a adequação dos documentos cartográficos adquiridos no levantamento 

da pesquisa, o efeito limitante da escala foi levado em consideração, observando-se 

diversas escalas distintas em todas as classes temáticas da cartografia.  

Objetivando a adequação e a padronização da base cartográfica, foi 

determinada para a pesquisa a escala de 1:25.000, ressaltando que os dados que 

não se adequaram à escala determinada tiveram que ser reinterpretados e ajustados 

à mesma. 

As técnicas de PDI foram aplicadas para facilitar a extração de informações 

contidas nas imagens em estudo, podendo dividi-las em pré-processamento, realce 

e análise dos dados. O pré-processamento foi empregado em cada uma das 

imagens para correção do sistema de projeção cartográfica e correção radiométrica. 
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A etapa de calibração radiométrica foi muito importante para validação da 

veracidade e acurácia dos dados, uma vez que, para cobrir toda a área da bacia 

foram necessárias 18 cenas da constelação de satélites RapidEye, onde cada cena 

foi registrada em data, hora ou mesmo instrumentos diferentes. Desta forma essa 

calibração permitiu reduzir as distorções acarretadas por possíveis problemas no 

sensor no momento do registro da energia eletromagnética ou pela interferência da 

atmosfera na quantificação da energia, possibilitando assim, obter valores físicos de 

refletância dos objetos nas imagens de forma mais próxima da realidade, dando 

maior precisão e veracidade aos dados interpretados.  

A correção radiométrica foi realizada no programa ENVI 5.0, utilizando-se da 

ferramenta Quick Atmospheric Correction e como resultado foi gerada uma imagem 

de saída corrigida radiometricamente, ou seja, onde os valores dos pixels indicam o 

resultado da reflectância. 

Técnicas de realce empregadas 

As imagens corrigidas radiometricamente, foram processadas no software 

ENVI 5.0, onde foram submetidas às operações de análise dos componentes 

principais, melhoria de contraste, filtragem, operação entre bandas, segmentação, 

classificação supervisionada e reclassificação. 

A análise dos componentes principais é uma técnica de transformação linear 

relacionada com análise fatorial. Todas as cenas foram analisadas, sendo gerados 

os componentes principais de cada banda espectral, esse novo conjunto de bandas 

são descorrelacionadas, onde a PC1 possui grande parte das informações contidas 

nas cenas e essas informações vão se decompondo até chegar à última PC. Neste 

caso a PC5, que possui todos os ruídos presentes em todas as bandas. Essa 

análise nos permite eliminar os ruídos e melhorar a qualidade visual das cenas.  

Depois de aplicada a análise dos componentes principais, elimina-se a banda 

PC5, que contém a informação de ruído, e se faz o processo inverso dos 

componentes, resultando em uma cena limpa de ruído e com os valores numéricos 

da refletância melhor distribuídos pelo histograma.  

Com o objetivo de melhorar a qualidade visual das imagens e facilitar as 

interpretações, as imagens empregadas foram submetidas ao realce de contraste. 
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Através da manipulação dos histogramas, possibilitou a discriminação visual das 

classes de uso e cobertura. 

A aplicação das técnicas de filtragem passa-alta serviu para realçar os valores 

de alta frequência das imagens, onde as feições identificadas com esses filtros 

resultam da modificação dos níveis de cinza, valorizando os detalhes da hidrografia. 

As cenas também foram submetidas a cálculos dos índices de vegetação, pelo 

método da diferença normalizada, usando a ferramenta “Vegetation Analysis 

(Vegetation Index Calculator)” do software ENVI 5.0.   

A utilização dos índices de vegetação é uma importante ferramenta para o 

sensoriamento remoto, sendo empregada na busca da relação entre as informações 

dos sensores e da vegetação presente na área imageada. Através destes índices 

são obtidas informações sobre quantidade de biomassa verde e dos parâmetros de 

crescimento e desenvolvimento da vegetação (Firmino, 2009). 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) é sensível em 

captar resposta espectral da vegetação, que possui alta reflectância na banda do 

infravermelho próximo. Este índice foi gerado para cada uma das imagens RapidEye 

individualmente, utiliza-se a Equação 5. 

 

NDVI = [(B4 - B3) / (B4 + B3)]                                      (5) 

Onde:  

B4 é a reflectância no infravermelho próximo; 

B3 é a reflectância no vermelho. 

 

Técnicas de análise dos dados 

Efetuou-se uma classificação supervisionada por região, baseada na 

definição de áreas de treinamento para as classes temáticas, definidas no modelo 

de dados. Para realizar a classificação, usou-se o algoritmo classificador Maximum 

likelihood, implementado no software ENVI 5.0, que adquire amostras do 

treinamento para estimar os agrupamentos (clustering) de probabilidade para as 11 

classes determinadas pelo analista, da cobertura e uso da terra e onde, ao final, 

todas as regiões ficaram associadas a uma classe definida pelo classificador. 
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As cenas geradas pelo processo do Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada (NDVI) também foram submetidas a uma classificação supervisionada, 

sendo determinadas 11 classes para unidades fitogeográficas. 

4.3.2 Trabalhos de campo 

Nos trabalhos de campo, a bacia em estudo foi percorrida com um receptor 

do Sistema de Posicionamento Global – GPS, de uma câmera fotográfica, com o 

auxílio das imagens RapidEye, mapas altimétricos, mapa da cobertura e do uso da 

terra e caracterização fitogeográfica. 

Tendo como apoio a interpretação dos documentos disponíveis, buscou-se 

correlacionar as classes mapeadas, a realidade terrestre e as informações 

estatísticas de cada um dos municípios pertencentes à bacia. Desta forma 

trabalhou-se com a noção de homogeneidade e de heterogeneidade de cada uma 

das classes mapeadas, considerando as identificações nas imagens, a classificação 

inicial e mapa final. 

4.3.3 Análises da cobertura e do uso da terra 

A análise da cobertura e do uso da terra permitiu identificar a distribuição 

geográfica de cada uma das tipologias de uso, mostrando, através de padrões da 

cobertura terrestre, sendo previamente uma legenda determinada.  

Considerando as informações estatísticas de todos os municípios e dos 

documentos bibliográficos, adaptou-se a metodologia e nomenclatura utilizada no 

Manual de Uso da Terra (IBGE, 2013), sendo possível determinar as seguintes 

unidades de mapeamento: Área Urbana, Corpos D'água, Campestre, Florestal, 

Lavoura Permanente, Lavoura temporária, Mata ciliar conservada, Mata ciliar 

degradada, Pecuária / Pastagem, Solo Exposto e Sombra / Nuvem. 

4.3.4 Análise e caracterização fitogeográfica 

A análise e caracterização fitogeográfica da BHRM foram elaboradas segundo 

a classificação fitogeográfica da vegetação brasileira, sendo observadas as 

formações vegetais das unidades fisionômico-ecológica das regiões florísticas, 

considerando a hierarquia fitossociológica e a pesquisa ecossistemática detalhada 

no Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), onde cada unidade 
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mapeada possui uma designação universalizada, de terminologia regional e 

baseada em levantamentos bibliográficos e cartográficos. 

Nas unidades tipológicas das vegetações identificadas e mapeadas na bacia 

e sub-bacias, destacam-se as Matas Ciliares, a Floresta Estacional Semidecidual, a 

Floresta Ombrófila (aberta e densa), Savana-Estépica Arborizada com palmeiras, 

Savana-Estépica (IBGE, 2012). 

4.4. COBERTURA E USO DA TERRA DA ÁREA DE ESTUDO 

No mapeamento da cobertura e uso da terra na BHRM, buscou-se identificar 

a distribuição geográfica das principais classes de cobertura terrestre, retratando a 

atual dinâmica da bacia hidrográfica. 

Ao analisar as cenas RapidEye, utilizou-se de técnicas de classificação 

supervisionada, onde foram determinados os principais tipos de cobertura e uso da 

terra, sendo cada uma das cenas classificadas e, em seguida, foram realizados 

trabalhos de campo para verificar a veracidade das classificações e, assim, poder 

relacioná-los com a verdade terrestre. Em cada ponto visitado no campo, a 

classificação inicial foi analisada, observando os principais tipos de cobertura e uso 

da terra e quais tipos de cobertura vegetal, comparando a classificação com os 

dados levantados na bibliografia e documentos e dados estatísticos e, a partir daí, 

se fez a correção das distorções encontradas para, posteriormente, a classificação 

final.  

Foram considerados, para fins de levantamento socioeconômico, somente os 

municípios que possuem mais do que 25% de sua área pertencente à bacia. Para 

fins de levantamento do quadro da cobertura e do uso da terra toda a bacia será 

considerada, cujos limites são determinados pelo escoamento das águas superficiais 

do rio Mundaú e pela topografia que delimita o rio. Somente os municípios de 

Caetés e de Ibateguara fogem a essa regra, já que os mesmos possuem sua área 

urbana dentro da bacia hidrográfica do Rio Mundaú. 

O Quadro 8 apresenta os municípios banhados pela BHRM que serão 

levados em consideração, onde observa-se que todos os municípios possuem 

representatividades de áreas diferentes dentro da bacia, refletindo diretamente nas 

classes de cobertura e uso das terras mapeadas no estudo. 

 



 123 
 

Quadro 7 - Proporção de áreas dos Municípios banhados pela bacia hidrográfica do 

Rio Mundaú.  

Municípios 
Área Total do 

Município (km²) 

Área do 
Município 

Dentro da Bacia 
(km²) 

Área Banhada 
pelo Mundaú 

(%) 

Representação 
em % da bacia 

M
u

n
ic

íp
io

s
 d

e
 P

e
rn

a
m

b
u

c
o
 

Angelim 118,20 118,20 100 2,88 

Brejão 159,95 115,04 72 2,80 

Caetés 329,75 58,98 18 1,44 

Calçado 122,11 56,46 46 1,38 

Canhotinho 423,75 374,51 88 9,13 

Capoeiras 336,64 87,63 26 2,14 

Correntes 329,09 328,75 100 8,01 

Garanhuns 459,04 380,85 83 9,28 

Jucati 120,74 99,49 82 2,43 

Jupi 105,12 39,22 37 0,96 

Jurema* 148,50 5,35 4 0,13 

Lagoa do Ouro 198,98 81,15 41 1,98 

Lajedo* 189,36 2,38 1 0,06 

Palmeirina 158,24 158,24 100 3,86 

Quipapá* 231,04 6,53 3 0,16 

São João 258,66 258,66 100 6,31 

M
u

n
ic

íp
io

s
 d

e
 A
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g

o
a

s
 

Atalaia 529,70 146,18 28 3,56 

Branquinha 166,62 160,50 96 3,91 

Capela 243,04 75,74 31 1,85 

Chã Preta* 173,09 17,25 10 0,42 

Flexeiras* 334,00 1,32 0 0,03 

Ibateguara 265,86 23,83 9 0,58 

Maceió* 504,29 10,50 2 0,26 

Messias* 114,08 11,20 10 0,27 

Murici 427,68 392,27 92 9,56 

Pilar* 250,18 17,35 7 0,42 

Quebrangulo* 320,19 0,25 0 0,01 

Rio Largo 306,98 218,22 71 5,32 

Santa Luzia do 
Norte* 

29,67 4,31 15 0,11 

Santana do 
Mundaú 

225,16 217,48 97 5,30 

São José da Laje 257,11 254,76 99 6,21 

Satuba 42,72 26,64 62 0,65 

União dos 
Palmares 

421,44 352,46 84 8,59 

Fonte: IBGE (2012b). *Não serão considerados para fins de levantamento socioeconômico. 

 

Com uma população de aproximadamente 606.561 habitantes banhada pela 

BHRM, 68% da sua população foi identificada como residente em áreas urbanas e 

32% como residentes em áreas rurais, representando respectivamente 409.744 e 

196.817 habitantes (IBGE, 2010). Sendo um total de 313.631 habitantes no Estado 

de Pernambuco e 292.930 no Estado de Alagoas. 
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A densidade populacional do município na bacia correspondem aos de: 

Garanhuns (281,91 hab/km²), Jupi (130,37 hab/km²), Calçado (91,11 hab/km²), 

Jucati (87, hab/km²), Angelim (86,31 hab/km²) no Estado de Pernambuco e os 

municípios de Satuba (341,83 hab/km²), Rio Largo (223,08 hab/km²) União dos 

Palmares (147,96 hab/km²) São José da Laje (88,23 hab/km²) no Estado de 

Alagoas. 

O quadro 9 apresenta a distribuição da população da BHRM em 2010, 

representando os vinte e três municípios considerados no levantamento 

populacional da pesquisa. Verifica-se que 16 deles possuem mais de 50% de sua 

população como residente de áreas urbanas. Vale mencionar que os municípios de 

Lagoa do Ouro (50,30%), São João (54,69%), Brejão (59,70%), Calçado (65,75%), 

Capoeiras (68,03), Caetés (71,70%) e Jucati (73,33%) possuem maior parte de sua 

população morando em áreas rurais (IBGE, 2010). 

  

Quadro 8 - Distribuição populacional dos municípios banhados pela bacia 

hidrográfica do Rio Mundaú. 

Municípios 

População 

Total 
Urbana Rural 

População 
(2010) 

% do Total 
(2010) 

População 
(2010) 

% do Total 
(2010) 

M
u

n
ic

íp
io

s
 d

e
 P

e
rn

a
m

b
u

c
o

 Angelim 10.202 6.087 59,66 4.115 40,34 

Brejão 8.844 3.564 40,30 5.280 59,70 

Caetés 26.577 7.520 28,30 19.057 71,70 

Calçado 11.125 3.810 34,25 7.315 65,75 

Canhotinho 24.521 14.106 57,53 10.415 42,47 

Capoeiras 19.593 6.263 31,97 13.330 68,03 

Correntes 17.419 10.329 59,30 7.090 40,70 

Garanhuns 129.408 115.356 89,14 14.052 10,86 

Jucati 10.604 2.828 26,67 7.776 73,33 

Jupi 13.705 8.356 60,97 5.349 39,03 

Lagoa do Ouro 12.132 6.029 49,70 6.103 50,30 

Palmeirina 8.189 5.178 63,23 3.011 36,77 

São João 21.312 9.656 45,31 11.656 54,69 

M
u

n
ic

íp
io

s
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A
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g
o

a
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Atalaia 44.322 22.457 50,67 21.865 49,33 

Branquinha 10.583 6.673 63,05 3.910 36,95 

Capela 17.077 12.650 74,08 4.427 25,92 

Ibateguara 15.149 9.335 61,62 5.814 38,38 

Murici 26.710 22.108 82,77 4.602 17,23 

Rio Largo 68.481 55.947 81,70 12.534 18,30 

Santana do Mundaú 10.961 5.658 51,62 5.303 48,38 

São José da Laje 22.686 15.391 67,84 7.295 32,16 

Satuba 14.603 12.792 87,60 1.811 12,40 

União dos Palmares 62.358 47.651 76,42 14.707 23,58 

Fonte: (IBGE, 2010) 
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Para avaliar as atividades econômicas presentes na BHRM, as informações 

dos grandes setores econômicos foram analisadas, entre eles podem ser citados: a 

agropecuária, a indústria e os serviços para cada um dos municípios pertencentes à 

bacia. A figura 23 exibe os valores de cada um dos setores represetandos em 

porcentagem. Quase todos os municípios apresentaram o setor de serviços como 

mais de 50% de sua economia, somente o município de São José da Laje 

apresentou 46% nesse setor. Observando o PIB de cada um dos municípios da 

BHRM pode-se avaliar a influencia dos setores da economia em cada município, 

verificando-se valores acima de 3,6 milhões de reais para toda a bacia em estudo. 

Sendo os municípios de Garanhuns (31%), Rio Largo (12,11%), União dos Palmares 

(10,45%) e Atalaia (6,32%), os que se destacam, com os maiores PIBs da bacia, 

representando respectivamente R$ 1.121.414, R$ 437.912, R$ 378.141 e R$ 

228.756 (IBGE, 2010). 

 

Figura 23. Atividades econômicas dos municípios presentes na bacia hidrográfica 

do Rio Mundaú. 

 

Fonte: (IBGE, 2010). 

 

 Considerando-se as informações estatísticas de todos os municípios e dos 

documentos bibliográficos, determinou-se as seguintes classes de mapeamento: 

Área Urbana, Corpos D'água, Campestre, Florestal, Lavoura Permanente, Lavoura 
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Temporária, Mata Ciliar conservada, Mata Ciliar degradada, Pecuária / Pastagem e 

Solo Exposto. Nos locais com ausência de informações, devido à presença de 

elementos meteorológicos determinou-se a classe de Sombra / Nuvem. 

A classe denominada como área urbana refere-se às áreas abertas 

construídas, onde predominam edificações e sistema viário, predominando as 

superfícies artificiais não agrícolas, estando incluídas nesta categoria as cidades, 

vilas, povoados, áreas de rodovias, serviços e transporte, energia, comunicações e 

terrenos associados. Essa classe apresentou 51,334 km² em toda a BHRM, sendo 

que a sub-bacia do Baixo Curso foi a que apresentou maior percentual 2,23% dessa 

classe. Esses foram às áreas urbanas identificadas através da interpretação visual: 

Angelim (1,318 km²), Atalaia (0,905 km²), Branquinha (0,921 km²), Brejão (0,026 

km²), Caetés (0,927), Canhotinho (1,832), Capela (0,028 km²), Correntes (1,183 

km²), Garanhuns (19,859), Ibateguara (0,289), Jucati (0,393 km²), Lagoa do Ouro 

(0,611 km²), Maceió (5,693 km²), Messias (0,432 km²), Murici (2,744 km²), Palmeirina 

(0,658 km²), Pilar (0,190 km²), Rio Largo (1,321 km²), Santa Luzia do Norte (0,063 

km²), Santana do Mundaú (1,072 km²), São João (1,407 km²), São José da Laje 

(2,133 km²), Satuba (0,954 km²), União dos Palmares (6,515 km²). 

Já a classe Campestre, se caracteriza por um estrato predominantemente 

arbustivo, esparsamente distribuído sobre um tapete gramíneo-lenhoso, 

representando 665,491 km² (16,22%) da área total, dessa área 23,88% pertence à 

sub-bacia do alto Mundaú. 

Considerou-se como Florestal as áreas com formações arbóreas com porte 

superior a 5 m, possuindo fisionomias e textura com características densas, 

podendo incluir áreas remanescentes primárias e estágios evoluídos de 

recomposição florestal. A BHRM, como um todo, apresentou 707,948 km² de área 

nessa unidade, representando 17,26% de sua área. A sub-bacia do Canhoto é a que 

possui maior área dessa unidade com 4,84% em termos absolutos, já a sub-bacia do 

Baixo Mundaú 22,51%, em termos relativos. 
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Figura 24. A foto A mostra a área destinada à classe campestre. Foto B direita 

mostra lavoura temporária corresponde ao cultivo de plantas de curto ciclo 

vegetativo. 

  
 

 

As lavouras permanentes compreendem o cultivo de plantas perenes, com 

ciclo vegetativo de longa duração, onde produzem por vários anos sucessivos, e não 

tem a necessidade de novos plantios após colheita (IBGE, 2013). Segundo IBGE 

(2007), nessa categoria estão as espécies frutíferas, como laranjeiras, cajueiros, 

coqueiros, macieiras e bananeiras; espécies produtoras de fibras, como coco-da-

baía, espécies oleaginosas; cultivos diversificados, e as espécies como cafeeiros, 

seringueiras e cacaueiros, em sistemas que combinam ou não culturas agrícolas 

com florestas (Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 2007). Dentre as 

espécies cultivadas em toda a bacia, destacam-se a banana, café arábica, café 

canéfora, coco e a laranja (IBGE, 2010). Os municípios que apresentaram um 

número de estabelecimentos de maior representatividade que produzem esses tipos 

de cultura foram: Santana do Mundaú (1140 estabelecimentos), Brejão (720 

estabelecimentos), União dos Palmares (1034 estabelecimentos), Garanhuns (1230 

estabelecimentos) e Canhotinho (954 estabelecimentos). 

Nas classes mapeadas nessa unidade identificamos 246,555 km² de área, 

representando 6,01% de área da BHRM. A sub-bacia do Canhoto é a que possui 

maior área dessa unidade com 2,21% em termos absolutos, já a sub-bacia do 

Satuba 2,43% em termos relativos. 

A classe de lavoura temporária corresponde ao cultivo de plantas de curta ou 

média duração, de ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a produção deixam o 

terreno disponível para novo plantio (IBGE, 2013). Segundo Silva (2007), as culturas 

A B 
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temporárias são praticadas com baixa incorporação tecnológica, com uma 

agricultura de base familiar e em pequenas propriedades, tendo como principal 

característica a necessidade de se plantar continuamente, ficando, a cada 

renovação, o solo exposto alguns meses do ano às variáveis climáticas. 

Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (IBGE, 2007), 

para as lavouras temporárias destacam-se os grãos e cereais, raízes, tubérculos e 

hortaliças. Também são consideradas nessas classes algumas lavouras 

semipermanentes como cana-de-açúcar e mandioca, bem como as culturas de 

algumas forrageiras destinadas ao corte também estão incluídas nessa categoria 

(IBGE, 2013). Das espécies cultivadas em toda a bacia destaca-se a cana-de-

açúcar, feijão, mandioca (aipim, macaxeira) e o milho em grão (IBGE, 2010). Já os 

municípios que possuem um número de estabelecimentos que produzem esses 

tipos de cultura foram: Caetés (3570 estabelecimentos), São João (3076 

estabelecimentos), Garanhuns (2474 estabelecimentos), Capoeiras (2365 

estabelecimentos) e Calçado (2038 estabelecimentos). 

