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RESUMO  

 
A geoecologia estuda a interação entre os seres vivos e o meio onde eles vivem, levando 

em consideração nas suas análises a área planimétrica. A consideração da área planimétrica 
pode implicar em análises imprecisas, pois não considera as nuances do relevo no cálculo da 
área e de distâncias. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é analisar o impacto do uso de 
mensurações em área de superfície planimétrica e real nas análises geoecológicas, e assim 
saber o impacto do uso da área de superfície planimétrica no cálculo de indicadores. Na 
elaboração da pesquisa, primeiramente para possibilitar a observação da diferença entre as 
duas áreas, foram construídos sólidos geométricos, sendo eles: cone, pirâmide, semi-esfera 
e tetraedro. Posteriormente a construção dos sólidos foi feito o cálculo da área de superfície 
planimétrica e área de superfície real desses mesmos sólidos e calculado a diferença de 
entre as duas áreas, e assim estabelecer uma relação de representação. A seleção por tais 
sólidos se deve a associação de feições encontradas no relevo, ou seja, que podem ser vistas 
na paisagem. Posteriormente, foram feitas observações das diferenças de áreas no maciço 
da Tijuca, localizado na cidade do Rio de Janeiro. No maciço da Tijuca além das observações 
do comportamento do parâmetro área, foi analisada a implicação desse parâmetro no 
cálculo de diferentes indicadores, tanto no que tange a questão socioeconômica quanto a 
questão ambiental. Na pesquisa os indicadores analisados foram o de densidade 
demográfica, densidade domiciliar e os fragmentos arbóreos para fins de reserva legal. Nos 
três indicadores estudados os resultados mostraram que há uma relação inversamente 
proporcional entre o parâmetro área e os indicadores, ou seja, quanto maior o valor de área, 
menor o valor dos indicadores. Com isso, pode-se concluir que a consideração da área 
planimétrica nos estudos geoecológicos pode de fato implicar em análises imprecisas, pois 
esses indicadores podem gerar informações distorcidas no subsídio, ao planejamento 
urbano e ambiental.  
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ABSTRACT  

 
The geoecology studies the interaction between living beings and the environment 

where they live, considers in their analyzes the planimetric area. The consideration of 
planimetric area can result in imprecise analysis because it does not considerer the nuances 
of the relief in the area and distances calculation. In this sense, the study objective is to 
analyze the impact of using measurements in the planimetric surface area and real surface 
area in geoecological analysis, in others words, know the impact of the use of planimetric 
surface area in the calculation of indicators. In the development the research, firstly to 
enable the observation of the difference between the two areas were constructed geometric 
solids, which are: cone, pyramid, semisphere and tetrahedron. Subsequently, the 
construction of the solids was made to calculate the planimetric and the real surface area of 
such solids and calculated difference between the two areas, thereby establishing a link 
representation. The selection of such solids is due to the combination of features found in 
relief, this is, which can be viewed in the landscape. Then observations of differences in 
areas were made in the Tijuca massif, located in the city of Rio de Janeiro. In the Tijuca 
massif, addition to the observations of the behavior of the parameter area, we analyzed the 
implication of this parameter in the calculation of different indicators, both with respect to 
socioeconomic issue as the environmental issue. In the survey,the indicators analyzed were 
population density, household density and tree species for the purposes of legal reserve 
fragments. In the three indicators results showed that there was an inverse relationship 
between the parameter and indicators area, that is, the higher the value of area, smaller the 
value of the indicators. With this, one can conclude that the consideration of planimetric 
area in geoecological studies may in fact result in imprecise analysis because these indicators 
can generate distorted information on subsidy, urban and environmental planning. 
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1. INTRODUÇÂO  

 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Segundo Kraak & Ormeling (2010), no mapeamento do terreno deve-se levar em 

consideração as informações do relevo. Nesse sentido, o desafio é transformar as 

informações tridimensionais da realidade em uma superfície bidimensional.  

Imhof (1982) coloca que um mapa não é apenas uma imagem, mas que um mapa tem 

principalmente o objetivo de fornecer informações. Acrescenta ainda, que um mapa deve 

mostrar todas as informações com a mesma ênfase e, acima de tudo, deve incluir a 

profundidade dos vales e as alturas das montanhas, não só visualmente, mas principalmente 

no sentido geométrico.  

Segundo Jenness (2004), o termo área quase sempre é apresentado considerando a 

área planimétrica, sendo expressa geralmente em km2. Com isso, o valor da área de 

superfície real, levando em consideração as nuances do relevo, é o mesmo que o da área de 

superfície planimétrica, ou seja, sem levar em consideração as nuances do relevo. Na FIG. 

1.1 pode-se observar a representação do maciço da Tijuca levando em consideração as 

nuances do relevo, como também a representação planimétrica do mesmo.  

A área se apresenta como um parâmetro muito importante nas análises geoecológicas, 

pois é na superfície terrestre que se observa a interação entre os fatores bióticos e abióticos, 

ou melhor, é na superfície terrestre que se observa a interação entre os seres vivos e o seu 

meio (Jenness, 2004).  

Essa interação pode ser retratada na forma de indicadores. Para Mourão (2006), um 

indicador é considerado uma estatística, sendo esta a ciência de coletar, organizar, 

apresentar, analisar, interpretar dados e então transformá-los em informações, para que 

assim possa servir em uma melhor tomada de decisão. Um indicador tem por objetivo 

apresentar as tendências presentes e futuras e desta forma propor alternativas aos objetivos 

antes propostos.  
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Para que fosse possível observar em uma região real o comportamento dos indicadores 

como forma de subsidiar uma tomada de decisão, tanto no que tange as questões 

socioeconômicas quanto ambientais, foi escolhida neste estudo a região do maciço da 

Tijuca. A topografia deste é caracterizada por um relevo bastante acidentado, o que para o 

propósito da presente pesquisa se apresenta como apropriado, pois apresenta grandes 

diferenças altimétricas.  

 

 

FIG. 1.1: Representação da superfície real e da superfície planimétrica do maciço da Tijuca 

 

Sendo assim, o que se suscita a analisar é justamente a representação do relevo levando 

em consideração as suas rugosidades, já que muitas vezes nas análises geoecológicas leva-se 

em consideração a área de superfície planimétrica, ou seja, a área em sua representação 

bidimensional.  
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1.2. OBJETIVO 

 

 

O objetivo da presente pesquisa é analisar o impacto do uso de mensurações em área 

de superfície planimétrica e real nas análises geoecológicas.  

 

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Realizar o processo de generalização cartográfica por número de pontos e 

equidistância nos sólidos geométricos e assim, posteriormente observar e 

analisar se o processo de generalização causou impacto nos valores de área de 

superfície planimétrica e área de superfície real;  

• Analisar o impacto do uso da área de superfície planimétrica no cálculo de 

indicadores, que são utilizados no planejamento ambiental e urbano territorial. 

Para questão ambiental foi utilizado o indicador de Reserva Legal e relacionado 

às questões urbano-territoriais foram utilizados os indicadores de densidade 

demográfica e amostra de domicílios.  

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

 

A área é um parâmetro fundamental na representação cartográfica de fenômenos de 

cunho natural, cultural, econômico, político e social, entre outros. Usualmente a análise 

destes fenômenos leva em consideração a sua área em superfície planimétrica, o que pode 

mascarar seu real significado. Nesse sentido, é bastante relevante o estudo do cálculo da 

área de superfície real, pois a diferença entre a área calculada no espaço tridimensional e 

sua correspondente projetada pode levar a análises equivocadas nos estudos integrativos 
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geoecológicos onde estão inseridos, por exemplo, a densidade demográfica, relevo, clima, 

vegetação, solo, ou seja, fatores físicos, políticos e socioeconômicos.  

Para questões urbanas, o indicador de densidade demográfica, por exemplo, pode 

mostrar em seus valores um menor ou maior número de habitante por km2, isto é, de 

acordo com a área a ser considerada em seus cálculos. Isso pode trazer implicações sociais, 

econômicas, políticas, como por exemplo, os programas de habitação.  

 

 

1.4. ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA  

 

 

No capítulo 1 primeiramente foi feita a introdução acerca do tema a ser estudado. 

Posteriormente foi exposto o objetivo da pesquisa, por último a justificativa desta; 

No capítulo 2 foi feita uma contextualização da pesquisa e seguida da discussão sobre as 

leis do modelado em associação com os sólidos geométricos, correlacionando-os às formas 

da paisagem na superfície terrestre;  

No capítulo 3 foi realizada a discussão sobre as formas de representação do modelo 

digital do terreno, com o objetivo de observar qual a malha a ser utilizada para a proposta 

da presente pesquisa, tanto nos sólidos geométricos quanto na posterior experimentação;  

O capítulo 4 tratou sobre os indicadores, primeiramente conceituando-os e 

contextualizando a sua importância. Em seguida foram conceituados alguns  indicadores de 

ordem socioeconômica e ambiental;  

No capítulo 5 foram apresentados a área de estudo, os materiais e métodos utilizados 

na elaboração da pesquisa; 

Já no capítulo 6 foram explicitados os resultados e a discussão da pesquisa.  Inicialmente 

a partir dos sólidos geométricos (semi-esfera, cone, pirâmide e tetraedro) construídos, 

foram calculadas as áreas de superfície planimétrica e superfície real, seguida pela análise do 

comportamento das áreas. Posteriormente foi construído o MDT do maciço da Tijuca e 

calculada a área de superfície real e planimétrica com o objetivo de estudar o impacto das 

mesmas nas análises geoecológicas em uma região real da paisagem.  
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Por fim, no capítulo 7 foi apresentada a conclusão da pesquisa, como também sugestões 

para trabalhos futuros;  

Por último, foram listadas as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desta 

pesquisa.  
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2. GEOECOLOGIA E REPRESENTAÇÕES DO RELEVO 

 

 

 

2.1. GEOECOLOGIA 

 

 

O termo ecologia foi introduzido pela primeira vez por Haeckel em 1866, onde foi 

definido como o estudo das relações entre os seres vivos e o seu meio. Posteriormente 

Porteous (1992) apud. Christofoletti (2007), definiu o conceito de ecologia como o “estudo 

das relações entre os organismos e o meio ambiente, especialmente as comunidades de 

plantas e animais, seus fluxos de energia e suas interações com os arredores circunjacentes”. 

Nos dias de hoje, o termo é designado como o estudo dos ecossistemas (Christofoletti, 

2007).  

O conceito de ecossistema foi proposto por Tansley em 1935, e teve como objetivo 

principal definir a unidade básica resultante da interação entre todos os seres vivos que 

habitam uma determinada área ou região, com as condições físicas ou ambientais que as 

caracterizam. Assim, o ecossistema é definido como sendo a área relativamente homogênea 

de organismos interagindo com seu ambiente (Christofoletti, 2007).  

Sauer (1925), no trabalho intitulado: The Morphology of Landscape), define a paisagem 

como a “combinação de elementos materiais e de recursos naturais, disponíveis em um 

lugar, com as obras humanas correspondendo ao uso que eles fizeram com os grupos 

culturais que vieram desse lugar”. Já Turner & Gardner (1991) apud. Huggett (1995) 

determinam que a paisagem “é vista como um mosaico ambiental, de padrão espacial 

heterogêneo e fragmentado em subsistemas ou unidades de paisagem denominadas de 

geoecossistemas, os quais são relativamente homogêneos”.  

Milton Santos (1966), define o conceito de paisagem como “tudo o que a visão humana 

alcança, ou seja, o domínio do visível. Além do aspecto tridimensional que apresenta, é 

formada de cores, movimentos, odores e sons, sendo então caracterizada a dimensão da 

paisagem pela própria dimensão da percepção dos sentidos humanos”.  

Segundo Bertrand (1982), nas últimas décadas têm crescido os estudos sobre a 
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paisagem a partir da abordagem geoecológica, onde a paisagem é “o resultado, sobre certa 

porção da superfície terrestre, da combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e 

antrópicos que interagem dialeticamente uns com os outros, tornando-se assim em um todo 

único e indissociável da evolução contínua".  

O termo geoecologia ou ecologia da paisagem, segundo Huggett (1995), tem suas 

origens no trabalho do geógrafo alemão Carl Troll em 1939, que vê a geoecologia como a 

união entre a geografia, enquanto estudo da paisagem, e da biologia, enquanto estudo da 

ecologia. A perspectiva do geógrafo salientava que a preocupação não devia se restringir 

apenas às paisagens naturais, mas considerar as paisagens incluindo o homem.  

Forman & Gordon (1986), definem ecologia da paisagem como sendo um estudo da 

estrutura, função e mudança em uma região heterogênea da superfície na qual ocorrem 

interações entre os ecossistemas.  

Uma problemática que os estudos da geoecologia vêm se deparando é que as 

superfícies muitas vezes têm sido tratadas a partir da sua área planimétrica, ou seja, refere-

se a área a ser trabalhada levando em consideração a sua projeção em uma superfície 

planimétrica (Jenness, 2004; Rashid, 2010).  

A área de superfície levando em consideração a área de superfície planimétrica pode 

trazer grandes implicações nas análises geoecológicas, principalmente em regiões 

montanhosas, onde a área projetada pode apresentar diferença na área calculada sobre a 

superfície real (FIG. 2.1). A relação entre a superfície planimétrica e a superfície real está 

diretamente ligada ao cosseno do ângulo de inclinação, ou seja, a área de superfície 

planimétrica é igual à área de superfície real multiplicada pelo cosseno do ângulo. Isto 

significa dizer que quanto maior o ângulo, menor o cosseno deste e, conseqüentemente, 

menor o valor da área de superfície planimétrica.  
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FIG. 2.1: Representação da superfície planimétrica em cartas topográficas por curvas de nível 

Fonte: Menezes & Fernandes, 2013 

 

Essas questões foram primeiramente consideradas na década de 1950 com os estudos 

de Strahler (1952) e posteriormente na década de 1980 com fotografias aéreas e mapas 

topográficos que foram amplamente utilizadas como as primeiras fontes de informações 

geomorfológicas (Christofoletti, 2007).  

 

 

2.2. FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DO RELEVO 

 

 

Segundo Espartel (1987), o trabalho topográfico é composto por três partes, sendo elas: 

a topometria, referente a parte matemática; a topologia, que significa a interpretação; e o 

desenho topográfico, que está relacionado a parte artística. Segundo o mesmo autor, a 

topologia deveria preceder a topometria e o desenho topográfico, por auxiliar no 

levantamento do terreno e posteriormente no desenho da planta. Sendo assim, a topologia 

está relacionada ao estudo das formas exteriores da superfície terrestre e das leis que regem 

seu modelado, permitindo o usuário representar em um desenho as formas ao seu redor, 

tendo como recurso o que está a sua vista.  

Segundo Cuenin (1972), um mapa topográfico deve conter elementos naturais, tais 

como, divisor de águas, vegetação, solo, e elementos concretos relacionados à ação do 

homem que algumas vezes sobrepõem os elementos da natureza, onde pode-se citar a 

drenagem artificial, edifícios, vias de comunicação e outros.  
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Lobeck & Tellington (1944) definem relevo como sendo a configuração da superfície 

com seus altos e baixos, onde os mapas topográficos, além de permitirem a localização, 

também estão relacionados às informações verticais. As formas do relevo, segundo Espartel 

(1987), se devem às ações de processos internos e externos da Terra, sendo denominados, 

respectivamente, processos endógenos e exógenos. Na FIG. 2.2 os processos internos se 

encontram representados pela energia interna e, os processos externos são representados 

pela energia externa.  

 

 

FIG. 2.2: Equilíbrio dinâmico do relevo, determinado pelos processos endógenos e exógenos 

Fonte: Casseti, 2005  

 

As transformações que a superfície terrestre sofre na interação com a atmosfera, a 

biosfera e a hidrosfera são produtos do intemperismo. Por intemperismo, define-se como 

sendo o "conjunto de modificações de ordem física (desagregação) e química 

(decomposição) que as rochas sofrem ao aflorar na superfície da Terra" (Teixeira, et al., 

2003). Assim o processo de intemperismo pode ser classificado como intemperismo físico, 

químico e biológico, sendo o primeiro relacionado à desagregação das rochas, com 

separação dos grãos minerais antes coesos e com sua fragmentação, transformando a rocha 

inalterada em material descontínuo e friável, principalmente a partir da mudança de 

pressão, mudança na umidade e variação de temperatura, entre outros. Já o segundo, 

ocasionado principalmente pela ação da água da chuva, que infiltra e percola pelas rochas, 

pelo calor solar, pressão atmosférica e ação do vento. Por último o intemperismo biológico, 

que compreende a microflora e macroflora, microfauna e macrofauna e o homem, 
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desempenhando um papel importante na diferenciação dos horizontes do solo e também na 

superfície terrestre.  

