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APRESENTAÇÃO
Ao longo de duas décadas de realização de um dos encontros científicos mais relevantes
no campo da Geografia Física no Brasil, novas abordagens, técnicas, métodos e aplicações da
Geografia Física foram desenvolvidos nos campos da pesquisa, do ensino e da extensão. Essa
evolução vem se evidenciando no decorrer dos encontros por meio da inserção de novos eixos
temáticos e das discussões estabelecidas, voltados para uma abordagem ambiental, portanto
holística e integradora, e que busca contribuir efetivamente para o planejamento e gestão
territorial.
O X SBGFA, além de dar prosseguimento ao processo de discussão e de disseminação
da pesquisa e de estudos no Brasil, tem uma importante missão a cumprir: servir de espaço de
discussão de novas propostas e perspectivas, objetivando-se definir o que se deseja para o
futuro, a partir da incorporação dos temas e dos debates presentes na atual Geografia Física.
Nesta oportunidade, registramos nossos agradecimentos a todos que contribuíram para a
realização desse evento e, especialmente, aos órgãos de fomento a seguir nomeados, que,
sensibilizados com a importância do X SBGFA para a Geografia brasileira, deram o seu efetivo
apoio, como o CNPq, a CAPES, a FINEP e a FAPERJ.

Comissão Organizadora do
X Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada
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CAMBORIÚ – SC. Francisco Antonio dos Anjos, Romero Simi,
326 - NOVA TECNOLOGIA APLICADA AO MONITORAMENTO AMBIENTAL.
Ricardo Augusto Calheiros de Miranda, Fernando Reiszel Pereira, André Soares
Monat
327 - O GEOPROCESSAMENTO COMO SUBSÍDIO AO ESTUDO DA
FRAGILIDADE AMBIENTAL. Rúbia Gomes Morato, Fernando Shinji Kawakubo,
Ailton Luchiari
334 - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TÉCNICAS ENVOLVIDAS NOS
LEVANTAMENTOS DE SOLOS APLICADOS À PLANIFICAÇÃO DE USO:
ESTUDO DE CASO NA BACIA RETIRO DAS PEDRAS, PETRÓPOLIS, RJ.
Gisele Lopes Guerra, Daniele E. S. Ferreira, Neusa M. C. Mafra
350 - ENSINO DO CICLO HIDROLÓGICO UTILIZANDO-SE DE TÉCNICAS
VIRTUAIS, MULTIMÍDIA E DE ENSINO A DISTÂNCIA. André Soares Monat,
Ricardo Augusto Calheiros de Miranda, Fernando Reiszel Pereira

077
078

079
079
080
080

080
081

3.3 – Gestão e planejamento ambiental
001 - A ABORDAGEM SISTÊMICA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS. Ailton Antonio Baptista de Oliveira
007 - ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA NO ESTUDO DAS ALTERAÇÕES
AMBIENTAIS URBANAS: MORFOGÊNESE DO RELEVO NA BACIA
HIDROGRÁFICA DA BARRAGEM MÃE D'ÁGUA – RS. Nina Simone Vilaverde
Moura-Fujimoto
015 - DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS NO
DISTRITO FEDERAL. Maria Rita Souza Fonseca, Ercília Torres Steinke
016 - ESTUDO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS COM DESENVOLVIMENTO
DE AREAIS NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE-RS. Patricia Milani de Paula, Luis
Eduardo de Souza Robaina
018 - CONFLITOS NA GESTÃO DA ÁGUA. Vânia Teixeira Borges, Flávio
Gomes de Almeida
020 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO LOTEAMENTO FREI
ORLANDO. Simone Pereira Brandão, Charles Roberto do Carmo Ferreira, Léo
Fajardo Leiner, Valmes da Silva Faria e Professor Doutor Flávio Gomes Almeida
039 - CLIMATOLOGIA DA RAJADA DE VENTO NO ESTADO DO PARANÁ
Maria Elisa Siqueira Silva, Marcelo Brauer Zaicovski
044 - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DO SOLO NA VÁRZEA DO
RIO OURICURI, CAPANEMA (PA). Geisa Bethânia Nogueira de Souza
051 - SGABH - SISTEMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS PARA BACIAS
HIDROGRÁFICAS. Eliane Maria Foleto Soares, Dora Maria Orth