A figura 25 apresenta os principais tipos de cobertura e uso da terra 

encontrados na BHRM, determinando os locais das classes de mapeamento 

identificadas: Área Urbana, Corpos D'água, Campestre, Florestal, Lavoura 

Permanente, Lavoura Temporária, Mata Ciliar conservada, Mata Ciliar degradada, 

Pecuária / Pastagem, Solo Exposto e Sombra / Nuvem. 
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Figura 25. Mapa da Cobertura e uso da terra encontrado na bacia hidrográfica do 

Rio Mundaú. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A classe correspondendo a Mata ciliar conservada refere-se às unidades de 

vegetação densa, situadas em planícies fluviais. Já a mata ciliar degradada 

representa as planícies fluviais onde predomina a vegetação esparsas e ausência de 

vegetação. Ocupando 296,273 km² em toda a bacia, a mata ciliar conservada 3,53% 

nas classes mapeada, já a degradada 3,69%. 
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A pecuária / pastagem é a área destinada ao pastoreio do gado, havendo 

aproveitamento de pastagens naturais, ficando o solo coberto por vegetação de 

gramíneas e/ou leguminosas. Inclui a criação de: bovinos, equinos, asininos, 

muares, caprinos, ovinos e suínos. A tabela 10 apresenta de forma quantitativa as 

áreas de cada umas das classes mapeadas na cobertura e uso da terra da bacia 

hidrográfica em estudo. A classe de Pecuária / Pastagem foi a que apresentou maior 

extensão, representando 29,88% de sua área total, possuindo um efetivo dos 

rebanhos nos municípios integrantes da bacia constituído por mais de 370 mil 

cabeças (IBGE, 2010). 

A criação pecuária nos municípios da bacia apresenta características 

diferentes em Pernambuco e Alagoas. No primeiro a pecuária leiteira tem um peso 

significativo, enquanto no segundo a pecuária de corte é predominante. A pecuária 

leiteira desfruta de ambiente ideal no Leste Alagoano, em função do clima, dos solos 

e da paisagem natural coberta por gramíneas de boa aceitação pelo rebanho. 

Por possuir a maior refletância entre as unidades analisadas, as áreas de solo 

exposto são facilmente observáveis, formadas por solo desnudo ou sem cobertura 

vegetal alguma, são as que mais sofrem com efeitos climáticos e pela erosão. 

Possuindo 386,095 km², onde 13,12% dessa classe encontram-se na sub-bacia do 

rio Canhoto. 

 

Figura 26. Foto A apresenta a área destinada ao pastoreio do gado classificada 

como pecuária / pastagem. Foto B mostra as unidades de solo exposto. 

  
 

 

 

A B 
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Tabela 10 - Análises das classes mapeadas de cobertura e uso da terra da bacia 

hidrográfica do Rio Mundaú. 

Análises 
Unidades 

de 
Medidas 

Bacias 

Mundaú 
Canhoto Inhaúma Satuba 

Total Alto Médio Baixo 

C
la

s
s
e
s
 d

e
 c

o
b

e
rt

u
ra

 e
 u

s
o

 d
a
 t

e
rr

a
 

Área da bacia Km² 4101,90 895,03 741,05 440,13 1.199,36 452,40 373,92 

Área Urbana Km² 51,334 16,046 7,585 11,137 14,499 0,875 1,192 

Corpos D'água Km² 26,861 6,632 4,234 4,491 5,904 3,414 2,186 

Campestre Km² 665,491 213,741 137,806 27,164 200,947 69,030 16,802 

Florestal Km² 707,948 136,602 139,299 99,087 198,413 94,113 40,433 

Lavoura 
Permanente 

Km² 246,555 21,010 17,612 67,873 26,526 13,949 99,585 

Lavoura 
temporária 

Km² 461,896 16,897 132,228 84,665 124,666 0,045 103,396 

Mata ciliar 
conservada 

Km² 144,908 18,599 19,929 33,572 23,798 21,093 27,916 

Mata ciliar 
degradada 

Km² 151,365 21,805 11,601 34,579 25,085 14,983 43,312 

Pecuária / 
Pastagem 

Km² 1.223,964 382,995 186,015 31,803 411,133 201,541 10,477 

Solo Exposto Km² 386,095 60,033 75,208 37,384 157,387 32,802 23,280 

Sombra / 
Nuvem 

Km² 35,473 0,665 9,531 8,374 10,998 0,558 5,346 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

4.4.1 Características da vegetação 

As características da vegetação permitiram identificação do estado atual e 

manutenção da biodiversidade e do uso dos solos em cada uma das áreas 

mapeadas. No que se refere às características fitoecológicas, a bacia hidrográfica do 

Rio Mundaú, possui uma diversificação acentuada em sua extensão, isto se dá por 

uma forte inter-relação entre os fatores clima, solos, altimetria, hidrografia e o uso e 

ocupação exercem sobre a vegetação, determinando seus aspectos naturais. 

Entre as principais unidades tipológicas das vegetações identificadas e 

mapeadas na bacia e sub-bacias, destacam-se as matas ciliares, a Floresta 

Estacional Semidecidual, a Floresta Ombrófila (aberta e densa), Savana-Estépica 

Arborizada com palmeiras, Savana-Estépica (IBGE, 2012). 

Vale notar que em algumas cenas empregadas neste trabalho, ocorreu a 

presença de nuvens, sombras de nuvens e corpos d’água, os quais também foram 

mapeados para que pudéssemos calcular as áreas de cada uma das classes nas 

sub-bacias. A seguir, podemos observar as classes mapeadas (Figura 27) e as 

características das unidades mapeadas. 
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Figura 27. Mapa das unidades fitogeográficas encontradas na bacia hidrográfica do 

Rio Mundaú. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A Floresta Ombrófila densa (Mata Atlântica) possui presença marcante nas 

sub-bacias do Baixo Mundaú e do Satuba, apresentando fisionomias e estruturas 

variadas em função do ambiente em que ela se encontra. É mais exuberante nas 

áreas de baixadas com relevo ondulado e/ou rampas, mais próximas das drenagens 

onde, geralmente, mostra uma altura entre 30 a 40 m, árvores relativamente grossas 
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e dossel emergente (Figura 28). Nas áreas de interflúvios de relevo plano, exibe 

uma altura entre 18 a 25 m, árvores bem mais finas e dossel uniforme, com 

concentração de determinadas espécies. 

Destacam-se, na sua composição florística, os gêneros: Xylopia; Guatteria e 

Bocageopsis (Annonaceae); Protium e Trattinnickia (Burseraceae); Saccoglotis e 

Humiria (Humiriaceae); Maprounea (Euphorbiaceae); Myrcia (Myrtaceae); Miconia e 

Mouriri (Melastomataceae); Hymatanthus e Aspidosperma (Apocynaceae); e Qualea 

e Vochysia (Vochysiaceae), entre outros (IBGE, 2012). 

 

Figura 28. Floresta Ombrófila densa identificada na sub-bacia do baixo Mundaú e 

Satuba. 

 

  
 

 

 

A Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia) aparece 

frequentemente nas encostas interioranas do alto e médio Mundaú, podendo ser 

classificada, segundo Veloso, Rangel Filho e Lima (1991), como montana e 

submontada, utilizando critérios estabelecidos segundo suas faixas altimétricas, 

utilizado também nas formações vegetacionais precedentes. O conceito ecológico 

deste tipo florestal é estabelecido em função da ocorrência de clima estacional que 

determina semideciduidade da folhagem da cobertura florestal (Figura 29). Nas 

encostas interioranas do médio Mundaú, os gêneros dominantes, com indivíduos 

deciduais, como: Cedrela, Parapiptadenia e Cariniana, sendo que, nos planaltos 

areníticos, as espécies deciduais que caracterizam esta formação pertencem aos 

A B 



 134 
 

gêneros amazônicos Hymenaea (jatobá), Copaifera (óleo-vermelho), Peltophorum 

(canafístula), Astronium, Handroanthus, Balfourodendron e muitos outros. 

 

Figura 29. Perfil esquemático da Floresta Estacional Semidecidual. 

 

Fonte: Modificado Veloso, Rangel Filho e Lima (1991); IBGE (2012). 

A área destinada ao pastoreio do gado foi classificada pastagem, que 

segundo seus níveis de manejo e a estrutura de produção, pode ser subdividida 

como extensiva, semi-intensiva e intensivas, impactando diretamente na área 

ocupada e no desgaste do solo local. Essa unidade ocupou uma área de 1.223,966 

km² em toda a BHRM, sendo a sub-bacia do Canhoto que possui mais 

representatividade (411,134 km²). 

As unidades classificadas como agricultura, referem-se como áreas utilizadas 

para a produção de alimentos, fibras e commodities do agronegócio. Estão inseridas 

nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras permanentes, pastagens 

plantadas e silvicultura, ocupando 15,88% da BHRM (IBGE, 2013). 

Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), a Savana-

Estépica é eminentemente climática na atualidade, variando de áreas pluviais, de 

superúmidas a úmidas, na costa florestal atlântica, até o território árido interiorano 

da Savana-Estépica (Caatingas do Sertão Árido), passando por trechos subúmidos 

do chamado “agreste florestal estacional” situado entre os extremos climáticos, 

porém com florística típica.  
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Figura 30. Floresta Ombrófila densa identificada na sub-bacia do baixo Mundaú e 

Satuba. 

  
 

 

 

A Savana-Estépica pode ser estruturada em dois estratos: um, arbustivo-

arbóreo superior esparso (Savana-Estépica arborizada), e outro, inferior gramíneo-

lenhoso (Savana-Estépica arbustiva) (Figura 31). Em sua composição florística 

destacam-se as seguintes espécies: Spondias tuberosa Arruda (Anacardiaceae); 

Commiphora leptophloeos (Mart.); Cnidoscolus quercifolius Pohl (Euphorbiace-ae), 

espécie endêmica; Aspidosperma pyrifolium Mart. (Apocynaceae); além de várias 

espécies do gênero Mimosas (IBGE, 2012). A Savana-Estépica arborizada possui 

uma área de 150,047 km² localizada nas bacias de alto curso, representado 7,74% 

da vegetação do rio Canhoto 5,77% do alto curso do Mundaú e 1,23% do Inhaúma . 

Figura 31. Características da Savana-Estépica arborizada (A), e Savana-Estépica 

arbustiva (B). 

 

 

Fonte: Modificado Veloso, Rangel Filho e Lima (1991); IBGE (2012). 

A B 

A 
B 
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A Savana-Estépica arbustiva ocupou uma área de 665,491 km² na BHRM, 

sendo constituída por gêneros que expandiram suas espécies ao longo dos cursos 

de água, nascida no planalto localizada nos divisores das bacias hidrográficas.  

A área sem vegetação perfaz um total de 386,095 km² distribuída por toda a BHRM, 

sofrendo com efeitos de sazonalidade de cultivos e climática. 

 

Tabela 11 - Análises dos parâmetros da rede de drenagem (densidade da 

drenagem, padrões da drenagem, hierarquia fluvial, ordenamento de canais, 

coeficiente de manutenção, perfil longitudinal de cada subbacia). 

Análises 
Unidades 

de 
Medidas 

Bacias 

Mundaú 
Canhoto Inhaúma Satuba 

Total Alto Médio Baixo 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a
s
 f

it
o

g
e
o

g
rá

fi
c
a

 

Área da bacia Km² 4101,90 895,03 741,05 440,13 1.199,36 452,40 373,92 

Área Urbana Km² 51,334 16,046 7,585 11,137 14,499 0,875 1,192 

Corpos D'água Km² 26,861 6,632 4,234 4,491 5,904 3,414 2,186 
Vegetação 

Ciliar 
Km² 297,829 57,846 37,374 41,600 62,501 49,239 49,268 

Agricultura Km² 651,342 20,465 138,336 152,538 136,204 0,830 202,968 

Pastagens 
(Pecuária) 

Km² 1.223,966 382,996 186,015 31,803 411,134 201,541 10,477 

Floresta 
Estacional 

Semidecidual 
Km² 376,782 84,939 98,956 - 101,192 88,534 3,161 

Floresta 
Ombrófila 

(Mata Atlântica) 
Km² 236,673 - 46,002 125,638 5,787 - 59,245 

Savana-
Estépica 

Arborizada 
Km² 150,047 51,663 - - 92,805 5,579 - 

Savana-
Estépica 

(arbustiva) 
Km² 665,491 213,742 137,806 27,164 200,947 69,030 16,802 

Sem 
Vegetação 

Km² 386,095 60,034 75,208 37,384 157,388 32,802 23,280 

Sombra / 
Nuvem 

Km² 35,480 0,666 9,531 8,381 10,998 0,558 5,346 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5. MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS AMBIENTAIS DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MUNDAÚ  
 

RESUMO 

 

Este trabalho objetivou elaborar o mapeamento e caracterização dos sistemas 
ambientais da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, localizada entre a mesorregião do 
Agreste Pernambucano e o Leste Alagoano. Para tanto, foram utilizadas técnicas de 
Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto e trabalhos de campo para elaboração 
do mapeamento dos sistemas ambientais na mencionada bacia hidrográfica, a partir 
da sistematização e da inter-relação que se dá entre Sociedade-Natureza na 
perspectiva do uso racional dos sistemas ambientais, levando em consideração as 
potencialidades e limitações. Os resultados nos permitem analisar de forma 
integrada a natureza, frente aos mais diversos processos de uso e ocupação da 
terra, servindo como base para um diagnóstico geoambiental. 
 

Palavras-chave: Mapeamento dos sistemas ambientais, Bacia hidrográfica, Rio 

Mundaú. 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to prepare the mapping and characterization of environmental 
systems of the watershed of the Mundaú River, located between the middle region of 
Agreste Pernambuco and Alagoas East. Therefore, GIS techniques were used, 
remote sensing and field work to prepare the mapping of environmental systems 
mentioned in the watershed, from the systematization and the inter-relationship that 
exists between society-nature in view of the rational use of the systems 
environmental, taking into account the potentialities and limitations. The results allow 
us to analyze in an integrated manner the nature, forward to the most diverse 
processes use and occupation of land, serving as a basis for geoenvironmental 
diagnosis. 
 

Keywords: Mapping of environmental systems, River basin, River Mundaú. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

A bacia hidrográfica do Rio Mundaú (BHRM), localizada entre a mesorregião 

do Agreste Pernambucano e o Leste Alagoano. Suas nascentes localizam-se no alto 

do Planalto da Borborema, e seu canal principal percorre cerca de 195 km das 

nascentes até seu exutório. Neste percurso torna-se evidente o contraste com a 

paisagem planalto, passando pela depressão periférica até desaguar na Lagoa do 
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Mundaú, evidenciando que seus recursos naturais são bem particulares no contexto 

geoambiental ao qual se encontra inserido.  

Nesse sentido, objetiva-se elaborar mapeamento e caracterização dos 

sistemas ambientais com o auxílio das técnicas e ferramentas de sensoriamento 

remoto e sistema de informações geográficas na mencionada bacia hidrográfica, a 

partir da sistematização e da interrelação que se dá entre Sociedade-Natureza na 

perspectiva do uso racional dos geoambientes, levando em consideração as suas 

potencialidades e limitações que são materializadas, principalmente, na dinâmica e 

na organização socioambiental. 

Propõe-se, portanto, utilizar uma sistematização conceitual fundamentada na 

teoria e nas operações técnicas da análise sistêmica, abordando não somente a 

caracterização físico-geográfica da bacia hidrográfica, mas também uma avaliação 

dos sistemas ambientais diante do contexto da análise integrada da paisagem, 

frente aos mais diversos processos de uso e ocupação da terra. 

Para a classificação dos sistemas ambientais, torna-se necessário distinguir duas 

categorias de sistematização: a tipologia e a regionalização. Rodriguez e Silva 

(2002) ressaltam que a tipologia significa distinguir as unidades pela sua 

semelhança e repetição, segundo parâmetros de homogeneidade, já a 

regionalização determina as unidades por sua personalidade e individualidade. 

O estudo da avaliação dos sistemas ambientais da BHRM fundamentou-se no 

método sistêmico e na análise geossistêmica desenvolvida por Bertrand (1972), 

onde se buscou analisar de forma qualitativa e integrada o potencial ecológico, a 

exploração biológica e ação antrópica, e a partir daí, delimitar os sistemas 

ambientais indicando as principais potencialidades e limitações de cada uma das 

unidades mapeadas.  

Estando localizado entre as coordenadas 8º42’ e 9º36’ de latitude Sul e 36º39’ 

e 35º47’ de longitude Oeste, a BHRM ocupa uma área de 4.101,90 km² e abrange 

16 municípios do Estado de Pernambuco e 17 municípios do Estado de Alagoas.  

Com uma população de aproximadamente 606.561 habitantes, onde 68% de 

sua população são residentes de áreas urbanas e 32% residentes em áreas rurais, 

representando respectivamente 409.744 e 196.817 habitantes (IBGE, 2010). Sendo 
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um total de 313.631 habitantes no Estado de Pernambuco e 292.930 no Estado de 

Alagoas. 

5.1.1 Sistemas Ambientais 

O estudo dos sistemas ambientais (geossistemas) nos fornece elementos 

para o conhecimento da estrutura e funcionamento da natureza, proporcionando 

assim, o planejamento racional de uso e ocupação do solo da bacia em estudo. 

Bertrand (1972) evidencia que o geossistema corresponde a um modelo de 

interpretação da paisagem, que busca o entendimento desta a partir dos elementos 

que o compõem, resultado de uma combinação entre o potencial ecológico 

(subsistema abiótico, englobando o clima, a hidrologia e a geomorfologia), 

exploração biológica (subsistema biótico, contendo a vegetação, solo e fauna) e a 

ação antrópica (subsistema antrópico). Esse autor considera ainda que, a paisagem 

como o resultado da combinação dinâmica entre estes elementos e que eles se 

inter-relacionam de forma dialética, formando, na paisagem um conjunto único e 

indissociável em constante evolução (BERTRAND, 1969). 

Já Sotchava (1977) descreve o geossistema com uma unidade dinâmica que 

possui uma organização geográfica própria, desta forma a utilização da análise 

integrada nos permite desenvolver uma correlação entre os elementos naturais e a 

sociedade, e que além dos fenômenos naturais, inclui os econômicos e sociais; e a 

compreensão da qualidade ambiental. 

Para Souza (2000) o geossistema é um sistema geográfico natural 

determinando um território que deriva das relações mútuas entre os componentes do 

potencial ecológico e da exploração biológica e destes com a ação antrópica, ou 

seja, são os pressupostos da análise integrada do meio ambiente. 

A abordagem sistêmica possui um caráter dinâmico e universal, se opõe a 

ideia de reducionismo, pois permite uma visão de forma integrada do objeto em 

estudo. Além de privilegiar as interrelações, os processos de mudanças e diversos 

tipos de comportamento. Por esses motivos, os sistemas podem ser focalizados sob 

diferentes tamanhos ou escalas. 

Sendo assim, os Sistemas Ambientais ou geossistemas constituem espaços 

territoriais que possuem certo grau de homogeneidade fisionômica, devido suas 
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características geológicas, geomorfológicas, pedológicos, fitoecológicos, 

climatológicos e de cobertura e uso da terra. 

Os aspectos geomorfológicos são utilizados como um dos principais critérios 

para a delimitação dos Sistemas Ambientais, dadas as suas características de 

síntese dos processos ambientais. Já as características fitoecológicos e de 

cobertura e uso da terra, apresenta-se como o reflexo do jogo de interações e 

interdependências entre os demais componentes do ambiente - potencial ecológico, 

exploração biológica e utilização humana do espaço (SOUZA, 2000). 

Para Christofoletti (2003), uma contribuição necessária consiste em aprimorar 

o conhecimento sobre as características e processos dos geossistemas, visando 

conhecer a estabilidade e a resiliência. Com isso possibilita-se avaliar a manutenção 

da estrutura e realizar modelagens sobre até que ponto a intensidade e 

extensividade dos impactos antropogênicos poderão ser absorvidos. 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

Neste item serão apresentados os materiais e métodos utilizados para o 

desenvolvimento do trabalho. São eles: levantamento do acervo bibliográfico e 

determinação da metodologia a ser aplicada; Levantamento e análise da base 

cartográfica existente; Adequação da base cartográfica à escala da pesquisa 

utilizando um Sistema de Informação Geográfica (SIG); Processamento e análise 

das imagens de sensoriamento remoto; Reinterpretação da base cartográfica 

correlacionando os componentes naturais; Integração da base cartográfica e 

determinação do potencial ecológico, exploração biológica e ação antrópica para e 

delimitação dos sistemas ambientais; Determinação das potencialidades e limitações 

ambientais desses sistemas. A figura 32 exemplifica o fluxograma metodológico 

utilizado para desenvolver o mapeamento dos sistemas ambientais. 
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Figura 32. Fluxograma dos procedimentos técnicos metodológicos para o 

mapeamento e caracterização dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do Rio 

Mundaú. 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

Utilizou-se como material cartográfico: imagens da constelação RapidEye 

(MMA, 2013); Dados altimétricos do Radar SRTM (Shuttle Radar Topographic 

Mission), reamostrado de 90 metros para 30 metros (VALERIANO; ROSSETTI, 

2011), em http://www.dsr.inpe.br/topodata/, cenas 08S375ZN, 09S375ZN, 

08S36_ZN e 09S36_ZN correspondendo ao Modelo Digital de Elevação (MDE) no 

formato GeoTiff (.tif); Limites municipais dos estados de Pernambuco e Alagoas, na 

escala 1:100.000 (IBGE, 2013); Mapa geológico Folha Jaguaribe/Natal SB.24/25, 
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Aracajú/Recife S5.24/25  em formato digital, na escala de 1:1.000.000, elaborada 

pelo Departamento de Cartografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE no projeto RADAMBRASIL em 1977; Mapa geológico do Estado de 

Pernambuco / Alagoas no formato shapefile, na escala de 1:100.000, da CPRM 

(2003); Dados digitais do Zoneamento Agroecológico de Pernambuco – ZAPE 

(2006); Mapas de solos, aptidão pedoclimática, (escala 1:100.000); Zoneamento 

Agroecológico do Nordeste do Brasil; Diagnóstico e Prognóstico, Embrapa Solos 

(2006); Dados digitais do Zoneamento Agroecológico de Alagoas – ZAAL (2008) 

(mapas de solos - escala 1:100.000); 

A análise integrada de dados geológicos, geomorfológicos, pedológicos, 

fitoecológicos, climatológicos e de cobertura e uso da terra, juntamente com a 

interpretação de imagens de sensoriamento remoto, favorecidos pelos Sistemas de 

Informações Geográficas, têm auxiliado na análise ambiental e facilitado na 

identificação dos sistemas e subsistemas ambientais. Tendo em vista que esses 

estudos têm fornecido elementos para o conhecimento da estrutura e funcionamento 

da natureza, proporcionando, assim, o planejamento racional de uso e ocupação do 

solo. 