A ação desses processos (agentes) erosivos, principalmente externos, leva a 

transformação da superfície estrutural em superfície escultural ou modelado topográfico. O 

ambiente da superfície terrestre difere-se e muito das condições onde a maioria das rochas 

foram formadas, pois a superfície é caracterizada por pressões e temperaturas atmosféricas 

baixas, riqueza de água e oxigênio. Por essa razão, quando as rochas afloram na superfície 

terrestre, seus minerais entram em desequilíbrio e com várias reações químicas 

transformam essas rochas em outros minerais mais estáveis nesse novo ambiente. Com isso, 

"a superfície do terreno não é arbitrária, obedecendo a leis naturais" (Espartel, 1987).  

 

 

2.2.1. REPRESENTAÇÃO DO RELEVO 

 

 

Segundo Cuenin (1972), a representação do relevo é um dos maiores desafios do 

mapeamento, ou seja, a representação levando em consideração as nuances de relevo, pois 

é uma superfície contínua onde é observada a ocorrência e manifestação dos fenômenos. 

No sentido da necessidade de representação do relevo, a idéia mais antiga foi através de 

silhuetas ou contornos a partir da perspectiva de um ponto alto, denominada Perspectiva de 

Cavalier. Uma característica dessa representação é que ela não tem característica 

geométrica, muitas vezes as observações são arbitrárias, o que implica na inconveniência de 

mascarar o que se esteja representando. Por essa razão, esse método não se apresenta 

como o mais adequado para mapas topográficos, podendo ser utilizado para mapas 

turísticos.  
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2.2.1.1. LINHAS ESTRUTURAIS 

 

 

As linhas estruturais podem ser representativas do relevo a partir de várias facetas 

planas que se cruzam em um ponto em comum. Entretanto, para a representação da 

morfologia do relevo, haveria a necessidade de um número considerável de facetas de 

representação de cumes, bebedouros e de mudança de inclinação, que seriam 

complementadas por sinais convencionais. O método de representação do relevo por linhas 

estruturais é mais aplicado a mapas de atlas escolares ou mapas turísticos, pois mostram um 

contorno esquemático bem aproximado dos mapas topográficos. Porém, em contrapartida, 

esse método de mapeamento não permite medições de altitude e de encosta do relevo 

(Cuenin, 1972).  

 

 

2.2.1.2. LINHAS DE CONTORNO (CURVAS DE NÍVEL) 

 

 

As linhas de contorno, também conhecidas como curvas de nível ou linhas 

hipsométricas (FIG. 2.3), são linhas imaginárias que ligam pontos de mesmo valor de altitude 

de determinado lugar e têm como linha de base, normalmente, o nível médio dos mares e o 

leito dos lagos. Nos oceanos, essas mesmas linhas de igual valor de altitude, são 

denominadas de contornos, curvas ou linhas batimétricas, onde sua linha de base é definida 

localmente, sendo do nível médio do lago ao nível das marés mais baixas. A distância vertical 

constante entre duas curvas de nível é chamada de eqüidistância. As curvas de nível foram 

utilizadas, pela primeira vez, pelo engenheiro neerlandês Cruquius em, 1730, para 

representar os traçados das curvas dos leitos dos rios (Cuenin, 1972).  
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FIG 2.3: Curvas Hipsométricas (isovalores) 

 

Imhof (1982), também afirma que o contorno não é o único elemento de representação 

cartográfica do terreno, podendo o terreno ser representado por áreas hachuradas, para 

assim sombrear encostas. A adição do uso de diferentes matizes também podem ser 

utilizados para a representação.  

As linhas de contorno podem representar um aumento da altitude de acordo com a 

espessura da linha (FIG. 2.4). Como também indicar linhas de encostas sombreadas (FIGS. 

2.5-a e FIG. 2.5-b), onde a largura da sombra depende da altura do degrau (o ângulo da luz) 

e principalmente do ângulo horizontal entre a face vertical do degrau e os raios de luz. Nesse 

ângulo, portanto, a largura da sombra varia de lugar para lugar (Imhof, 1982).  

Tais métodos iniciaram a relação com o aspecto pictórico do terreno, pois as impressões 

naturais da paisagem representada por linhas não pareciam tão representativas quanto se 

fossem hachuradas. Apesar de representar melhor visualmente a altitude com uma 

aparência pictória, essa representação era extremamente simbólica. 
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FIG. 2.4: Contornos aumentando em espessura com o aumento da altitude 

Fonte: Imhof, 1982 

 

a -    

b -  

FIG. 2.5: a - Contornos sem a ênfase tridimensional do sombreamento 

                            b - Contornos com espessamento de linhas em encostas sombreadas  

Fonte: Imhof, 1982  
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2.2.1.3. DECLIVIDADE 

 

 

A declividade é definida, segundo Kraak.& Ormeling (2010), como a mudança em altura 

ao longo de uma distância fixa, podendo ser expressa em grau ou em porcentagem. Ou seja, 

a declividade pode ser entendida como a relação entre a diferença de altura entre dois 

pontos no relevo e o valor da distância horizontal entre esses dois pontos, sendo assim a 

medida de inclinação do relevo.  

Segundo Burrough (1986) a declividade é definida por um plano tangente à superfície 

como modelado pelo MDT em qualquer ponto e compreende dois componentes: a 

inclinação, como a taxa máxima de mudança de altitude, e o aspecto, sendo a direção da 

orientação a taxa máxima de mudança.  

 

 

2.2.2 FORMAS DE RELEVO 

 

 

Nesta etapa da pesquisa serão abordadas algumas formas do relevo em associação a 

alguns sólidos geométricos, como por exemplo: colina cônica representando as colinas, 

morros, serras e montanhas, associado ao sólido geométrico cone uniforme; cone vulcânico, 

representando os vulcões associado ao sólido geométrico cone com declividade côncava; 

colina abobadada, representando a forma do relevo de domínio de "mares de morros" 

associado ao sólido geométrico da semi-esfera; entre outros. Deve-se ressaltar que nem 

todas as formas de relevo tem associação com algum sólido geométrico, como os padrões 

de rede de drenagem e quedas d'água.  
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2.2.2.1. COLINA CÔNICA 

 

 

Denomina-se colina cônica as encostas uniformes, onde as curvas são igualmente 

espaçadas, ou seja, a diferença entre cotas é constante, podendo ser observada nas FIG. 2.6-

a e 2.6-b (visada lateral e visada ortogonal) e no exemplo da carta topográfica de Itaipava 

(SF-23-Z-B-I-4) (FIG. 2.7). O sólido geométrico do cone tem associação com as colinas, 

morros, serras e montanhas na paisagem (FIG. 2.8). Segundo Imhof (1982), com os 

contornos verticais iguais, esse padrão pode remeter ao leitor um cone circular ou também 

o inverso, ou seja, uma cratera (FIG. 2.9). 

Espartel (1987) define montanha como um termo genérico que expressa um 

aglomerado de elevações de formas e naturezas diferentes, com altura superior a 400 

metros. As serras são definidas como uma cadeia de montanhas alongadas, mas que se 

caracterizam pelo desenho de dentes de serra na parte mais elevada. O relevo de colina 

seria uma montanha menos elevada, de forma alongada, com encostas de declividade suave 

e com altura entre 200 a 400 metros e geralmente se encontra coberta por vegetação. O 

relevo de morro tem forma variável, algumas vezes com vertentes abruptas e com altitude 

variando entre 100 e 200 metros.  

a -     b -  

FIG. 2.6: a - Visada lateral de uma colina cônica uniforme  

                      b - Visada ortogonal de uma colina cônica uniforme 
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FIG. 2.7: Carta topográfica de Itaipava (SF-23-Z-B-I-4) 

Fonte: IBGE, 2013: (<ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sitematico/topografico/escala_50mil>) 

 

      

FIG. 2.8: Exemplos de morros na paisagem                      FIG. 2.9: Cratera do meteoro no Arizona/EUA 

natural de Teresópolis/RJ. 1 – morro do Escalvado;       Fonte: <jp-lugaresfantasticos.blogspot.com> 

2 – morro Cabeça de Peixe; 3 – pico Dedo de Deus 

Fonte: Google Earth                                                      
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3 
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2.2.2.2. CONES VULCÂNICOS 

 

 

Os cones vulcânicos, como os mostrados nas FIGS. 2.10-a e 2.10-b, apresentam-se muito 

mais acentuados na parte próxima ao topo em relação a sua parte inferior. Esse tipo de 

encosta é denominada de encosta côncava. Pode-se observar nas figuras citadas que os 

contornos estão mais próximos perto do topo do que na parte inferior, embora sejam 

igualmente espaçados quando vistos lateralmente. Esse tipo de forma pode ser visto na 

carta topográfica da Vila Militar (SF-23-Z-B-IV-3) (FIG. 2.11) e também na paisagem, como 

por exemplo, o vulcão Augustine no Alaska (FIG. 2.12). 

 

a -    b -  

FIG. 2.10: a - Visada lateral de um cone vulcânico 

                        b - Visada ortogonal de um cone vulcânico 

Fonte: Lobeck & Tellington, 1944 
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FIG. 2.11: Carta topográfica de Santa Cruz (SF-23-Z-A-VI-4) e da Vila Militar (SF-23-Z-B-IV-3) 

Fonte: IBGE (<ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sitematico/topografico/escala_50mil>) 

 

 

FIG. 2.12: Vulcão Augustine no Alaska/EUA 

Fonte: <www.hardmob.com.br> 

 

 

2.2.2.3. COLINA ABOBADADA  

 

 

A colina em formato abobadada tem na parte superior uma encosta convexa, se 

assemelhando ao sólido geométrico da semi-esfera. Pode-se observar os contornos dessa 

declividade convexa nas FIGS. 2.13-a e 2.13-b, onde esses contornos encontram-se mais 
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próximos na parte inferior da encosta do que no topo. Esse tipo de forma pode ser 

visualizado na carta topográfica da Baía de Guanabara (SF-23-Z-B-IV-4) (FIG. 2.14).  

             

FIG. 2.13: a - Declividade convexa com visada lateral  

                        b - Declividade convexa com visada ortogonal 

 

 

FIG. 2.14: Carta topográfica da Baia de Guanabara (SF-23-Z-B-IV-4) 

Fonte: IBGE (<ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sitematico/topografico/escala_50mil>) 
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Segundo Ab'Saber (2003), o domínio de "mares de morros", "meia-laranja" ou 

"mamelonares" (FIG. 2.15) equivale a área de onde ocorreu maior decomposição das rochas 

cristalinas e de processos de convexização em níveis intermontanos (mais recentes). É uma 

paisagem de forte expressão areolar, e bastante característica das regiões serranas 

acidentadas dos planaltos cristalinos do sudeste brasileiro, podendo se estender por 

centenas de quilômetros, com variações desde 10-20 metros a 1.100-1.300 metros de 

altitude. Esse domínio se encontra alternado com pães-de-açúcar, ou seja, pontões 

rochosos. Esse tipo de relevo é caracterizado como inselberg, que é um tipo de relevo 

residual, que apresenta maior resistência a ações erosivas e intempéricas. O termo inselberg 

foi introduzido primeiramente pelo geólogo alemão Friedrich Bornhardt para caracterizar 

montanhas pré-cambrianas (4.560-4.000 a 545 milhões de anos atrás), geralmente 

monolíticas, compostas de gnaisse e granito.  

 

 

FIG. 2.15: Paisagem do domínio de mares de morros  

Fonte: <espacogeografico.wordpress.com>  

 

 

2.2.2.4. ENCOSTAS CÔNCAVAS E CONVEXAS 

 

 

As FIGS. 2.16-a e 2.16-b mostram o sólido da semi-esfera com um arranjo das encostas 

côncavas e convexas, onde a metade superior da colina tem um declive convexo e a metade 

inferior da colina tem um declive côncavo. Na morfologia dos vales (depressão topográfica 
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alongada, aberta, inclinada em uma determinada direção em toda a sua extensão, podendo 

ser fluvial, glacial, suspenso ou de falha), os declives são côncavos próximos aos seus fundos 

(FIG. 2.17). Já nas ravinas (FIGS. 2.18-a e 2.18-b) estreitas, definidas pelo IBGE (2002) como o 

sulco produzido na superfície da terra, onde a água é o principal agente erosivo, são mais 

propensas a ter declives convexos, sendo mais acentuadas próximas ao fundo.  

 

a -       b -  

FIG. 2.16: a - Visada lateral de declividade côncava e convexa 

                        b - Visada ortogonal de declividade côncava e convexa 

Fonte: Lobeck & Tellington, 1944 

 

 

FIG. 2.17: Depressão de vale - Volta Redonda/RJ 

Fonte: <hgp-esgb.blogspot.com> 
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FIG. 2.18: a - Representação topográfica de uma ravina 

                                                                 b - Foto de uma ravina 

Fonte: <www.ebah.com.br> 

 

 

2.2.2.5. CAMADAS DE ROCHAS HORIZONTAIS 

 

 

Outra associação que se pode fazer dos sólidos geométricos com a paisagem é com as 

estruturas geológicas. Isto pode ser ilustrado através das camadas de rochas resistentes, 

como o arenito, que se observa nos penhascos íngremes (formato piramidal) ou rochas de 

baixa resistência ao intemperismo (biológico, físico e químico), como os xistos, que originam 

camadas suaves. Algumas vezes pode ser observada a combinação de camadas de rochas 

mais resistentes com outras menos resistentes, dando origem a uma paisagem com formato 

de bloco retangular em cima combinada com uma pirâmide truncada abaixo (FIGS. 2.19-a e 

2.19-b) (Lobeck & Tellington, 1944). A FIG. 2.20 mostra como seria a visada lateral da 

configuração desta paisagem.  
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FIG. 2.19: a - Visada ortogonal do bloco retangular combinado com uma pirâmide truncada na parte 

inferior em 3D 

                   b - Visada ortogonal do bloco retangular combinado com uma pirâmide truncada na parte 

inferior (camadas de rochas horizontais) 

 

 

FIG. 2.20: Chapada Diamantina/BA 

Fonte: <culturabahia.com> 

 

 

2.2.2.6. MESA CIRCULAR  

 

 

Segundo Lobeck & Tellington (1944), as FIGS. 2.21-a e 2.21-b ilustram 

esquematicamente uma mesa circular, sugerindo que qualquer forma da paisagem pode ser 

pensada como uma combinação de sólidos geométricos. Nos exemplos a seguir, têm-se a 

representação de dois cones e um cilindro. Esses formatos na natureza podem ser 
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configurados a partir do processo de erosão, que é o um processo natural que envolve três 

mecanismos: o de desagregação, transporte e deposição de materiais advindos de rochas e 

solos. Este processo pode sofrer aceleração pela ação antrópica (Dunne & Leopold, 1978). 

 

 

FIG. 2.21: a - Visada lateral de uma mesa circular 

                        b - Visada ortogonal de uma mesa circular 

Fonte: Lobeck & Tellington, 1944 

 

 

2.2.2.7. FACES DE MERGULHO 

 

 

A FIG. 2.22 representa uma face de mergulho com visada lateral e visada ortogonal, de 

onde se observa um bloco inclinado formado de uma camada mais resistente sobrepondo 

uma camada mais fraca, apresentando semelhança na paisagem com uma formação de 

falésia (Lobeck & Tellington, 1944) e está relacionado ao sólido geométrico da pirâmide. É 

possível observar na figura apenas três contornos e a face do penhasco, ou seja, um paredão 

abrupto, que é a frente da mesa com valor de mudança abrupta de declive e que a sua 

elevação em relação ao nível do mar não é a mesma em todos os pontos.  
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FIG. 2.22: Face de mergulho com visada lateral e ortogonal 

Fonte: Lobeck & Tellington, 1944 

 

Apesar da definição de vários autores sobre a formação litorânea de falésia, a maior 

parte dialoga entre si. Suguio (1998); Christofoletti (1980) & Ab'Saber (1974) definem falésia 

como um paredão abrupto, que se origina a partir da erosão marinha (abrasão) de pontas, 

possuindo declividade muito acentuada e com a altitude podendo ser bastante variada. 