081

082
083
083
084
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052 - CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR
Wilson Galvão, Adriana Cristina Santos, Claúdio Piaceski, Peterson Luiz Good,
João Carlos Nucci
056 - ESTUDO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO NO BAIRRO BELVEDERE III BELO HORIZONTE – MG.
S. J. M. Moreira, A.G. Guimarães, A. D. Diniz
058 - MAPEAMENTO DAS CARTAS DE VULNERABILIDADE DA BACIA DO
RIO CUBATÃOZINHO/PR. Claudinei Taborda da Silveira, Alberto Pio Fiori,
Chisato Oka-Fiori
059 - MAPEAMENTO DAS FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS DE DETALHE DA
BACIA DO RIO SERRA NEGRA / PR: ZONEAMENTO
HIDROGEOMORFOLÓGICO. Camila Cunico, Chisato Oka-Fiori
060 - FRAGILIDADE AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SERRA NEGRA – PR
Adriana de Fátima Penteado, Chisato Oka-Fiori, Naldy Emerson Canali
062 - OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE
ESTADUAL DO DELTA DO JACUÍ /RS. Cícero Castello Branco F, Luís Alberto
Basso
066 - ATIVIDADE INDUSTRIAL, POPULAÇÃO E MEIO AMBIENTE EM
CASCATINHA: PETRÓPOLIS – RJ. Anderson Chagas de Oliveira, Carolina
Porto Teixeira, Luiz Fernando Hansen Gonçalves, Antonio José Teixeira Guerra
067 - O USO DA TERRA NAS VERTENTES MARGINAIS DO LAGO DA UHE
DE ITÁ, NO MUNICÍPIO DE MARCELINO RAMOS/RS, E SEUS REFLEXOS NA
QUALIDADE DA ÁGUA. Brasinicia Tereza Tápia, Bernardo Sayão Penna e
Souza
074 - A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE PERFIS GEO-AMBIENTAIS PARA
INTERPRETAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. Susimara C. Levighin, José C.G
Camargo
076 - MAPA GEOMORFOLÓGICO DO CERRADO APLICADO A DEFINIÇÃO
DE ECORREGIÕES. Prof. Dr. Sílvio Carlos Rodrigues
078 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DE DETALHE. O ESTUDO DE
ÁREAS AMOSTRAIS NO TRIÂNGULO MINEIRO E NA BACIA HIDROGRÁFICA
DO ALTO PARANAÍBA – MG E SUAS IMPLICAÇÕES NO PLANEJAMENTO
AMBIENTAL. Ivone Luzia Ferreira, Luiz Humberto F. Souza , S. C. Rodrigues
079 - EMPREGO DO SISTEMA CAD NO DESENVOLVIMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE LINHAS ESPECIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA
CARTOGRAFIA GEOMORFOLÓGICA. Luiz Humberto F Souza, S. C. Rodrigues
083 - ECOTURISMO: O PLANEJAMENTO E A INTERAÇÃO ENTRE AS
QUESTÕES AMBIENTAIS E ECONÔMICAS – O CASO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO. Sueli Mauricio Leal Filha
085 - PRECIPITAÇÃO EM ÁREAS URBANAS – O CASO DE JUIZ DE FORA –
MG. Jussara Rafael Ângelo, Cristiane Campos Toledo, Helen de Oliveira Faria,
Luiz Alberto Martins
091 - CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO APLICADOS AO
ZONEAMENTO AMBIENTAL DO PARQUE ESTADUAL DO IBITIPOCA E
ARREDORES, MG. Geraldo César Rocha, Sebastião de Oliveira Menezes
094 - MEIO FÍSICO E USO DA TERRA DO PARQUE ESTADUAL DO MORRO
DO DIABO (SP) E SEU ENTORNO.Dimas Antônio Da Silva; Rui Marconi Pfeifer,
Marco Nalon, Gisele Celeste Meleiro Rodrigues, Lucilla. Manetti
102 - ANÁLISE GEOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, CE
Lutiane Queiroz de Almeida, Marcos José Nogueira de Souza
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106 - CARACTERIZAÇÃO DE UNIDADES DE PAISAGEM UTILIZANDO
AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA COMO SUPORTE AO MAPEAMENTO DA
BIODIVERSIDADE DA CHAPADA DIAMANTINA – BA. Cléa Cardoso da Rocha,
Washington Franca-Rocha, Joselisa Maria Chaves
107 - O USO DO GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE DA SITUAÇÃO
AMBIENTAL DAS LAGOAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. José S.
C. Neto, Cléa Cardoso da Rocha, Marjorie C. Nolasco; Washington FrancaRocha
121 - TURISMO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS EM MUNICÍPIOS
MINEIROS DA SERRA DA MANTIQUEIRA. Alexandre Carvalho de Andrade,
Mirna Lygia Vieira
123 - CARACTERIZAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-SUL DO
PARANÁ. Grecieli Pio Souza, Patrícia de Sousa, Jonas Teixeira Nery, Valdemir
Antonelli, Maria de Lourdes Orsini F. Martins, Ana Claudia Carfan
124 - RELAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO NA BACIA DO IVAÍ COM A
VARIABILIDADE INTERANUAL. Jonas Teixeira Nery, Aparecido Ribeiro de
Andrade, Ana Claudia Carfan
125 - ESTUDO DA VARIABILIDADE INTERANUAL NA PRECIPITAÇÃO NA
BACIA DO RIO URUGUAI. Eliane Angélica Denig, Luiz Carlos de Azevedo,
Maria de Lourdes Orsini Fernandes, Jonas Teixeira Nery
130 - AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE NATURAL DE UNIDADES
HOMOGÊNEAS DA BAIXADA MARANHENSE. Roberto Verdum, Ney Fett
Junior, Camila Thomaz da Silveira
131 - PROCESSOS EROSIVOS NAS ENCOSTAS DO RIO JACUÍ, NA
LOCALIDADE DE LINHA GRANDE/MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA/RS.
Ronaldo Baú, Brasinicia Tereza Tápia, Bernardo Sayão Penna e Souza
137 - UMA VISÃO GEOGRÁFICA SOBRE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: O
CASO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. A. L. C Oliveira, J. S. Marques
138 - A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. Carlos Alexandre Leão Bordalo
142 - CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS QUÍMICOS E SUA
INTERAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE. Marilene Dias do Nascimento , Mara
Cristina Calegaro , Roberto Cassol , Erico Marlon de Moraes Flores , Bernardo
Sayão Penna e Souza
143 - GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE FÍSICO-URBANA DO BAIRRO
PARQUE PINHEIRO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS.
Patrícia Nascimento Mota, Roberto Cassol, Waterloo Pereira Filho, Quelen da
Silva Osório, Denecir de Almeida Dutra
144 - USO DA TERRA NA MICROBACIA DA SANGA ALBERTI E SUA
INFLUÊNCIA EM VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS - SÃO JOÃO DO POLÊSINE /
RS. Edison Antonio Alberti. Fabrício Arnuti, Isabel Camponogara, Waterloo
Pereira Filho
145 - ANÁLISE DO USO DA TERRA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VACACAÍ-MIRIM/RS,
UTILIZANDO GEOTECNOLOGIAS. Isabel Camponogara, Edison Antonio
Alberti, Marcia Andrea Trentin
149 - ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE BACIAS FLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE
UBATUBA ( SP ). Simone Emiko Sato, Maria do Carmo Oliveira Jorge, Iandara
Alves Mendes