A cartografia geomorfológica permite representar a gênese das formas do 

relevo e suas relações com a estrutura e processos, considerando suas 

particularidades e dinâmica (CASSETI, 2005). Souza et al. (2002) ressaltam que a 

compartimentação geomorfológica e geoambiental estão estritamente vinculadas à 

natureza do terreno, onde a delimitação dos compartimentos do relevo é o indicador 

fundamental para identificação e delimitação dos geossistemas e geofácies. 

Já Medeiros (2013) ressalta que a compartimentação geomorfológica deve 

ser compreendida, pois é resultado da evolução geoambiental. Desta forma, os 

compartimentos tendem a ter padrões de drenagem superficial, arranjos típicos de 

solos e características fitofisionômicas singulares e, por consequência, os padrões 

de ocupação humana são também influenciados. 

A elaboração da base cartográfica teve como fonte primária as imagens 

RapidEye processadas, que foram posteriormente classificadas através de uma 

análise visual, considerando-se uma série de elementos de interpretação: 

tonalidade/cor, textura, tamanho, forma, sombra, altura, padrão e localização, sendo 
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possível a identificação e determinação dos limites, feições do mapeamento 

geomorfológico e sistemas ambientais. 

Foi aplicado nas imagens RapidEye as técnicas de filtragem passa-alta / 

passa-baixa, servindo para realçar os valores de alta/baixa frequência das cenas, 

onde as feições identificadas com esses filtros resultam da modificação dos níveis 

de cinza, valorizando os detalhes e características geológicas e geomorfológicas, 

como lineamentos, falhas, fraturas, unidades morfológicas e limite dos sistemas 

ambientais. 

Através das cenas SRTM foi possível o processamento de uma imagem de 

relevo sombreado, gerada a partir de uma grade regular, sobre a qual foi aplicado 

um modelo de iluminação, gerando opções de relevo sombreado. Essas imagens 

foram determinantes para compartimentação do relevo e para o auxílio do 

desenvolvimento de toda a cartografia da área em estudo. Nessa etapa a 

declividade do terreno também foi analisada. 

5.3 RESULTADOS 

 Para discutir os sistemas ambientais se faz necessário apresentar um quadro 

síntese das características fisiográficas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, 

possibilitando ao leitor ter uma compreensão global e eficaz.  

5.3.1 Características geológica e geomorfológica 

As unidades geomorfológicas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú podem ser 

mapeadas observando os processos morfogenéticos e a morfodinâmicos da bacia 

hidrográfica figura 33. 

As maiores unidades em dimensão espaço e estrutura da compartimentação 

ocorrem em escala regional e permite classificar as unidades geomorfológicas 

identificando as grandes estruturas do relevo, sendo compartimentada em: Planalto 

da Borborema, Depressão Periférica da Borborema e Depósitos Sedimentares do 

Quaternário. As estruturas geológicas presentes nessas morfoestruturas 

influenciaram diretamente a distribuição e os padrões de drenagem, onde os 

mesmos foram classificados em dendrítica, paralela, treliça. Com um índice de 

sinuosidade com características meandrantes. Somente duas sub-bacias não 

apresentaram essa característica, a do Inhaúma, devido à influência da declividade 
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e pela sua estrutura dos seus litotipos cristalinos e o baixo curso do Mundaú, 

influenciada pela permeabilidade dos Depósitos Sedimentares do Quaternário. 

No Planalto da Borborema, as terras altas estão situadas acima de 200 

metros de altitude, ao norte do rio São Francisco, estruturado nos diversos litotipos 

cristalinos correspondentes aos maciços arqueanos remobilizados, sistemas de 

dobramentos brasilianos e intrusões ígneas neoproterozóicas sin-tardi- e pós-

orogênicas (CORRÊA et al., 2010). 

A Depressão Periférica da Borborema está situada entre 90 e 200 metros de 

altitude, estruturado no Complexo Belém do São Francisco, com predominância de 

rochas metamórficas do domínio dos complexos gnaisses - migmatíticos e 

granulitos, apresentando um arcabouço moderadamente a intensamente fraturada 

(distribuição irregular). 

 

Figura 33. Compartimentação geomorfológica dos três primeiros níveis taxonômicos 

de relevo identificando as unidades Morfoestruturais, as unidades Morfoesculturais e 

unidades Morfológicas. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Os Depósitos sedimentares do Quaternário com altitude variada, situados 

entre 10 e 180 metros, estão estruturados no Complexo Arapiraca, na transição da 

depressão periférica da Borborema. Na porção mais ao sul, próximo a Lagoa 

mundaú, o Grupo Barreiras, possui predominância de rochas sedimentares do 

Cenozoico, que estão pouco a moderadamente consolidados. Podemos observar, 

também, depósitos fluviolagunares, de material superficial inconsolidado e 

depositadas em meio aquoso (CPRM, 2010). 

Os compartimentos com características genéticas comuns podem ser 

agrupados segundo feições semelhantes, considerando a ação climática ao longo do 

tempo geológico. As unidades mapeadas foram subdivididas em: Cimeira da 

Borborema e Superfícies Residuais (Planalto da Borborema); Depressão Encaixada 

e Depressão Periférica (Depressão Periférica da Borborema); Planícies e Tabuleiros 

(Depósitos Sedimentares do Quaternário). 

O arranjo de formas altimétricas e fisionomicamente semelhantes determinam 

seus diversos tipos de modelados, onde as classes foram definidas como um arranjo 

de declividade, amplitude altimétrica e aspectos morfométricos, semelhantes em 

seus diversos tipos, permitindo identificar compartimentos diferenciados de uma 

mesma unidade Morfoescultural. Foram subdivididas e mapeadas em 12 unidades: 

Chapadas e Platôs, Planalto e Platôs Baixos (Cimeira da Borborema); Colinas e 

Morros dissecados (Superfícies residuais); Alvéolo, Cristas Residuais (Depressão 

encaixada); Sopé da Borborema (Depressão periférica); Tabuleiro de Transição e 

Tabuleiros Costeiros (Tabuleiros); Planície Fluvial, Planície Fluviolagunar e Planície 

Lagunar (Planícies). 

5.3.2 Condições Climáticas e Hidrológicas 

Levando em consideração as condições climáticas da BHRM, onde as 

maiores médias pluviométricas concentram-se nos meses de fevereiro a julho, 

correspondendo à aproximadamente 73% de toda precipitação anual da bacia (DA 

SILVA, 2009). Esse período chuvoso coincide com a época em que ocorrem os 

distúrbios de leste, que somados com sistemas de Convergência dos Alísios e Brisa 

Terrestre, intensificam as chuvas, principalmente no período da noite (COSTA et al., 

2005; DA SILVA, 2009; DA SILVA E SOUSA, 2009 ). 
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Da Silva (2009) estudou o clima desta bacia hidrográfica e classificou como 

do tipo Köppen, Aw (Tropical, onde o inverno é a estação seca), a precipitação 

média na bacia é de 900 mm anual, podendo atingir até 2000 mm anual próximo a 

região litorânea, devido à influência das brisas marítimas e de sistemas atmosféricos 

globais que transportam mais umidade para o continente, provocando maior 

concentração de chuvas nessa área.  

A rede de drenagem da BHRM nos permite subdividir a bacia hidrográfica em 

diversas sub-bacias, foi utilizada sua hierarquia fluvial, determinando que as sub-

bacias de sexta ordem seria a escala adotada para compartimentação. Desta forma 

a bacia em estudo pode ser compartimentada em seis sub-bacias, a principal, do 

Mundaú é subdividida em alto, médio e baixo curso, e as sub-bacias do Canhoto, 

Inhaúma e Satuba. 

Em sua extensão total a bacia hidrográfica em estudo apresenta uma grande 

quantidade de ramificação da sua hidrografia, sendo assim, bem drenada e 

classificada em sua hierarquia fluvial como de sétima ordem. Esse padrão é 

bastante influenciado pela impermeabilidade das rochas presentes no Planalto da 

Borborema.  

O mesmo ocorre nos padrões de drenagem das sub-bacias do alto curso (Alto 

Mundaú, Canhoto e Inhaúma), onde o arranjo espacial é influenciado pelo seu 

arcabouço estrutural, que possui a predominância de cristas e relevos residuais, 

apresentando um padrão de drenagem dendrítica, onde seus tributários se unem 

sem formar ângulos retos. Já o médio curso (sub-bacia do médio Mundaú) 

apresenta um padrão treliça de drenagem, estruturado no Complexo Belém do São 

Francisco, onde há uma predominância de rochas metamórficas e seu arcabouço é 

moderadamente a intensamente fraturado influenciando diretamente a disposição da 

rede de drenagem.  

As sub-bacias do Satuba e Baixo Mundaú por estarem situadas na transição 

da Depressão Periférica da Borborema e os Depósitos sedimentares do Quaternário, 

apresentam uma altitude variada com predominância de rochas sedimentares 

moderadamente consolidadas, influenciando seus padrões de drenagem, onde ora 

apresentam-se como paralela, ora treliça. 
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5.3.3 Pedológicos 

As classes de solos foram identificadas e descritas segundo suas principais 

propriedades físicas e químicas, potencialidades e restrições de uso, com taxonomia 

proposta pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).  

Os solos encontrados na BHRM são compostos pela associação das 

seguintes classes: argissolos, gleissolos, latossolos, neossolos litólicos, neossolos 

flúvicos, neossolos regoliticos, planossolos e solos indiscriminados de mangue. 

Os Argissolos possuem uma grande representatividade na área em estudo, 

sendo identificadas por unidades de mapeamento PVAd18, LA1, LA12  LA12A  

LA2B, LAd, PAd34, PAde1, PA_16, PV19, PV23, PV36, PV5, PVAe6, PVAd, 

PVAd12, PVAd17, PVAd21, PVAD5 (EMBRAPA, 2009; EMBRAPA, 2013). Esses 

solos são relativamente profundos, bem desenvolvidos, com horizontes B em cores 

Amarelo, Vermelho-Amarelo a Vermelho. Os perfis são de textura argilosa ou média, 

bem ou moderadamente drenados, moderadamente porosos, sobretudo na camada 

superficial onde é evidenciada a atividade biológica (EMBRAPA, 2009), sendo 

bastante susceptíveis à erosão. 

Os Gleissolos estão presente na unidade morfológica do alvéolo sendo 

discriminada na unidade de mapeamento GXde4 (EMBRAPA, 2009). Encontram-se 

periodicamente saturados por água, sofrendo pela forte gleização, em decorrência 

do regime de umidade. O horizonte superficial apresenta cores desde cinzentas até 

pretas com teores médios a altos de carbono orgânico (EMBRAPA, 2006).   

Os latossolos são solos minerais profundos (superiores a 2 m), horizonte B 

muito espesso (> 50 cm). Estão distribuídos na unidade Chapadas e platôs, no alto 

curso das sub-bacias do alto Mundaú, Canhoto e Inhaúma. Possuem boas 

condições físicas para o uso agrícola, associadas a uma boa permeabilidade por 

serem solos bem estruturados e muito porosos. Porém, devido aos mesmos 

aspectos físicos, possuem baixa retenção de umidade. 

Os Neossolos flúvicos são predominantes nas planícies fluviais da bacia, 

sendo identificadas por unidades de mapeamento PL10, RLd1, RYde2, RYde5 

(EMBRAPA, 2009; EMBRAPA, 2013). São solos com características aluvionares, 

compostos por sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico, possuindo uma 

relativa profundidade, sendo pouco desenvolvidos. Sua formação se deve a 
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deposições de sedimentos de natureza e granulometria variadas desenvolvidas 

pelos rios em épocas recentes.  

Os neossolos litólicos podem ser identificados por unidades de mapeamento 

RLd4, PL2, RLed1 (EMBRAPA, 2009; EMBRAPA, 2013). Esses solos possuem 

horizonte A, sobreposto diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C, 

apresentam 90% (por volume) ou mais de sua massa constituída por fragmentos de 

rocha com diâmetro maior que 2mm (cascalhos, calhaus e matacões), que 

apresentam um contato lítico típico, seu horizonte B está em início de formação, cuja 

espessura não satisfaz a qualquer tipo de horizonte B diagnóstico (EMBRAPA, 

2009). 

Os neossolos regoliticos localizados em grande parte na depressão periférica 

da Borborema, podendo ser identificados por unidades de mapeamento RE2, RE3a, 

RE5, RE11, RE12 (EMBRAPA, 2009; EMBRAPA, 2013). Esses solos apresentam 

contato lítico a uma profundidade de 50 cm e horizonte A sobrejacente a horizonte C 

ou Cr, admitindo horizonte B com menos de 10 cm de espessura. Apresentam 4% 

ou mais de minerais primários menos resistentes ao intemperismo na fração areia 

total e no cascalho (EMBRAPA, 20013). 

Os Planossolos apresentam perda de argila em sua parte superficial e 

acumulação ou concentração intensa de argila no horizonte subsuperficial, 

conferindo uma mudança textural de transição abrupta acentuada diferença de 

textura do A para o horizonte B. Essa perda de argila é responsável pela textura 

arenosa dos horizontes superficiais. Foram identificadas duas unidades com essas 

características PL20, SXe1 (EMBRAPA, 2009; EMBRAPA, 2013). 

Os solos indiscriminados de mangues são solos pouco desenvolvidos, 

escuros, lamacentos e com alto teor de sais, formados em ambientes de mangues a 

partir de sedimentos fluviolagunares misturados com detritos orgânicos, de natureza 

e granulometria variada (EMBRAPA, 1999). Tais sedimentos são decorrentes da 

deposição pelas águas do Rio Mundaú quando encontram-se com as águas da 

Lagoa, em condição de baixa energia. 

5.3.4 Fitoecologia 

As características da vegetação nos permitem identificar o estado atual e 

manutenção da biodiversidade e o uso dos solos em cada uma das áreas 
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mapeadas. No que se refere às características fitoecológicas, a bacia hidrográfica do 

Rio Mundaú, notamos uma diversificação acentuada em sua extensão, isto se dá por 

uma forte interrelação que o clima, os solos, a altimetria, hidrografia e o uso e 

ocupação exercem sobre a vegetação, determinando seus aspectos naturais. 

Entre as principais unidades tipológicas das vegetações identificadas e 

mapeadas na bacia e sub-bacias, destacam-se as matas ciliares, a Floresta 

Estacional Semidecidual, a Floresta Ombrófila (aberta e densa), Savana-Estépica 

Arborizada, Savana-Estépica (IBGE, 2012), notamos uma grande antropização de 

sua vegetação, podendo identificar áreas de agricultura, pastagens, áreas sem 

vegetação, áreas urbanas. 

Vale chamar à atenção que em algumas cenas do RapidEye tivemos a 

presença de nuvens, sombras de nuvens e corpos d’água, os quais também foram 

mapeados para que pudéssemos calcular as áreas de cada uma das classes nas 

sub-bacias. A seguir, podemos observar as classes mapeadas (figura 34) e as 

características das unidades mapeadas. 
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Figura 34. Mapa das unidades fitogeográficas encontradas na bacia hidrográfica do 

Rio Mundaú. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

A Floresta Ombrófila densa (Mata Atlântica) possui presença marcante nas 

sub-bacias do Baixo Mundaú e do Satuba, apresentando fisionomias e estruturas 

variadas em função do ambiente em que ela se encontra. É mais exuberante nas 

áreas de baixadas com relevo ondulado e/ou rampas, mais próximas das drenagens 

onde, geralmente, mostra uma altura entre 30 a 40 m, árvores relativamente grossas 
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e dossel emergente. Nas áreas de interflúvios de relevo plano, exibe uma altura 

entre 18 a 25 m, árvores bem mais finas e dossel uniforme, com concentração de 

determinadas espécies. 

Destacam-se, na sua composição florística, os gêneros: Xylopia; Guatteria e 

Bocageopsis (Annonaceae); Protium e Trattinnickia (Burseraceae); Saccoglotis e 

Humiria (Humiriaceae); Maprounea (Euphorbiaceae); Myrcia (Myrtaceae); Miconia e 

Mouriri (Melastomataceae); Hymatanthus e Aspidosperma (Apocynaceae); e Qualea 

e Vochysia (Vochysiaceae), entre outros (IBGE, 2012). 

A Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia) 

aparecem frequentemente nas encostas interioranas do alto e médio Mundaú, 

podendo ser classificado segundo Veloso, Rangel Filho e Lima (1991) como 

montana e submontana, utilizando critérios estabelecidos segundo suas faixas 

altimétricas, utilizado também nas formações vegetacionais precedentes. O conceito 

ecológico deste tipo florestal é estabelecido em função da ocorrência de clima 

estacional que determina semideciduidade da folhagem da cobertura florestal. Nas 

encostas interioranas do médio Mundaú, os gêneros dominantes, com indivíduos 

deciduais, como: Cedrela, Parapiptadenia e Cariniana, sendo que nos planaltos 

areníticos, as espécies deciduais que caracterizam esta formação pertencem aos 

gêneros amazônicos Hymenaea (jatobá), Copaifera (óleo-vermelho), Peltophorum 

(canafístula), Astronium, Handroanthus, Balfourodendron e muitos outros. 

A área destinada ao pastoreio do gado foi classificada pastagem que segundo 

seus níveis de manejo e a estrutura de produção, pode ser subdividida como 

extensiva, semi-intensiva e intensivas, impactando diretamente na área ocupada e 

no desgaste do solo local. Essa unidade ocupou uma área de 1.223,966 km² em 

toda a BHRM, sendo a sub-bacia do Canhoto que possui mais representatividade 

(411,134 km²). 

As unidades classificadas como agricultura referem-se como áreas utilizadas 

para a produção de alimentos, fibras e comodities do agronegócio. Estão inseridas 

nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras permanentes, pastagens 

plantadas e silvicultura, ocupando 15,88% da BHRM (IBGE, 2013). 

Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), Savana-

Estépica é eminentemente climática na atualidade, variando de áreas pluviais, de 
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superúmidas a úmidas, na costa florestal atlântica, até o território árido interiorano 

da Savana-Estépica (Caatingas do Sertão Árido), passando por trechos subúmidos 

do chamado “agreste florestal estacional”, situado entre os extremos climáticos, 

porém com florística típica. 

A Savana-Estépica pode ser estruturada em dois estratos: um arbustivo-

arbóreo superior esparso (Savana-Estépica arborizada), e outro, inferior gramíneo-

lenhoso (Savana-Estépica arbustiva). Em sua composição florística destacam-se as 

seguintes espécies: Spondias tuberosa Arruda (Anacardiaceae); Commiphora 

leptophloeos (Mart.); Cnidoscolus quercifolius Pohl (Euphorbiace-ae), espécie 

endêmica; Aspidosperma pyrifolium Mart. (Apocynaceae); além de várias espécies 

do gênero Mimosas (IBGE, 2012). A Savana-Estépica arborizada possui uma área 

de 150,047 km² localizada nas bacias de alto curso, representado 7,74% da 

vegetação do rio Canhoto 5,77% do alto curso do Mundaú e 1,23% do Inhaúma. 

A Savana-Estépica arbustiva ocupa uma área de 665,491 km² na BHRM, 

sendo constituída por gêneros que expandiram suas espécies ao longo dos cursos 

de água, nascida no planalto localizado nos divisores das bacias hidrográficas.  

A área sem vegetação perfaz um total de 386,095 km² distribuída por toda a BHRM, 

sofrendo com efeitos de sazonalidade de cultivos e climática. 

5.3.5Cobertura e uso da terra 

Considerando as informações estatísticas de todos os municípios e dos 

documentos bibliográficos determinou-se as seguintes classes de mapeamento: 

Área Urbana, Corpos D'água, Campestre, Florestal, Lavoura Permanente, Lavoura 

Temporária, Mata Ciliar conservada, Mata Ciliar degradada, Pecuária / Pastagem e 

Solo Exposto. Nas ausências de informações devido à presença de elementos 

meteorológicos determinou-se a classe de Sombra / Nuvem. A figura 35 expõe o 

comportamento da cobertura e uso da terra mapeada na bacia. 
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Figura 35. Mapa da Cobertura e uso da terra encontrado na bacia hidrográfica do 

Rio Mundaú. 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

A classe denominada como área urbana refere-se às áreas abertas 

construídas, onde predominam edificações e sistema viário, predominando as 

superfícies artificiais não agrícolas, estando incluídas nesta categoria as cidades, 

vilas, povoados, áreas de rodovias, serviços e transporte, energia, comunicações e 
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terrenos associados. Essa classe apresentou 51,334 km² em toda a BHRM, o Baixo 

Curso é a que apresentou maior percentual 2,23% de sua área total. 

Já a classe campestre se caracteriza por um estrato predominantemente 

arbustivo, esparsamente distribuído sobre um tapete gramíneo-lenhoso, 

representando 665,491 km² (16,22%) da área total, dessa área 23,88% pertence à 

sub-bacia do alto Mundaú. 

Considerou-se como Florestal as áreas com formações arbóreas com porte 

superior a 5 m, possuindo fisionomias e textura com características densa, podendo 

incluir áreas remanescentes primárias e estágios evoluídos de recomposição 

florestal. A BHRM como um todo, apresentou 707,948 km² de área nessa unidade, 

representando 17,26% de sua área, a sub-bacia do Canhoto é a que possui maior 

área dessa unidade com 4,84% em termos absolutos, já a sub-bacia do Baixo 

Mundaú 22,51% em termos relativos. 

As lavouras permanentes compreendem o cultivo de plantas perenes, com 

ciclo vegetativo de longa duração, onde produzem por vários anos sucessivos, e não 

tem a necessidade de novos plantios após colheita (IBGE, 2013). Segundo IBGE 

(2007) essa categoria está as espécies frutíferas, como laranjeiras, cajueiros, 

coqueiros, macieiras e bananeiras; espécies produtoras de fibras, como coco-da-

baía, espécies oleaginosas; cultivos diversificados, e as espécies como cafeeiros, 

seringueiras e cacaueiros, em sistemas que combinam ou não culturas agrícolas 

com florestas (Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 2007). Dentre as 

espécies cultivadas em toda a bacia destaca-se a banana, café arábica, café 

canéfora, coco e a laranja (IBGE, 2010).  

Nas classes mapeadas nessa unidade identificamos 246,555 km² de área, 

representando 6,01% de área da BHRM, a sub-bacia do Canhoto é a que possui 

maior área dessa unidade com 2,21% em termos absolutos, já a sub-bacia do 

Satuba 2,43% em termos relativos. 

A classe de lavoura temporária corresponde ao cultivo de plantas de curta ou 

média duração, de ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a produção deixam o 

terreno disponível para novo plantio (IBGE, 2013).  