Segundo Suguio (1998), as falésias não estão exclusivamente relacionadas a regiões 

costeiras, pois também podem sofrer erosão fluvial. 

As falésias (FIGS. 2.23 e 2.24) normalmente se localizam na linha de contato entre a 

terra e o mar. Para Christofoletti (1980), em decorrência da modificação do nível do mar ou 

da terra, quando o mar entra em contato com uma escarpa íngreme e emersa criam-se 

condições para a esculturação de uma cadeia de formas. As falésias ainda podem ser 

classificadas como ativas, quando continuam a sofrer o processo de erosão, e inativas, 

quando cessam os processos de erosão.  
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FIG. 2.23: Falésia da Formação do Grupo Barreiras - sul da Bahia (Barra do Cai)  

Fonte: <www.enrico.com.br> 

 

 

FIG. 2.24: Falésia em terraço marinho rochoso - Califórnia/EUA 

Fonte: <www.ritosocultos.com.br> 

 

Outra feição do relevo continental que pode ser associada ao formato de face de 

mergulho é o relevo de cuesta (FIG. 2.25), que é uma forma de relevo assimétrico 

constituído por uma sucessão de faces (camadas) com diferentes resistências ao 

intemperismo e que se inclinam em uma direção, formando assim um declive suave no 

reverso e um corte abrupto ou íngreme na chamada frente de cuesta (Casseti, 2005).  
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FIG. 2.25: Cuestas de Botucatu/SP 

Fonte: <www.pt.wikipedia.org> 

 

 

2.2.2.8. QUEDA D'ÁGUA 

 

 

Pode-se notar que as quedas d'água, ou fluxos das mesmas através de padrões das 

redes de drenagem, permitem observar as formas dos objetos, como as linhas de fluxo. Os 

contornos não permitem identificar precisamente a altura e a intensidade de fluxo, porém 

permite uma aproximação das formas, ou seja, quando as curvas de nível estão mais 

próximas indicam que as corredeiras são mais íngremes, caso contrário são mais suaves (FIG. 

2.26). Além disso também permite observar a direção do fluxo e também o tipo de padrão 

de drenagem (Lobeck & Tellington, 1944).  

Como dito anteriormente, nem todas as formas de relevo podem fazer a associação com 

os sólidos geométricos. Nesse sentido, as quedas d'água são um exemplo disso, pois não 

possuem associação direta com os sólidos geométricos, permitindo sim uma aproximação 

das formas, através da proximidade ou distanciamento entre as curvas de nível.  
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FIG. 2.26: Quedas d'água e padrões de redes de drenagem 

Fonte: Lobeck & Tellington, 1944 

 

 

2.3. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 

A representação do relevo é uma das maiores dificuldades deparadas pelo 

mapeamento, devido principalmente ao desafio de se mapear uma superfície contínua e 

suas nuances.  

Neste capítulo fez-se a discussão acerca de algumas formas de relevo, sendo a 

representação da superfície terrestre associadas às formas de alguns sólidos geométricos, 

principalmente a partir de seu aspecto geométrico. Somando-se a isso, o tipo de declividade 

das encostas também permite estabelecer uma relação entre a paisagem e as formas 

geométricas.  

Muitos autores destacam algumas formas, tais como, colinas cônicas ou cratera em 

associação com o sólido geométrico do cone, os cones com declividade côncava associados 

aos cones vulcânicos, os domínios de "mares de morros" representados pela declividade 

convexa, as camadas de rochas horizontais resistentes que remetem a uma pirâmide 

truncada, entre outras. Assim, essas formas permitem que se possa ter um conhecimento do 

comportamento das formas do relevo na paisagem. 
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3. MODELO DIGITAL DO TERRENO 

 

 

 

3.1. REPRESENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE TERRESTRE 

 

 

Muitas das atividades humanas se desenvolvem na superfície terrestre, como por 

exemplo, a construção de prédios, onde a geologia serve a estudos subjacentes para 

construção; a geomorfologia, que está interessada em saber a forma e o processo de 

formação da paisagem; a topografia, que está preocupada em avaliar e descrever a 

superfície nas suas diferentes formas. Apesar dos diferentes objetivos atribuídos a diferentes 

áreas de interesse, os especialistas têm em comum o conhecimento da representação da 

superfície terrestre (Jones, 1997).  

O termo "modelagem de superfícies", segundo o mesmo autor, é usado para se referir a 

uma variedade de modelagens para a manipulação de dados que representam um local, ou 

melhor, uma superfície. Na ciência geográfica existe uma distinção geral entre dois tipos de 

modelo de superfície, relacionado ao tipo de fenômeno que está se querendo representar. O 

primeiro modelo se refere a modelar superfícies físicas do terreno, como a geologia, a 

hidrologia e a geomorfologia. Já o segundo modelo está relacionado a superfícies abstratas, 

usadas em estudos socioeconômicos, como os estudos de densidade populacional, a 

variação do uso da terra em centros populacionais e os estudos ambientais, como por 

exemplo, distribuição da poluição.  

Modelos do terreno normalmente são usados para questões militares, planejamento 

urbano, arquitetura da paisagem, engenharia civil, engenharia cartográfica, assim como 

também para outras áreas correlatas das ciências da terra.  
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3.2. MODELO DIGITAL DO TERRENO (MDT) 

 

 

O relevo é geralmente percebido como uma superfície que varia continuamente, e no 

sentido da necessidade de representação dessa superfície, os modelos digitais do terreno 

(MDT) foram desenvolvidos inicialmente com o propósito de modelar o relevo, ou seja, 

representar essa superfície contínua (Felgueiras, 2001).  

Miller e Laflamme (1958) apud. Li et al. (2004), do Instituto de Tecnologia de 

Massachussetts (MIT), definem MDT como uma representação estatística simples da 

superfície contínua do terreno a partir de uma grande quantidade de pontos selecionados, 

com o conhecimento das coordenadas. Desde a introdução do termo original por Miller e 

Laflamme em 1958, outras abordagens têm sido usadas, incluindo o modelo digital de 

elevação (MDE), o modelo digital de altura (MDA), o modelo digital do chão (MDC), bem 

com o modelo digital de elevação do terreno (MDET). Essas diferentes nomenclaturas são 

originadas de diferentes países onde, por exemplo, o termo MDE foi muito utilizado nos 

Estados Unidos, o MDA surgiu na Alemanha, o MDC foi utilizado no Reino Unido e o MDET 

foi introduzido e usado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS - U.S. Geological 

Survey) e pela Agência de Mapeamento de Defesa (DMA - Defense Mapping Agency). 

Chama-se atenção para termo modelo digital de superfície (MDS), que segundo Maune et al. 

(2001c) apud. Correia (2008), aponta que com o surgimento dos sensores remotos de alta 

resolução espacial, há o aumento da precisão altimétrica, acarretando assim na necessidade 

de distinção entre a superfície efetiva do terreno e a superfície visível com a cobertura 

vegetal e as edificações.  

Burrough (1986) define MDT como sendo "qualquer representação digital da contínua 

variação do relevo sobre o espaço". Já Felgueiras (2001) define MDT como sendo a 

"representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial que 

ocorre dentro de uma região da superfície terrestre". 

Na prática, todos esses termos assumem o mesmo significado e de fato este é um caso 

freqüente, apesar de algumas vezes se referirem a produtos diferentes. Nesse sentido Li  

(1990) apud. Li et al. (2004) fez uma análise comparativa para essas diferenciações: 
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1. Chão - "a superfície sólida da terra", "uma base ou fundação sólida", "uma superfície 

da terra", "parte inferior do mar"; 

2. Altura - "medição de base para o topo", "o nível de elevação acima do solo", 

"distância para cima"; 

3. Elevação - "altura acima de um determinado nível, especialmente do mar", "altura 

acima do horizonte";  

4. Terreno - "trato de país considerado com vista às suas características naturais", "uma 

extensão de chão, região, território". 

A partir das definições expostas anteriormente, pode-se observar algumas diferenças 

entre elas. O MDC se aproxima mais do significado de "um modelo digital de uma superfície 

sólida". Em contraste com o uso do solo, os termos altura e elevação enfatizam a "medida a 

partir de um ponto de referência para o topo" de um objeto. Quaisquer que sejam os 

modelos descritos acima, eles podem não necessariamente referir-se à altitude da superfície 

do terreno, apesar desse ser o aspecto mais enfatizado quando esses termos são 

utilizados.O significado de "terreno" é complexo e abrangente, pois pode conter o conceito 

de altura ou elevação e também os recursos naturais. Assim, o MDT tem um significado mais 

amplo que o MDE ou MDA, contendo características específicas do terreno, como rios, linhas 

de cume, linhas de quebra no modelo. 

Em outras áreas da geociência ocorre a junção entre informações não topográficas e 

informações topográficas para a construção do modelo digital do terreno, de acordo com os 

objetivos próprios da pesquisa (Felgueiras, 2001), como por exemplo:  

1 - "Formas do relevo, como elevação, declividade e outras feições geomorfológicas que 

descrevem o relevo do terreno; 

2 - Feições do terreno, como as feições hidrográficas (ex.: rios, lagos, linhas de costa), 

redes de transporte (ex.: caminhos, ferrovias, estradas) e limites; 

3 - Recursos naturais e ambientais, como clima, geologia, solo e vegetação;  

4 - Dados socioeconômicos, como a distribuição da população, renda, indústria e 

agricultura".  

Apesar das diferenciações dos termos expostos, para o propósito da presente pesquisa 

será utilizado o termo Modelo Digital do Terreno (MDT), pois o objetivo da pesquisa não é 
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somente estudar a informação da elevação, mas também as formas de relevo, questões 

ambientais e sócio-econômicas.  

As principais fontes de dados dos MDT são as bases topográficas com isolinhas e pontos 

de máximos e mínimos e levantamento de campo. Os dados dos MDT são representados 

pelas coordenadas 'x' e 'y' para planimetria e a coordenada 'z' para o dado de altimetria (FIG. 

3.1) (Burrough, 1986). Os dados pontuais podem ser representados pelo mapa de isolinhas 

(FIG. 3.2), onde a representação da superfície é dada por curvas de igual valor, onde esses 

dados podem estar espaçados irregularmente ou regularmente. 

 

 

FIG. 3.1: Representação de um MDT no sistema de coordenadas x, y, e z 

Fonte: Burrough, 1986 

 

Para informações de elevação da superfície, têm-se valores denominados 'pontos de 

alturas', ou mais comumente chamados de pontos de controle, onde para cada par de 

coordenadas x e y existe um valor de z associado, como demonstrado pela equação 3.1: 

 

zi = f (si) = f(xi, yi)                                                                                                                  (Eq. 3.1) 
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FIG. 3.2: Exemplo de mapa plano-altimétrico 

 

O processo de elaboração de um MDT é chamado de modelagem, que é também um 

processo de modelagem matemática. O conjunto de amostra de dados é obtido a partir da 

observação, precisão, densidade e distribuição de pontos do terreno a ser modelado. (Li et 

al. 2004).  

Segundo Felgueiras (2001) a construção do MDT é composta primeiramente pela etapa 

da amostragem ou aquisição de amostras representativas do fenômeno que se deseja 

representar; e a segunda etapa, que é processo de modelagem, sendo esta a criação da 

estrutura de dados e da superfície de ajuste para os elementos dessa estrutura. Na etapa da 

modelagem os modelos podem ser classificados como globais ou locais, onde os modelos 

globais utilizam todos os elementos do conjunto de amostras e os modelos locais utilizam 

funções cujos coeficientes são definidos por elementos amostrais dentro de uma região ou 

local de interesse. Segundo o mesmo autor, na construção do MDT, há uma terceira etapa 

relacionada a aplicação, ou seja, nessa etapa são realizadas as análises dos modelos gerados.  

 Os modelos digitais do terreno podem ser usados para diversos propósitos, dentre eles 

(Burrough, 1986): 

1 - "Armazenamento de dados de elevação para mapas topográficos digitais em bases 

de dados nacionais; 

2 - Suprir os problemas em projetos de estradas e outros projetos de engenharia civil e 

militar; 



 55 

3 - Visualização tridimensional do relevo para fins militares (sistemas de orientação de 

armas, treinamento de pilotos); 

4 - Para planejar rotas de estradas, locais de barragens; 

5 - Para a análise estatística e comparação de diferentes tipos de terreno;  

6 - Para calcular mapas de declividade, mapas de aspecto e perfis de inclinação que 

podem ser usados para preparar mapas de relevo sombreado, auxiliar estudos 

geomorfológicos, ou na estimativa de erosão e escoamento; 

7 - Para combinação de dados de relevo com dados temáticos, tais como solo, uso da 

terra ou vegetação";  

 

 

3.2.1. MÉTODOS DE REPRESENTAÇÃO DO MODELO DIGITAL DO TERRENO 

 

 

Os modelos digitais de terreno (MDT) mais comumente utilizados são: os modelos de 

rede regular retangular e os modelos de rede irregular triangular (FIG. 3.3).  

Segundo Felgueiras (2001), o processo de geração de um modelo de rede compreende a 

construção de uma malha e a definição de funções interpolantes. Essas funções são 

aplicadas a cada elemento da rede, em que cada elemento pode ser um retângulo ou 

triângulo. Esse processo é conhecido como ajuste de superfície, que é geralmente um 

polinômio.  

O procedimento de estimativa dos valores para áreas internas à delimitação que 

apresentam ausência de amostras é denominado de interpolação, já para áreas fora da 

delimitação é chamado de extrapolação.  
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FIG. 3.3: Modelos de rede irregular triangular (TIN) e grade regular retangular (GRID) 

Fonte: Felgueiras, 2001 

 

 

3.2.1.1. MODELO DE GRADE REGULAR 

 

 

A matriz de altitude, ou mais comumente denominada de grade regular retangular 

(GRID), é um poliedro de faces retangulares, gerada a partir da estimativa dos valores de 

cota de cada ponto da rede em conseqüência do conjunto de amostras de entrada. Os dados 

dos elementos de um GRID estão dispostos em linhas e colunas, não sendo obrigatório que o 

número de linhas seja igual ao número de colunas. Cada célula do GRID é uma unidade 

indivisível e a ela se tem um valor atribuído, e o valor da célula pode ser um número inteiro 

ou flutuante. Em algumas células não se tem valores atribuídos, sendo estas células 

denominadas sem valores, ou seja, 'NODATA'. As células classificadas como 'NODATA' 

diferem de células que são atribuídas o valor 'zero', pois o mesmo é considerado um dado. 

Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a rede é considerada quadrada, 

porém quando o número de linhas e colunas é diferente tem-se uma rede retangular. O 

tamanho da célula representa a menor unidade geográfica e define a resolução espacial da 

rede (Chou, 1997).  

O conjunto de amostras de entrada do modelo pode estar regularmente espaçado ou 

irregularmente espaçado. Algumas vezes o conjunto de amostras é muito grande e não 

homogêneo, podendo haver implicação na viabilidade do tempo de processamento 

computacional. Nesse sentido faz-se uso de interpolações, onde as análises nas redes 

regulares retangulares consistem em funções, tais como: funções locais - que trabalham em 
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cada célula, e não em todas as células da amostra; funções focais - que processam o dado de 

cada célula baseado na especificação da informação da sua vizinhança; funções zonais - 

realizam operações em cada grupo de células de valores identificáveis e; funções globais - 

processamento feito em todas as células (amostra) da rede (Felgueiras, 2001). O mesmo 

autor aponta alguns exemplos de interpoladores para geração de rede regular, sendo eles: 

os interpoladores de tendência, média móvel (média simples, média ponderada, vizinho 

mais próximo).  

A análise espacial em redes regulares retangulares é bastante importante, visto a 

existência de um grande volume de informações geográficas em formato de rede. Uma 

grande vantagem nesse tipo de rede é que os relacionamentos topológicos entre as 

unidades geográficas são embutidas na configuração da rede. Por outro lado, aplicações 

para análises empíricas em redes regulares retangulares requerem muito cuidado na 

avaliação da redundância de dados em regiões de terreno uniforme, devido a incapacidade 

para se adaptar a diferentes regiões de relevo complexo sem alterar o tamanho da rede e 

nos problemas de atribuição de valores (Chou, 1997). 