097

097
098
098
099
099
100
100
101
101

102

103

103

104
105

13

150 - AVALIAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (1986 e 2000) E DA
FRAGILIDADE AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IRAIZINHO – PIRAQUARA/PR.
Simone Tonetti, Leonardo José Cordeiro Santos
152 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO RIO PIABANHA, PETRÓPOLIS/RJ
Beatriz da Costa Figueiredo, Reiner Olíbano Rosas
153 - LEVANTAMENTO GEOMORFOLÓGICO E MAPEAMENTO DIGITAL
PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA APA BACIA DO
COBRE/SÃO BARTOLOMEU. Jémisson Mattos dos Santos, Érika do Carmo
Cerqueira
154 - USO DO SOLO E PROCESSO EROSIVO NA BACIA DO RIO DO MATO
GROSSO, MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ. Reiner Olíbano Rosas, Fábio
Nunes Ferreira, Camilla Palhares da Costa Villar, Ricardo Araújo Lessa
155 - QUALIDADE DA ÁGUA E TURISMO NA VILA DE ENCANTADAS (ILHA
DO MEL/PR): UM ENFOQUE A PARTIR DE ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA. Claudio Jesus de Oliveira Esteves
156 - DIAGNÓSTICO DAS ALTERAÇÕES NA BACIA DO RIO JOÃO MENDES,
NITERÓI, RJ: GERADOS PELO CRESCIMENTO URBANO DESORDENADO
Felipe F Braga, Anice Esteves Afonso
158 - ANÁLISE DA ECODINÂMICA DO LITORAL DE BEBERIBE-CE VISANDO
O TURISMO SUSTENTÁVEL. Erica Silva Pontes, Edson Vicente da Silva
159 - ZONEAMENTO AMBIENTAL E PLANO DE MANEJO DA BACIA DO
RIBEIRÃO RIBEIRO BONITO – CAETÉ/MG. André Augusto Rodrigues Salgado,
Roberto Célio Valadão, Henriette Neef
161 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO ITAQUI COM VISTA AO
ZONEAMENTO AMBIENTAL. Laércio Martins, Cláudio Jesus de Oliveira
Esteves, Claudinei Taborda da Silveira, Luciano Barão de Souza, Paulo César
Medeiros
163 - A REALIDADE AMBIENTAL DO PARQUE AGGEO PIO SOBRINHO.
Alberto Adriano Ribeiro dos Santos, Fabiana de Sousa Santos, Ricardo Barbosa
de Souza, Marcelino dos Santos Morais
166 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A FRAGILIDADE
AMBIENTAL DE TERRAS PAULISTAS. Marcel Aparecido Milani, Archimedes
Perez Filho
170 - FATORES CONDICIONANTES AO DESENVOLVIMENTO: DIRETRIZES
PARA GESTÃO AMBIENTAL. Shirley Cristina Dos Santos, Gilberto José Garcia
172 - CLASSIFICAÇÃO DE “ZONAS DE TAMPONAMENTO” (BUFFER ZONES)
NA INTERFACE FLORESTA-CIDADE: ÁREA-LABORATÓRIO DA BACIA DO
CANAL DO MANGUE, MACIÇO DA TIJUCA (RJ). Adriano Severo Figueiró, Ana
Luiza Coelho Netto
178 - A QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APEÚ
Odete Cardoso De Oliveira Santos
186 - A AVALIAÇÃO E ESPACIALIZAÇÃO DE ZONAS SENSÍVEIS EM BACIAS
HIDROGRÁFICAS: A MICROBACIA DO CÓRREGO DO PAIOL / REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE. Jeanne Domingues Santos, Patrícia
Mara Lage Simões, Caio Mário Ferraz, Antônio Pereira Magalhães Jr
189 - ÁREAS SUSCEPTÍVEIS A INUNDAÇÕES NA CIDADE DE JOÃO
PESSOA – PB. Liése Carneiro Sobreira, Conrad Rodrigues Rosa, Paulo
Roberto de O. Rosa, Eduardo Pazera Junior
191 - PAISAGEM DO TERRITÓRIO DA RESERVA BIOLÓGICA GUARIBAS:
UMA INTERPRETAÇÃO VISUAL ENTRE DOCUMENTOS VIRTUAIS E O
CAMPO. Maria José Vicente de Barros, Paulo Roberto de O. Rosa
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193 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA PRECIPITAÇÃO EM EVENTOS
EXCEPCIONAIS NA REGIÃO NOROESTE DA ÁREA URBANA DE JUIZ DE
FORA - MG E SUAS RELAÇÕES COM AS OCORRÊNCIAS DE DEFESA CIVIL
Lucas Barbosa e Souza, João Afonso Zavattini
194 - MENSURAÇÃO DA VULNERABILIDADE NATURAL A EROSÃO NA
FAIXA DE MEANDRAMENTO DO RIO MADEIRA: TRECHO PORTO VELHORO A NOVO ARIPUANÃ-AM. Tatiane Rodrigues Lima; Joiada Moreira da Silva;
Dorisvalder Dias Nunes; Wanderley Rodrigues Bastos; Angelo Mansur Mendes;
Luiz Cleyton Holanda Lobato; Aldina Gomes de Assunção; Déborah Pereira
Linhares
195 - ANÁLISE COMPARATIVA DOS DADOS HISTÓRICOS DE MOVIMENTOS
DE MASSA OCORRIDOS EM PETRÓPOLIS - RJ, DAS DÉCADAS DE 1960
ATÉ 1990. Flávia Lopes Oliveira, Antonio José Teixeira Guerra, Luiz Fernando
Hansen Gonçalves
196-CARACTERIZAÇÃO DO RISCO CLIMÁTICO PARA A CULTURA. Clarisse
Guimarães Rabelo, Annyella Kássia Nogueira, Silvando Carlos da Silva
199 - A ELABORAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE ZONEAMENTO
AMBIENTAL COM FINS TURÍSTICOS ATRAVÉS DA VISÃO SITÊMICA: O
CASO DO MUNICÍPIO DE BROTAS (SP). Charlei Aparecido Da Silva ,
Archimedes Perez Filho
200 - DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE
ALTO CAPARAÓ – MG. Fabrício de Oliveira Mote, Anderson Chagas de
Oliveira, Itamar Frederico de Souza Gonçalves, Juliana Azevedo Marques, Aline
Garcia dos Santos, Lívia Guimarães de Andrade
201 - GEOMORFOLOGIA APLICADA A CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE DE
PAISAGEM NA BACIA DO RIO MACAÉ - LITORAL NORTE FLUMINENSE.
Mônica dos Santos Marçal, Luziane Mesquita da Luz
202 - IMPACTOS AMBIENTAIS E ESTADO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO
CANAL DO SANTA BÁRBARA, MUNICÍPIO DE PELOTAS, RS. Adriano Luís
Heck Simon, Ana Maria Bertinetti Alves Gonçalves, Roni Hilsinger, Rosa Elena
Noal
206 - ANÁLISE MULTITEMPORAL DO RIO SÃO FRANCISCO, NO TRECHO
ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SÃO ROMÃO E SÃO FRANCISCO NO ESTADO DE
MINAS GERAIS. André Luciancencov Redivo, Miguel Farinasso, Verônica Moreira
Ramos, Renato Fontes Guimarães, Osmar Abílio de Carvalho Júnior
209 - VARIAÇÃO ESPACIAL DA CLOROFILA A NA ÁGUA DO RESERVATÓRIO
DA UHE XINGÓ. Rivaldo Couto dos Santos Júnior, Paulo Ricardo Petter
Medeiros, Fábio José Castelo Branco Costa, Esdras de Lima Andrade
211 - O USO DO SOLO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A QUALIDADE DAS
ÁGUAS SUPERFICIAIS DA BACIA DO RIO CONCEIÇÃO, EM CRUZ ALTA
(BRASIL)
Lisiane Soria Galvarro Zanini, Luis Alberto Basso
221 - ESTUDO E AVALIAÇÃO DE ÁREAS DE VULNERABILIDADE DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE-RS. Carlos Gilberto
Konrad, Dalva Paulus, Eloi Paulus, Valdemar Ferreira dos Passos, José Luiz
Silvério da Silva
223 - PROCESSOS DE RISCOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS A DESASTRES
NATURAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS. Núbia Scariot, Carlos Alberto
da Fonseca Pires, Luis Eduardo Robaina
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224 - POTENCIALIDADES DOS PARQUES URBANOS DE GOIÂNIA EM
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UM ESTUDO DO PARQUE BOTAFOGO. Annyella
Kássia Nogueira, Clarisse Guimarães Rabelo, Neiva Maria Pio de Santana,
Nivelton Alves Farias, Eguimar Felício Chaveiro
228 - ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE VEGETAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DE
BRASÍLIA (BIOMA CERRADO) POR MEIO DE IMAGENS ORBITAIS COM ALTA
RESOLUÇÃO ESPACIAL. Manuel Eduardo Ferreira, Edson Eyji Sano, Laerte
Guimarães Ferreira
230 - ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS COMO SUBSÍDIO AO
PLANEJAMENTO DO USO DA TERRA EM ÁREA DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
Marluce Silva Sousa; Iraci Scopel; João Batista Pereira Cabral
239 - CORTES DE TALUDES RELACIONADOS À EXPANSÃO URBANA NA
AVENIDA CONTORNO SUL - OESTE DE ITAJAÍ – SC E RISCOS AMBIENTAIS
ASSOCIADOS. Efigênia Soares Almeida; Isabel Quintana Contreras;Vera Lúcia
Amaral Reis
249 - ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NA BACIA DO
RIO MARACANÃ (RJ) QUANTO AOS IMPACTOS DE CHUVAS INTENSAS E DE
ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS VINTE ANOS. Cristiane Gomes Carneiro e Marta
Foeppel Ribeiro
250 - OS PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES DAS VIAS
DE ACESSO NA APA DO GERICINÓ-MENDANHA (RJ). Flávia Floriano Dutra.
Graduação, Sonia Vidal Gomes da Gama
251 - AS TRILHAS COMO UNIDADE DE ANÁLISE AMBIENTAL: O CASO DO
MACIÇO GERICINÓ-MENDANHA (RJ). Samir de Menezes Costa, Sonia Vidal
Gomes da Gama, Josilda Rodrigues da Silva de Moura
255 - DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E
FÍSICO-QUÍMICAS DA BAÍA DE SEPETIBA-RJ. Luiz Saavedra Baptista Filho,
Ana L. Travassos Romano, Luiz Carlos Ferreira da Silva, Hélio Heringer Villena
258 - ANÁLISE AMBIENTAL DAS MBH DA FAZENDA E COLÔNIA PENNA, RS
Alexsandro Conterato, Bernardo Sayão Penna e Souza
277 - CARACTERIZACAO PLUVIOMÉTRICA DO MUNICÍPIO DE UBATUBA,
SÃO PAULO: PERÍODO 1978-1999. Maria do Carmo Oliveira Jorge, Marcos
Norberto Boin, Simone Emiko Sato
278 - PROPOSTA DE PLANEJAMENTO FÍSICO-TERRITORIAL DO BAIRRO
ITARARÉ - SANTA MARIA/RS. Bernardo Sayão Penna e Souza; Elisângela
Rosemeri Curti Martins; Fabrício Arnuti; Cristina Braz Cardoso; Marciel
Lohmann; Alessandra Luther; Dionísio Saccol Sangoi; Moisés Schneider
285 - TURISMO E CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE NA ILHA DO MEL
(LITORAL DO PARANÁ). Toni Laine Elias, Janaína Martinez, Cláudio Jesus de
O. Esteves
295 - LIMNOLOGIA DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DONA