A classe correspondendo à Mata ciliar conservada refere-se às unidades de 

vegetação densa, situadas em planícies fluviais. Já a mata ciliar degradada 
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representa as planícies fluviais onde predomina a vegetação espaças e ausência de 

vegetação. Ocupando 296,273 km² em toda a bacia, a mata ciliar conservada 3,53% 

nas classes mapeada, já a degradada 3,69%. 

A pecuária / pastagem é a área destinada ao pastoreio do gado, havendo 

aproveitamento de pastagens naturais, ficando o solo coberto por vegetação de 

gramíneas e/ou leguminosas. Inclui a criação de: bovinos, equinos, asininos, 

muares, caprinos, ovinos e suínos. A classe de Pecuária / Pastagem, foi a que 

apresentou maior extensão, representando 29,88% de sua área total, Possuindo um 

efetivo dos rebanhos nos municípios integrantes da bacia constituído por 377.759 

cabeças (IBGE, 2010). 

Possuindo a maior refletância nas cenas utilizadas na pesquisa, as unidades 

de solo exposto são as que mais sofrem com efeitos climáticos e pela erosão, sendo 

a área com solo desnudo ou sem cobertura vegetal alguma. Possuindo 386,095 km², 

onde 13,12% dessa classe encontram-se na sub-bacia do rio Canhoto. 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS AMBIENTAIS 

 Para a delimitação dos sistemas e subsistemas ambientais considera-se a 

análise geomorfológica como elemento de fundamental importância, pois com os 

limites do relevo as feições do modelado são mais facilmente identificadas (SOUZA, 

OLIVEIRA E GRANGEIRO, 2002). 

A caracterização dos sistemas ambientais, pelo viés integrativo, se destaca 

como método para compreender o espaço geográfico em uma determinada porção 

espacial, tendo em vista que o estudo dos geossistemas nos fornece elementos para 

o conhecimento da estrutura e do funcionamento da natureza, proporcionando, 

assim, o planejamento racional de uso e ocupação da terra.  

Neste contexto, corrobora-se que a análise integrada de dados geológicos, 

geomorfológicos e pedológicos, condições hidrológicas, climáticas, fitoecologia, 

cobertura e uso da terra, auxiliado por interpretação de imagens de sensoriamento 

remoto e Sistemas de Informações Geográficas (SIG), têm auxiliado na análise da 

degradação ambiental e facilitado na identificação dos sistemas e subsistemas 

ambientais, tendo em vista que esses estudos têm fornecido elementos para o 

conhecimento da estrutura e funcionamento da natureza, proporcionando, assim, o 

planejamento racional de uso e ocupação do solo. 
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Partindo dos princípios da metodologia desenvolvida por Souza (2000), que 

se baseia nos preceitos da análise geoambiental, a organização das legendas foi 

hierarquizada em função das ordens de grandezas, os geossistemas e as geofácies 

(Bertrand, 1969). Sendo subdividida a BHRM da seguinte forma (Tabela 12) (Figura 

36): Chapadas e Platôs, Planalto, Platôs Baixos, Colinas e Morros dissecados, 

Alvéolo, Cristas residuais, Sopé da Borborema, Planícies, Tabuleiros. 

 

Tabela 12 - Sistemas e subsistemas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú. 

Domínios Naturais 
Geossistemas (Sistemas 

Ambientais) 
Geofácies (Subsistemas Ambientais) 

Maciços residuais da Borborema 

Chapada e Platô 

Cimeira da Borborema 

Planície Fluvial Encaixada 

Cristas residuais 

Planalto 
Planícies aluviais 

Planalto 

Platôs Baixos 
Planícies aluviais 

Serras residuais tabular e convexas 
Cristas residuais e inselbergs 

Colinas e Morros dissecados 
Planícies aluviais 
Serras dissecadas 

Cristas residuais e inselbergs 

Depressão Periférica da 
Borborema 

Alvéolo 
Plano de Inundação 

Planície Fluvial 
Cristas residuais e inselbergs 

Depressão Periférica 

Planície aluvionar 
Serras e Superfícies Retrabalhadas 

Sopé da Borborema 

Cristas e inselbergs 

Depósitos Sedimentares do 
quaternário 

Tabuleiros 
Rampa de Colúvio 

Pediplanos 

Planícies 
Planícies e terraços fluviais 

Planícies e terraços lacustres 

Fonte: Elaborado pelos autores. Fonte: Adaptado de SOUZA (2000, 2005). 
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Figura 36. Subsistemas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.4.1 Sistema Ambiental: Chapadas e Platôs 

Esse sistema ambiental está localizado no domínio Maciço residuais da 

Borborema e abrangendo os municípios de Brejão, Garanhuns, São João, Caetés, 

Capoeiras e Jucati. Ocupa uma área de aproximadamente 254,04 km² e 

representando as áreas mais altas da BHRM alcançando uma altitude de 1010, e 

nascentes das sub-bacias do Alto Mundaú, Canhoto e Inhaúma. Geologicamente 

está inserida na Província Borborema, sendo constituídos pelos litotipos dos 

complexos Cabrobó, Depósitos Colúvio-eluviais e Granitóides de Quimismo 

Indiscriminados. Geomorfologicamente apresenta formas de relevos que se 

caracterizam por dissecação, com densidade de drenagem variando entre média a 

muito forte chegando a provocar dissecações de alta densidade em forma de ravinas 

e voçorocas.  

A Chapada e Platô podem ser subcompartimentadas em três subsistemas 

ambientais: Cimeira da Borborema, Planície Fluvial Encaixada e Cristas residuais. A 

Cimeira da Borborema assume uma topográfica mais homogênea em relação as 

outros dois subsistemas, onde está situado o sitio urbano de Garanhuns e Caetés. A 
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planície fluvial encaixada possui características coluviais, possuindo uma hierarquia 

fluvial de primeira ordem, predominando nascentes com ocorrências de neossolos 

litólicos. Dos três subsistemas, as Cristas residuais declividade mais acentuada. 

Devido a isso, a ocupação se limita às aéreas menos íngremes, preservando a 

vegetação natural e onde influencia diretamente o tipo de uso. 

Entre as potencialidades que podemos destacar nesse sistema ambiental, 

como boas reservas hídricas superficiais e subterrâneas, que podem ser utilizados 

pela agricultura e consumo, reflexo de uma média puviométrica anual a cima de 

1000 mm. Seus solos são representados pelos Latossolos em seus topos planos, 

sendo profundos e bem drenados, e nas áreas de topografia mais acentuada os 

argissolos são predominantes, possuindo maior fertilidade natural em sua porção 

eutrófica, representando maior potencial para uso agrícola. Os resíduos sólidos dos 

municípios de Caetés, Capoeiras, Correntes, Lagoa do Ouro e São João são 

depositados em um aterro sanitário localizado em Garanhuns na BR-42, mas 

mesmo assim podemos vê a presença de lixões ao ceu aberto em todos esses 

municípios. 

Dentre as limitações presentes nesse sistema, podemos destacar o não 

atendimento, pelos municípios de São João, Caetés e Capoeiras, da lei nº 

10.257/2001, que regula o uso da propriedade urbana e determina que todos os 

municípios que possuem população com mais de vinte mil habitantes é obrigatório o 

plano diretor, sendo somente atendido pelo município de Garanhuns, mas que 

mesmo assim ainda carece de atualizações. Há uma forte descaracterização da 

cobertura vegetal, não sendo preservadas as áreas de preservação permanentes, 

estando bastantes presentes nessas unidades de áreas de solos expostos e 

pastagens. 

5.4.2 Sistema Ambiental: Planalto 

Esse sistema ambiental localizado no alto curso da BHRM (Alto Mundaú e 

Canhoto) abrange parte dos municípios de Brejão Garanhuns, Caetés, Capoeiras 

Jucati e São João, ocupando uma área de aproximadamente 460,59 km². 

Geologicamente está inserida na Província Borborema, representada pelos litotipos 

do Complexo Belém do São Franciscoe e dos depósitos colúvio - eluviais (CPRM, 

2005). Podendo ser subcompartimentado em dois subsistemas ambientais: as 

planícies aluviais e planalto. 
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Geomorfologicamente apresenta formas de relevos que se caracterizam por 

uma dissecação de ocorrencia homogênea, permitindo uma topografia que em 54% 

de sua área possui declividade ondulado (4,58 -11,31 º), 33% podendo ser 

classificado como suave ondulado (1,72 -4,58º) e 9% da área com fortemente 

ondulado (11,31-24,23 º) Amplitude altimétricas de 105 metros. O mosaico de solos 

com predominância de Argissolos em sua superfície mais plana, além de Neossolos 

regoliticos, Neossolos flúvicos, Latossolos amarelos e Planossolos. Sua pluviosidade 

média é de 730 mm/ano.  

A cobertura vegetal apresentou características fitoecológicas de agricultura, 

mata ciliar, floresta estacional semidecidual, savana-estépica, pastagens. As classes 

de uso foram mapeadas unidades como: florestal, área urbana, campestre, lavoura 

permanente, lavoura temporária, mata ciliar conservada, pecuária / pastagem e 

áreas com solo exposto. 

Entre as potencialidades que podemos destacar nesse sistema ambiental, 

estão boas reservas hídricas superficiais e subterrâneas, média pluviométrica anual 

a cima de 850 mm, topografia bastante regular e solos férteis favorecendo a 

agricultura. Já como limitações podemos destacar a descaracterização da cobertura 

vegetal, grande quantidades de áreas convertidas em pastagens e áreas de solos 

expostos. 

5.4.3 Sistema Ambiental: Platôs Baixos 

O Sistema Ambiental dos Platôs Baixos possui uma área de 733,84 km², 

apresentam uma amplitude altimétrica variada, de 90 metros para sub-bacia do rio 

Canhoto, de 220 metros para sub-bacia do Inhaúma e 190 metros para o Alto 

Mundaú. Possui uma declividade que oscila entre relevo suave ondulado (1,72 - 

4,58º) e uma declividade ondulada (4,58 - 11,31º). Apresenta uma litologia composta 

por: derivados de biotita e níveis de quartzito. (CPRM, 2010). Seus solos são 

predominantemente formados por latossolo amarelo, argissolo amarelo, neossolo 

regolítico e neossolos flúvicos (EMBRAPA, 2013). 

Esse sistema pode ser subcompartimentado em três subsistemas ambientais: 

Planície aluvial, Serras residuais tabulares e convexas e Cristas residuais e 

inselbergs. As Planícies aluviais são caracterizadas por áreas cobertas por material 

arenoso de origem aluvial, devido a inundações periódicas, seguindo o percurso da 
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rede de drenagem. As Serras residuais são caracterizadas por possuir maiores 

declividades nas encostas, facilitando a erosão e aos movimentos de massa na 

região. Já as Cristas residuais e inselbergs são superfícies com declives acentuados 

associados a rochas resistentes ao intemperismos químico. 

Entre as potencialidades do sistema, destacamos as reservas hídricas 

superficiais e subterrâneas, solos férteis, porém, apresentam áreas com problemas 

de voçorocamento, devido uso excessivo dos solos em plantações de bananeiras e 

a forma de distribuição de pasto. Nota-se a descaracterização da cobertura vegetal, 

o acúmulo de resíduos sólidos em locais inadequados, o cultivo de banana em áreas 

de preservação permanente, as práticas agrícolas promotoras da queda da 

biodiversidade, a retirada de solo de áreas agricultáveis para serem utilizadas na 

construção civil, essas são algumas de suas limitações. 

5.4.4 Sistema Ambiental: Colinas e Morros dissecados 

Com uma área de 1565,73 km² o Sistema Ambiental das Colinas e Morros 

dissecados é o maior sistema da BHRM. Possui uma superfície com topografia 

acentuada (com altimetria entre 200 e 860 metros), onde 46% do total da área desse 

sistema pode ser classificada como fortemente ondulada (11,31-24,23º), outros 25% 

classificada como superfície ondulada (4,58 -11,31º) e 17% da área com superfície 

montanhosa (24,23-36,87º), resultante de processos erosivos diferenciais, onde a 

diferença de resistência das rochas origina relevo acidentado. 

Sendo assim, a litologia da unidade determinada por sequências dobradas 

metamorfizadas, estruturado no Complexo Belém do São Francisco, influenciando 

diretamente os tipos de forma do relevo, podendo ser subcompartimentada os 

subsistemas em Cristas residuais e inselbergs, que apresentando topo de formas 

aguçadas, as Serras apresentando topo de formas convexas e Superfícies 

aluvionares que possui características coluviais. Os padrões de drenagem das sub-

bacias do Alto Mundaú, Canhoto e Inhaúma, possuem arranjo espacial que é 

influenciado pelo seu arcabouço estrutural, apresentando um padrão de drenagem 

dendrítica, onde seus tributários se unem sem formar ângulos retos. Já o médio 

curso (sub-bacia do médio Mundaú) apresenta um padrão treliça de drenagem, onde 

seu arcabouço é moderadamente a intensamente fraturado, influenciando 

diretamente a disposição da rede de drenagem. Os solos argissolos (vermelho-
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amarelo e amarelo) são predominantes nessa unidade, mas também notamos a 

presença de neossolos flúvicos e neossolos regolíticos. 

Sua pluviosidade média é de 1100 mm/ano. Sua cobertura vegetal apresenta 

as características de Savana-Estépica, Floresta Estacional Semidecidual, pastagens 

e áreas onde há total ausência de vegetação. Dentre as classes de uso, foram  

mapeadas unidades como: florestal, área urbana, campestre, lavoura temporária, 

mata ciliar conservada, pecuária / pastagem e áreas com solo exposto. 

Entre as potencialidades que podemos destacar, como boas reservas hídricas 

superficiais, boa média pluviométrica anual e regularmente distribuída, solo fértil 

quando corrigida a acidez e quando há adubação adequada. Já como limitações 

podemos destacar irregularidade topográfica, suscetibilidade à erosão, sendo 

encontrados grandes quantidades de ravinas e voçorocas, descaracterização da 

cobertura vegetal primária, onde a mesma dá lugar a pastagens, plantações de 

bananeiras e, principalmente, as plantações de cana de açúcar e áreas de solos 

expostos. 

5.4.5 Sistema Ambiental: Alvéolo 

Esse sistema ambiental está localizado no domínio da depressão periférica da 

Borborema e grande parte de sua área está inserida nos municípios de União dos 

Palmares, Branquinha e Santana do Mundaú. Ocupa uma área de aproximadamente 

109,64 km² e pertence à sub-bacia do médio Mundaú. Geologicamente está inserida 

na Província Borborema, representada pelos litótipos do Complexo Belém do São 

Francisco, Granitóides Indiscriminados, Suíte Itaporanga e sedimentos do Grupo 

Barreiras (CPRM, 2005). Geomorfologicamente apresenta formas de relevos que 

caracterizam-se pela acumulação, recebendo todos os materiais transportados das 

cristas residuais de seu entorno. Possui um mosaico de solos com predominância de 

gleissolo em sua superfície mais plana, além de argissolo vermelho-amarelo, 

argissolo amarelo, neossolos flúvicos. Sua pluviosidade média é de 1634,2 mm/ano. 

A cobertura vegetal é bastante variada, com características fitoecológicas de mata 

ciliar, floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila, savana-estépica e 

pastagens. Dentre as classes de uso foram mapeadas unidades como: florestal, 

área urbana, campestre, lavoura permanente, lavoura temporária, mata ciliar 

conservada, pecuária / pastagem e áreas com solo exposto. 
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O Alvéolo pode ser subcompartimentado em três subsistemas ambientais: 

Plano de Inundação; Planície Fluvial e Cristas residuais. Os Planos de Inundação 

são áreas arenosas, sujeitas a inundações periódicas, podendo apresentar aluviões 

precariamente incorporadas à rede de drenagem. A Planície Fluvial possui uma 

hidrografia superficial perene, com disponibilidade hídrica o ano todo. Já as Cristas 

residuais são superfície com declives acentuados associados a rochas resistentes 

do embasamento cristalino. 

Esse sistema ambiental apresenta grandes potencialidades, como boas 

reservas hídricas superficiais e subterrâneas, que podem ser utilizados pela 

agricultura, para consumo de animais e o consumo humano. Além de possuir uma 

topografia plana e solos férteis, porém, apresentam áreas com problemas de 

assoreamento e perda de fertilidade, devido ao uso agressivo da monocultura da 

cana de açúcar e a existência de pasto. Nota-se a descaracterização da cobertura 

vegetal do tipo florestal, através do acúmulo de resíduos sólidos em locais 

inadequados, o cultivo em áreas de preservação permanente, a práticas agrícolas 

promotoras da queda da biodiversidade, além da poluição e ocupação residencial do 

leito do rio, são algumas de suas limitações.  

Observa-se também que o sítio urbano de União dos Palmares não possui 

plano diretor, contrariando o estatuto das cidades, mesmo possuindo uma população 

superior a 60.000 habitantes, o que contraria a legislação. 

5.4.6 Sistema Ambiental: Depressão Periférica 

O Sistema Ambiental da Depressão Periférica encontra-se inserido na 

Província Borborema, determinada pelos litótipos do Complexo Belém do São 

Francisco, Granitóides Indiscriminados, Suíte Itaporanga e sedimentos do Grupo 

Barreiras. Sendo constiruido no Complexo Belém do São Francisco por leuco - 

ortognaisses tonalítico - granodioríticos migmatizados e enclaves de supracrustais, 

numa faixa da Suíte Itaporanga, composto por granitos e granodioritos porfiríticos, 

associados a dioritos, e na transição com o sistema do Sopé da Borborema 

constituído por arenitos, arenitos conglomeráticos com intercalações de siltitos e 

argilitos.  

O relevo dessa unidade é formado por um verdadeiro "mar de morros" 

marcando a transição entre os depósitos sedimentares e o Planalto da Borborema, 
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as ações do intemperismo químico atuam formando encostas de topos convexas e 

algumas cristas residuais, características da dissecação diferencial. Pode ser 

subcompartimentado em quatro subsistemas: Serras e Superfícies Retrabalhadas, 

Planícies aluvionares, Sopé da Borborema e Cristas e inselbergs. 

As Serras e Superfícies Retrabalhadas que apresentam uma topografia com 

predominância de relevo fortemente ondulado (11,31 - 24,23º) representando 47% 

da área da unidade, 28% ondulado (4,58 - 11,31º), 12% da área com superfície 

montanhosa (24,23 - 36,87º). A Planície aluvionar resultante da acumulação de 

sedimentos inconsolidados transportados por inundações periódicas.  

No Sopé da Borborema podem ser identificados dois tipos de formas de 

relevo, o primeiro com características de acumulação, possuindo uma menor 

expressão topográfica e o segundo formado pela dissecação homogênea devido à 

erosão regressiva das cristas residuais da Borborema. 

O subsistema das cristas e inselbergs formado pela dissecação homogênea 

devido à erosão na Borborema, marcando um relevo de transição entre os depósitos 

sedimentares e o Planalto da Borborema, as ações de erosão diferencial exemplifica 

a presença de alguns inselbergs e suas características da dissecação. 

O clima desse sistema é o tropical chuvoso com verão seco, caracterizado, 

predominantemente, por seis meses secos. A precipitação média anual é de 900 

mm. A rede de drenagem apresenta um controle estrutural, com o desenvolvimento 

ora paralela e ora dendritica. A cobertura vegetal apresentou características 

fitoecológicas com presença de matas ciliares (Planície aluvionar), floresta 

estacional semidecidual, enclaves de floresta ombrófila, savana-estépica e 

pastagens. Dentre as classes de uso foram mapeadas unidades como: área urbana, 

campestre, lavoura permanente, lavoura temporária, pecuária / pastagem e áreas 

com solo exposto. 

Os solos desse sistema ambiental são representados pelos latossolo amarelo, 

argissolo amarelo, argissolo vermelho-amarelo, neossolos regolíticos e nessolos 

litólicos. 

Entre as potencialidades do sistema, reservas hídricas, solos férteis quando 

utilizados corretamente, áreas proprícias a extração mineral controlada de argila, 

granito e areia. Nas limitações é evidente a descaracterização da cobertura vegetal, 
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áreas de APPs não são respeitadas, monocultura da cana de acucar 

comprometendo biodiversidade local, ausência de aterro sanitário e controle sobre o 

lixo, acúmulo de resíduos sólidos em locais inadequados, construções urbanas no 

leito do rio. 

5.4.7 Sistema Ambiental: Tabuleiros 

Esse sistema ambiental está localizado ao sul da bacia, parte de sua área 

está inserida nos municípios de Branquinha, Capela, Muricí, Messias, Atalaia, Rui 

Largo, Pilar Satuba, Maceió, e nas sub-bacias do Satuba e Baixo Mundaú, ocupando 

uma área de 515,57 km². Está estruturado no Complexo Arapiraca, na transição 

depressão periférica da Borborema, com predominância de rochas metamórficas do 

domínio dos complexos gnaisse-migmatíticos e granulitos apresentando uma 

estrutura intensamente fraturada (distribuição regular). Na porção, mas ao sul o 

Grupo Barreiras, com predominância de rochas sedimentares do domínio dos 

sedimentos cenozoicos, pouco a moderadamente consolidados. Os tipos de formas 

de relevos presentes nessa unidade caracterizam-se pela acumulação e 

aplanamento, podendo ser compartimentados os subsistemas em Rampa de Colúvio 

e Pediplanos. As Rampas de Colúvios ocorrendo em setores de baixa encosta, em 

segmentos côncavos que caracterizam as reentrâncias, associadas à coalescência 

de depósitos coluviais provenientes das vertentes, sendo apresentados enclaves de 

Floresta Ombrófila. Os Pediplanos apresentam uma superfície plana, com 

predominância de argissolos, sendo bastante tulizado para plantação de cana de 

açuca em toda sua extensão. É o sistema que possui média pluviométrica superior a 

2000 mm/ano. 

Entre as potencialidades se destacam, as boas reservas hídricas 

subsuperficiais, possuir uma topografia plana e solos férteis. Já nas limitações 

destacamos a extração irregular de areia e argila, a mecanização pesada atuando 

diretamente na compactação dos solos, extração da cobertura vegetal para 

plantação de cana de açúcar. 