Chou (1997) e Felgueiras (2001) colocam ser muito importante o analista/usuário avaliar 

o propósito do estudo, para assim poder decidir sobre as compensações entre a resolução 

espacial e o volume de dados para solucionar os problemas de redundância de dados. Outro 

ponto importante é o da atribuição de valores das células, para poder determinar o método 

mais adequado para a atribuição de valores as células da rede. O analista deve decidir sobre 

compensações entre a resolução espacial e o volume de dados para resolver os problemas 

de redundância de dados.  

Para redes regulares retangulares Burrough (1986) e Felgueiras (2001) apresentam 

alguns dos interpoladores mais utilizados:  

• Superfície de tendência → a superfície de tendência é uma interpolação 

determinística, onde a interpolação representa as variações do fenômeno estudado a partir 

das regressões polinomiais. A idéia é ajustar uma linha polinomial ou superfície em todos os 

dados amostrais por mínimos quadrados, minimizando o erro de ajuste global, sendo os 

dados de uma ou duas dimensões. Supõe-se que as coordenadas espaciais x, y são as 

variáveis independentes, e que z seja a variável dependente. Não é sempre que a variável z é 
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uma função linear, nestas situações polinômios quadráticos ou de ordens maiores podem 

ser utilizados (El-Sheimy et al., 2005).  

Uma grande vantagem da superfície de tendência, apontada por Burrough (1986), é que 

é uma técnica de fácil compreensão, ao menos no que se refere à maneira como as 

superfícies são calculadas, exigindo assim baixo poder computacional. O mesmo autor 

também chama a atenção que a principal utilização de análise na superfície de tendência 

não é como interpolador dentro de uma região, mas sim como uma forma de remover 

características gerais dos dados antes de usar algum outro interpolador local.  

 

• Spline → são funções matemáticas segmentadas, sendo compostas por um pequeno 

número de pontos de dados e que ao mesmo tempo garante a junção entre diferentes 

partes da curva, sendo assim contínua. Com o spline é possível modificar parte da curva sem 

haver a necessidade de recalcular todo o conjunto de dados, pois utiliza poucos pontos de 

cada vez e assim a interpolação pode ser calculada rapidamente (Burrough, 1986).  

As funções matemáticas segmentadas podem ser utilizadas para a interpolação exata, 

ou seja, a função passa por todos os dados dos pontos. Desta forma, possibilita modificar 

parte da curva se preciso sem haver a necessidade de recalcular todo o conjunto de dados. 

Ou podem ser suavizadas, onde o processo é sensível, pois sabe-se que há um erro 

experimental associado com os valores dos pontos dos dados (Felgueiras, 2001).  

 

• Média móvel → é a média das cotas das amostras vizinhas. É considerada um dos 

interpoladores mais simples para a estimativa dos valores de cota dos pontos de uma rede 

regular retangular. A fórmula geral é pela equação 3.2:  

 

                                                                                                                  (Eq. 3.2) 

 

Onde:  

zi é o valor de cota de um ponto i qualquer da rede; 
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zj é a cota de uma amostra j vizinha do ponto i da rede; 

wij é um fator de ponderação; 

j é a amostra.  

 

A partir da média móvel, observa-se uma variação de métodos de interpolação, como 

por exemplo, interpolação por vizinho mais próximo - definida pela escolha de apenas uma 

amostra vizinha para cada ponto da rede, ou seja, quando j igual a i; interpolação por média 

simples - considera o valor de cota z do elemento da rede igual à média aritmética dos 

valores de cota das amostras vizinhas e, considera o fator de ponderação wij igual a 1 para 

qualquer amostra vizinha; interpolação por média ponderada - o valor da cota de cada 

elemento da rede é definido pela média ponderada dos valores de cota das amostras 

vizinhas, onde a mais usual é a do inverso do quadrado da distância euclidiana do ponto da 

rede à amostra considerada; interpolação por média ponderada por quadrante - além da 

ponderação, esta interpolação também inclui uma escolha das posições relativas das 

amostras que entram na estimativa do valor de cota da rede e, que nesse caso divide o 

espaço de projeção x e y em quatro quadrantes; interpolação por média ponderada por 

quadrante e por cota - considera além da ponderação e dos quadrantes, o valor de cota de 

cada amostra utilizada na estimativa do ponto da rede (Felgueiras, 2001).  

 

• Kriging → a krigagem é uma técnica de interpolação geoestatística que estima a 

elevação pela interpolação dos pontos a partir da média dos pesos das elevações observadas 

dos pontos de referência. A krigagem é similar à superfície de tendência, onde na superfície 

de tendência os pesos são determinados a partir das coordenadas x e y, associadas com a 

referência e interpolação dos pontos, e também com a função determinística escolhida. No 

entanto, na krigagem os pesos são determinados de acordo com as distâncias entre os 

pontos de referência e de interpolação, e do mesmo modo levando em consideração as 

propriedades estocásticas da superfície, que descrevem a interação entre as elevações ao 

longo da superfície, sendo determinadas pela análise das elevações dos pontos de referência 

(El-Sheimy et al., 2005).  
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3.2.1.2. MODELO DE REDE IRREGULAR  

 

 

Uma abordagem bastante versátil de representação da superfície é a triangulação de 

amostras de pontos para gerar uma rede irregular triangular (TIN). Segundo Jones (1997), 

uma vantagem da rede irregular triangular é o fato desta rede incorporar as observações 

originais do terreno, ou seja, a densidade da amostragem ser adaptável as fontes originais 

dos dados.  

A rede irregular triangular (TIN) é um poliedro de faces triangulares, em que os pontos 

(vértices) são conectados por linhas para formar triângulos. Ou seja, na rede irregular 

triangular os valores de cota dos vértices não precisam ser estimados por interpolações, 

como ocorre na rede regular retangular. As superfícies de ajustes mais utilizadas para a rede 

irregular triangular são: ajuste linear, ajuste quíntico e ajuste estocástico. Esse modelo é 

composto por uma estrutura vetorial arco-nó, no qual cada um dos três vértices de cada 

elemento do triângulo tem suas coordenadas de localização x e y armazenadas, como 

também o atributo z, relacionado a altimetria (Bernhardsen, 1999).  

Felgueiras (2001) apresenta três interpoladores para rede irregular triangular: 

• Ajuste Linear → levando em consideração o comportamento linear dentro de cada 

triângulo é possível estimar o valor de qualquer ponto da superfície definida pela rede 

triangular, onde os três vértices de cada triângulo definem um plano no espaço 

tridimensional. É possível determinar as coordenadas e atributos dos vértices de um 

triângulo de interesse, através da equação (Eq. 3.3):  

 

Ax + By + Cz +D = 0                                                                                                              (Eq. 3.3) 

 

Onde: 

A, B, C e D, são os coeficientes  

xi, yi e zi, são coordenadas dos pontos 'i' 

i = 1, 2 , 3 e 4, são os vértices do triângulo 
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• Ajuste Quíntico → modelo mais complexo proposto por Akima (1978) apud. Jones 

(1997), que sugere o ajuste de uma superfície polinomial de quinta ordem incompleta para 

cada triângulo da rede triangular (Eq. 3.4). 

Equação:  

                                                                                            (Eq. 3.4) 

Onde:  

Zi é o valor da cota de um ponto i qualquer da rede; 

qij é um fator de ponderação. 

 

• Ajuste Estocástico → metodologia descrita por Fournier et al. (1982), de ajuste de 

superfícies utilizando interpoladores estocásticos válida para modelos de rede triangular, 

que consiste em simular a natureza fractal das informações presentes em fenômenos 

geográficos como o relevo.  

 

 

3.2.1.2.1. TRIANGULAÇÃO DE DELAUNAY  

 

 

A rede irregular triangular é uma rede projetada por Peuker et al. (1978) para um 

modelo digital de terreno que evita redundâncias da matriz de altitude (GRID) (Burrough, 

1986; O'Sullivan & Unwin, 2003). O modelo TIN é um vetor de estruturas topológicas, que 

considera os nós da rede como entidades primárias, o qual é conectado pelos ângulos com 

base na triangulação de Delaunay, onde os vértices estão irregularmente espaçados. Para 

Peuker et al. (1978), o modelo TIN pode ser usado com diferentes finalidades, dentre as 

quais pode-se observar a geração de mapas de aspecto (orientação do relevo), contorno, 

declividade, diagrama de blocos, horizontes, perfis. 

Segundo Felgueiras (2001), o princípio fundamental da triangulação de Delaunay é a 

maximização dos ângulos mínimos de cada triângulo, ou seja, deve-se obter triângulos mais 

próximo possível de triângulos eqüiláteros para que não se tenha triângulos afinados, com 

ângulos internos muito agudos (FIGS. 3.4-a e 3.4-b). Para se conseguir obter triângulos o 



 62 

mais próximo possível de eqüiláteros utiliza-se o critério de circuncírculo, onde o círculo que 

passa pelos três vértices de cada triângulo da malha triangular não contenha em seu 

interior, nenhum ponto do conjunto das amostras além dos vértices dos triângulos em 

questão.  

 

 

FIG. 3.4: Critério de circuncírculo para geração de triangulação de Delaunay: 

a - T1 e T2 são triângulos de Delaunay 

        b - T1 e T2 não são triângulos de Delaunay 

Fonte: Felgueiras, 2001 

 

"A triangulação de Delaunay com restrições é uma triangulação que deve considerar 

primeiro as características topográficas da superfície e depois o critério de circuncírculo de 

Delaunay" (Goodchild et al., 1991).É importante ressaltar que as características topográficas 

da superfície devem ser preservadas, por isso o conjunto de amostras de entrada deve 

conter as linhas de características da superfície, como por exemplo: linhas divisoras de águas 

(linhas de máximo) e as linhas de drenagem (linhas de mínimo). A estrutura do modelo de 

rede triangular se apresenta como mais apropriada para inclusão de linhas características no 

modelo (Bernhardsen, 1999).  
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TAB. 3.1: Comparação entre os modelos de grade regular retangular e de rede irregular triangular 

(Felgueiras, 2001): 

Grade regular retangular - 

GRID 

Rede irregular triangular - 

TIN 

Apresenta regularidade na 

distribuição espacial dos 

vértices das células do modelo 

Não apresenta 

regularidade na distribuição 

espacial dos vértices das 

células do modelo 

Os vértices dos retângulos 

são estimados a partir das 

amostras 

Os vértices do triângulo 

pertencem ao conjunto 

amostral 

Apresenta problemas para 

representar superfícies com 

variações locais acentuadas 

Representa melhor 

superfícies não homogêneas 

com variações locais 

acentuadas 

Estrutura de dados mais 

simples  

Estrutura de dados mais 

complexa 

Relações topológicas entre 

os retângulos são explícitas 

É necessário identificar e 

armazenar as relações 

topológicas entre os triângulos 

Mais utilizado em 

aplicações qualitativas e para 

análises multiníveis no 

formato "raster" 

Mais utilizado em 

aplicações quantitativas 
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3.3. INTERPRETAÇÃO DOS MODELOS DIGITAIS DO TERRENO  

 

 

A interpretação do MDT significa entender as características do terreno através da 

extração dos parâmetros. Algumas das extrações feitas a partir dos modelos são:  área e 

volume, aspecto (orientação de relevo), declividade e parâmetros hidrológicos.  

Os parâmetros de rugosidade do terreno ou a complexidade da superfície do terreno é 

muito utilizada nos estudos geomorfológicos, como por exemplo, comprimento de onda,  

declividade e relevo. Segundo Mark (1975), nesse conjunto de parâmetros, o relevo é  usado 

para descrever a dimensão vertical ou a amplitude da topografia.  

 

 

3.4. RELAÇÃO ENTRE A AS E AP PELO COSSENO DE α  

 

 

Usualmente as informações da área do terreno estão associadas a área de superfície 

planimétrica. De posse do valor da área de superfície planimétrica, pode-se ter o 

conhecimento da área de superfície real. A relação entre a área de superfície planimétrica e 

a área de superfície real está diretamente relacionada ao cosseno do ângulo (cos α). Com 

isso, a área de superfície planimétrica (AP) é a área de superfície real (AS) multiplicada pelo 

cosseno do ângulo (cos α) (Eq. 3.5). Como pode ser visto na figura abaixo (FIG. 3.5).  

 

AP = AS x cos α                                                                                                                    (Eq. 3.5) 

 

Onde: 

Área triângulo = (base x altura)/2 

AP = área planimétrica 

AS = área de superfície 

cos α = cosseno α                      

declividade = tangente de α, então tangente α =  cateto oposto/cateto adjacente 
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FIG. 3.5: Representação da relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real 

 

Quando levada em consideração a área de superfície planimétrica em relação à área de 

superfície real ou a área de superfície real em relação a planimétrica, tem-se um erro 

relativo associado, como demonstrado abaixo: 

 

Considerando: AP = AS x cos α                                                                                          (Eq. 3.6) 

 

EAP = (AS - AP)/AP                                                                                                                (Eq. 3.7) 

EAP = [AS - (AS x cos α)]/(AS x cos α)                                                                                 (Eq. 3.8) 

EAP =[AS /(AS x cos α)] - (AS x cos α)/(AS x cos α)                                                          (Eq. 3.9) 

EAP = (1 - cos α) - 1                                                                                                             (Eq. 3.10) 

 

Onde: 

EAP = Erro relativo associado a área de superfície planimétrica 

 

EAS = (AS - AP)/AS                                                                                                               (Eq. 3.11) 

EAS = [AS - (AS x cos α)]/AS                                                                                               (Eq. 3.12) 

EAS = (AS/AS) - [(AS x cos α)/AS] (Eq. 3.12)                                                                    (Eq. 3.13) 

EAS = 1 - cos α                                                                                                                     (Eq. 3.14) 

 

Onde: 

EAS  = Erro relativo associado a área de superfície real  

 

A partir dos erros relativos associados a área de superfície planimétrica e a área de 

superfície real respectivamente, pode-se obter a diferença entre eles, que é dada pela 

α 
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equação Eq. 3.17. A FIG.  3.6 mostra a relação entre a discrepância de superfície planimétrica 

e a discrepância de superfície real. Isso também depende da escala que será utilizada para 

determinado fim, e assim da tolerância associada a mesma.  

 

∆E = [(1 - cos α) – 1] – (1 - cos α)                                                                                    (Eq. 3.15) 

∆E = (1 - cos α - cos α + cos2 α)/ cos α                                                                           (Eq. 3.16) 

∆E = (1 - 2 cos α + cos2 α)/cos α                                                                                      (Eq. 3.17) 

∆E = (1 - cos α)2/cos α                                                                                                      (Eq. 3.18)  

 

Onde: 

∆E = diferença entre o valor da discrepância (erro) da área de superfície planimétrica e a 

área de superfície real. 

 

 

 

FIG. 3.6: Relação entre o erro relativo da área de superfície planimétrica e o erro relativo da área de 

superfície real 
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3.5. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 

O termo MDT foi inicialmente introduzido por Miller e Laflamme em 1958 e, no decorrer 

do tempo termos semelhantes foram criados, com algumas diferenciações nas suas 

definições. No caso da presente pesquisa foi adotado o termo MDT.  

O processo de construção do modelo é composto por três etapas: amostragem, 

modelagem e aplicação, em que o modelo de rede pode ser uma malha regular ou irregular 

e, também retangular ou triangular, somando-se a definição de funções interpolantes.  

Na presente pesquisa foi utilizado o modelo de rede irregular triangular (TIN), pois esse 

se apresentou mais viável devido ao fato de incorporar as observações originais do terreno, 

ou seja, a densidade da amostragem ser adaptável aos propósitos da pesquisa. Segundo 

Fernandes & Menezes (2005), esse método de geração do MDT permite inserir feições 

geomorfológicas que auxiliam no refinamento do modelo como por exemplo, as linhas de 

quebra, que são representadas pela drenagem como divisores de água, falhas geológicas, 

entre outras. Já os MDT's que utilizam as grades regulares retangulares apesar de serem 

bastante utilizadas em sistemas de informações geográficas, esse tipo de grade é bastante 

utilizada para a representação de superfícies suaves e de variação contínua. Deve-se 

ressaltar que não há impedimento para o uso desse tipo de grade para representar o relevo, 

visto o desenvolvimento do módulo TOPOGRID do software ARCINFO, baseado no programa 

ANUDEM, que leva em conta a drenagem e outros corpos d’água na construção do modelo, 

sendo estes considerados elementos de descontinuidade e suavização da superfície.  