FRANCISCA – RS. Luciane Strassburger, Waterloo Pereira Filho
296 - RELAÇÕES ENTRE TOTAL DE SÓLIDOS DISSOLVIDOS,
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA E TEMPERATURA NO RESERVATÓRIO DE
DONA FRANCISCA – RS. Waterloo Pereira Filho, Flavio Wachholz, Gracieli
Trentin, Luciane Strassburger
298 - PROCESSOS SEDIMENTARES NA LAGOA RODRIGO DE FREITAS - RJ
Rangel, C.M.A. & Baptista Neto, J.A.
299 - AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CABOCLA DA
ILHA DE COTIJUBA, BELÉM – PA. Cláudia Ribeiro da Silva
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300 - EXPANSÃO DO SÍTIO URBANO DE TUCURUÍ E SEUS PROBLEMAS
GEOMORFOLÓGICOS. Msc. Ana Mª Medeiros Furtado, Andréa dos Santos
Coelho, Cláudia Ribeiro da Silva, Mª de Fátima Francisca da Silva
321 - AVALIAÇÃO DA FRAGILIDADE AMBIENTAL DA BACIA DO RIO
NHUNDIAQUARA- MORRETES – PR. M.C.Borges Silva, L.E. Mantovani
329 - CARACTERIZAÇÃO DAS PAISAGENS COMO SUBSÍDIO ÀS AÇÕES DE
PLANEJAMENTO DO PARQUE ESTADUAL DO RIO PRETO – MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DO RIO PRETO - MINAS GERAIS. Fabiano Reis Silva, Valéria
Amorim do Carmo
332 - INVESTIGAÇÃO DE MUDANÇAS NA VEGETAÇÃO AO LONGO DAS
TRILHAS NA APA DO GERICINÓ-MENDANHA (RJ). Thais Ferreira Xavier,
Sonia Vidal Gomes da Gama
333 - IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PEDOLÓGICAS E
GEOMORFOLÓGICAS DAS TRILHAS DA APA DO GERICINÓ-MENDANHA
(RJ). Cynthia M. C. Vallim. Sonia Vidal Gomes da Gama
336 - LÁGRIMAS DA SERRA: OS IMPACTOS DAS ATIVIDADES
AGROPECUÁRIAS SOBRE O GEOSSISTEMA DA APA MUNICIPAL DA
SERRA DA JIBÓIA, NO MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO – BA. Marco Antonio
Tomasoni, Samuel Dias Santos
338 - ESTUDO E AVALIAÇÃO DA PAISAGEM NA APA MUNICIPAL DO PICO
DO CALEDÔNIA, NOVA FRIBURGO, RJ. Claudio B.A. Bohrer , Hugo Fioravante
, Ari M. Neto , Clarisse P. Faria, Cristiane F. Barcellos, Janaina A.C. Silva, João
Henrique F. Brito , Marcos W.D. Freitas
343 - ZONEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO DOS FATORES DO MEIO
NATURAL E DA OCUPAÇÃO HUMANA, NO LITORAL DE ESTÂNCIA, EM
SERGIPE, PARA AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DE UMA CENTRAL
ENERGÉTICA EÓLEA. Lílian De Lins Wanderley
344 - MEIO FÍSICO URBANO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: ESTUDO DE
CASO NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO CERCADINHO,
BELO HORIZONTE –MG. Jorge Batista De Souza, Múcio Do Amaral Figueiredo,
Guilherme Taitson Bueno, Alisson Duarte Diniz
346 - SUSCETIBILIDADE E RISCO À EROSÃO E ESCORREGAMENTOS EM
CABECEIRAS DE DRENAGEM EM ANFITEATRO, BARRA MANSA (RJ).
Cleber Marques de Castro & Maria Naíse de Oliveira Peixoto
351 - O PROCESSO DE ARENIZAÇÃO NO SUDOESTE GOIANO. Volnan
Vieira de Freitas, Iraci Scopel, Dimas Moraes Peixinho, Zilda de Fátima Mariano,
Marluce Silva Sousa
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3.4 – Aplicações temáticas em estudos de caso
002 - VARIABILIDADE NAS TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DIURNAS
NA CIDADE DE JATAÍ-GO. Romário Rosa de Sousa; Volnan Vieira de Freitas;
Zilda de Fátima Mariano; João Batista Pereira Cabral
008 - OS MICROCLIMAS E O USO DO SOLO NA ILHA DO GOVERNADOR
Edson Soares Fialho
012 - ANÁLISE MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA SANGA AREAL
DO PAREDÃO - RS. Silvana Fernandes Neto, Edgardo Ramos Medeiros, Luis
Eduardo Robaina
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013 - ANÁLISE MORFOMÉTRICA NA BACIA DO ARROIO INHACUNDÁ, SÃO
FRANCISCO DE ASSIS/RS. Dionísio Saccol Sangoi , Romário Trentin, Luis
Eduardo de Souza Robaina Carlos Alberto da Fonseca Pires
019 - CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DOS VENTOS ASSOCIADOS A
EVENTOS DE PRECIPITAÇÃO EXTREMA EM BELO HORIZONTE - MG
Magda Luzimar de Abreu, Taiza de Pinho Barroso
022 - RELACIONAMENTO ENTRE O SOLO E A COBERTURA VEGETAL AO
LONGO DO RIO GUAPI NA APA-GUAPIMIRIM – RJ. Cláudio Henrique Reis,
Rodrigo Bastos Santiago
023 - CALAMIDADE EM CABO FRIO – O EPISÓDIO DAS CHEIAS DE
DEZEMBRO DE 2002. Barbiere, Evandro Biassi, Hack, Lucy Pinto, Terron,
Sônia Luiza, Orlando Francisco Cristiano
024 - RELAÇÃO DO BARRAMENTO DO RIO PIRANHAS/AÇU (RN) COM AS
ALTERAÇÕES AMBIENTAIS EM SEU BAIXO CURSO E ZONA COSTEIRA
CORRESPONDENTE. Paulo Roberto de Menezes, Maria do Socorro Costa
Martim, Fernando Moreira da Silva
026 - ESTUDO EMPÍRICO DA FRAGILIDADE DE UM AMBIENTE NATURAL