5.4.8 Sistema Ambiental: Planícies 

Os sistemas ambientais das Planícies estão localizados ao longo dos 

domínios dos Depósitos Sedimentares do Quaternário, sendo formada pelo 

resultado da acumulação fluvial / lacustre, provocada por inundações periódicas. 
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Ocupa uma área de aproximadamente 168,09km², segmentadas entre as sub-bacias 

do Baixo Mundaú e do Satuba. Possuem dois tipos de Subsistemas Ambientais, que 

se caracterizam pela acumulação, as Planícies e terraços fluviais e as Planícies e 

terraços lacustres. As Planícies e terraços fluviais são áreas com boa disponibilidade 

hídrica e boa fertilidade natural dos solos, onde esses são formados por Neossolos 

Flúvicos e gleissolos, refletindo diretamente na cobertura e uso do solo, que em 

grande parte é ocupada para agricultura. Já as Planícies e terraços lacustres estão 

sempre encharcados ao logo do ano, sofrendo constantemente com inundações em 

períodos de chuva, esse subsistema abrange parte da APA do Catolé e Fernão 

Velho (Lei nº 5.347/1992). 

Geologicamente está inserida na Província Borborema, representada pelos 

litotipos da Formação Muribeca-Membro Carmópolis, Grupo Barreiras e Depósitos 

Flúvio-lacustre. A Formação Muribeca-Membro Carmópolis, compoem-se por 

conglomerados formados por leques aluviais, já o Grupo Barreiras, está 

representado por arenitos e arenitos conglomeráticos com intercalações de siltito e 

argilito. E os Depósitos Flúvio-lacustre, englobam filitos arenosos e carbonosos. 

Geomorfologicamente apresenta formas de relevos que se caracterizam pela 

acumulação, sendo planas resultantes de acumulação fluvial sujeita a inundações 

periódicas, correspondendo às várzeas atuais. Os tipos de formas de relevos 

refletem as formas de acumulação e aplanamento, que é exemplificado por 

predomínio de sedimentos quartzoarenosos, e o terraço fluvial arenito por 

conglomerático e argilito arenoso. 

Entre as potencialidades se destacam as boas reservas hídricas superficiais e 

subsuperficiais, possuir uma topografia plana e solos férteis, extrativismos, APA 

dentro do sistema. Já nas limitações destacamos a extração irregular de areia, 

construções urbanas em áreas de app, extração da cobertura vegetal, contaminação 

do solo por esgoto, lançamento de esgoto, no leito do rio. 
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6. ZONEAMENTO DOS SISTEMAS AMBIENTAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO MUNDAÚ - PE/AL UTILIZANDO TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO 
 

RESUMO 
 
O presente estudo propõe a elaboração de um zoneamento dos sistemas ambientais 
da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, localizada entre a mesorregião do Agreste 
Pernambucano e o Leste Alagoano. O zoneamento dos sistemas ambientais nos 
fornece elementos para o conhecimento da estrutura e do funcionamento da 
natureza, proporcionando, assim, o planejamento racional de uso e ocupação da 
terra. Para tanto, foram utilizadas técnicas de Geoprocessamento, Sensoriamento 
Remoto e trabalhos de campo para elaboração do mapeamento dos sistemas 
ambientais e a análise da vulnerabilidade ambiental na mencionada bacia 
hidrográfica, a partir da sistematização e da interrelação que se dá entre Sociedade-
Natureza na perspectiva do uso racional dos sistemas ambientais, levando em 
consideração a vulnerabilidade de cada ambiente. Os resultados nos permitem 
analisar de forma integrada a natureza, frente aos mais diversos processos de uso e 
ocupação da terra, servindo como base para um zoneamento ambiental, onde foi 
possível identificar e propor as seguintes zonas: Zona de Preservação permanente, 
Zona de proteção Florestal, Zona de expansão urbana, Zona de Recuperação 
Ambiental, Zona de intervenção direta, Zona de Uso Sustentável e Zona de manejo 
direto. 
 
Palavras-chave: Zoneamento ambiental, Vulnerabilidade ambiental, Bacia 
hidrográfica, Rio Mundaú. 
 

ABSTRACT 
 
This study proposes the development of a zoning Environmental Systems watershed 
Mundaú River, located between the middle region of Pernambuco Agreste and East 
Alagoas, serving for land use planning. Zoning Environmental Systems provides us 
with elements for understanding the structure and functioning of nature, thus 
providing rational use planning and land tenure. To this end, GIS techniques were 
used, remote sensing and field work to prepare the mapping of environmental 
systems and analysis of environmental vulnerability in the said watershed, from the 
systematization and the interrelationship that exists between society-nature in 
perspective the rational use of environmental systems, taking into account the 
potentialities and limitations. The results allow us to analyze in an integrated manner 
the nature, forward to the most diverse use cases and occupation of the land, serving 
as the basis for an environmental zoning, where it was possible to identify and 
propose the following areas: Permanent Preservation Zone, Forest Protection zone , 
urban expansion area, the Environmental Recovery Zone, direct intervention Zone, 
Zone Sustainable Use Zone and direct management. 
 
Keywords: Environmental zoning, environmental vulnerability, River basin, Rio 
Mundaú. 
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6.1. INTRODUÇÃO 

O conceito de zoneamento surge nas sociedades industrializadas e 

urbanizadas, em uma tentativa de dividir e organizar os espaços através do 

estabelecimento de áreas com destinação especial. Zonear significa separar, dividir, 

delimitar ou distribuir por zonas, por regiões específicas, por áreas de atividade, 

delimitando regiões de características homogêneas. A partir do zoneamento é 

possível entender a problemática da área e suas potencialidades, como também 

fornecer subsídios ao poder público na definição de prioridade que oriente o uso, 

manejo e ocupação das unidades espaciais. 

Segundo Santos (2004), o Zoneamento é a compartimentação de uma região 

em porções territoriais, obtidas pela avaliação dos atributos mais relevantes e de 

suas dinâmicas. Essas zonas são chamadas de áreas homogêneas ou unidades de 

zoneamento e estão delimitadas de acordo com sua estrutura e funcionamento, ou 

seja, cada porção do espaço zoneado possui um alto grau de associação dentro de 

si, com variáveis solidamente ligadas e com significativas diferenças com os outros 

compartimentos. 

Desta forma, o zoneamento é visto como ponto de partida de um processo de 

planejamento, que posteriormente dará subsídios a estudos mais detalhados. 

Levando-se em consideração a importância desse tema, o decreto federal nº 

4.297/2002, amplia o conceito e a definição de zoneamento ambiental, que passa a 

ser chamado de zoneamento ecológico-econômico (ZEE). 

Tal como exposto no decreto federal nº 4.297/2002, em seu Art. 2º, o 

zoneamento é um "instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente 

seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas. 

Estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a 

qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da 

biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 

condições de vida da população". 

Ou seja, o zoneamento busca contribuir para racionalização do uso e gestão 

do território, permitindo mitigar efeitos negativos de atividades antrópicas sobre o 

meio natural, adaptando-se às particularidades de cada região, além de subsidiar 

uma efetiva aplicação das políticas públicas. 
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Becker e Egler (1996) entende o zoneamento como um dos instrumentos que 

permite a ocupação racional dos espaços e de redirecionamento de atividades, 

subsidiando estratégias e ações para a elaboração e execução de planos regionais 

em busca do uso sustentável dos recursos naturais. De tal forma que a otimização 

dos espaços ofereça algumas vantagens tais como: provê uma informação integrada 

em uma base geográfica; classificar o território segundo sua potencialidade e 

vulnerabilidade; permite integrar as políticas públicas em uma base geográfica, 

descartando o convencional; tratamento setorizado de modo a aumentar a eficácia 

das decisões políticas; permite acelerar o tempo de execução e ampliar a escala de 

abrangência das ações, isto é, aumenta a eficácia da intervenção pública na gestão 

do território; é um instrumento de negociação entre as várias esferas de governo e 

entre estas, o setor privado e a sociedade civil, isto é, um instrumento para a 

construção de parcerias. Portanto não deve ser entendido como um instrumento 

apenas corretivo, mas também ativo estimulador do desenvolvimento. Desta forma o 

ZEE é, justamente, um instrumento capaz de romper as posições polarizadas, 

oferecendo oportunidades de crescimento econômico e uso dos recursos naturais 

através da qualidade ambiental (BECKER E EGLER, 1996). 

Para Ross (2006) o zoneamento ambiental deve refletir a integração das 

disciplinas técnico-científica na medida em que consideram as potencialidades do 

meio natural, possuindo como princípio básico o ordenamento territorial calcado nos 

pressupostos do desenvolvimento com políticas conservacionistas.  Ainda segundo 

esse autor é de grande importância o conhecimento das potencialidades da região a 

ser zoneada (que engloba estudos relacionados a levantamentos dos solos, relevo, 

rochas e minerais, das águas, do clima, da flora e fauna, entre outros componentes 

que dão suporte à vida) e também das fragilidades da mesma área. Esse estudo 

deve ser feito de forma integrada, com base nos princípios de que a natureza se 

apresenta com relações mútuas entre suas componentes físicas e bióticas. 

Santos (2004) ressalta que o zoneamento geoambiental, sob o ponto de vista 

metodológico, baseia-se na teoria de sistemas, e representa uma etapa do 

planejamento. Tem a função de definir as atividades que podem ser desenvolvidas 

em cada unidade espacial, e propor formas de uso. Souza; Oliveira e Grangeiro 

(2002), explicam que as unidades espaciais são classificadas e hierarquizadas de 

acordo com suas dimensões e conforme características de origem e de evolução, e 
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para que isso ocorra, é necessário, a realização de um estudo prévio de cada 

componente ou atributo natural, atendendo aos seguintes requisitos fundamentais 

como: tipos litológicos, análise geomorfológica, processos morfogenéticos, aspectos 

climáticos, recursos hídricos, análise morfopedológico e conservação dos 

ecossistemas. 

Entre os benefícios decorrentes da criação de um zoneamento, Becker e 

Egler (1996) e Ross (2006) destacam a: melhoria das políticas públicas voltadas ao 

meio ambiente; criação de uma segura rede de informação, a respeito dos 

problemas e potencialidades ambientais e sociais; melhoria da capacidade de prever 

impactos ambientais e sociais, através do uso mais adequado dos recursos naturais; 

identificação dos sistemas ambientais; centralização de dados e informações 

dispersas e contribuição para um ordenamento territorial, reduzindo as ações 

predatórias e indicando as atividades sustentáveis. 

Diante do exposto, este trabalho se propõe a realizar um zoneamento dos 

sistemas ambientais da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, localizada entre a 

mesorregião do Agreste Pernambucano e o Leste Alagoano, com as coordenadas 

8º42’ e 9º36’ de latitude Sul e 36º39’ e 35º47’ de longitude Oeste, a BHRM ocupa 

uma área de 4.101,90 km² e abrange 16 municípios do Estado de Pernambuco e 17 

municípios do Estado de Alagoas, podendo ser dividida em seis sub-bacias, Mundaú 

(alto, médio e baixo), Canhoto, Inhaúma e Satuba. Seu canal principal, da sua 

nascente até seu exutório, percorre cerca de 195,073 km (GOMES, 2014). 

Dessa forma, os principais objetivos específicos desse estudo são: determinar 

a vulnerabilidade dos sistemas ambientais da BHRM; Caracterizar os tipos de 

ocupação das zonas mapeadas em usos compatíveis e proibidas, e recomendar as 

ações e metas de uso das zonas para cenários futuros, levando em consideração a 

manutenção da capacidade produtiva dos recursos naturais em bases sustentáveis. 

6.2. MATERIAL E MÉTODOS 

6.2.1 Material 

Buscando-se analisar e zonear os sistemas ambientais da bacia hidrográfica 

do Rio Mundaú, os materiais e métodos foram estruturados em etapas sequenciais. 

Em um primeiro momento foi realizado o levantamento dos dados numéricos e 

cartográficos para poder determinar as técnicas que seriam utilizadas na pesquisa. 
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Todos os dados levantados foram integralizados e padronizados, permitindo 

suas análises e correlacionando-os, desta forma foi possível elaborar o mapeamento 

geomorfológico, geoambiental e de classificação da cobertura e do uso da terra da 

área em estudo. Foram utilizadas as imagens da constelação de satélites RapidEye 

de 5 metros, multiespectral, disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Para a elaboração deste estudo foram empregados técnicas de 

geoprocessamento para análise espacial. A cartografia serviu como instrumento 

norteador da pesquisa, além das imagens da constelação de satélites RapidEye, já 

as informações vetoriais e matriciais que serviram de base inicial para a presente 

trabalho foram: 

• Base cartográfica no formato shapefile contendo os limites municipais dos 

estados de Pernambuco e Alagoas, na escala 1:100.000 (IBGE, 2013); 

• Mapa geológico Folha Aracajú/Recife SC.24/25 em formato digital, na escala 

de 1:1.000.000, projeção Cônica Conforme de Lambert, elaborada pelo 

Departamento de Cartografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE no projeto RADAMBRASIL em 1977; 

• Dados altimétricos do projeto de Radar SRTM (Shuttle Radar Topographic 

Mission), reamostrado de 90 metros para 30 metros pelo método da Kriegagem 

(VALERIANO; ROSSETTI, 2011), detalhado e disponível por Valeriano (2008) em 

http://www.dsr.inpe.br/topodata/, as cenas utilizadas foram: 08S375ZN, 09S375ZN, 

08S36_ZN e 09S36_ZN. 

• Mapa geológico do Estado de Pernambuco / Alagoas no formato shapefile, na 

escala de 1:100.000, da CPRM (2010). 

• Dados digitais do Zoneamento agroecológico de Pernambuco – ZAPE (2006) 

Mapas de solos (escala 1:100.000); Mapas de aptidão pedoclimática; Mapas 

geoambientais; Informações sobre recursos hídricos (rios, açudes e poços); 

Informações sobre agrossocioeconomia; Relatório de aptidão pedoclimática das 

terras por município, microrregião, mesorregião, macrorregião e região de 

desenvolvimento;  

• Zonemaneto Agroecológico do Nordeste do Brasil: Diagnóstico e Prognóstico, 

Embrapa Solos (2006); 
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• Dados digitais do Zoneamento Agroecológico de Alagoas – ZAAL (2008) 

(mapas de solos - escala 1:100.000); 

 

Para a elaboração deste estudo foram empregados softwares que 

atendessem os objetivos propostos, são eles: 

• ENVI 5.0 - Desenvolvido Exelis Visual Information Solutions – exelisvis. 

• ARCGIS 10.2 - Desenvolvido pelo Environmental Systems Research Institute 

- ESRI, software proprietário, sendo usada a licença adquirida para o 

tesenvolvimento da pesquisa.  

• Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas - SPRING 

4.3.3 e 5.1.3. Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, 

software livre, onde pode ser baixado pelo site <www.inpe.br>. 

6.2.2 Métodos 

Em busca de uma melhor metodologia para o desenvolvimento do trabalho, 

os procedimentos metodológicos utilizados foram subdivididos de forma a dar maior 

integridade e facilitar na análise dos resultados obtidos (Figura 37). 
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Figura 37. Fluxograma das etapas metodológicas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Levantamento teórico, dados numéricos e cartográficos 

A pesquisa teve início com o levantamento de material bibliográfico, de dados 

cartográficos e de imagens de satélite da área de estudo em diversas instituições 

com atividades voltadas ao meio ambiente, objetivando dar sustentação teórica à 
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pesquisa, bem como empregar bases de dados primários que colaboraram na 

montagem do banco de dados geográfico e na caracterização da área de estudo. 

Integração e padronização dos dados 

Para organizar a cartografia levantada e integrar dados de diferentes fontes e 

escalas, foi necessário dividi-los inicialmente levando em consideração a natureza 

do dado (matricial ou vetorial), o efeito limitante do fator de escala e a projeção 

cartográfica original do dado, sendo observadas diversas escalas e projeções 

distintas em todas as classes temáticas. 

Os dados cartográficos levantados foram organizados e gerenciado em um 

Geodatabase, baseado em arquivos do ArcGIS 10.2, onde foi feito a integração, o 

armazenamento, e as operações de processamento digital de imagens. O banco de 

dados criado permite integrar todas as cenas e os outros insumos cartográficos 

levantados, ficando disponível para análise e interpretação em formato digital.  

Foi necessário fazer a conversão da base cartográfica e imagens de 

sensoriamento remoto para um sistema de projeção cartográfica que atendesse os 

objetivos da pesquisa, notou-se que a área da bacia estava situada no limite de duas 

zonas 24 e 25, sendo necessário assim adotar-se um sistema de projeção 

cartográfica do tipo geográfica, desta forma foi adotado o sistema de coordenadas 

geográfico, datum SIRGAS 2000. 

Depois de convertidos para um mesmo sistema de projeção cartográfica os 

dados vetoriais foram organizados e gerenciados em um Geodatabase, baseado em 

arquivos do ArcGIS 10.2, onde foi feito a integração, o armazenamento, e as 

operações de análise e álgebra de mapas. O banco de dados criado permite integrar 

os insumos cartográficos levantados, ficando disponível para análise, consulta e 

interpretação em formato digital.  

As imagens digitais no formato raster passaram por diversas etapas de pré-

processamento, realce e análise. A adequação e a padronização da base 

cartográfica, foi determinado para a pesquisa a escala de 1:100.000, os dados que 

não se adequaram a escala determinada tiveram que ser reinterpretados e 

adequados a escala, tendo como auxilio as imagens do satélite RapidEye, as 

imagens SRTM / Topodata e trabalhos de campo. 



 174 
 

Processamento e análise dos dados de sensoriamento remoto 

O processamento dos dados de sensoriamento remoto foi desenvolvido para 

facilitar a extração de informações contidas nas imagens em estudo. Podendo ser 

divididas em técnicas de pré-processamento, de realce e análise. O pré-

processamento foi aplicado nas cenas RapidEye e nas cenas SRTM / Topodata, 

iniciando pela modificação das projeções cartográficas do dado original, seguindo 

pela correção geométrica, calibração radiométrica e mosaicagem dos dados SRTM, 

optou-se não trabalhar com mosaico da RapidEye pelo grande volume de dados, 

pelo tempo de processamento e pela diferença da resposta espectral de cada cena, 

sendo assim, cada cena tratada e interpretada individualmente.  

No realce buscaram-se ressaltar as informações relativas às estruturas, 

fraturas, compartimentação geológica, geomorfológica, uso e ocupação entre outros. 

Na análise pode-se elaborar a cartografia geomorfológica e geoambiental e 

classificar as cenas. 

Na calibração radiométrica foi muito importante para veracidade e acurácia 

dos dados, para cobrir toda a área da bacia foram necessárias 18 cenas da 

constelação de satélites RapidEye, onde cada cena foi registrada em datas, hora ou 

instrumentos diferentes, desta forma essa calibração permitiu reduzir as distorções 

acarretadas por possíveis problemas no sensor no momento do registro da energia 

eletromagnética ou pela interferência da atmosfera na quantificação da energia, 

possibilitando, assim, obter valores físicos de refletância dos objetos nas imagens de 

forma mais próxima da realidade, dando maior precisão e veracidade aos dados 

interpretados. 

A correção radiométrica foi realizada no programa ENVI 5.0, utilizando-se da 

ferramenta QuicK Atmospheric Correction e como resultado foi gerada uma imagem 

de saída corrigida radiometricamente, ou seja, onde os valores dos pixels indicam o 

resultado da reflectância e não somente um número digital (DN). 

As cartas 08S375ZN, 09S375ZN, 08S36_ZN e 09S36_ZN correspondendo ao 

Modelo Digital de Elevação (MDE) no formato GeoTiff (.tif) foram mosaicados, já que 

para cobrir toda à área da bacia seria necessário as quatro cartas, em seguida foi 

aplicado o filtro fill com a ferramenta ArcHydro no ArcGis, esse filtro preenche as 

superfícies do raster que não possui valores numéricos de Z e remove pequenas 
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imperfeições altimétricas do dado original, em seguida o dado foi exportado para o 

formato .img.  

As imagens corrigidas no pré-processamento foram submetidas a análise dos 

componentes principais, resultado em uma cena limpa de ruído e com os valores 

numéricos da refletância melhor distribuído pelo histograma. 

Algumas cenas foram submetidas a um realce de contraste linea, onde a 

manipulação dos histogramas possibilitou a discriminação visual entre as feições 

observadas, evidenciando as diferenças espectrais presentes nas superfícies 

estudadas, destacando algumas composições coloridas ou falsa cor, entre elas 

RGB321, RGB543, RGB532. 

O MDE mosaicado no formato .img possibilitou o processamento de uma 

imagem de relevo sombreado, gerada a partir de uma grade regular sobre a qual foi 

aplicado um modelo de iluminação, sendo executado esse procedimento no ArcGis 

10.2. Sendo utilizada a ferramenta do ArcToolbox, 3D Analyst Tools (Raster Surface 

– Slope), e foram geradas três opções de relevo sombreado, sendo utilizados como 

parâmetros de iluminação 135º, 120° e 90° graus de azimute, 45º, 20° e 90° graus 

de elevação e 10, 10 e 50 metros de exagero de relevo, possibilitando uma visão 

próxima da realidade criando uma superfície tridimensional a partir de uma exibição 

bidimensional da mesma, essas imagens geradas foram determinantes para 

compartimentação do relevo e para o auxílio do desenvolvimento de toda a 

cartografia da área em estudo. 

Também foi possível, a partir do MDE, gerar a declividade do terreno, 

objetivando avaliar a inclinação da superfície do terreno levando em consideração 

um plano horizontal, sendo processada na forma de gradiente com a taxa máxima 

de variação do valor de elevação calculada em graus (°). 

Ainda correspondendo as técnicas de realce, foi aplicado nas imagens 

RapidEye as técnicas de filtragem passa-alta / passa-baixa, servindo para realçar os 

valores de alta/baixa frequência das cenas, onde as feições identificadas com esses 

filtros resultam da modificação dos níveis de cinza, valorizando os detalhes e 

características de geológicas, geomorfológicas, como lineamentos, falhas, fraturas, 

unidades morfoestruturais, morfoesculturais, unidades morfológicas, tipos de formas 

de relevo e limite dos sistemas ambientais. 
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A última técnica de realce aplicada sobre as cenas correspondeu a uma 

operação aritmética entre as bandas, foram calculados os índices de vegetação, 

pelo método da diferença normalizada, calculados os índices de vegetação, pelo 

método da diferença normalizada, usando a ferramenta “Vegetation Analysis 

(Vegetation Index Calculator)” do software ENVI 5.0.   