Na demonstração da relação entre a área de superfície planimétrica (AP) e a área de 

superfície real (AS), pode ser observado que em função do cosseno do ângulo a área 

planimétrica sempre será menor do que a de superfície real.  
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4. INDICADORES SOCIAIS E AMBIENTAIS 

 

 

 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Os indicadores inicialmente tinham um propósito mais voltado à quantificação, mas a 

partir da 2ª Guerra Mundial a estatística não fica mais presa a cientistas econômicos, mas 

passa a ser produzida por agências, departamentos e divisões de repartições públicas 

nacionais (Soligo, 2012). Os indicadores empregados para a mensuração de fenômenos 

sociais são denominados de indicadores sociais ou socioeconômicos.  

Segundo Mourão (2006), um indicador pode ser identificado como uma estatística, um 

fato, uma medida. Um indicador pode ser quantitativo, quando se referir a uma série 

quantitativa de dados, ou pode ser qualitativo, que seria uma série de evidências ou 

percepções postuladas. A autora também coloca que os indicadores têm como objetivo 

principal clarificar e definir objetivos, orientar tendências presentes e futuras, avaliar 

programas específicos e revelar progressos, apresentando propostas alternativas aos 

objetivos antes propostos. 

Scheerens (2004) apud. Soligo (2012) chama a atenção para três características dos 

indicadores, sendo elas: mensurabilidade, o que pode ser medido; centralidade, que retrata 

a conjuntura no momento da coleta de dados; e padronização, que se refere à qualidade do 

objeto avaliado em relação a um padrão por meio de normas. 

Para Takashina (1999) apud. Soligo (2012), os indicadores são representações 

quantificáveis das características de produtos e processos. Soma-se a isso o fato de serem 

auxiliadores nas tomadas de decisões, justificando os argumentos a partir da coleta de 

informações sobre os processos. Nesse sentido, o autor recomenda que na criação de um 

indicador este deve ser seletivo, simples, claro, abrangente, acessível e compatível. Para o 

mesmo autor, a análise de indicadores compreende em extrair dos dados informações, de 

maneira a apoiar a avaliação do progresso e as tomadas de decisões.  
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Para a presenta pesquisa fez-se a seleção de alguns indicadores no que tange a temática 

ambiental e, como também a temática socioeconômica, para que pudesse ser possível a 

observação do impacto do emprego de área de superfície planimétrica no planejamento 

ambiental e urbano. Na TAB. 4.1 seguem alguns indicadores selecionados, onde estes estão 

relacionados tanto a temática ambiental quanto a temática socioeconômica. Em todos os 

indicadores descritos pode ser observado o parâmetro área, onde na maioria das vezes 

encontra-se no denominador.  

 

TAB. 4.1: Exemplo de alguns indicadores ambientais e socioeconômicos  

TEMÁTICA INDICADOR ÓRGÃO 

Densidade Demográfica Habitantes/km2 IBGE 

Indicador Amostra de 

Domicílios 
Domicílios/km2 IBGE 

Saúde (endemia) 
[N° exames positivos/(pop. total x 

1000)]km2 
SUS 

Mineração Produção/km2 DNPM 

Agricultura Produção/km2 CONAB 

Pecuária Produção/km2 EMBRAPA 

Biodiversidade Espécimes/km2 ICMBio 

Densidade de Drenagem Dd = ∑L (km)/km2 ANA 

 

Onde: 

Dd = densidade de drenagem; 

ΣL = comprimento total dos canais. 

pop. = população 
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4.1.1. INDICADORES SOCIAIS  

 

 

Um indicador social é uma medida quantitativa, onde a ele está associado um 

significado social. Os indicadores sociais servem para subsidiar os governos nas diferentes 

esferas, no planejamento público e na formulação de políticas sociais.  

Os indicadores sociais podem ser classificados devido à duas aplicações e a partir de 

seus propósitos, onde a classificação mais usual é relacionada a temática da realidade social 

a que se referem, podendo ser: indicadores demográficos, indicadores educacionais, 

indicadores habitacionais, indicadores de mercado de trabalho, indicadores de saúde, 

indicadores de segurança pública, entre outros (Januzzi, 2012).  

 

 

4.1.2. INDICADOR DE DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 

 

O primeiro censo realizado no país foi em 1872, ainda durante o Império. Mas foi a 

partir do censo de 1890, na República, que passou a ser decenal. O órgão do governo 

responsável pelo censo no país é o IBGE. O último foi realizado em 2010 nos 5.565 

municípios nacionais, sendo este o décimo segundo feito no Brasil (Mourão, 2006).  

O censo demográfico tem por objetivo contar os habitantes do território nacional, 

identificando as características de como vivem os brasileiros, fornecendo assim dados e 

informações que sirvam de subsídios para a definição de políticas públicas.  

A partir dos dados do censo demográfico e também o tamanho da área que se está 

trabalhando, pode-se ter o indicador de densidade demográfica (Eq. 4.1).Onde o indicador 

de densidade demográfica é um indicador socioeconômico, que significa a quantidade de 

habitantes por quilômetro quadrado, que é dado pela fórmula:  

 

Densidade Demográfica = habitantes/km2                                                                    (Eq. 4.1) 
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4.1.3. INDICADOR DE AMOSTRA DE DOMICÍLIOS 

 

 

O IBGE, desde a década de 1960, mais precisamente a partir de 1967, vem realizando 

um levantamento estatístico denominado PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios, que tem por objetivo fornecer informações sobre a população brasileira durante 

o período intercensitário e também complementar estudos não contemplados nos censos 

demográficos decenais. Segundo o IBGE (1991), "a pesquisa do PNAD abrange a população 

residente em domicílios particulares permanentes e em unidades de habitação em 

domicílios coletivos".  

Uma das variáveis levantadas no PNAD é a da habitação, onde para os domicílios 

particulares permanentes o objetivo é saber a espécie de domicílio e também a quantidade 

de domicílios (Eq. 4.2).  

 

Amostra de domicílios = domicílios/km2                                                                       (Eq. 4.2) 

 

 

4.1.4. INDICADOR DE SAÚDE DE TAXA DE INCIDÊNCIA 

 

 

Na análise de prevenção da saúde, a análise epidemiológica de indicadores 

demográficos tem por objetivo elaborar os chamados diagnósticos de saúde. Para isso, é 

necessário, segundo Waldman (1998), "a utilização mais ampla da epidemiologia por meio 

do acompanhamento e análise sistemática da evolução de indicadores demográficos, sociais, 

econômicos e de saúde", pois assim terá uma melhor compreensão das condições de saúde 

da população.  

Nos indicadores de saúde têm-se, por exemplo, os indicadores relacionados à epidemia. 

Epidemia é definida como a manifestação, em uma coletividade ou região, de um grupo de 

casos de alguma enfermidade que excede claramente a incidência prevista (IDB, 2000). A 

taxa de incidência é número de casos novos indicando a existência de uma epidemia, que 

varia com o agente infeccioso, o tamanho e as características da população exposta dentro 
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de uma zona geográfica determinada (Waldman, 1998). O cálculo de incidência é dado pela 

equação (Eq. 4.3).  

 

Taxa de Incidência = [(N° de casos novos de uma doença, em um dado local e 

períodoexames positivos)/(pop. do mesmo local e período) x 1000)]                       (Eq. 4.3) 

 

Se, além da taxa de incidência de determinada enfermidade na população, quiser saber 

a sua distribuição em certa região, basta dividir a taxa de incidência pelo parâmetro área da 

região analisada (Eq. 4.4). 

 

Taxa de Incidência = [(N° de casos novos de uma doença, em um dado local e 

períodoexames positivos)/(pop. do mesmo local e período) x 1000)]/km2              (Eq. 4.4) 

 

 

4.1.5. INDICADOR DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

 

O indicador de produção agrícola está associado a duas variáveis: a primeira é a 

produção propriamente dita, ou seja, a safra, que é o período do plantio e colheita do 

produto agrícola, onde a medida de peso utilizada é a tonelada (t); a segunda é a variável 

área, sendo o hectare a unidade de medida utilizada (IBGE, 2014).  

O IBGE realiza um levantamento sistemático desde 1972, com periodicidade mensal da 

produção agrícola do país. Através desse levantamento sistemático é feita uma comparação 

da colheita do período anterior estipulado e também uma estimativa da safra a ser colhida, 

podendo a comparação ser de ano a ano ou de mês a mês. A colheita da safra pode estar 

relacionada com a área plantada, sendo o indicador de produção agrícola denominado de 

rendimento médio (kg/ha) pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB.  

Por exemplo: a cevada em grão teve um rendimento médio de 3.722 (kg/ha) na safra de 

2013, e sendo esperado um rendimento de 3.603 kg/ha para a safra de 2014, 

consequentemente, com uma variação (diminuição) de -3,2% (IBGE, 2014). A equação do 

rendimento médio (Eq. 4.5) é dada por:  
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Rendimento médio = quilograma/hectare                                                                    (Eq. 4.5) 

 

 

4.1.6. INDICADOR AMBIENTAL DE DENSIDADE DE DRENAGEM 

 

 

Christofoletti (1980) define bacia hidrográfica como sendo um conjunto de terras que é 

alimentada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes.  

A densidade de drenagem, segundo Horton (1945), é um dos parâmetros da análise 

morfométrica, sendo definida como o comprimento médio dos rios de uma bacia 

hidrográfica por unidade de área, expressa na equação equação 4.6:  

 

Dd = ΣΣΣΣL/A (km2)                                                                                                                   (Eq. 4.6) 

 

Onde, Dd é a densidade de drenagem, ΣL é o comprimento total dos canais (sejam eles 

efêmeros, intermitentes ou perenes) e A é a área da bacia.  

Horton (1945) destaca ainda que, além do regime de chuvas e do relevo, a densidade de 

drenagem também depende do tipo de clima, estrutura geológica local, pedologia, 

topografia e do tipo de vegetação.  

 

 

4.2 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 

Nesse capítulo foram abordados alguns indicadores, tanto de cunho socioeconômicos 

quanto de cunho ambiental. Nos indicadores apresentados foi possível observar que, na 

maioria deles, o parâmetro área se encontrava no denominador. Isso indica que o valor de 

área causará impacto inversamente proporcional no cálculo do índice, ou seja, quanto maior 

o valor da área menor o valor do índice.  

A relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real, foi 

estabelece, como visto no capítulo 3, que o valor da área de superfície planimétrica é menor 
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que o valor da área de superfície real, acarretando assim que na maioria dos índices 

apresentados, quando levado em consideração a área de superfície real, o valor do índice 

será menor que o índice utilizando a área de superfície planimétrica em seu cálculo.  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

5.1. BREVE HISTÓRICO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A cidade do Rio de Janeiro possui dois domínios fisiográficos principais: 1 - relevo 

montanhoso, representado pelos maciços da Pedra Branca, da Tijuca e Gericinó-Mendanha 

e; suas zonas de baixadas circundantes, denominadas localmente de Santa Cruz, 

Jacarepaguá e Fluminense. Na faixa litorânea, os cordões de restingas individualizam 

formações lagunares de pequena profundidade, destacando-se as lagoas de Jacarepaguá, 

Tijuca, Camorim e Rodrigo de Freitas (FIG. 5.1). A vegetação espalha-se principalmente nos 

maciços montanhosos.Porém, é no maciço da Tijuca que se observam as maiores pressões 

da cidade sobre a floresta (Coelho Netto, 1992). Assim, confinada entre a montanha e o mar, 

a cidade fez dos elementos naturais os balizadores de sua expansão.  

 

FIG. 5.1: Mapa de localização da área de estudo 
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A forma e localização da cidade permitiram vantagens relativas à sua beleza cênica, mas 

em contrapartida carrega consigo problemas urbanos, como a falta de um constante 

gerenciamento de processos naturais afetados pelo crescimento urbano, falta de 

infraestrutura básica aos seus moradores, somando-se a isso a ocupação de sítios diversos e 

muitas vezes acidentados.  

O maciço da Tijuca (FIG. 5.2), ou localmente denominado de serra da Carioca ou serra 

da Tijuca, é formado por uma cadeia de montanhas que divide a cidade entre a zona norte e 

a zona sul, onde esta última apresenta declividade média superior à vertente norte, o que 

possibilitou um maior adensamento urbano na vertente norte. Por razão de sua localização, 

sempre exerceu um papel fundamental na cidade, a começar pela orientação que impôs ao 

seu crescimento. 

 

 

FIG. 5.2: MDT do maciço da Tijuca 

 

O maciço da Tijuca possui uma área de aproximadamente 119,2 km2, que ocupa a 

porção oriental do município do Rio de Janeiro/RJ, entre os paralelos 22º 55’ e 23º 00’ S; e 

os meridianos 43º 20’ e 43º 10’ W. Ele é drenado por diversos sistemas de canais 
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articulados, que recebem fluxos d'água e sedimentos provenientes das encostas durante os 

períodos de chuvas, que são convergidos para canais artificiais que drenam a cidade nas 

zonas mais baixas. O vale do rio Maracanã drena a vertente norte, no sentido SW-NE 

(sudoeste-nordeste), e junto com o vale do rio Cachoeira, que drena a vertente oposta, NE 

para SW, subdividindo o maciço em serra da Carioca e serra da Tijuca ou Três Rios (Coelho 

Netto, 1992).  

Em ambas as serras destaca-se uma feição morfológica que confere um dos aspectos 

mais singulares da cidade do Rio de Janeiro, os pontões montanhosos arredondados ou 

"pães-de-açúcar", esculpidos nas rochas pré-cambrianas. Dentre os quais, os mais famosos 

pontões na serra da Carioca são: Urca (218m), Pão-de-Açúcar (395m), Dois Irmãos (444m), 

Pedra Bonita (683m), Corcovado (701m) e Pedra da Gávea (842m), entre outros. 

Particularmente, na serra da Tijuca merece destaque o pontão mais alto da cidade, o da 

Tijuca, com 1021m de altura, além dos pontões do Archer, (500m), pedra do Conde (821m), 

pedra do Andaraí (856m) e Papagaio (983m). Esses pontões funcionam como distribuidores 

de águas para as encostas abaixo. 

O maciço da Tijuca já teve vários significados e valores que a própria sociedade atribui 

aos elementos da natureza. Esses valores variam no decorrer do tempo, acompanhando o 

desenvolvimento econômico e social. Muitos destes valores no presente estão relacionados 

com os valores do passado (Santos, 1966). O maciço já teve um papel estratégico de 

proteção da cidade contra inimigos, também teve relevância na agricultura com a plantação 

de café no século XVIII, entre outras. Já hoje o maciço representa para muitos cariocas o 

acesso ao urbano, mesmo que sob condições precárias de vida. Curiosamente, também 

oferece a uma parcela reduzida da população viver em áreas verdes, ou seja, com 

amenidades naturais (Abreu, 1992).  

Nos séculos XVIII e XIX a relação entre a cidade e o maciço se relacionava devido a 

algum fator natural, como por exemplo, fornecimento de água, pedra, lenha, carvão, clima 

apropriado para o café, como também um clima mais saudável em combate às questões 

epidêmicas, as quais estavam devastando a cidade.  

No século seguinte, além das questões já mencionadas, acrescenta-se o fator 

relacionado à habitação para a relação entre a cidade e o maciço da Tijuca. Já no final do 

século XIX, os problemas relacionados a moradia são agravados por um alto grau de 
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crescimento demográfico acompanhado do baixo ritmo de construção das novas moradias. 