ANTROPIZADO: O BAIRRO DO PARQUE NOVO SANTO AMARO E SEU
ENTORNO PRÓXIMO. Fernando Nadal Junqueira Villela, Jurandyr Luciano
Sanches Ross
028 - INCÊNDIOS EM VEGETAÇÃO ENTRE 2000 E 2002, NAS
PROPRIEDADES RURAIS LIMÍTROFES ÀS RODOVIAS PAVIMENTADAS DO
MUNICÍPIO DE JATAI-GO. Sebastião Alves Da Silva, Pereira, Iraci Scopel
029 - A FRAGILIDADE AMBIENTAL NO PONTAL DO PARANAPANEMA:UM
ESTUDO DE CASO APLICADO ÀS TAXAS DE INFILTRAÇÃO E À
RESISTÊNCIA DO SOLO NA BACIA DO RIBEIRÃO BONITO, NO MUNICÍPIO
DE TEODORO SAMPAIO/SP. Rosangela do Amaral, Jurandyr Luciano Sanches
Ross
031 - INTERCEPTAÇÃO E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA
PRECIPITAÇÃO NA MATA ATLÂNTICA DO MACIÇO DA PEDRA BRANCA, RJ.
Elisangela da Silva, Andréa Teixeira de Figueiredo Cintra, Carmem Lucia Porto
da Silveira, Rogério Ribeiro de Oliveira
032 - DISPOSIÇÃO DE DEPÓSITOS DE LEQUE ALUVIAL COM GRAUS DE
ALTERAÇÃO DIFERENCIADA NA PLANÍCIE DO RIO ITOUPAVA - SUL DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. Marga Eliz Pontelli, Jöel Pellerin
034 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
ARROIO CARAGUATAÍ/RS. Lourenço da S. L. Corrêa; Denílson Kulman; Luis
Eduardo de S. Robaina
037 - IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS x EDIFICAÇÕES EM APP – UM
ESTUDO DE CASO NO BAIRRO BINGEN – MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
- (RJ). Marcelo Teixeira Lopes, Carolina Porto Teixeira, Marina de º Mendonça,
Antonio Jose Teixeira Guerra, Laís Catherine Sonkin, Luis Fernando H.
Gonçalves
040 - AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO DE UMA ESCOLA DE LATA
Vinicius Leandro M. Madazio, Carina Inserra Bernini, Paola Rodrigues Samora,
Patrícia Barbosa Fernandes, Tarik Rezende de Azevedo
041 - O RITMO DA ATIVIDADE URBANA E A CONCENTRAÇÃO DE OZÔNIO
NA CAMADA DE MISTURA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO E
ARREDORES. Tarik Rezende de Azevedo
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042 - POSIÇÃO NA VERTENTE E DESEMPENHO TÉRMICO DE HABITAÇÕES
COM TECNOLOGIA CONSTRUTIVA SEMELHANTE. Eric Macedo Massa,
Adriana Midori Nakanishi, Encarnação Amélia F. Barreto, Tarik Rezende de
Azevedo, Thiago Oller de Castro
043 - DESEMPENHO TÉRMICO DE HABITAÇÕES DE FAVELA EM FUNÇÃO
DO PADRÃO CONSTRUTIVO - PARAISÓPOLIS – SP. Hans Christoph
Guillaumon Dechandt, Fábio Hideki Kinoshita, Daniel Hideki Bando, Tarik
Rezende de Azevedo
045 - VARIÁVEIS GEOLÓGICAS NA ESTRUTURAÇÃO DOS PADRÕES DE
CANAL DO RIO MOGI GUAÇU/SP. Márcio Henrique de Campos Zancopé,
Archimedes Perez Filho
046 - PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA NA MATA ATLÂNTICA EM DOIS SÍTIOS
GEOMORFOLÓGICOS NO MACIÇO DA PEDRA BRANCA, RJ. Gisela Vieira
Macedo, Rogério Ribeiro de Oliveira
047 - ANÁLISE DO PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE
PICUÍ/PB ATRAVÉS DE INDICADORES SÓCIO-AMBIENTAIS. Joel Silva dos
Santos, Eduardo Rodrigues Viana de Lima
048 - AS MAIS RECENTES CALAMIDADES PLUVIAIS OCORRIDAS EM
PETRÓPOLIS: OS EPISÓDIOS DE 2001 E 2003. Lucy Pinto Hack, Silvia Neves,
Maria Hercília Hutter.
054 - UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS GEOGRÁFICOS DE INFORMAÇÕES NA
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA ÁREA DE PRESVAÇÃO
AMBIENTAL DA CACHOEIRA DO FORMOSO – TAQUARA PRETA. Leonardo
Martins Cintra, Juliana Coutinho Abdalla Guiseline, Sebastião de Oliveira
Meneses
055 - URBANIZAÇÃO E DESEQUILÍBRIO SÓCIO – AMBIENTAL NA
MICROBACIA DO RIBEIRÃO DO YUNGUE, JUIZ DE FORA (MG). Liliane Rinco,
Sebastião de Oliveira Menezes
061 - INVESTIGAÇÃO SOBRE A ORIGEM DE FORMAS DENUDACIONAIS EM
CABECEIRAS DE DRENAGEM. Rogério Elias Soares, Dirce Maria Antunes
Suertegaray, Nina Vilaverde Fujimoto, João Osvaldo Rodrigues Nunes
063 - A ANÁLISE SISTEMICA NO ESTUDO DA FRAGILIDADE DO CERRADO
NA REGIÃO DE SÃO CARLOS – SP. Felipe Barozzi Seabra, Archimedes Perez
Filho
065 - INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO DAS PRECIPITAÇÕES NA
ANÁLISE DE SUSCEPTIBILIDADE À ENCHENTES E DESLIZAMENTOS EM
ZONAS SUBTROPICAIS: O CASO DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Edna Lindaura Luiz, Maria Lúcia de Paula Herrmann
068 - INFLUÊNCIA DO TIPO DE OCUPAÇÃO DO SOLO SOBRE ALGUMAS
VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NO CAMPUS DA UFMG. Alexandre Abreu Lima B. de
Vasconcelos, Ana Paula Siqueira Mateus, Bárbara Lúcia Pinheiro de Oliveira
França, Cristiano Fernandes Ferreira, Eber José de Andrade Pinto, Fábio da