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) é sensível em 

captar resposta espectral da vegetação, que possui alta reflectância na banda do 

infravermelho próximo. Este índice foi gerado para cada uma das imagens 

RapidEye, utiliza-se a Equação 6. 

 

NDVI = [(B5 – B4) / (B5 + B4)]                                    (6) 

Onde:  

B4 é a reflectância no infravermelho próximo; 

B3 é a reflectância no vermelho. 

Correspondendo as análises foi possível a elaboração da base cartográfica 

teve como fonte primária as imagens geradas no processamento digital de imagens, 

onde estas passaram pode dois tipos de classificação; a primeira referenciada como 

análise visual, onde foi considerada uma série de elementos de interpretação: 

tonalidade/cor, textura, tamanho, forma, sombra, altura, padrão e localização, sendo 

possível a identificação e determinação dos limites e feições do mapeamento 

geomorfológico. A segunda classificação foi executada levando em consideração a 

natureza multiespectral da imagem, sendo submetida a algoritmos de classificação.  

Efetuou-se uma classificação supervisionada a objetos baseada na definição 

de áreas de treinamento para as classes temáticas, definidas no modelo de dados 

adequando a metodologia proposta pelo manual de uso da terra IBGE (2013). 

Correlação dos aspectos físicos naturais, exploração biológica e ação 

antrópica 

Na Correlação foi possível analisar os aspectos físicos naturais e potencial 

ecológico (Hidrografia, Geologia, Geomorfologia, climatologia), Exploração biológica 

(vegetação e solos), ação antrópica (uso e ocupação da terra, áreas de preservação 

permanente e unidades de preservação) da cartografia inicialmente levantada, 

notou-se uma limitação referente a questão da escala cartográfica de cada uma das 
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bases levantadas, sendo necessário uma adequação e ajustes nos temas geologia, 

climatologia e solos. Já os temas hidrográfica, geomorfologia, vegetação e cobertura 

e uso da terra foram interpretados levando em consideração as cenas RapidEye e 

SRTM / TOPODATA. 

Cartografia Geoambiental  

A cartografia Geoambiental e da cobertura e uso da terra como fonte primária 

as imagens geradas no Processamento e análise dos dados de sensoriamento 

remoto, onde passaram por uma classificação e foram analisadas visualmente, 

sendo considerada uma série de elementos de interpretação: tonalidade/cor, textura, 

tamanho, forma, sombra, altura, padrão e localização, sendo possível a identificação 

e determinação dos limites e unidades geomorfológicas e geoambientais. 

Vulnerabilidade dos sistemas ambientais 

Para Bertrand (1972) o geossistema corresponde a um modelo de 

interpretação da paisagem, que busca o entendimento desta, a partir dos elementos 

que o compõem, resultado de uma combinação entre o potencial ecológico 

(subsistema abiótico, englobando o clima, a hidrologia, geologia e a geomorfologia), 

exploração biológica (subsistema biótico, contendo a vegetação, solo e fauna) e a 

ação antrópica (subsistema antrópico).  

Desta forma a paisagem é resultado da combinação dinâmica de elementos 

físicos, biológicos e antrópicos, que se inter-relacionam de forma dialética, 

formando, na paisagem um conjunto único e indissociável em constante evolução 

BERTRAND (1972), que será utilizado como referência para determinação da 

vulnerabilidade e zoneamento dos sistemas ambientais da BHRM. 

A determinação da vulnerabilidade e zoneamento ambiental foi baseada nos 

processos de morfogênese e pedogênese (TRICART, 1977), considerando potencial 

ecológico, a exploração biológica e a ação antrópica da área.  

Para essa análise vulnerabilidade ambiental foi adaptada, à realidade da 

bacia hidrográfica, empregando-se a metodologia desenvolvida pelo INPE e pelo 

Ministério do Meio Ambiente (CREPANI et al. (1996), BECKER E EGLER (1996), 

CREPANI et al. (2001), CREPANI (2009)), onde se buscou determinar o grau de 

vulnerabilidade ambiental baseada nos processos de morfogênese e pedogênese 

(TRICART, 1977). Um detalhamento dos valores adotados para vulnerabilidade 
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pode ser encontrados em: GOMES (2011); CREPANI (2009), GRIGIO (2008); 

OLIVEIRA (2011); MACÊDO (2009). 

O Quadro 11 apresenta os valores de vulnerabilidade ambiental baseada nos 

processos de morfogênese e pedogênese, sendo acrescentadas duas classes 

intermediárias que permitam ter um melhor detalhamento da realidade da bacia. 

 

Quadro 9 - Classes de Vulnerabilidade ambiental. 

Grau de Vulnerabilidade 
Relação Pedogênese / 

Morfogênese 
Valor 

Ambiente Estável Prevalece a Pedogênese 1,0 a 1,3 

Estabilidade Moderada 
Modificações na Estabilidade 

inicial 
1,4 a 1,7 

Ambiente em Equilíbrio 
Morfodinâmico 

Equilíbrio 
Pedogênese/Morfogênese 

1,8 a 2,2 

Vulnerabilidade Moderada 
Transição do equilíbrio para 

Morfogênese 
2,3 a 2,6 

Altamente vulnerável Prevalece a Morfogênese 2,7 a 3,0 

Fonte: Modificado de Crepani et. al. (1996) 

 

Esses valores de vulnerabilidade são aplicados aos temas que foram 

mapeados (clima, a hidrologia, geologia, geomorfologia, vegetação, solo, cobertura e 

uso da terra) de acordo com cada classe e com suas características físico-naturais, 

sendo calculada uma média para o potencial ecológico, outra exploração biológica 

recebendo posteriormente outra para determinação da interação entre ecológico, 

exploração biológica e a ação antrópica para análise dos sistemas ambientais 

(Equação 7) :  

 

Va = (Pe + Eb + Aa)/3         (7) 

 

Onde: 

Va = Vulnerabilidade ambiental; 

Pe = Potencial ecológico; 

Eb = Exploração biológica  

Aa = Ação antrópica  

Para se calcular potencial ecológico consideram-se os temas sobre clima, 

hidrologia, geologia, geomorfologia (Equação 8): 
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Pe = (C+H+G+R)/4           (8) 

Onde: 

C = vulnerabilidade para o tema Clima; 

H = vulnerabilidade para o tema hidrografia; 

G = vulnerabilidade para o tema Geologia; 

R = vulnerabilidade para o tema Geomorfologia. 

A vulnerabilidade geomorfológica é calculada levando em consideração os 

valores da altimetria, declividade e compartimentação geomorfológica (Equação 9). 

 

R = (A + D + E) / 3          (9) 

Onde: 

R = vulnerabilidade para o tema Geomorfologia; 

A = vulnerabilidade para o tema Altimetria; 

D = vulnerabilidade para o tema Declividade; 

E = vulnerabilidade para o tema Compartimentação Geomorfológica. 

A elaboração do grau de vulnerabilidade ambiental considerando o potencial 

ecológico, exploração biológica e a ação antrópica, reflete a dissociabilidade entre 

essas classes dentro de cada unidade geoambiental. 

Zoneamento dos sistemas ambientais 

O zoneamento dos sistemas ambientais nos fornece elementos para o 

conhecimento da estrutura e do funcionamento da natureza, proporcionando, assim, 

o planejamento racional de uso e ocupação da terra.  

Com elaboração de um zoneamento ambiental busca contribuir para 

racionalização do uso e gestão do território da bacia em estudo, permitindo mitigar 

efeitos negativos de atividades antrópicas sobre o meio natural, adaptando-se às 

particularidades da região, além de subsidiar uma efetiva aplicação das políticas 

públicas. 

Para Santos (2004) o zoneamento geoambiental sob o ponto de vista 

metodológico baseia-se na teoria de sistemas, e representa uma etapa do 

planejamento, tem a função de definir as atividades que podem ser desenvolvidas 

em cada unidade espacial, e propor formas de uso. 
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Entre os benefícios decorrentes da criação de um zoneamento Becker e Egler 

(1996) e Ross (2006) destacam a: melhoria das políticas públicas voltadas ao meio 

ambiente; criação de uma segura rede de informação, a respeito dos problemas e 

potencialidades ambientais e sociais; melhoria da capacidade de prever impactos 

ambientais e sociais, através do uso mais adequado dos recursos naturais; 

identificação dos sistemas ambientais; centralização de dados e informações 

dispersas e contribuição para um ordenamento territorial, reduzindo as ações 

predatórias e indicando as atividades sustentáveis. 

Para a estruturação de uma proposta de zoneamento ambiental (Quadro 12), 

as zonas utilizadas foram adaptadas da concepção metodológica definida para 

zoneamentos, sendo consideradas as proposições dos seguintes trabalhos: 

BECKER, B. K e EGLER, C. A. G. (1996); CEARÁ (1998); MMA (2006); ROSS 

(2006); SANTOS (2004); SOUZA (2000); SOUZA (2009). 

Quadro 10 - Proposição de Zonas Ambientais, suas características e objetivos. 

Zonas Ambientais Características e objetivos 

Zona de Preservação 
permanente 

Áreas protegidas por Lei, como as Áreas de Preservação Permanente (APPs), com função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas. Se caracterizando por possuir uma restrição muito alta ao 
uso antrópico. Observando as seguintes leis e resoluções: LEI Nº 12.651 / 2012; LEI Nº 
11.428 / 2006; RESOLUÇÃO CONAMA nº 302 / 2002; RESOLUÇÃO CONAMA nº 303 / 
2002; RESOLUÇÃO CONAMA nº 369 / 2006. 

Zona de proteção 

Florestais 

Áreas que visam proteger ambientes naturais necessários à existência, manutenção e 
preservação biodiversidade locais, sendo permitidos os usos indiretos. O manejo 
recomendado busca a preservação do ambiente natural. Sob o ponto de vista das unidades 
de intervenção essa zona apresenta uma menor capacidade de suporte, riscos de ocupação, 
necessitando de estratégias de uso e metas ambientais. Se caracterizando por possuir uma 
restrição alta ao uso antrópico. 

Zona de expansão urbana 

Áreas destinadas a diferentes tipos de usos, entre eles industrial, residencial e comercial, que 
deve ser desenvolvida objetivando controlar a expansão urbana, no sentido minimizarem os 
efeitos negativos uso e ocupação em ambienteis com menores potencialidades ao uso e 
maiores limitações ambientais. Observando as seguintes leis e resoluções LEI Nº 10.257 / 
2001; Lei 9.605/98. 

Zona de Recuperação 
Ambiental 

Áreas apresentam áreas em estado de degradação moderada a forte, necessitando a adoção 
de medidas mitigadoras capazes de recuperar suas condições de equilíbrio, adotando 
medidas que determinem um manejo que respeite a capacidade de suporte, os riscos de 
ocupação. 

Zona de intervenção direta 
Áreas apresentam um estado de degradação acentuado, vegetação descaracterizada, estado 
acentuado de morfogênese, intensificando perca da capacidade produtiva, onde é necessário 
um plano de recuperação. 

Zona de Uso Sustentável 

Áreas que permitem o uso sustentável, onde a exploração do ambiente de maneira a garantir 
a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 
economicamente viável. Possuindo O objetivo básico compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (LEI Nº 9.985 / 2000). 

Zona de manejo direto 
Áreas que permitem o uso através de manejo, permitindo a exploração do ambiente de 
maneira a garantir o uso dos recursos ambientais, mas que permita mantendo a 
biodiversidade e os demais atributos ecológicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.3. VULNERABILIDADE AMBIENTAL 

A elaboração dos cálculos que referente à vulnerabilidade ambiental foram 

baseados na álgebra de mapas, determinando o potencial ecológico (clima, a 

hidrologia, geologia, geomorfologia) exploração biológica (vegetação, solo) e a ação 

antrópica (cobertura e uso da terra), onde foram determinados valores variando 

entre 1,0 e 3,0, sendo estabelecido de cinco classes de vulnerabilidades: Ambiente 

Estável, Estabilidade Moderada, Ambiente em Equilíbrio Morfodinâmico, 

Vulnerabilidade Moderada e Altamente vulnerável.  

Os Ambientes Estáveis são áreas que apresentam um equilíbrio entre o 

potencial ecológico e exploração biológica, já a ação antrópica é quase não ocorre 

ou não tem um impacto direto. Nessa classe a estabilidade morfogenética é antiga, 

predominando processos pedogenéticos refletindo diretamente desenvolvimento dos 

horizontes dos solos. 

Estabilidade Moderada são áreas que apresentam um equilíbrio entre o 

potencial ecológico e exploração biológica, a ação antrópica começa a provocar 

impacto direto no ambiente. Nessa classe a estabilidade morfogenética é antiga, 

predominando processos pedogenéticos refletindo diretamente desenvolvimento dos 

horizontes dos solos, mas começa a identificado o aumento dos processos erosivos 

devido a retirada da vegetação. 

Ambiente em Equilíbrio Morfodinâmico são áreas que apresentam um 

equilíbrio entre o potencial ecológico e exploração biológica, já a ação antrópica 

provoca um impacto direto no ambiente, mas o mesmo possui resiliencia podendo 

se recuperar desses impactos, há um equilíbrio entre os processos de morfogênese 

e pedogênese, sendo necessário determinar critérios apropriados ao uso e 

ocupação da terra para que o equilíbrio ambiental não seja deteriorado. 

Vulnerabilidade Moderada são áreas começam a apresentar um desequilíbrio 

entre o potencial ecológico e exploração biológica, a ação antrópica provoca um 

impacto direto no ambiente, a exposição do solo aos elementos climáticos tornam-se 

evidentes, há um desequilíbrio entre os processos de morfogênese e pedogênese, 

predominando a morfogênese, sendo urgente determinar critérios apropriados ao 

uso e ocupação da terra para que o equilíbrio ambiental seja recuperado. 
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 Altamente vulneráveis são áreas bastante degradadas e que possuem baixa 

capacidade de suporte e resiliência a ocupação, onde é grande a exposição do solo 

aos elementos climáticos e há uma forte predominância dos processos 

morfogenéticos na formação da paisagem. 

O resultado da análise de vulnerabilidade ambiental possibilitou identificar as 

áreas mais vulneráveis da BHRM e suas sub-bacias. A tabela 13 apresenta o grau 

de vulnerabilidade de cada uma das sub-bacias, podendo ser observados de forma 

espacializada na figura 38. 

Dentre as sub-bacias analisadas, a do Inhaúma, a do Canhoto e a do Alto 

Mundaú, são as que apresentaram maior quantidade de áreas classificadas como 

Vulnerabilidade Moderada, representando respectivamente 48,97, 46,70 e 46,40% 

de sua área. Esse nível de vulnerabilidade evidencia um desequilíbrio entre as 

características de uso potencial ecológico e exploração biológica, sendo necessário 

determinar critérios apropriados ao uso e ocupação da terra para que o equilíbrio 

ambiental seja recuperado. 

No contexto global a BHRM apresentou 38,28% de sua área classificada 

como Ambiente em Equilíbrio Morfodinâmico, 37,54% classificada de 

Vulnerabilidade Moderada, 20,66% classificada como Estabilidade Moderada, 3,18% 

como Altamente vulnerável e somente 0,134% como Ambiente Estável 
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Figura 38. Vulnerabilidade ambiental da BHRM. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 13 - Vulnerabilidade ambiental da BHRM e sub-bacias. 

Análises 
Unidades 

de 
Medidas 

Bacias 

Mundaú 
Canhoto Inhaúma Satuba 

Total Alto Médio Baixo 

V
u

ln
e
ra

b
il
id

a
d

e
 A

m
b

ie
n

ta
l 

Área da bacia Km² 4101,90 895,03 741,05 440,13 1.199,36 452,40 373,92 

Ambiente Estável Km² 13,9 0,06 0,03 6,24 0,12 0,03 7,42 

Estabilidade 
Moderada 

Km² 847,4 135,01 144,22 159,67 191,01 94,65 122,85 

Ambiente em 
Equilíbrio 

Morfodinâmico 
Km² 1570,3 313,79 316,31 187,32 415,44 130,14 207,25 

Vulnerabilidade 
Moderada 

Km² 1540,0 415,32 247,22 65,77 560,13 221,55 29,97 

Altamente 
vulnerável 

Km² 130,4 30,85 33,27 21,13 32,66 6,03 6,43 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

6.4. ZONEAMENTO DOS SISTEMAS AMBIENTAIS DA BACIA 

A caracterização dos sistemas ambientais, pelo viés integrativo, se destaca 

como método para compreender o espaço geográfico em uma determinada porção 

espacial, tendo em vista que o estudo dos geossistemas nos fornece elementos para 

o conhecimento da estrutura e do funcionamento da natureza, proporcionando, 

assim, o planejamento racional de uso e ocupação da terra.  

Neste contexto, corrobora-se que a análise integrada de dados de clima, da 

hidrologia, geologia, geomorfologia, vegetação, solo, cobertura e uso da terra, 

auxiliado por interpretação de imagens de sensoriamento remoto e Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), têm auxiliado na análise da degradação ambiental e 

facilitado na identificação dos sistemas e subsistemas ambientais, tendo em vista 

que esses estudos têm fornecido elementos para o conhecimento da estrutura e 

funcionamento da natureza, proporcionando, assim, o planejamento racional de uso 

e ocupação do solo. 

A importância da caracterização dos sistemas ambientais, pelo viés 

integrativo, se destaca como método para compreender o espaço geográfico em 

uma determinada porção espacial, tendo em vista que o estudo dos geossistemas 

nos fornece elementos para o conhecimento da estrutura e do funcionamento da 
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natureza, proporcionando, assim, o planejamento racional de uso e ocupação da 

terra. 

Partindo dos princípios da metodologia desenvolvida por Souza (2000), que 

se baseia nos preceitos da análise geoambiental, a organização das legendas foi 

hierarquizada em função das ordens de grandezas, os geossistemas e as geofácies 

(Bertrand, 1969). Sendo subdividida a BHRM da seguinte forma (Tabela 14) (Figura 

39): Chapada e Platô, Planalto, Platôs Baixos, Colinas e Morros dissecados, Alvéolo, 

Depressão Periférica, Tabuleiros, Planícies. 

A elaboração de uma proposta de Zoneamento Ambiental foi baseado na 

análise das características do potencial ecológico, exploração biológica, formas de 

uso (ação antrópica), vulnerabilidade ambiental, características socioeconômicas e a 

legislação ambiental. O cruzamento desses dados objetiva propor recomendar 

ações e metas ambientais para cenários desejáveis para cara um dos sistemas 

ambientais, propondo as melhores formas de aproveitamento do solo de forma 

sustentável. 

 

Tabela 14 - Sistemas e subsistemas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú. 

Domínios Naturais 
Geossistemas (Sistemas 

Ambientais) 
Geofácies (Subsistemas Ambientais) 

Maciços residuais da Borborema 

Chapada e Platô 

Cimeira da Borborema 

Planície Fluvial Encaixada 

Cristas residuais 

Planalto 
Planícies aluviais 

Planalto 

Platôs Baixos 
Planícies aluviais 

Serras residuais Tabulares e convexas 
Cristas residuais e inselbergs 

Colinas e Morros dissecados 
Planícies aluviais 
Serras dissecadas 

Cristas residuais e inselbergs 

Depressão Periférica da 
Borborema 

Alvéolo 
Plano de Inundação 

Planície Fluvial 
Cristas residuais e inselbergs 

Depressão Periférica 

Planície aluvionar 
Serras e Superfícies Retrabalhadas 

Sopé da Borborema 

Cristas e inselbergs 

Depósitos Sedimentares do 
quaternário 

Tabuleiros 
Rampa de Colúvio 

Pediplanos 

Planícies 
Planícies e terraços fluviais 

Planícies e terraços lacustres 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 39. Sistemas e subsistemas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A seguir apresenta-se uma proposta de Zoneamento Ambiental para BHRM, 

sendo considerados os sistemas ambientais da bacia, e apresentando em um 

quadro síntese a avaliando a vulnerabilidade ambiental, as zonas propostas, as 

características uso e as recomendações de ações e metas ambientais para cenários 

desejáveis. 

6.4.1 Chapada e Platô 

Esse sistema ambiental pode ser subcompartimentada em três subsistemas 

ambientais: Cimeira da Borborema, Planície Fluvial Encaixada e Cristas residuais. A 

Cimeira da Borborema assume uma topográfica mais homogênea em relação os 

outros dois subsistemas, onde está situado o sitio urbano de Garanhuns e Caetés. A 

planície fluvial encaixada possui características coluviais, possuindo uma hierarquia 

fluvial de primeira ordem, predominando nascentes com ocorrências de neossolos 

litólicos. Dos três subsistemas as Cristas residuais declividade mais acentuada, 

devido a isso a ocupação se limita as aéreas menos íngremes, preservando a 

vegetação natural e onde influencia diretamente o tipo de uso. 
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Analisando a vulnerabilidade ambiental desse sistema, 38,14% desse sistema 

possuem vulnerabilidade classificada com Equilíbrio morfodinâmico, 26,86% como 

vulnerabilidade moderada, se consentrando no município de Caetés, seguida por 

Capoeira e Jucatí. As zonas propostas são: Zona de expansão urbana; Zona de 

intervenção direta; Zona de manejo direto; Zona de Preservação permanente; Zona 

de proteção Florestal; Zona de Recuperação Ambiental. 

Duas zonas de expansão urbanas foram identificadas dentro desse sistema 

ambiental, sendo elas localizadas nos Municípios de Garanhuns e Caetés, os dois 

municípios apresentam uma população de 129.408 e 26.577 habitantes 

respectivamente, necessitando atender a LEI Nº 10.257 / 2001, onde é necessário 

desenvolver um plano diretor que zoneie o município e determinem áreas 

apropriadas para diferentes usos, entre eles industrial, residencial e comercial, que 

deve ser desenvolvida objetivando controlar a expansão urbana, no sentido 

minimizarem os efeitos negativos uso e ocupação, além de determinar um destino 

apropriado para seus resíduos. Garanhuns já possui um plano diretor, mas que o 

mesmo carece de atualização. 

A Zona de intervenção direta se caracteriza por possuir uma vulnerabilidade 

ambiental classificada como altamente vulnerável, onde há uma total 

descaracterização da vegetação e perca acentuada de solo por erosão, 

representando 28,93 km² dentro desse sistema. 