Soma-se a isso, o início nessa mesma época do processo de higienização da cidade, em que 

houve a destruição das habitações coletivas da cidade, além da proibição de reformas nos 

cortiços e o processo de regulamentação de toda a construção civil, ou seja, o processo de 

reforma urbana implementada pelo Prefeito Pereira Passos, principalmente na área central 

da cidade que viria a se tornar o símbolo de modernidade urbana. O processo de 

modernidade urbana da cidade atraiu um grande contingente de trabalhadores, que não foi 

acompanhada de uma infraestrutura mínima de residência para acomodar essa força de 

trabalho. Assim, ficou inevitável que nesse momento não surgisse uma nova forma 

alternativa de habitação, que representava o contrário estético da modernidade que se 

instalava na cidade. E essa forma de habitação era a favela (Abreu, 2006).  

Um fator que favoreceu bastante esse tipo de habitação foi o relevo da cidade, pois 

além dos morros da Providência e Santo Antônio, que foram habitados por soldados 

retornados de guerras nacionais, havia outras colinas nas proximidades da área central da 

cidade que até então se encontravam desocupadas. Desse modo, esse tipo de ocupação nos 

morros se apresentou apropriado para o problema de habitação popular da cidade, que 

passou de ocupação provisória para ocupação permanente nas áreas central e no seu 

entorno.  

 

 

5.2. MATERIAIS  

 

 

Na elaboração da pesquisa fez-se uso de um computador Dell, modelo Inspiron 14R 

3360, com memória de 6GB - DDR3 e placa de vídeo ATI de 1GB. Foi também utilizado o 

software ArcGIS 9.3.1, disponibilizado no laboratório de Sistema de Informação Geográfica - 

SIG, para a elaboração dos mapas de declividade e de fragmentos de favelas e arbóreos. Foi 

utilizado também o aplicativo Excel pertencente ao conjunto de aplicativos do software 

Microsoft para elaboração de gráficos e tabelas. 

Os dados utilizados para a elaboração dos mapas de favelas e de fragmentos arbóreos 

foi do Instituto Pereira Passos (IPP)/Prefeitura do Rio de Janeiro, disponibilizada no 
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Armazém de Dados da cidade do Rio de Janeiro (www.armazemdedados.rio.rj.gov.br) (TAB. 

5.1). Os dados obtidos estavam na projeção conforme de Gauss e no sistema de coordenada 

Universal Transversa de Mercator - UTM, no sistema geodésico SAD69 (South American 

Datum 1969), fuso 23 e posteriormente foram convertidas para o sistema geodésico SIRGAS 

2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) no software ArcGIS 9.3.1.  

 

TAB. 5.1: Relação dos dados utilizados da base cartográfica do IPP 

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro - Armazém de Dados (www.armazemdedados.rio.rj.gov.br) 

Dado Fonte Escala 
Formato do 

Dado 

Extensão do 

Dado 

Fragmentos 

arbóreos  

IPP  

1:10.000  Vetorial  Shp 

Fragmentos de 

favelas  

Ponto cotado  

Hipsometria  

Drenagem  

N° domicílio s 
----- tabela  Xls 

População  

 

Os dados da população residente nas favelas e a quantidade de domicílios da cidade do 

Rio de Janeiro e, conseqüentemente, do maciço da Tijuca, foram obtidos no portal Armazém 

de Dados (www.armazemdedados.rio.rj.gov.br), criado em outubro de 2001 pelo Instituto 

Pereira Passos - IPP, que tem o objetivo atuar como um portal de disseminação de 

informações estatísticas e geográficas da cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

5.3. METODOLOGIA 

 

 

No âmbito do pensar sobre o impacto de áreas projetadas em análises geoecológicas, 

primeiramente tem-se a necessidade de se observar a diferença do valor da área de 
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superfície planimétrica e a área de superfície real. Para tal observação, inicialmente foram 

utilizados sólidos geométrico (modelos), sendo eles: semi-esfera, cone, pirâmide e tetraedro 

(FIG. 5.3), a escolha por esses sólidos se deve principalmente à semelhança dessas formas 

geométricas com as formas de relevo observadas na paisagem da pretendida área de 

estudo.  

 

 

FIG. 5.3: Sólidos geométricos (modelos) conhecidos tridimensionalmente 

Fonte: Fernandes, 2004 

 

Na construção e no cálculo dessas formas geométricas (semi-esfera, cone, pirâmide e 

tetraedro) foi hipoteticamente determinada a altura, no valor de 50 u.m., raio, de 50 u.m., 

para figuras de base circular e ainda, base no valor de 100 u.m. para figuras de base 

retangular. Posteriormente, foram criadas as formas geométricas homólogas planimétricas, 

sendo elas, respectivamente: círculo, círculo, quadrado e triângulo (FIG. 5.4) com os mesmos 

valores, para que fosse possível uma comparação entre os valores da área de superfície 

planimétrica e da área de superfície real dos sólidos.  

Os sólidos geométricos foram construídos na plataforma computacional ArcGIS 9.3.1 na 

extensão shp, com quatro eqüidistâncias diferentes, sendo elas: 1m, 5m, 10m, 20m e 

posteriormente foram construídos os modelos digitais de superfície.  
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Escala 1:2000

Equidistância – 1m

Escala 1:10000

Equidistância – 5m

Escala 1:25000

Equidistância – 10m

Escala 1:50000

Equidistância – 20m 

Semi-esfera

Cone

Tetraedro

Pirâmide

 

FIG. 5.4: Representação planimétrica dos sólidos geométricos: semi-esfera, cone, tetraedro e pirâmide, 

sendo respectivamente círculo, círculo, triângulo e quadrado nas equidistências de 1m, 5m, 10m e 20m 

 

 

5.4. AVALIAÇÃO DA GRADE A SER UTILIZADA NA PRESENTE PESQUISA 

 

 

Da necessidade de representação da superfície terrestre, foi realizada uma avaliação da 

grade mais apropriada para a construção do modelo digital de terreno nos propósitos da 

presente pesquisa. Foram elaborados o modelo de rede irregular triangular (TIN) (FIG. 5.5) e 

o modelo de grade regular retangular (GRID) (FIG. 5.6) para a representação plano-

altimétrica dos sólidos geométricos estudados. E assim, posteriormente, foi feito o cálculo 

da área de superfície planimétrica e superfície real dos mesmos.  

 



 82 

Escala 1:2000

Equidistância – 1m

Escala 1:10000

Equidistância – 5m

Escala 1:25000

Equidistância – 10m

Escala 1:50000

Equidistância – 20m 

Semi-esfera

Cone

Tetraedro

Pirâmide

 

FIG. 5.5: Modelo Digital do Terreno - TIN dos sólidos geométricos: semi-esfera, cone, tetraedro e 

pirâmide, nas eqüidistâncias de 1m, 5m, 10m e 20m 

 

 

FIG. 5.6: Modelo Digital do Terreno - GRID dos sólidos geométricos: semi-esfera, cone, tetraedro e 

pirâmide, nas eqüidistâncias de 1m, 5m, 10m e 20m 
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O modelo de rede irregular triangular (TIN) dos sólidos geométricos estudados foram 

construídos levando em consideração a hipsometria dos sólidos (1m, 5m, 10m e 20m), o 

limite e o ponto cotado. O modelo de grade regular retangular (GRID) utilizado foi o 

TOPGRID, onde este módulo é baseado no programa ANUDEM de Hutchinson (1989), que 

tem por objetivo ser um modelo hidrologicamente consistente, e por isso possui a opção de 

considerar a drenagem e outros corpos d'água na construção do modelo. Este último 

modelo foi construído utilizando como dados de entrada a hipsometria (1m, 5m, 10m e 

20m), o ponto cotado e o limite dos sólidos.  

A tabela a seguir (TAB. 5.2) mostra o valor de área obtido nos dois modelos construídos, 

onde é possível observar que o TIN se apresentou mais adequado aos propósitos da 

pesquisa, pois nota-se que os seus valores de área se apresentaram mais próximos dos 

valores de áreas dos sólidos calculados matematicamente.  

 

TAB. 5.2: Comparação dos valores da área de superfície real dos sólidos geométricos com hipsometria de 

5 metros, sendo eles calculados matematicamente e através do GRID e do TIN 

 Matematicamente GRID TIN 

Semi-esfera 15.707,963 13.883,478 15.707,946 

Cone 11.107,207 11.007,062 11.106,192 

Pirâmide 14.142,136 12.419,133 14.142,135 

Tetraedro 18.371,173 14.943,375 18.371,173 

 

 

5.5. ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DO MDT  

 

 

Os modelos digitais do terreno de rede triangular irregular (TIN), de tais sólidos foram 

construídos no software ArcGIS 9.3.1, na ferramenta 3D Analyst Tools → TIN Management 

→ Create TIN (FIG. 5.7), onde os dados de entrada foram as curvas de nível, o ponto cotado 

e o limite dos sólidos geométricos.  
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FIG. 5.7: Elaboração da representação plano-altimétrica (TIN) dos sólidos geométricos no ArcGIS 9.3.1 

 

O cálculo de área também foi feito no software ArcGIS 9.3.1, utilizando a ferramenta 3D 

Analyst Tools → Terrain and TIN Surface → Interpolate Polygon to Multipatch (FIG. 5.8), em 

que os dados de entrada são o TIN e o limite.  

 

 

FIG. 5.8: Dados de entrada para o cálculo de área através da TIN no software ArcGIS 9.3.1 

 

Os modelos digitais do terreno de grade regular retangular (GRID), dos mesmos sólidos 

foram construídos no software ArcGIS 9.3.1, na ferramenta 3D Analyst Tools → Raster 

Interpolation → Topo to Raster (FIG. 5.9) , onde os dados de entrada foram as curvas de 
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nível, o limite e o ponto cotado. Deve-se ressaltar que na construção desse modelo o usuário 

define o tamanho da célula ou pixel. 

 

 

FIG. 5.9: Elaboração da representação plano-altimétrica (GRID) dos sólidos geométricos no ArcGIS 9.3.1 

 

O cálculo de área também foi feito no software ArcGIS 9.3.1, utilizando a ferramenta 3D 

Analyst Tools → Functional Surface → Surface Volume (FIG. 5.10), em que o dado de entrada 

é a grade regular retangular, ou seja, o MDT gerado.  

 

 

FIG. 5.10: Dados de entrada para o cálculo de área através do GRID no software ArcGIS 9.3.1 
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Posterior a validação da observação da diferença entre a área de superfície planimétrica 

e área de superfície real dos sólidos geométricos (FIG. 5.11) foi realizada a observação e 

análise do impacto do emprego das diferentes áreas em uma região da paisagem. Nesse 

sentido, para as análises geoecológicas no maciço da Tijuca, primeiramente foram 

elaborados os mapas de favela, de fragmentos arbóreos e de declividade do maciço 

utilizando o software ArcGIS 9.3.1, no formato vetorial e na extensão shp. Também foi 

elaborado o modelo digital do terreno (MDT), para obtenção das informações altimétricas 

da área de estudo. A partir do modelo digital do terreno e dos mapas de fragmentos de 

favelas e arbóreos, foi possível calcular a área de superfície planimétrica e superfície real 

desses fragmentos (FIG. 5.12)  

Por último, para o estudo do impacto da área planimétrica na análise geoecológica, 

foram utilizados alguns indicadores que permitissem a observação do impacto do parâmetro 

área, quando levado em consideração a área planimétrica e não a área de superfície real. Os 

indicadores utilizados foram de ordem ambiental e socioeconômica.  
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5.6. ORGANOGRAMA DAS FASES DA PESQUISA  

 

  

FIG. 5.11: Fluxograma da etapa de observação para modelagem dos sólidos geométricos 
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FIG. 5.12: Fluxograma da etapa de validação da modelagem no maciço da Tijuca  

 

 

5.7. CORREÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA 

 

 

Nos dados da base cartográfica obtida do Instituto Pereira Passos foram encontrados 

alguns erros. Por isso, vale a pena ressaltar que se tais erros não fossem corrigidos traria 

implicações na construção do MDT. Por exemplo, pode-se citar a existência de linhas 

duplicadas, curvas de nível descontínuas (FIG. 5.13). No primeiro caso, foi feito a exclusão da 

linha duplicada. Já no segundo caso, foi feita em alguns casos a adição de vértice (FIG. 5.14) 
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com o objetivo de fechar a curva de nível e, posteriormente foi realizada a junção das linhas 

descontínuas, pela função merge (FIG. 5.15) no software ArcGIS 9.3.1.  

 

  

FIG. 5.13: Curva de nível descontínua  

 

  

FIG. 5.14: Adicionando vértice para fechar a curva de nível 

 

 

FIG. 5.15: Merge das linhas descontínuas 
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5.8. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

 

Primeiramente, feito um histórico da cidade do Rio de Janeiro, e sucessivamente a 

contextualização sobre a área de estudo, levando em consideração os fatores 

socioeconômicos e ambientais.  

Sucessivamente, foram descritos os materiais e os métodos para a elaboração da 

pesquisa. Para as observações do parâmetro área foram construídos sólidos geométricos, 

sendo eles: semi-esfera, cone, pirâmide e tetraedro para o cálculo da área de superfície 

planimétrica e da área de superfície real. A partir dos sólidos, a área foi calculada 

matematicamente e também a partir de um modelo de grade retangular regular (GRID) e de 

um modelo de rede triangular irregular (TIN), permitindo assim observar qual o valor de área 

dos modelos estava mais próximo do valor matematicamente calculado e assim fosse 

escolhida a rede mais apropriada a ser utilizada. Neste caso, o TIN se apresentou como o 

modelo mais apropriado para o cálculo de área, pois o valor se mostrou mais próximo do 

valor de área dos sólidos calculados matematicamente.  

Posterior as observações do comportamento da área nos sólidos, foi realizada a 

observação em uma região real na paisagem, sendo na presente pesquisa as observações 

realizadas no maciço da Tijuca. Foi utilizada a base cartográfica do Instituto Pereira 

Passos/Prefeitura do Rio de Janeiro, adquirido no sítio do Armazém de Dados na escala de 

1:10.000, projeção conforme de Gauss e no sistema de coordenadas Universal Transversa de 

Mercator - UTM. Os dados estavam no sistema geodésico SAD 69 (South American Datum 

1969) e foram convertidos para o sistema geodésico SIRGAS 2000 (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas) no software ArcGIS 9.3.1.  

Para a análise do impacto do emprego da área projetada em análises geoecológicas, 

após as observações do comportamento da área nos sólidos, foram utilizadas a área de 

superfície planimétrica e área de superfície real no cálculo dos indicadores socioeconômicos 

e ambientais no maciço da Tijuca, sendo eles a densidade demográfica, indicador de amostra 

de domicílios para os fragmentos de favelas e cálculo de reserva legal para os fragmentos 

arbóreos.  
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6.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

 

6.1. GENERALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA NOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS  

 

 

Os modelos matemáticos (sólidos geométricos) foram construídos com o objetivo de se 

ter o valor de área calculada tanto para a área de superfície planimétrica quanto para a área 

de superfície real. E assim, posteriormente calcular as respectivas áreas no software ArcGIS 

9.3.1 levando em consideração o número de pontos e eqüidistância, para poder observar se, 

além da diferença de valor de uma área para outra, a generalização impactaria em alguma 

mudança no valor de área calculada.  

Nessa etapa da pesquisa foi feita a generalização cartográfica dos sólidos geométricos. 

Primeiramente foi realizada a generalização a partir da redução do número de pontos. Os 

sólidos geométricos de base circular são criados automaticamente com 361 pontos, a 

pirâmide com 5 pontos e o tetraedro com 4 pontos. Tendo em vista o número mínimo de 

pontos para a construção da pirâmide (base quadrada) e do tetraedro (base triangular), não 

foi possível fazer com esses sólidos geométricos a generalização por pontos, pois assim 

descaracterizaria o sólido construído, sendo feita somente a generalização por eqüidistância 

destes dois últimos.  