Cunha Garcia, Fernanda Maria Belotti, José Geraldo de Moraes, Lucilene
Batista Lopes, Maria Augusta Fernandes Emediato, Magda L. Abreu,Mateus de
Rezende Santos
070 - ANÁLISE INTEGRADA DAS MUDANÇAS OCORRIDAS NA PAISAGEM
LITORÂNEA DO PECÉM NO PERÍODO DE 1970 A 2003. Maria Flávia C. de
Albuquerque, Fábio Perdigão Vasconcelos
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071 - ANÁLISE COMPARATIVA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
OCASIONADOS PELOS PERÍMETROS IRRIGADOS CURU-PARAIPABA E
CURU-RECUPERAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO CURU. Fábio
Perdigão Vasconcelos, Maria Cléa Brito De Figueredo, Cristiane Alencar Lima
072 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO A PARTIR DE IMAGENS E
MODELOS DE ELEVAÇÃO GERADOS POR RADAR DE ABERTURA
SINTÉTICA. Paula A. Cardoso, Teresa G. Florenzano, Luciano V. Dutra
077 - A IMPORTÂNCIA DOS DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS PARA OBTENÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA NO ASSENTAMENTO EZEQUIAS
DOS REIS NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, MINAS GERAIS. Guilherme Pereira
De Oliveira, Paula Cristina Almeida De Oliveira, Luciana De Souza Barbosa,
Antonio Carias Frascoli, Sílvio Carlos Rodrigues, Malaquias José De Souza
080 - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E VOÇOROCA DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIBEIRÃO DOURADINHO. Gleiciane Nascimento Silva, Michelle Camilo
Machado Silva, Silvio Carlos Rodrigues
081 - DINÂMICA DA EVOLUÇÃO DE PROCESSO EROSIVO NA BACIA DO
CÓRREGO LAGOINHA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA - MG. Roberto Reis
Alves, Ricardo Reis Alves, Silvio Carlos Rodrigues
082 - INTEMPERISMO EM ROCHAS ORNAMENTAIS DA FORTALEZA DE
SANTA CRUZ – NITERÓI (RJ): PROCESSOS EM UM AMBIENTE COSTEIRO
URBANO POLUÍDO. André Luiz Carvalho da Silva, Maria Augusta Martins da
Silva, Cristiane Ferreira da Silva
087 - VULNERABILIDADE POPULACIONAL À DESASTRES TECNOLÓGICOS
NA ÁREA URBANA DE JUIZ DE FORA – MG. Lúcio Flávio Zancanela do
Carmo, Geraldo César Rocha
088 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MÉDIO DA CONCENTRAÇÃO DE
MATERIAL PARTICULADO INALÁVEL EM FUNÇÃO DO VENTO NA CIDADE
DE JUIZ DE FORA – MG. Cristiane Campos Toledo, Fillipe Tamiozzo Pereira
Torres, Luiz Alberto Martins
090 - PERCEPÇÃO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DE RISCOS NO BAIRRO DOM
BOSCO, JUIZ DE FORA – MINAS GERAIS. Sarah Lawall, César Rocha
096 - AVALIAÇÃO DOS TEORES DE METAIS PESADOS EM DECORRÊNCIA
DO USO DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO MARINGÁ-PR.
Marta Gaspar Sala, Nelson V. L. Gasparetto, Manoel Luiz dos Santos
098 - DINÂMICA DAS FORMAS DE LEITO E TRANSPORTE DE CARGA DE
FUNDO NO ALTO RIO PARANÁ. Débora Pinto Martins, José Cândido Stevaux
100 - UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS NO
MUNICÍPIO DE ABAIARA – CE. Maria Elisa Zanella-Veríssimo, José Levi
Furtado Sampaio, João Sérgio Queiroz Lima, Francisca Maria Teixeira
Vasconcelos
101 - CARTA DE FRAGILIDADE AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO DA BACIA
DO RIO CURRALINHO, REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – PR.
Josemara Daron Boiko, Leonardo José Cordeiro Santos.
103 – CONSTRUÇÃO DE MAPAS DE UNIDADES DE PAISAGENS COM
UTILIZAÇÃO DE GEOTECNOLOGIAS NO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS – BA
Luis Magno Gomes das Virgens, Lucio Ivo de Melo Oliveira, Joselisa Maria
Chaves, Washington de Jesus Sant’anna da Franca Rocha, Carlos César Uchoa
de Lima, Rita de Cássia Ferreira Hagge
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105 - MAPA MORFOESTRUTURAL DA REGIÃO DE BEZERRA-CABECEIRAS
(GO) COM BASE EM GEOPROCESSAMENTO. Joselisa Chaves, Edi Mendes
Guimarães, Edson Eyji Sano
108 - CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO COM ÊNFASE NA
DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE SOLOS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DA
CULTURA DO ABACAXI NO SEMI-ÁRIDO BAIANO: O CASO DE ITABERABABA. João Henrique Moura Oliveira, Pallas Pina Britto, Marcelo Oliveira Santos
Figueiredo, Joselisa Maria Chaves, Carleandro Dias, Quitéria Elias Pereira
109 - O USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS
GEOAMBIENTES EM MUCUGÊ NA CHAPADA DIAMANTINA – BA. Geovana
Freitas Paim, Jocimara Souza Britto Lobão, João Henrique Moura Oliveira,