A Zona de manejo direto está concentrada nos municípios de Garanhuns e 

Brejão, estando possui solos férteis com topografia mais plana, visando garantir a 

sustentabilidade dessa zona recomenda-se o uso de planos de manejo, 

aproveitando ao máximo o potencial ecológico e minimizando os efeitos negativos 

sobre a exploração biológica. 

A Zona de Preservação permanente são áreas garantidas por Lei (LEI Nº 

12.651 / 2012), mas que mesmo assim apresentam total descaracterização da 

cobertura vegetal e uso das áreas de APPs (Quadro 13). 

 

 



 188 
 

Quadro 11 - Características fisiográficas, vulnerabilidade ambiental, zonas 

mapeadas, características uso (compatíveis e proibidos) e recomendação de ações 

e metas ambientais para cenários desejáveis para o sistema da Chapada e Platô. 

Área total: 254,04 km²               Percentual da BHRM: 6,19% 
Municípios componentes: Recobrindo parte dos seguintes municípios: Brejão, Garanhuns, São João, Caetés, Capoeiras e 
Jucati. 

Vulnerabilidade Ambiental Zonas propostas 
Recomendação de ações e metas ambientais para 

cenários desejáveis 

- Ambiente Estável 
(0,07%); 
- Estabilidade Moderada 
(26,77%); 
-Ambiente em Equilíbrio 
Morfodinâmico (38,14%); 
- Vulnerabilidade 
Moderada (26,86%); 
- Altamente vulnerável 
(8,16%); 

- Zona de expansão urbana 
(19,52 km²); 
- Zona de intervenção direta 
(28,93 km²); 
- Zona de manejo direto (92,93 
km²); 
- Zona de Preservação 
permanente (0,34 km²); 
- Zona de proteção Florestal 
(72,06 km²); 
- Zona de Recuperação 
Ambiental (40,26 km²); 
 

- Plano e programas de recuperação, para as zonas de 
intervenção direta, objetivando interferir em áreas de alta 
vulnerabilidade; 
- Plano diretor para os municípios de maires de 20.000 
habitantes; 
- Interferências do poder publico para preservação das 
áreas de APPs; 
- Criação de unidades de conservação de proteção integral 
e uso sustentável em áreas de remanecentes de floresta 
ombrófila; 
- Plano de majeno para Zonas de Recuração ambiental. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

6.4.2 - Planalto 

Esse sistema ambiental está localizado no alto curso da BHRM (Alto Mundaú 

e Canhoto), odendo ser subcompartimentado em dois subsistemas ambientais: as 

planícies aluviais e planalto. Geomorfologicamente apresenta formas de relevos que 

caracterizam-se por uma dissecação de ocorrencia homogênea, o mosaico de solos 

com predominância de Argissolos em sua superfície mais plana, além de Neossolos 

regoliticos, Neossolos flúvicos, Latossolos amarelos e Planossolos. 

A vulnerabilidade ambiental apresenta 51,88% vulnerabilidade classificada 

como Vulnerabilidade Moderada, 31,41% como Equilíbrio Morfodinâmico, 14,67% 

com estabilidade Moderada e 2,03% como altamente vulnerável. As zonas 

propostas são: Zona de expansão urbana, Zona de intervenção direta, Zona de 

manejo direto, Zona de Preservação permanente, Zona de proteção Florestal e Zona 

de Recuperação Ambiental (Quadro 14). 
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Quadro 12 - Características fisiográficas, vulnerabilidade ambiental, zonas 

mapeadas, características uso (compatíveis e proibidos) e recomendação de ações 

e metas ambientais para cenários desejáveis para o sistema do Planalto. 

Área total: 460,59                           Percentual da BHRM: 11,23% 
Municípios componentes: Recobrindo parte dos seguintes municípios: Brejão, Garanhuns, São João, Caetés, Capoeiras, 
Jucati e Calçado. 

Vulnerabilidade Ambiental Zonas propostas 
Recomendação de ações e metas ambientais para 

cenários desejáveis 

- Estabilidade Moderada 
(14,67%); 
- Ambiente em Equilíbrio 
Morfodinâmico (31,41%); 
- Vulnerabilidade 
Moderada (51,88%); 
- Altamente vulnerável 
(2,03%) 

- Zona de expansão urbana 
(1,55 km²); 
- Zona de intervenção direta 
(70,25 km²); 
- Zona de manejo direto 
(145,54 km²); 
- Zona de Preservação 
permanente (5,25 km²); 
- Zona de proteção Florestal 
(66,71 km²); 
- Zona de Recuperação 
Ambiental (171,28 km²); 
 

- Plano e programas de recuperação, para as zonas de 
intervenção direta, objetivando interferir em áreas de alta 
vulnerabilidade; 
- Plano diretor para os municípios de maires de 20.000 
habitantes; 
- Planos Diretores Urbanos para ordenar o crescimento das 
cidades, elaborando projetos de saneamento ambiental; 
- Implantação e melhoria da gestão ambiental a nível 
municipal, ampliando a atuação dos fóruns participativos e 
intensificando a fiscalização. 
- Interferências do poder publico para preservação das áreas 
de APPs; 
- Plano de majeno para Zonas de Recuração ambiental. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

6.4.3 - Platôs Baixos 

Esse sistema pode ser subcompartimentado em três subsistemas ambientais: 

Planícies aluviais, Serras residuais Tabulares e convexas e Cristas residuais e 

inselbergs. As Planícies aluviais são caracterizada por áreas cobertas por material 

arenosos de oriegem aluviais, devido a inundações periódicas, seguindo o percurso 

da rede de drenagem. As Serras residuais são caracterizadas por possuir maiores 

declividades nas encostas, facilitando a erosão e aos movimentos de massa na 

região. Já as Cristas residuais e inselbergs são superfície com declives acentuados 

associados a rochas resistentes ao intemperismos químico. 

A vulnerabilidade ambiental apresenta 52,58% vulnerabilidade classificada 

como Vulnerabilidade Moderada, 33,57% como Equilíbrio Morfodinâmico, 11,94% 

com estabilidade Moderada e 1,92% como altamente vulnerável. As zonas 

propostas são: Zona de expansão urbana, Zona de intervenção direta, Zona de 

manejo direto, Zona de Preservação permanente, Zona de proteção Florestal e Zona 

de Recuperação Ambiental (Quadro 15). 
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Quadro 13 - Características fisiográficas, vulnerabilidade ambiental, zonas 

mapeadas, características uso (compatíveis e proibidos) e recomendação de ações 

e metas ambientais para cenários desejáveis para o sistema dos Platôs Baixos. 

Área total:  733,84                            Percentual da BHRM: 17,89 
Municípios componentes: Recobrindo parte dos seguintes municípios: Angelim, Branquinha, Brejão, Calçados, 
Capoeira, Canhotinho, Correntes, Garanhuns, São João, Jucati, Jupi, Lajedo, Lagoa do Ouro, Palmeirina. 

Vulnerabilidade Ambiental Zonas propostas 
Recomendação de ações e metas ambientais para 

cenários desejáveis 

- Estabilidade Moderada 
(11,94%); 
-Ambiente em Equilíbrio 
Morfodinâmico (33,57%); 
- Vulnerabilidade 
Moderada (52,58%); 
- Altamente vulnerável 
(1,92%). 

- Zona de expansão urbana ( 
1,5 km²); 
- Zona de intervenção direta 
(55,55 km²); 
- Zona de manejo direto 
(239,45 km²); 
- Zona de Preservação 
permanente (56,14 km²); 
- Zona de proteção Florestal 
(94,18 km²); 
Zona de Recuperação 
Ambiental (287,02 km²); 

- Plano e programas de recuperação, para as zonas de 
intervenção direta, objetivando interferir em áreas de alta 
vulnerabilidade; 
- Plano de combate a queimadas; 
- Plano diretor para os municípios de maires de 20.000 
habitantes; 
- Recuperação de Áreas de Preservação Permanente; 
- Interferências do poder publico para preservação das áreas 
de APPs; 
- Controle no lançamento de efluentes no leito do rio; 
- Plano de majeno para Zonas de Recuração ambiental. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

6.4.4 - Colinas e Morros dissecados 

Com uma área de 1565,73 km² o Sistema Ambiental das Colinas e Morros 

dissecados é o maior sistema da BHRM, possui uma superfície com topografia 

acentuada, resultante de processos erosivos diferenciais, onde a diferença de 

resistência das rochas origina relevo acidentado. 

A vulnerabilidade ambiental apresenta 40,33% classificada como 

Vulnerabilidade Moderada, 36,15% como Equilíbrio Morfodinâmico, 21,71% como 

estabilidade Moderada e 1,82% como altamente vulnerável. As zonas propostas 

são: Zona de expansão urbana, Zona de intervenção direta, Zona de manejo direto, 

Zona de Preservação permanente, Zona de proteção Florestal, Zona de 

Recuperação Ambiental, Zona de Uso Sustentável (Quadro 16). 
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Quadro 14 - Características fisiográficas, vulnerabilidade ambiental, zonas 

mapeadas, características uso (compatíveis e proibidos) e recomendação de ações 

e metas ambientais para cenários desejáveis para o sistema das Colinas e Morros 

dissecados. 

Área total: 1.565,73                            Percentual da BHRM: 38,17% 
Municípios componentes: Recobrindo parte dos seguintes municípios: Angelim, Chã Preta, Correntesc, Canhotinho, 
Correntes, Garanhuns, Lagoa do Ouroc, Muricí, Palmeirina, São José da Laje, Santana do Mundaú, União dos 
Palmares. 

Vulnerabilidade Ambiental Zonas propostas 
Recomendação de ações e metas ambientais para 

cenários desejáveis 

- Estabilidade Moderada 
(21,71%); 
-Ambiente em Equilíbrio 
Morfodinâmico (36,15%); 
- Vulnerabilidade 
Moderada (40,33%); 
- Altamente vulnerável 
(1,82%). 

- Zona de expansão urbana 
(82,54 km²); 
- Zona de intervenção direta 
(104,56 km²); 
- Zona de manejo direto 
(420,65 km²); 
- Zona de Preservação 
permanente (47,313 km²); 
- Zona de proteção Florestal 
(303,21 km²); 
- Zona de Recuperação 
Ambientall (431,82 km²); 
- Zona de Uso Sustentável 
(175,64 km²); 

- Criação de unidades de conservação de proteção integral e 
uso sustentável em áreas de remanecentes de floresta 
ombrófila; 
- Plano e programas de recuperação, para as zonas de 
intervenção direta, objetivando interferir em áreas de alta 
vulnerabilidade; 
- Plano diretor para os municípios de maires de 20.000 
habitantes; 
- Implantação e melhoria da gestão ambiental a nível 
municipal, ampliando a atuação dos fóruns participativos e 
intensificando a fiscalização. 
- Interferências do poder publico para preservação das áreas 
de APPs; 
- Plano de majeno para Zonas de Recuração ambiental; 
- Plano de combate a queimadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

6.4.5 - Alvéolo 

O Alvéolo pode ser subcompartimentado em três subsistemas ambientais: 

Plano de Inundação; Planície Fluvial e Cristas residuais. Os Planos de Inundação 

são áreas arenosas, sujeitas a inundações periódicas, podendo apresentar aluviões 

precariamente incorporadas à rede de drenagem. A Planície Fluvial possui uma 

hidrografia superficial perene, com disponibilidade hídrica o ano todo. Já as Cristas 

residuais são superfície com declives acentuados associados a rochas resistentes 

do embasamento cristalino. 

A vulnerabilidade ambiental apresenta 47,63% vulnerabilidade classificada 

como Vulnerabilidade Moderada, 38,41% como Equilíbrio Morfodinâmico, 0,19% 

com estabilidade Moderada e 23,42% como altamente vulnerável. As zonas 

propostas são: Zona de expansão urbana, Zona de intervenção direta, Zona de 

manejo direto, Zona de Preservação permanente, Zona de proteção Florestal, Zona 

de Recuperação Ambiental, Zona de Uso Sustentável (Quadro 17). 
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Quadro 15 - Características fisiográficas, vulnerabilidade ambiental, zonas 

mapeadas, características uso (compatíveis e proibidos) e recomendação de ações 

e metas ambientais para cenários desejáveis para o sistema do Alvéolo. 

Área total: 109,64                              Percentual da BHRM: 2,67 
Municípios componentes: Recobrindo parte dos seguintes municípios: Branquinha, Santana do Mundaú e União dos 
Palmares.  

Vulnerabilidade Ambiental Zonas propostas 
Recomendação de ações e metas ambientais para 

cenários desejáveis 

- Estabilidade Moderada 
(0,19%); 
- Ambiente em Equilíbrio 
Morfodinâmico (38,41%); 
- Vulnerabilidade 
Moderada (47,63%); 
- Altamente vulnerável 
(23,42%). 

- Zona de expansão urbana 
(6,68 km²); 
- Zona de intervenção direta 
(10,66 km²); 
- Zona de manejo direto 
(31,37 km²); 
- Zona de Preservação 
permanente (1,57 km²); 
- Zona de proteção Florestal 
(2,80 km²); 
- Zona de Recuperação 
Ambiental (36,06 km²); 
-Zona de Uso Sustentável 
(20,79 km²); 

- Planos Diretores Urbanos para ordenar o crescimento das 
cidades, elaborando projetos de saneamento ambiental; 
- Plano e programas de recuperação, para as zonas de 
intervenção direta, objetivando interferir em áreas de alta 
vulnerabilidade; 
- Recuperação de Áreas de Preservação Permanente; 
- Interferências do poder publico para preservação das áreas 
de APPs; 
- Plano de majeno para Zonas de Recuração ambiental; 
- Acompanhamento da qualidade das águas superficial e 
subterrânea; 
- Fiscalização do uso execivo de agrotóxicos; 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

6.4.6 - Depressão Periférica 

Pode ser subcompartimentado em quatro subsistemas: Serras e Superfícies 

Retrabalhadas, Planícies aluvionares, Sopé da Borborema e Cristas e inselbergs. As 

Serras e Superfícies Retrabalhadas que apresentam uma topografia com 

predominância de relevo fortemente ondulado representando 47% da área da 

unidade, 28% ondulado, 12% da área com superfície montanhosa. A Planície 

aluvionar resultante da acumulação de sedimentos inconsolidados transportados por 

inundações periódicas.  No Sopé da Borborema podem ser identificados dois tipos 

de formas de relevo, o primeiro com características de acumulação, possuindo uma 

menor expressão topográfica e o segundo formado pela dissecação homogênea 

devido à erosão regressiva das cristas residuais da Borborema. O subsistema das 

cristas e inselbergs formado pela dissecação homogênea devido à erosão na 

Borborema, marcando um relevo de transição entre os depósitos sedimentares e o 

Planalto da Borborema, as ações da erosão diferencial exemplifica a presença de 

alguns inselbergs e suas características da dissecação. 

Analisando a vulnerabilidade ambiental desse sistema, 42,08% desse sistema 

possuem vulnerabilidade classificada com Equilíbrio morfodinâmico, 39,88% como 

vulnerabilidade moderada, 3,91% como altamente vulnerável e 3,91% com 

estabilidade Moderada. As zonas propostas são: Zona de expansão urbana, Zona 

de intervenção direta, Zona de manejo direto, Zona de Preservação permanente, 
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Zona de proteção Florestal, Zona de Recuperação Ambiental e Zona de Uso 

Sustentável (Quadro 18). 

 

Quadro 16 - Características fisiográficas, vulnerabilidade ambiental, zonas 

mapeadas, características uso (compatíveis e proibidos) e recomendação de ações 

e metas ambientais para cenários desejáveis para o sistema da Depressão 

Periférica. 

Área total:  294,58                              
Municípios componentes: Recobrindo parte dos seguintes municípios: Branquinha, Santana do Mundaú, União dos 
Palmares e Muricí. 

Vulnerabilidade Ambiental Zonas propostas 
Recomendação de ações e metas ambientais para 

cenários desejáveis 

- Estabilidade Moderada 
(14,13%); 
-Ambiente em Equilíbrio 
Morfodinâmico (42,08%); 
- Vulnerabilidade 
Moderada (39,88%); 
- Altamente vulnerável 
(3,91%) 

- Zona de expansão urbana 
(16 km²); 
- Zona de intervenção direta 
(13,35 km²); 
- Zona de manejo direto 
(73,13 km²); 
- Zona de Preservação 
permanente (4,76 km²); 
- Zona de proteção Florestal 
(34,41 km²); 
- Zona de Recuperação 
Ambiental (42,93 km²); 
- Zona de Uso Sustentável 
(110,01 km²); 

- Plano e programas de recuperação, para as zonas de 
intervenção direta, objetivando interferir em áreas de alta 
vulnerabilidade; 
- Controle no lançamento de efluentes no leito do rio; 
- Interferências do poder publico para preservação das áreas 
de APPs; 
- Plano de majeno para Zonas de Recuração ambiental; 
- Organização de estudos e projetos para implantação para 
aterros sanitários consorciados entre os municípios; 
- Criação de unidades de conservação de proteção integral e 
uso sustentável em áreas de remanecentes de floresta 
ombrófila; 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

6.4.7 - Tabuleiros 

Esse sistema pode ser compartimentado em dois subsistemas em Rampa de 

Colúvio e Pediplanos. As Rampas de Colúvios ocorrendo em setores de baixa 

encosta, em segmentos côncavos que caracterizam as reentrâncias, associadas à 

coalescência de depósitos coluviais provenientes das vertentes, sendo 

apresentando enclaves de Floresta Ombrófila, os Pediplanos apresentam uma 

superfície plana, com predominância de argissolos, sendo bastante tulizado para 

plantação de cana de açuca em toda sua extensão.  

Analisando a vulnerabilidade ambiental desse sistema, 46,71% desse sistema 

possuem vulnerabilidade classificada com Equilíbrio morfodinâmico, 8,94% como 

vulnerabilidade moderada, 1,41% como altamente vulnerável e 40,32% com 

estabilidade Moderada. As zonas propostas são: Zona de expansão urbana, Zona 

de intervenção direta, Zona de manejo direto, Zona de Preservação permanente, 

Zona de proteção Florestal, Zona de Recuperação Ambiental e Zona de Uso 

Sustentável (Qaudro 19). 
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Quadro 17 - Características fisiográficas, vulnerabilidade ambiental, zonas 

mapeadas, características uso (compatíveis e proibidos) e recomendação de ações 

e metas ambientais para cenários desejáveis para o sistema dos Tabuleiros. 

 Área total:                              Percentual da BHRM: 
Municípios componentes: Recobrindo parte dos seguintes municípios: Atalaia, Branquinha, Capela, Muricí. Pilar, Rio 
Largo, Satuba, Messias e Maceió. 

Vulnerabilidade Ambiental Zonas propostas 
Recomendação de ações e metas ambientais para 

cenários desejáveis 

- Ambiente Estável 
(2,66%); 
- Estabilidade Moderada 
(40,32%) 
-Ambiente em Equilíbrio 
Morfodinâmico (46,71%); 
- Vulnerabilidade 
Moderada (8,94%); 
- Altamente vulnerável 
(1,41%) 

- Zona de expansão urbana 
(5,19 km²); 
- Zona de intervenção direta 
(31,17 km²); 
- Zona de manejo direto 
(343,20 km²); 
- Zona de Preservação 
permanente (1,13 km²); 
- Zona de proteção Florestal 
(101,30 km²); 
- Zona de Recuperação 
Ambiental (8,28 km²); 
- Zona de Uso Sustentável 
(25,11 km²); 

- Plano e programas de recuperação, para as zonas de 
intervenção direta, objetivando interferir em áreas de alta 
vulnerabilidade; 
- Criação de unidades de conservação de proteção integral e 
uso sustentável em áreas de remanecentes de floresta 
ombrófila; 
- Plano diretor para os municípios de maires de 20.000 
habitantes; 
- Organização de estudos e projetos para implantação para 
aterros sanitários consorciados entre os municípios; 
- Interferências do poder publico para preservação das áreas 
de APPs; 
- Plano de majeno para Zonas de Recuração ambiental. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

6.4.8 Planícies 

O sistema ambiental das Planícies estam localizadas ao longo dos domínios 

dos Depósitos Sedimentares do Quaternário, sendo formada pelo resultado da 

acumulação fluvial / lacustre, provocada por inundações periódicas. Ocupa uma área 

de aproximadamente 168,09km², seguimentadas entre as sub-bacias do Baixo 

Mundaú e do Satuba. Possuem dois tipos de Subsistemas Ambientais, que se 

caracterizam pela acumulação, as Planícies e terraços fluviais e as Planícies e 

terraços lacustres. As Planícies e terraços fluviais são áreas com boa disponibilidade 

hídrica e boa fertilidade natural dos solos, onde esses são formados por Neossolos 

Flúvicos e gleissolos, frefletindo diretamente na cobertura e uso do solo, que em 

grande parte é ocupada para agricultura. Já as Planícies e terraços lacustres estão 

sempre encharcadas ao logo do ano, sofrendo constantemente com inundações em 

períodos de chuva, esse subsistema abrange parte da APA do Catolé e Fernão 

Velho (Lei nº 5.347/1992). 

Analisando a vulnerabilidade ambiental desse sistema, 67,54% desse sistema 

possuem vulnerabilidade classificada com Equilíbrio morfodinâmico, 2,58% como 

vulnerabilidade moderada, 9,23% como altamente vulnerável e 2,58% com 

estabilidade Moderada. As zonas propostas são: Zona de expansão urbana, Zona 

de intervenção direta, Zona de manejo direto, Zona de Preservação permanente, 
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Zona de proteção Florestal, Zona de Recuperação Ambiental e Zona de Uso 

Sustentável. 

 

Quadro 18 - Características fisiográficas, vulnerabilidade ambiental, zonas 

mapeadas, características uso (compatíveis e proibidos) e recomendação de ações 

e metas ambientais para cenários desejáveis para o sistema das Planícies. 

Área total:  168,09     Percentual da BHRM: 
Municípios componentes: Recobrindo parte dos seguintes municípios: Atalaia, Branquinha, Capela, Muricí. Pilar, Rio 
Largo, Satuba, Messias e Maceió. 

Vulnerabilidade Ambiental Zonas propostas 
Recomendação de ações e metas ambientais para 

cenários desejáveis 

- Estabilidade Moderada 
(20,66%); 
-Ambiente em Equilíbrio 
Morfodinâmico (67,54%); 
- Vulnerabilidade 
Moderada (2,58%); 
- Altamente vulnerável 
(9,23%). 