Sucessivamente, foi feita a generalização levando em consideração diferentes 

eqüidistâncias entre as curvas de nível, sendo elas de 1m, 5m, 10m e 20m, em todos os 

quatro sólidos geométricos. Deve-se chamar a atenção que, para os sólidos geométricos da 

semi-esfera e do cone, foi possível fazer a combinação da generalização por eqüidistância 

com a generalização por pontos.  
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6.1.2. SEMI-ESFERA  

 

 

6.1.2.1. GENERALIZAÇÃO POR PONTOS 

 

 

O modelo inicial foi construído com 361 pontos. Assim, na primeira generalização 

cartográfica da semi-esfera foi feita a redução do número de pontos do modelo de 361 para 

181, 91 e 46, podendo ser respectivamente observados na FIG. 6.1 (a, b, c, d), com 

eqüidistância de 10m. 

   a     b  

   c     d  

FIG. 6.1: Sólido geométrico da semi-esfera 

                                                                   a - 361 pontos 

                                                                   b - 181 pontos 

                                                                   c - 91 pontos 

                                                                   d - 46 pontos 
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Pode-se notar na TAB. 6.1 que, com a mudança na quantidade do número de pontos 

utilizados para a construção dos modelos e com a eqüidistância fixa, há alteração de valor de 

suas áreas, tanto na área de superfície planimétrica quanto para a área de superfície real (do 

modelo). Na relação percentual de representação entre as duas área , pode-se observar que 

quanto maior a generalização pontos, maior será também a diferença entra a área de 

superfície planimétrica e a área de superfície real. Para que fosse possível realizar tal análise, 

foi assumido a área planimétrica como 100%, para assim saber poder observar melhor o 

incremento de valor da área de superfície planimétrica para a área de superfície real.  

 

TAB. 6.1: Relação percentual entre a área de superfície planimétrica e área de superfície real da semi-

esfera com a mudança no número de pontos 

 

 

A FIG. 6.2 representa a relação entre a área superfície planimétrica e a área da 

superfície real, mostrando que em termos relativos o processo de generalização cartográfica 

pouco alterou o valor da área da superfície real e sua correspondente projetada. Entretanto, 

ressalta-se que quando observada a relação entre os valores das duas áreas, quanto maior a 

generalização cartográfica maior o valor percentual de diferença entre as duas áreas. Isso 
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porque, quando reduzido o número de pontos para a construção do modelo, menor será o 

valor de área, e assim menor será a diferença com a sua correspondente projetada.  

 

 

FIG. 6.2: Gráfico da relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real  da semi-

esfera com a mudança no número de pontos 

 

 

6.1.2.2. GENERALIZAÇÃO POR EQÜIDISTÂNCIA 

 

 

A generalização por eqüidistância, realizada pelas curvas de 1m, 5m, 10m e 20m, 

representada respectivamente na FIG. 6.3 (a, b, c, d), tem por objetivo observar o aumento 

do distanciamento entre as curvas de nível e o quanto esse distanciamento implicará no 

valor da área de superfície planimétrica e na área de superfície real. 
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     a          b  

     c          d  

FIG. 6.3: Sólido geométrico da semi-esfera 

               a - Eqüidistância de 20 metros 

               b - Eqüidistância de 10 metros 

             c - Eqüidistância de 5 metros 

           d - Eqüidistância de 1 metro 

 

Vale ressaltar que quanto maior o distanciamento entre as curvas de nível, maior a 

generalização. A TAB. 6.2 mostra a relação entre a área superfície planimétrica e a área de 

superfície real do modelo levando em consideração a mudança na eqüidistância, mas 

fixando o número de pontos. Neste caso, também assumiu-se a área de superfície 

planimétrica como 100%, para assim poder observar o acréscimo do valor de área quando 

comparado com o valor de área de superfície real em relação a área de superfície 

planimétrica.  

Nota-se que a generalização por curvas de nível implica na mudança (redução) do valor 

de área de superfície real calculada, ou seja, quanto menor a escala, menor também será a 
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diferença percentual entre a área de superfície planimétrica e área de superfície real. O 

mesmo não se observa no valor de área de superfície planimétrica, onde a mudança de 

eqüidistância não implica na mudança da área, que permanece com o mesmo valor. Isso leva 

a outra observação, onde se nota que a mudança da área planimétrica no processo de 

generalização está diretamente relacionada à generalização por pontos e não na diferença 

da distância entre as curvas de nível. 

 

TAB. 6.2: Relação percentual entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real da semi-

esfera com a mudança na eqüidistância 

 

 

A FIG. 6.4 mostra que em razão do valor da área de superfície planimétrica se manter na 

mesma equidistância, o valor de área de superfície real se altera conforme a mudança da 

equidistância. Na relação entre os dois valores de área, observa-se que quanto maior o valor 

da área de superfície real maior será a diferença percentual entre as duas áreas na mesma 

eqüidistância.  
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FIG. 6.4: Gráfico da relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície da semi-esfera 

com a mudança na eqüidistância  

 

 

6.1.3. CONE  

 

 

6.1.3.1 GENERALIZAÇÃO POR PONTOS 

 

 

O sólido geométrico cone tem a mesma base circular da semi-esfera, mas as suas 

arestas têm um comportamento de variação linear. Nesse sentido, no primeiro processo de 

generalização cartográfica, ou seja, na redução do número de pontos para a construção dos 

sólidos geométricos (FIGS. 6.5-a, 6.5-b, 6.5-c e 6.5-d), os valores de área diminuíram em 

relação ao número de pontos, não havendo alteração quando modificada a eqüidistância. 

Foi obtida uma relação percentual em torno de 41% (mínimo de 41,42% e máximo de 

41,59%), como pode ser visualizado na TAB. 6.3. 
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     a          b  

     c       d  

 

FIG. 6.5: Sólido geométrico do cone 

                                                                         a - 361 pontos 

                                                                         b - 181 pontos 

                                                                         c - 91 pontos 

                                                                        d - 46 pontos 
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TAB. 6.3: Relação percentual entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real do cone 

com a mudança no número de pontos 

 

 

A FIG. 6.6 mostra a área de superfície real do cone, a área planimétrica (círculo) e a 

relação percentual entre as duas áreas. Apesar da relação percentual em termos absolutos 

ser similar, ou seja, em torno de 41%, em termos relativos pode ser observado que quanto 

maior a generalização por pontos, maior a relação percentual entre as duas áreas calculadas.  
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FIG. 6.6: Gráfico da relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real do cone com 

a mudança no número de pontos 

 

 

6.1.3.2. GENERALIZAÇÃO POR EQÜIDISTÂNCIA 

 

 

A TAB. 6.4, ao contrário da TAB. 6.3, mostra a relação entre a área de superfície 

planimétrica e a área de superfície real do cone levando em consideração as diferentes 

eqüidistâncias, mas todas com o mesmo número de pontos. Observa-se que os valores de 

ambas as áreas são os mesmos para os sólidos com os mesmos números de pontos, 

independente da variação da eqüidistância. Conseqüentemente, a relação percentual entre 

elas também é a mesma, sendo 41,42%, 41,43%, 41,46% e 41,59%, respectivamente, para os 

sólidos construídos com 361, 181, 91 e 46 pontos, podendo ser visualizado na FIG. 6.7. Deve-

se frisar aqui, que isso se deve ao fato de suas arestas serem lineares.  

 

 

 

 



 101 

TAB. 6.4: Relação percentual entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real do cone 

com a mudança na eqüidistância 

 

 

 

FIG. 6.7: Gráfico da relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real do cone com 

a mudança na eqüidistância  

 



 102 

6.1.4. PIRÂMIDE 

 

 

6.1.4.1. GENERALIZAÇÃO POR EQÜIDISTÂNCIA 

 

 

Assim como o cone, as arestas da pirâmide também apresentam um comportamento 

linear. Para a construção desse sólido geométrico são utilizados 5 pontos, assim não foi 

possível realizar a generalização por pontos, sendo somente feita a generalização por 

eqüidistância (ver APÊNDICE 1).  

Na TAB. 6.5 e na FIG. 6.8 pode-se visualizar os valores de área de superfície planimétrica 

e área de superfície real do sólido geométrico da pirâmide, e também a relação percentual 

de representação das duas áreas. Devido o comportamento linear de suas arestas, tanto os 

valores da área planimétrica quanto os de superfície real não sofreram alteração com a 

mudança da eqüidistância, sendo eles respectivamente de 10.000,02 m2 e 14.142,14 m2 A 

relação percentual de incremento entre a área de superfície planimétrica e a área de 

superfície real foi de 41,42%.  

 

TAB. 6.5: Relação percentual entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real da 

pirâmide com a mudança na eqüidistância 
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FIG. 6.8: Gráfico da relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real da pirâmide 

com a mudança na eqüidistância 

 

 

6.1.5. TETRAEDRO 

 

 

6.1.5.1. GENERALIZAÇÃO POR EQÜIDISTÂNCIA 

 

 

No sólido geométrico do tetraedro só foi possível realizar a generalização por 

eqüidistância e não por pontos, esse sólido é construído com 4 pontos (ver APÊNDICE 2).  

O tetraedro, assim como a pirâmide, apresentou o mesmo comportamento, ou seja, 

para as diferentes eqüidistâncias os valores da área de superfície planimétrica e de 

superfície real foram os mesmos (TAB. 6.6 e na FIG. 6.9), sendo eles 12.990,38 m2 e 

18.371,17 m2, respectivamente. A relação percentual de incremento entre a área de 

superfície planimétrica e a área de superfície real foi de 41,42%, o mesmo valor encontrado 

na pirâmide.  
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TAB. 6.6: Relação percentual entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real do 

tetraedro com a mudança na eqüidistância 

 

 

 

FIG. 6.9: Gráfico da relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real do tetraedro 

com a mudança na eqüidistância  

 

Os sólidos geométricos acima permitiram perceber que há diferença nos valores de 

áreas calculados. No processo de generalização, os sólidos de arestas lineares apresentaram 

relação percentual de representação entre a área de superfície planimétrica e a área de 

superfície real de aproximadamente 41%, já o sólido geométrico da semi-esfera o percentual 

foi entre 93,96% e 100,28%.  
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6.2. MACIÇO DA TIJUCA 

 

 

A cidade do Rio de Janeiro através dos anos vem tendo um aumento de sua população. 

Entre os anos de 2000 e 2010 a cidade teve um crescimento populacional de 5.587.994 para 

6.320.446, representando aproximadamente um aumento de 8%, mas esse crescimento se 

apresenta diferenciado entre as regiões da cidade. Nas áreas de favelas houve um 

crescimento de 19% da população, enquanto que nas áreas caracterizadas como não favela 

o crescimento populacional foi de 5% (IPP, 2013).  

 

 

6.2.1. DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 

 

Atualmente a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro conta com dois projetos de 

habitação para as áreas de favela: o Programa de Urbanização de Assentamentos Populares 

(PROAP) e a Urbanização de Assentamentos Precários, vale acrescentar a realização de um 

projeto paralelo que está incluído dentro da função de urbanização, sendo este o Projeto de 

Proteção de Encostas e Áreas de Risco. As despesas em habitação são de responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Habitação (SMH). A Habitação tem por objetivo oferecer uma 

melhoria na qualidade de vida para a população de baixa renda por meio de urbanização, 

regularização das favelas e construção de imóveis a baixo custo.  

A prefeitura do Rio de Janeiro tem elevado nos últimos anos a verba do orçamento da 

cidade destinada à habitação, sendo em 2006 de 1%, 2008 de 2,5%, 2009 de 3% e 2011 de 

3,4%. Sendo este último no valor de R$ 646 milhões de reais (Fórum Popular do Orçamento 

do Rio de Janeiro, 2011).  

O maciço da Tijuca tem um total 149 favelas, com uma área de superfície planimétrica 

igual a 6.873 km2 e de superfície real igual a 7.704 km2 (FIG. 6.10), somando um total de 

190.386 habitantes (IPP, 2012). Para o indicador de densidade demográfica, levando em 

consideração a área planimétrica, o valor é de 27,70 habitantes/km2; levando em 

consideração a área de superfície, o valor é de 24,71 habitantes/km2.  
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FIG. 6.10: Modelo Digital do Terreno das favelas do maciço da Tijuca 

 

Primeiramente, para que fosse possível observar em uma região real a relação da área 

planimétrica e da área de superfície real, como também o indicador de densidade 

demográfica, foram selecionadas 5 favelas dentro do maciço da Tijuca, sendo elas: morro 

Santa Marta (FIGS. 6.11-a e 6.11-b), Tavares Bastos (FIGS. 6.12-a e 6.12-b), Vidigal (FIGS. 

6.13-a e 6.13-b), Rocinha (FIGS. 6.14-a e 6.14-b) e Joaquim Méier (FIGS. 6.15-a e 6.15-b).  

Posteriormente, para observar o impacto do uso de área projetadas nas análises 

geoecológicas foi selecionada a favela do Vidigal. Pois muitas vezes trabalhar somente a 

diferença entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real pode não 

mostrar o real impacto do uso da área da superfície planimétrica para questões de 

planejamento urbano. Para que isso se torne mais inteligível, será feito uso do Programa 

Favela Bairro para o indicador de densidade demográfica.  

A Secretaria Municipal de Habitação da cidade do Rio de Janeiro desenvolve e 

implementa em 1994 sete programas de política habitacional, dentre eles o Programa Favela 

Bairro. O objetivo deste programa é construir e complementar a estrutura urbana, como 

também oferecer condições sociais e ambientais de forma a integrar a favela aos bairros da 
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cidade, contemplando favelas entre 500 e 2.500 domicílios (aproximadamente) (Mendes, 

2006).  

A favela do Vidigal conta com uma população de 9.364 habitantes, 2.757 domicílios e 

contou com uma verba no valor de R$ 6 milhões de reais, no primeiro ano de programa. A 

favela do Vidigal tem uma área de superfície planimétrica igual a 0,29 km2 e uma área de 

superfície real igual a 0,33 km2. Para se trabalhar com os programas de políticas públicas de 

habitação, ou seja, com a destinação de verbas de acordo com os indicadores sociais, no 

exemplo da presente pesquisa o de amostra de domicílios, tem-se um observa-se que há 

uma menor quantidade de domicílios por área quando levado em consideração a área de 

superfície real. Isto é, se a distribuição da verba for realizada, por exemplo, por domicílio, 

cada domicílio receberá uma verba maior, pois a relação de domicílios por área será menor.  
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FIG. 6.11-a: MDT da favela Santa Marta 

 

 

FIG. 6.11-b: Declividade da favela Santa Marta 
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FIG. 6.12-a: MDT da favela Tavares Bastos 

 

 

FIG. 6.12-b: Declividade da favela Tavares Bastos 
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FIG. 6.13-a: MDT da favela do Vidigal 

 

 

FIG. 6.13-b: Declividade da favela do Vidigal 
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FIG. 6.14-a: MDT da favela da Rocinha 

 

 

FIG. 6.14-b: Declividade da favela da Rocinha 
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FIG. 6.15-a: MDT da favela Joaquim Méier 

 

 

FIG. 6.15-b: Declividade da favela Joaquim Méier 

 

Na FIG. 6.16, pode-se notar a relação entre a área de superfície planimétrica e a área de 

superfície real, destacando a maior diferença na favela da Rocinha (FIGS. 6.14-a e 6.14-b), 

onde a diferença percentual de representação é de 15,35%, seguida pelas favelas do Vidigal 
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com 15,24% (FIGS. 6.13-a e 6.13-b), Santa Marta com 14,32% (FIGS. 6.11-a e 6.11-b), e 

Tavares Bastos com 10,26% (FIGS. 6.12-a e 6.12-b) significando uma perda de representação 

de 15,35%, 15,24%, 14,32% e 10,26% da área de superfície real em relação a área de 

superfície planimétrica. Outro ponto a ser destacado é a favela Joaquim Méier (FIGS. 6.15-a 

e 6.15-b) com menor diferença percentual, com valor de 0,14%, devido principalmente ao 

fato de que essa favela se encontra com pouca diferença altimétrica e de declividade, e 

conseqüentemente, com pouca diferença de áreas, sendo 4.016,93 m2 de área planimétrica 

e 4.022,91 m2 de área de superfície real. 

 

 

FIG. 6.16: Relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real das favelas 

selecionadas  

Fonte: IPP, 2012 

 

A FIG. 6.17 mostra a relação percentual entre o indicador de densidade demográfica, ou 

seja, habitantes por km2, levando em consideração primeiramente a área de superfície 

planimétrica e em seguida a área de superfície real. Destaca-se que a maior diferença 

percentual é na favela da Rocinha (-13,58%), seguida pela Santa Marta (-12,90%), Vidigal (-

12,50%) e Tavares Bastos (-10,52%).  

Chama-se atenção para a favela Joaquim Méier, que apresentou diferença de 0,14% 

entre as duas áreas, e que quando observado o impacto das áreas no indicador de densidade 

demográfica, constatou-se que foi nulo (0%). Isso significa que como os valores das áreas 

eram bem similares, não acarretou em diferença no indicador.   
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FIG. 6.17: Relação entre o indicador de densidade demográfica para a área de superfície planimétrica e 

para a área de superfície real das favelas selecionadas 

Fonte: IPP, 2012 

 

 

6.2.2. INDICADOR DE AMOSTRA DE DOMICÍLIOS  

 

 

Para fins de planejamento, a prefeitura do município do Rio de Janeiro criou algumas 

categorias de favelas relacionadas à quantidade de domicílios: favelas pequenas com menos 

de 100 domicílios; favelas entre 100 e 500 domicílios parcialmente urbanizadas e favelas 

com mais de 500 domicílios em processo de urbanização ou não urbanizadas.  

Como visto anteriormente, o maciço da Tijuca tem um total 149 favelas com uma área 

de superfície planimétrica de 6.873 km2 e de 7.704 km2 de área de superfície real. Essa área 

conta com 53.928 domicílios, de acordo com o último censo de 2010.  

As ocupações ocorrem nas mais variadas características do relevo, ou seja, pode-se 

observar ocupações em áreas desde baixa altitude até áreas com grandes altitudes, e 

também em regiões com diferentes declividades, acarretando assim em uma diferença de 

área e, conseqüentemente, no indicador de densidade domiciliar. Em um panorama geral, 

observa-se que a amostra de domicílios levando em consideração a área de superfície 

planimétrica é de 7,85 domicílios/km2 e de 7,00 domicílios/km2 para a área de superfície 

real.  
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Esses valores possibilitam notar que há diferença no indicador considerando a área 

planimétrica ao invés da área de superfície real. Para que isso possa ser observado em uma 

região real, foi tomado como exemplo algumas favelas onde levará em consideração a 

quantidade de domicílios de cada favela e também as características do terreno, como a 

altitude e a declividade. Nos exemplos de densidade domiciliar foram selecionadas as 

mesmas favelas utilizadas anteriormente para o caso da densidade demográfica, sendo elas: 

Morro Santa Marta, Tavares Bastos, Vidigal, Rocinha e Joaquim Méier.  

 A FIG. 6.18 mostra a relação entre o indicador de densidade domiciliar levando em 

consideração a área planimétrica e a área de superfície real das favelas (figura 6.19). A favela 

que apresentou maior percentual de diferença foi a favela do Vidigal (-20%), seguida pela 

Rocinha (-12,50%), Santa Marta (-11,54%), Tavares Bastos (-8,33%) e por último a favela 

Joaquim Méier com nenhuma variação percentual.  

O que chama a atenção neste gráfico é o fato da favela do Vidigal ser caracterizada por 

uma altimetria que varia de 25,8m a 191,933 m e uma declividade variando entre a classe do 

plano (0° - 1,72°) até a classe do montanhoso (24,23° - 36,87°), contando com 2.757 

domicílios. O oposto ocorre na favela Joaquim Méier, com uma pequena diferença de área, 

relacionada à baixa variação altimétrica e também de declividade, acarretando em nenhuma 

variação percentual no indicador domiciliar.  

 

 

FIG. 6.18: Relação entre o indicador de densidade domiciliar para a área de superfície planimétrica e para 

a área de superfície real das favelas selecionadas 

Fonte: IPP, 2012 
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Figura 6.19: Relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real das favelas 

selecionadas 

Fonte: IPP, 2012 

 

 

6.2.3. FRAGMENTOS ARBÓREOS  

 

 

O Parque Nacional da Tijuca (ParNa Tijuca) é uma reserva florestal localizada nos limites 

do maciço da Tijuca e que contem uma área de aproximadamente 3.950 ha, limitada na 

vertente oeste pelo conjunto Pedra da Gávea - Pedra Bonita. O ParNa Tijuca conta com 4 

setores: setor Floresta da Tijuca, composto pela floresta da Tijuca, Andaraí  e Três Rios com 

uma área de 14,72 km2; setor serra da Carioca formado pelas Paineiras, Silvestre, Sumaré, 

floresta dos Trapicheiros, Corcovado e Parque Lage, somando uma área de 17,28 km2; setor 

Pedra da Gávea - Pedra Bonita, constituído pela pedra da Gávea e pedra Bonita, com uma 

área de 2,57 km2 e, o setor Pretos Forros - Covanca, que é integrado pela Covanca e os 

Pretos Forros numa área de 4,78km2 (UERJ/IBRAG, 2013).  

O Parque Nacional é definido pela Lei n° 9.985/2000, Capítulo III, Art. 11 (BRASIL, 2000), 

tendo como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 

contato com a natureza e de turismo ecológico". O Parque Nacional é uma categoria de 
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unidade de conservação que está enquadrada no grupo das Unidades de Proteção Integral, 

onde o objetivo é preservar a natureza, sendo permitido apenas o uso indireto de seus 

recursos naturais, tendo exceção os casos previstos por lei.  

Dentro dos limites do maciço da Tijuca, como também dentro dos limites do Parque 

Nacional da Tijuca, tem-se o registro de 233 fragmentos de arbóreos. Em um panorama geral 

sobre os fragmentos arbóreos no maciço da Tijuca, pode-se observar que esses fragmentos 

se encontram nas mais diversas altimetrias (FIG. 6.20), como também com declividade 

bastante variada, com áreas com declividade desde a classe plano (0° - 1,72°) até o 

escarpado (> 36,87°).  

 

 

FIG. 6.20: Modelo Digital do Terreno dos fragmentos arbóreos do maciço da Tijuca 

 

Para uma melhor visualização, foram selecionados 5 fragmentos arbóreos, como pode 

ser visto nas FIGS. 6.22 até 6.26. O fragmento 1 (FIGS. 6.22-a e 6.22-b) tem uma diferença 

entre a área planimétrica e a área de superfície de 14,39%, seguido pelo fragmento 2 (FIGS. 

6.23-a e 6.23-b) com diferença de 25,88% e pelo o fragmento 3 (FIGS. 6.24-a e 6.24-b) com 

disparidade de 19,71%.  O fragmento 4 (FIGS. 6.25-a e 6.25-b) e 5 (FIGS. 6.26-a e 6.26-b), 
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apresentam menores desigualdades percentuais quando comparados com os três primeiros 

fragmentos, isso se deve ao fato desses fragmentos terem baixa variação altimétrica (FIG. 

6.21).  

 

 

FIG. 6.21: Relação entre a área de superfície planimétrica e a área de superfície real dos fragmentos de 

arbóreo selecionados 

Fonte: Instituto Pereira Passos (IPP)/Prefeitura do Rio de Janeiro - Armazém de Dados 

(<www.armazemdedados.rio.rj.gov.br>) 
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FIG. 6.22-a: MDT do fragmento 1 

 

FIG. 6.22-b: Declividade do fragmento 1 
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FIG. 6.23-a: MDT do fragmento 2 

 

 

FIG. 6.23-b: Declividade do fragmento 2 
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FIG. 6.24-a: MDT do fragmento 3 

 

 

FIG. 6.24-b: Declividade do fragmento 3 
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FIG. 6.25-a: MDT do fragmento 4 

 

 

FIG. 6.25-b: Declividade do fragmento 4 
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FIG. 6.26-a: MDT do fragmento 5 

 

 

FIG. 6.26-b: Declividade do fragmento 5 

 

Após o exposto anteriormente, fica evidenciada a diferença entre a área de superfície 

planimétrica e a área de superfície real dos fragmentos arbóreos. Entretanto ocorre um 
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problema nas áreas das unidades de conservação, que é a existência de propriedades 

particulares.  

A Lei n°12.651/12, Seção I, Capítulo IV (BRASIL, 2012), determina a delimitação da Área 

de Reserva Legal, sendo esta a área a ser preservada em todo imóvel rural, onde deve ser 

mantida a cobertura de vegetação nativa, sem haver prejuízos à aplicação das normas sobre 

as Áreas de Preservação Permanente (APP) e ainda levando em consideração os percentuais 

mínimos a serem mantidos em relação à área do imóvel. Dos imóveis localizados na 

Amazônia Legal: - 80% do imóvel situado em áreas florestais devem ser preservados; - 35% 

do imóvel situado em área de Cerrado devem ser preservados; - 20% do imóvel situado em 

áreas de campos gerais; e dos imóveis localizados nas demais regiões do país 20% devem ser 

preservados.  

Isso significa que a ocorrência de propriedades privadas nessas áreas requer uma 

preservação de 20% de sua área, impactando de forma diferenciada quando levado em 

consideração a área de superfície planimétrica ou a área de superfície real. Supondo que um 

proprietário tenha um terreno nos limites do fragmento 1, onde a área planimétrica é de 

0,622 km2 e a área de superfície real é de 0,726 km2, e que ele tenha o dever de preservar 

20% do total de sua propriedade, levando em consideração a área de superfície real o 

proprietário teria que preservar mais. Com isso, 20% da área planimétrica é 0,1244 km2 e 

20% da área de superfície real é 0,1452 km2, sendo a diferença entre ambas de 0,208 km2, 

ou seja, o valor da área de reserva legal preservada pelo proprietário é maior levando em 

consideração a área de superfície real.  

A fim de possibilitar uma melhor compreensão da dimensão da área a ser preservada, 

será utilizado como exemplo a área de um estádio de futebol. Por exemplo, o estádio do 

Maracanã conta com 110m de comprimento e 75m de largura, tendo assim uma área de 

8.250 m2 ou 8,25 x 10-6 km2. No caso da área de reserva legal considerando a área de 

superfície planimétrica, tomando o estádio do Maracanã como parâmetro, deveria ser 

preservada 15,08 estádios do Maracanã. Já levando em consideração a área de superfície 

real para o cálculo da área de reserva legal, deveria ser preservado 17,60 estádios do 

Maracanã. Nesse sentido, pode-se concluir que há uma diferença de aproximadamente 2,5 

estádios a serem preservados.  
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6.3. CONCLUSÕES PARCIAIS  

 

 

A partir da escolha dos sólidos geométricos e da associação destes com formas do 

relevo na paisagem, foi calculada a área de superfície planimétrica e de superfície real, onde 

o valor da área de superfície planimétrica sempre é menor do que a área de superfície real, 

onde nos sólidos do cone, pirâmide e tetraedro o incremento percentual de representação 

entre a AP e a AS é em torno de 41%. Vale ressaltar que entre esses sólidos foi possível fazer 

a generalização por eqüidistância, mas no cone foi possível fazer também a generalização 

por pontos, onde a diminuição no número de pontos não acarretaria na descaracterização 

dessa forma. O sólido da semi-esfera apresentou um comportamento diferente dos sólidos 

citados anteriormente, pois o aumento percentual da área de superfície planimétrica em 

relação a área de superfície real variou entre 93,96% e 100,28%. Isso mostra que sólidos com 

arestas lineares, tem os valores de áreas mais próximos, enquanto que em sólidos com 

arestas não lineares a diferença entre os valores de áreas é maior.  

Posteriormente foi realizada a análise do impacto do uso da área de superfície 

planimétrica e da área de superfície real em uma região real da paisagem, e sucessivamente 

o impacto dessas áreas nos indicadores socioeconômicos e ambientais. Tanto para as 

questões urbanas quanto para as questões ambientais nota-se a diferença entre a área de 

superfície planimétrica e a área de superfície real e, conseqüentemente, na diferença nos 

resultados dos indicadores estudados.  

Nas temáticas estudadas, os indicadores levando em consideração a área de superfície 

real tiveram valores inferiores aos indicadores que levam em consideração a área de 

superfície planimétrica. Os exemplos trabalhados mostram que nos indicadores de 

densidade demográfica e de amostra domiciliar há uma menor quantidade de habitantes por 

área levando em consideração a área de superfície real. Por último, nas áreas de reserva 

legal também observa-se que há uma maior área a ser preservada se levada em 

consideração a área de superfície real.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 

No desenvolvimento da presente pesquisa levantou-se o questionamento acerca do 

parâmetro área nas análises geoecológicas. Ou seja, qual o impacto da consideração da área 

planimétrica nas análises geoecológicas em detrimento da área de superfície real.  

Após a construção dos sólidos foi realizada a generalização por pontos e eqüidistância, 

onde foi possível observar que a generalização causa impacto no cálculo de área e, que os 

sólidos com arestas lineares (cone, pirâmide e tetraedro) apresentaram um aumento 

percentual da área de superfície planimétrica em relação a área de superfície real em torno 

de 41%, enquanto o sólido da semi-esfera, que não possui aresta linear, teve um aumento 

percentual de área entre 93,96% e 100,28%. 

A pesquisa teve como objetivo proposto avaliar o impacto do uso da área de superfície 

planimétrica nas análises geoecológicas. Na presente pesquisa, as análises foram realizadas 

na região do maciço da Tijuca a partir dos indicadores de densidade demográfica e de 

densidade domiciliar referentes as questões socioeconômicas e no aspecto ambiental, os 

fragmentos arbóreos para fins de Reserva Legal.  

Os três indicadores apresentaram diferença no seu cálculo quando considerada a área 

de superfície planimétrica e, posteriormente a área de superfície real. Para as questões 

urbanas, o indicador de densidade demográfica teve uma diminuição na relação de 

habitantes por quilômetro quadrado, quando calculado a partir da sua área de superfície 

real.Isso foi evidenciado nas cinco favelas estudadas, com uma diminuição percentual no 

valor do indicador de -13,58%, -12,90%, -12,50% e -10,52%, respectivamente para as favelas 

da Rocinha, Santa Marta, Vidigal e Tavares Bastos. Ressaltando a diferença no valor do 

indicador de densidade demográfica para a favela Joaquim Méier ter sido nulo, devido esta 

favela se encontrar em uma região com pouca diferença de declividade e baixa diferença 

altimétrica.  

O indicador de amostra de domicílios teve resposta similar ao indicador de densidade 

demográfica, apresentando redução percentual no valor do indicado quando levado em 

consideração a área de superfície real, com os valores de -20% para a favela do Vidigal, -
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12,50% para a favela da Rocinha, -11,54% para a favela Santa Marta, 8,33% para a favela 

Tavares Bastos e valor nulo para a favela Joaquim Méier pelas mesmas razões descritas 

acima.  

Na temática ambiental foi constatado que para fins de Reserva Legal, a consideração da 

área de superfície planimétrica implica em perda de área a ser conservada, pois o percentual 

aplicado sobre o valor de área calculado é menor quando considerada a área de superfície 

planimétrica e conseqüentemente maior quando considerado a área de superfície real. 

Como visto anteriormente, no cálculo de reserva legal para o fragmento 1, a área a ser 

preservada levando em consideração a área de superfície planimétrica seria equivalente a 

15,08 estádios do Maracanã, enquanto que se levado em consideração a área de superfície 

real, a área a ser preservada seria equivalente a 17,60 estádios do Maracanã. Isto quer dizer 

que se considerar a área de superfície real, tem-se um incremento de 2,52, 

aproximadamente 2 estádios e meio do Maracanã de área a ser preservada.  

A partir das análises realizadas nos indicadores expostos na pesquisa, pode-se constatar 

a importância da consideração da área de superfície real no cálculo dos indicadores de 

ordem socioeconômico e ambiental 

Assim, recomenda-se para trabalhos futuros, tomando como referência as análises 

realizadas na pesquisa, considerar a área de superfície real nas análises geoecológicas. 

Principalmente em áreas com grande variação altimétrica, onde o impacto nos indicadores 

fica mais evidenciado.  
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APÊNDICE 1: Sólido Geométrico da Pirâmide 

       a           b  

        c           d  

Forma geométrica da pirâmide: 

                       a - Eqüidistância de 20 metros 

                       b - Eqüidistância de 10 metros 

                     c - Eqüidistância de 5 metros 

                   d - Eqüidistância de 1 metro 
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APÊNDICE 2: Sólido Geométrico do Tetraedro 

       a         b   

     c        d   

 

Forma geométrica do tetraedro: 

                      a - Eqüidistância de 20 metros 

                     b - Eqüidistância de 10 metros 

                   c - Eqüidistância de 5 metros 

                 d - Eqüidistância de 1 metro 

 

 