- Zona de expansão urbana 
(5 km²); 
- Zona de intervenção direta 
(9,62 km²); 
- Zona de manejo direto 
(132,79 km²); 
- Zona de Preservação 
permanente (5,54 km²); 
- Zona de proteção Florestal 
(6,25 km²); 
- Zona de Recuperação 
Ambiental (1,86 km²); 
- Zona de Uso Sustentável 
(9,87 km²). 

- Plano e programas de recuperação, para as zonas de 
intervenção direta, objetivando interferir em áreas de alta 
vulnerabilidade; 
- Plano de controle e monitoramento das Reservas Legais; 
- Plano diretor para os municípios de maires de 20.000 
habitantes; 
- Interferências do poder publico para preservação das áreas 
de APPs; 
- Plano de majeno para Zonas de Recuração ambiental. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A bacia hidrográfica foi à unidade territorial escolhida para a análise e 

zoneamento dos sistemas ambientais da bacia hidrográfica do Rio Mundaú (BHRM), 

fundamentando-se com base teórico-metodologica, na teoria geral dos sistemas e 

na análise geossistêmica, onde foi possível caracterizar os sistemas ambientais, 

identificando as inter-relações dos componentes geoambientais e indicando as áreas 

mais vulneráveis da bacia. 

Para sua execução utilizou-se de técnicas de geoprocessamento e modelos 

empíricos para determinação da vulnerabilidade ambiental, identificação os 

principais impactos ambientais negativos e propor um modelo de zoneamento 

geoambiental da área em estudo. 

A análise e zoneamento de diferentes sistemas ambientais, auxiliados pelos 

usos de ferramentas de geoprocessamento, servem como subsídio para um 

ordenamento territorial, permitindo um conhecimento e um melhor aproveitamento 

das potencialidades ambientais e diminuindo os efeitos negativos ocasionados pelo 

uso inadequado dos recursos naturais.   
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Tendo os seguintes objetivos: analisar a dinâmica fluvial da bacia hidrográfica, 

através da análise e compartimentação morfométrica; Executar o mapeamento 

geomorfológico da bacia hidrográfica do Mundaú e dos seus elementos 

geoambientais; Analisar as formas de uso e ocupação do solo nos municípios 

localizados na BHRM, avaliando suas condições de uso e fitogeográficas; Avaliar os 

sistemas ambientais, identificando as inter-relações entre os seus componentes; 

Analisar a vulnerabilidade ambiental, utilizando modelos empíricos, através de 

interpretação de produtos de sensoriamento remoto e pesquisa de campo; 

Estabelecer uma proposta de zoneamento geoambiental determinando as suas 

potencialidades e vulnerabilidades, diante à presença da ocupação e atividades 

humanas, visando o aproveitamento racional dos recursos naturais. 

Para fins de organização da tese, a mesma foi formatada em seções, a 

primeira seção apresenta a introdução da pesquisa justificando a relevância do 

tema, expondo os objetivos e a estrutura de organização da tese, em seguida foi 

feita uma revisão da literatura e revisão teórica sobre o tema e demonstrando os 

procedimentos técnicos e metodológicos. Essa seção trata dos aspectos 

introdutórios da pesquisa e deixa clara a linha de desenvolvimento da mesma. 

A segunda seção apresenta o artigo “Análise e compartimentação 

morfométrica da bacia hidrográfica do Rio Mundaú – Pernambuco / Alagoas”, onde 

foi possível avaliar a morfometria da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, nessa etapa, 

as características morfométricas foram agrupadas segundo suas propriedades em: 

análise linear, análise areal e análise hipsométrica, onde os atributos lineares 

envolvem a rede de drenagem e seu arranjo espacial dentro da bacia. Para detalhar 

o estudo foi considerada a caracterização da bacia do Rio Mundaú e suas sub-

bacias, onde cada uma foi analisada individualmente. 

Os resultados obtidos com a análise morfométrica da bacia hidrográfica do 

Rio Mundaú contribuem para a compreensão das características físico-naturais e 

geomorfológicas, além da sua dinâmica hidrológica. Agrupadas, segundo suas 

características lineares, de área e hipsométrica, as análises permitiram correlacionar 

a hidrografia com seu arranjo espacial, identificando o grau de desenvolvimento de 

todo o sistema hidrológico da bacia. 

A bacia do rio Mundaú foi compartimentada em seis sub-bacias (alto, médio e 

baixo curso, do Canhoto, Inhaúma e Satuba) utilizando critérios de sua hierarquia 
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fluvial, onde a mesma apresentou uma grande quantidade de ramificação da sua 

hidrografia, e uma hierarquia fluvial como de sétima ordem de grandeza. 

As estruturas geológicas presentes nas suas morfoestruturas (Planalto da 

Borborema, Depressão Periférica da Borborema e Depósitos sedimentares do 

Quaternário) influenciam diretamente a distribuição e os padrões de drenagem. Os 

mesmos foram classificados em dendrítica, paralela, treliça. Foi possível também, 

através da relação de bifurcação dos canais, determinar os locais de maior 

impermeabilidade da estrutura. 

O comprimento do curso principal da bacia apresentou da sua nascente até 

seu exutório, 195,073 km de percurso e um índice de sinuosidade com 

características meandrantes. Somente duas sub-bacias não apresentaram essa 

característica: a do Inhaúma, devido à influência da declividade e pela sua estrutura 

dos seus litotipos cristalinos e o baixo curso do Mundaú, influenciado pela 

permeabilidade dos Depósitos sedimentares do Quaternário. 

Correlacionar a hidrografia com seu arranjo espacial nos permitiu identificar o 

grau de desenvolvimento de todo o sistema hidrológico da bacia, caracterizando 

seus aspectos físico-naturais e enriquecendo o conhecimento da sua geomorfologia 

regional, atendendo, assim, ao objetivo proposto de analisar sua morfometria e 

fornecer informações de forma qualitativa / quantitativa da bacia em estudo. Esse 

estudo torna-se assim o ponto inicial para um diagnóstico aprofundado para a bacia 

do Rio Mundaú, servindo de base para um planejamento do manejo e gestão 

territorial e ambiental apropriada. 

A terceira seção apresenta o artigo “Mapeamento e caracterização das 

unidades geomorfológicas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú – Pernambuco / 

Alagoas”, realizou-se o mapeamento e caracterização das unidades 

geomorfológicas da bacia hidrográfica do Rio Mundaú, interpretando as formas do 

relevo através de diferentes escalas de identificação e análise. A compartimentação 

geomorfológica elaborada considera os quatros primeiros níveis taxonômicos de 

relevo, onde foram observados os processos morfogenéticos e a morfodinâmicos da 

bacia hidrográfica. 

Através do mapeamento e caracterização das unidades geomorfológicas da 

bacia hidrográfica do Rio Mundaú foi possível interpretar as formas do relevo 
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levando-se em consideração as diferentes escalas de identificação e análise. Sendo 

a compartimentação geomorfológica elaborada considerando os quatros primeiros 

níveis taxonômicos de relevo. Foram observados os processos morfogenéticos e a 

morfodinâmica da bacia hidrográfica estudada. 

Com os resultados obtidos, podem-se verificar em diferentes níveis de 

detalhe, as características das formas de relevo e os processos morfogenéticos 

atuantes em sua esculturação. Verificou-se que a bacia hidrográfica em estudo 

apresenta uma diversidade estrutural em todos os níveis taxonômicos. 

O primeiro nível taxonômico representou as maiores unidades em dimensão 

espaço/estrutural da compartimentação. Ocorrem em escala regional e permitem 

classificar as unidades geomorfológicas identificando as grandes estruturas do 

relevo, sendo compartimentada em Planalto da Borborema, Depressão Periférica da 

Borborema e depósitos sedimentares do Quaternário. 

O segundo nível da classificação do relevo representou os compartimentos 

com características genéticas comuns, agrupando feições semelhantes, 

considerando a ação climática ao longo do tempo geológico, sendo a analisado a 

geologia e altimetria, nas unidades mapeadas. Foram subdivididas em: cimeira da 

Borborema e superfícies residuais (Planalto da Borborema); depressão encaixada e 

depressão periférica (Depressão Periférica da Borborema); planícies e tabuleiros 

(Depósitos Sedimentares do Quaternário). 

No terceiro nível taxonômico, as classes foram definidas como um arranjo de 

declividade, amplitude altimétrica e aspectos morfométricos semelhantes em seus 

diversos tipos de modelados, permitindo identificar compartimentos diferenciados de 

uma mesma unidade Morfoescultural. Foram subdivididas e mapeadas em 12 

unidades: Chapadas e Platôs, Planalto e Platôs Baixos (Cimeira da Borborema); 

Colinas e Morros dissecados (Superfícies residuais); Alvéolo, Cristas residuais 

(Depressão encaixada); Sopé da Borborema (Depressão periférica); Tabuleiro de 

transição e Tabuleiros costeiros (Tabuleiros); Planície Fluvial, Planície fluviolagunar 

e Planície lagunar (Planícies). 

A quarta e última unidade analisada permitiu discriminar os tipos de formas de 

relevo resultado a recorrência dos materiais correlativos superficiais, sendo 

observadas as alterações de solos e rochas e as feições superfíciais. Essa unidade 
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apresentou o maior nível de detalhe dentre as unidades desse estudo, foram 

determinados três tipos de forma de relevos na área mapeada: acumulação, 

aplanamento e dissecação. 

A análise do mapeamento geomorfológico da bacia hidrográfica em estudo 

serve como subsídio para um ordenamento territorial, permitindo um melhor 

aproveitamento das potencialidades ambientais e diminuindo os efeitos negativos 

dos usos inadequados dos recursos naturais, servindo como instrumento para 

levantamento de informações necessárias que subsidiem o planejamento e gestão 

de bacias hidrográficas e possibilitam um diagnóstico aprofundado. 

Na quarta seção apresenta o artigo "Mapeamento da cobertura e do uso da 

terra da bacia hidrográfica do Rio Mundaú - PE/AL", sendo realizado o mapeamento 

da cobertura e do uso da terra da bacia hidrográfica em estudo, servindo como 

ferramenta de planejamento e de orientação à tomada de decisão. Nele foram 

utilizados os procedimentos técnicos e metodológicos adotados no Manual de Uso 

da Terra e Manuais Técnico da Vegetação Brasileira para o seu desenvolvimento. 

A metodologia para mapeamento proposto pelo Manual de Uso da Terra, 

utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa, mostrou-se apropriada aos 

objetivos propostos, sendo necessárias pequenas adaptações para que fosse tirado 

o melhor aproveitamento dos dados e insumos disponíveis, permitindo retratar 

realidade da área de estudo com maior precisão.  

Os dados gerados permitiram identificar as principais formas de cobertura e 

uso da terra da bacia, podendo quantificar cada uma das classes, determinando 

quanto de cada classe pertence a cada uma das sub-bacias. 

As características da vegetação nos permitiram identificar o estado atual e a 

manutenção da biodiversidade, além do uso dos solos em cada uma das áreas 

mapeadas, possuindo uma diversificação acentuada em sua extensão, isto se dá por 

uma forte interrelação que o clima, os solos, a altimetria, hidrografia e o uso e 

ocupação exercem sobre a vegetação, determinando seus aspectos naturais. 

Destacou-se para cobertura e uso da terra, a classe pecuária / pastagem, 

representando 29,84% de toda a BHRM, sendo preocupante, pois esse tipo de uso 

acaba por deixar o solo desprotegido aos efeitos climáticos e o sobrepastoreio do 

gado acaba por compactar o solo. Outra classe que chamou atenção foi a de solo 
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exposto, representando 9,41% de toda a bacia. Essa área é bastante influenciada 

principalmente pela ocorrência de lavouras temporárias. 

O estudo sobre a cobertura e uso da terra pode orientar os gestores a um 

manejo adequado do território, levando em consideração a capacidade de suporte 

do ambiente e os recursos disponíveis, permitindo, assim, a melhor decisão em 

relação à forma de utilização desses recursos e a melhor maneira de minimizar os 

impactos negativos desse uso. Dentre os objetivos de maior relevância destaca-se a 

produção de insumos cartográficos para um posterior zoneamento geoambiental, 

onde será possível através desses dados, produzir um diagnóstico ambiental da 

BHRM. 

Na quinta seção o artigo "Mapeamento e caracterização dos sistemas 

ambientais da bacia hidrográfica do Rio Mundaú", sendo possível avaliar, com o 

auxílio das técnicas de geoprocessamento, os sistemas ambientais na mencionada 

bacia hidrográfica, a partir da sistematização e da inter-relação que se dá entre 

Sociedade-Natureza na perspectiva do uso racional dos geoambientes, levando em 

consideração as potencialidades e limitações.   

A utilização de técnicas e ferramentas como o sensoriamento remoto e os 

sistemas de informações geográficas tiveram destaque no levantamento, 

armazenamento, cruzamento e análise dos dados e informações sobre os 

componentes ambientais e de uso da terra da bacia hidrográfica, e possibilitou uma 

análise de toda sua extensão territorial. 

A BHRM possui uma diversidade paisagística que reflete diretamente nas 

suas condições de uso e ocupação. Essas diversidades foram compartimentadas 

em oito sistemas ambientais, Chapada e Platô, Planalto, Platôs Baixos, Colinas e 

Morros dissecados, Alvéolo, Depressão Periférica, Tabuleiros e Planícies, e esses 

sistemas foram subdivididos em vinte e dois subsistemas, cada um com suas 

características naturais que possuem certo grau de homogeneidade fisionômica, 

sendo observadas as condições de uso e ocupação, configurando, nessa 

perspectiva, os principais impactos ambientais na bacia. 

A partir da sistematização e da inter-relação que se dá entre Sociedade-

Natureza na perspectiva do uso racional dos sistemas ambientais, levando em 

consideração as potencialidades e limitações. Onde as marcas do antropismo são 
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identificadas por manifestações variadas nos mais diversos sistemas e subsistemas 

ambientais, nas quais se incluem, dentre muitas outras: o desmatamento 

indiscriminado das matas ciliares que revestem as planícies fluviais; o manejo 

inadequado dos solos e dos recursos hídricos, resultando na aceleração dos 

processos erosivos com o consequente adelgaçamento dos solos e a intensificação 

do assoreamento dos rios e açudes; olarias sem nenhum licenciamento às margens 

do rio, além do desaparecimento de fontes perenes e sazonais, com reflexos na 

conservação dos recursos naturais renováveis, sobretudo, dos solos e das 

vegetações. 

Na tentativa de atenuar essa relação conflituosa entre sociedade e natureza, 

surge a necessidade da elaboração de propostas ao manejo dos recursos naturais 

para melhoria da qualidade ambiental, através da conscientização do consumo 

desses recursos e, além disto, o manejo correto dos mesmos, conforme as 

condições de potencialidades e de limitações de uso e ocupação das unidades de 

paisagem, com fins de deter e/ou recuperar as áreas degradadas, ou mesmo em 

decurso da degradação ambiental. 

Os resultados nos permitem analisar de forma integrada a natureza, frente 

aos mais diversos processos de uso e ocupação da terra, servindo como base para 

um zoneamento ambiental. 

Na sexta seção apresenta o artigo "Zoneamento dos sistemas ambientais da 

bacia hidrográfica do Rio mundaú - PE/AL”, onde buscou-se o estabelecimento de 

uma proposta de zoneamento ambiental, utilizando modelos empíricos, através de 

interpretação de produtos de sensoriamento remoto e análise de campo. 

O zoneamento dos sistemas ambientais nos forneceu elementos para o 

conhecimento da estrutura e do funcionamento da natureza, possibilitando o 

planejamento racional de uso e ocupação da terra. Para tanto, foram utilizadas 

técnicas de Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto e trabalhos de campo para 

elaboração do mapeamento dos sistemas ambientais e a análise da vulnerabilidade 

ambiental na mencionada bacia hidrográfica, a partir da sistematização e da inter-

relação que se dá entre Sociedade-Natureza na perspectiva do uso racional dos 

sistemas ambientais, levando em consideração a vulnerabilidade de cada ambiente.  
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O mapeamento da vulnerabilidade geoambiental realizado, utilizou técnicas 

de geoprocessamento, permitiu a elaboração de cálculos baseados na álgebra de 

mapas, determinando do potencial ecológico (clima, a hidrologia, geologia, 

geomorfologia) exploração biológica (vegetação, solo) e a ação antrópica (cobertura 

e uso da terra), onde foram determinados valores variando entre 1,0 e 3,0, sendo 

estabelecido de cinco classes de vulnerabilidades: Ambiente Estável, Estabilidade 

Moderada, Ambiente em Equilíbrio Morfodinâmico, Vulnerabilidade Moderada e 

Altamente vulnerável.  

A classe de Ambientes Estáveis foi determinada para as áreas que 

apresentam um equilíbrio entre o potencial ecológico e exploração biológica, já a 

ação antrópica é quase não ocorre ou não tem um impacto direto. Nessa classe a 

estabilidade morfogenética é antiga, predominando processos pedogenéticos 

refletindo diretamente desenvolvimento dos horizontes dos solos. 

A classe de Estabilidade Moderada foi utilizada para as áreas que 

apresentam um equilíbrio entre o potencial ecológico e exploração biológica, a ação 

antrópica começa a provocar impacto direto no ambiente. Nessa classe a 

estabilidade morfogenética é antiga, predominando processos pedogenéticos 

refletindo diretamente desenvolvimento dos horizontes dos solos, mas começa a 

identificado o aumento dos processos erosivos devido a retirada da vegetação. 

A classe de Ambiente em Equilíbrio Morfodinâmico foi utilizada para 

determinar as áreas que apresentam um equilíbrio entre o potencial ecológico e 

exploração biológica, já a ação antrópica provoca um impacto direto no ambiente, 

mas o mesmo possui resiliencia podendo se recuperar desses impactos, há um 

equilíbrio entre os processos de morfogênese e pedogênese, sendo necessário 

determinar critérios apropriados ao uso e ocupação da terra para que o equilíbrio 

ambiental não seja deteriorado. 

A classe de Vulnerabilidade Moderada serviu para caracterizar as áreas 

começam a apresentar um desequilíbrio entre o potencial ecológico e exploração 

biológica, a ação antrópica provoca um impacto direto no ambiente, a exposição do 

solo aos elementos climáticos tornam-se evidentes, há um desequilíbrio entre os 

processos de morfogênese e pedogênese, predominando a morfogênese, sendo 

urgente determinar critérios apropriados ao uso e ocupação da terra para que o 

equilíbrio ambiental seja recuperado. 
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A classe Altamente Vulnerável serviu para as áreas que se encontravam 

bastante degradadas e que possuam baixa capacidade de suporte e resiliência a 

ocupação, onde é grande a exposição do solo aos elementos climáticos e há uma 

forte predominância dos processos morfogenéticos na formação da paisagem. 

A BHRM apresentou 38,28% de sua área classificada como Ambiente em 

Equilíbrio Morfodinâmico, 37,54% classificada de Vulnerabilidade Moderada, 20,66% 

classificada como Estabilidade Moderada, 3,18% como Altamente vulnerável e 

somente 0,134% como Ambiente Estável. 

A elaboração de uma proposta de Zoneamento Ambiental foi baseada na 

análise das características do potencial ecológico, exploração biológica, formas de 

uso (ação antrópica), vulnerabilidade ambiental, características socioeconômicas e a 

legislação ambiental. O cruzamento desses dados objetiva propor recomendar 

ações e metas ambientais para cenários desejáveis para cara um dos sistemas 

ambientais, propondo as melhores formas de aproveitamento do solo de forma 

sustentável, sendo propsta as seguintes zonas: Zona de Preservação permanente, 

Zona de proteção Florestail, Zona de expansão urbana, Zona de Recuperação 

Ambiental, Zona de intervenção direta, Zona de Uso Sustentável, Zona de manejo 

direto. 

A Zona de Preservação permanente caracterizou as áreas protegidas por Lei, 

como as Áreas de Preservação Permanente (APPs), com função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas. Se caracterizando por possuir uma restrição 

muito alta ao uso antrópico.  

A Zona de Proteção Florestal são áreas que visam proteger ambientes 

naturais necessários à existência, manutenção e preservação biodiversidade locais, 

sendo permitidos os usos indiretos. O manejo recomendado busca a preservação do 

ambiente natural. Sob o ponto de vista das unidades de intervenção essa zona 

apresenta uma menor capacidade de suporte, riscos de ocupação, necessitando de 

estratégias de uso e metas ambientais. Se caracterizando por possuir uma restrição 

alta ao uso antrópico. 



 204 
 

A Zona de Expansão Urbana são áreas destinadas a diferentes tipos de usos, 

entre eles industrial, residencial e comercial, que deve ser desenvolvida objetivando 

controlar a expansão urbana, no sentido minimizarem os efeitos negativos uso e 

ocupação em ambienteis com menores potencialidades ao uso e maiores limitações 

ambientais.  

A Zona de Recuperação Ambiental são áreas apresentam áreas em estado 

de degradação moderada a forte, necessitando a adoção de medidas mitigadoras 

capazes de recuperar suas condições de equilíbrio, adotando medidas que 

determinem um manejo que respeite a capacidade de suporte, os riscos de 

ocupação. 

A Zona de Intervenção Direta são áreas apresenta um estado de degradação 

acentuado, vegetação descaracterizada, estado acentuado de morfogênese, 

intensificando perca da capacidade produtiva, onde é necessário um plano de 

recuperação. 

A Zona de Uso Sustentável são áreas que permitem o uso sustentável, onde 

a exploração do ambiente acontece de maneira a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os 

demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. 

Possuindo O objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais (LEI Nº 9.985 / 2000). 

A Zona de Manejo Direto foi utilizada para as áreas que permitem o uso 

através de manejo, permitindo a exploração do ambiente de maneira a garantir o uso 

dos recursos ambientais, mas que permita mantendo a biodiversidade e os demais 

atributos ecológicos. 

Os resultados nos permitiu analisar de forma integrada a natureza, frente aos 

mais diversos processos de uso e ocupação da terra, servindo como base para um 

zoneamento ambiental. Ou seja, o zoneamento buscou contribuir para 

racionalização do uso e gestão do território, permitindo mitigar efeitos negativos de 

atividades antrópicas sobre o meio natural, adaptando-se às particularidades de 

cada região, além de subsidiar uma efetiva aplicação das políticas públicas. 
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