Washington de Jesus Sant´anna da Franca Rocha, Joselisa Maria Chaves,
Carlos César Uchoa de Lima, Rita Ferreira Hagge
110 - MORFOLOGIA E VARIAÇÕES SAZONAIS NA PLANÍCIE QUATERNÁRIA
COSTEIRA DO RIO SÃO FRANCISCO (SE/AL). Camila Ferreira Santos, Liana
Maria Barbosa
112 - A VUNERABILIDADE DE USO AO REDOR DAS PEDREIRAS
MECANIZADAS EM FEIRA DE SANTANA, BA: UM MODELO. Adriana
Mascarenhas Valente, Liana Maria Barbosa
116 - IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE GARIMPO: O CASO DO
GARIMPO DE CAXIAS, MUNICÍPIO DE LUÍS DOMINGUES - MA
Lílian Daniele Pantoja Gonçalves, Neilianne de Fátima Costa Lima, Raimundo
Nonato Braga de Sousa, Antonio Cordeiro
117 - PARAMETROS MORFOCLIMÁTICOS DO MUNICIPIO DE URBANO
SANTOS-MA. Neilianne de Fátima Costa Lima, Raimundo Nonato Sousa Braga,
Marcia Silva Furtado, Antonio Cordeiro Feitosa
118 - A INTERVENÇÃO ANTRÓPICA NA DINÂMICA DA PAISAGEM NA ÁREA
DO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MARANHÃO. Marcia Silva Furtado,
Neilianne de F. Costa Lima, Lílian Daniele P. Gonçalves, Antônio Cordeiro
Feitosa
122 - DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICOPARA VERIFICAÇÃO DE IMPACTOS
AMBIENTAIS DECORRENTES DA MINERAÇÃO NAS MICROBACIAS DO
RIBEIRÃO VERMELHO E DO CÓRREGO SÃO TOMÉ. Roberto Marques Neto
126 - COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS EM FORMAÇÕES SUPERFICIAIS
QUATERNÁRIAS – ANÁLISE E MAPEAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA
DO ARROIO PUITÃ; RIO GRANDE DO SUL. Rafael Lacerda Martins, Roberto
Verdum
127 - PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS POR
VOÇOROCAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA. Jane
Karina Silva Mendonça, José Fernando Rodrigues Bezerra, Eulina Paz de
Almeida, Antônio José Teixeira Guerra, Antônio Cordeiro Feitosa
128 - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA DO RIO PACIÊNCIA, ILHA DO
MARANHÃO. José Fernando Rodrigues Bezerra, Maria de Jesus Ferreira,
Marcia Fernanda Pereira Gonçalves, Antônio Cordeiro Feitosa
129 - IMPACTOS AMBIENTAIS DOS RESÍDUOS SIDERÚRGICOS NO
MUNICÍPIO DE BACABEIRA – CASO MARGUSA. Lívia Cândice Ribeiro Silva,
José De Ribamar Carvalho Santos, Zulimar Márita Rodrigues.
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132 - CARACTERIZAÇÃO DA FISIOGRAFIA DA PARTE SUL DO PARQUE
NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA-BA A PARTIR DOS ASPECTOS
FITOGEOGRÁFICOS COM BASE EM SENSORIAMENTO REMOTO. Jocimara
Souza Britto Lobão, Washington de Jesus Sant’anna da Franca Rocha, Joselisa
Maria Chaves, Carlos César Uchôa de Lima
133 - FATORES SÓCIO-AMBIENTAIS NA ACELERAÇÃO DE PROCESSOS
EROSIVOS EM ÁREAS URBANAS: O BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO/CE
Simone Cardoso, Antonio J. Teixeira Guerra
134 - ANÁLISE MICROMORFOLÓGICA DE SOLOS DESENVOLVIDOS SOBRE
GRANITO-GNAISSES DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – SP. Vilma Lúcia
Macagnan Carvalho
135 - ESTUDO MORFO-ESTRUTURAL PRELIMINAR DA BORDA OESTE DA
CHAPADA DA CONTAGEM EM CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL. Roselir de
Oliveira Nascimento, José Elói Campos Guimarães, Claudete Aparecida,
Dellavedove Baccaro
136 - ANÁLISE GEOAMBIENTAL E AS EVIDÊNCIAS DE DEGRADAÇÃO /
DESERTIFICAÇÃO EM CANINDÉ – CEARÁ. Érika Gomes Brito, Vládia Pinto
Vidal de Oliveira
139 - MINERAÇÃO EM ÁREAS METROPOLITANAS: LEGISLAÇÃO E
AVALIAÇÃO DE PEDREIRAS NA REGIÃO DE BANGU, MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO. MINERAÇÃO EM ÁREAS METROPOLITANAS: LEGISLAÇÃO E
AVALIAÇÃO DE PEDREIRAS NA REGIÃO DE BANGU, MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO. Rosiane Da Silva Moulin Curti, Telma Mendes Silva
140 - O COTOVELO DO RIO GUARATUBA NA SERRA DO MAR (BERTIOGASP): CAPTURA. Déborah de Oliveira, Prof. Dr. José Pereira de Queiroz Neto
141 - A FORMAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS NA BACIA DO RIO DO
MEIO MUNICÍPIO DE PINHAIS – REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA –
PR. Roberto Teobaldo Valim, Leonardo José Cordeiro Santos
146 - MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR-RS: SOCIEDADE E MEIO
AMBIENTE. Medianeira dos Santos Garcia, Bernardo Sayão Penna e Souza
147 - MEIO FÍSICO E INTERRRELAÇOES SÓCIO-ECONÔMICAS DA BACIA
DO RIO PARDO – BA. M.S. Moreau, A.M.S.S. Moreau, R.R. Amorim
148 - FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO URBANA EM MANGUEZAIS DE TRÊS
MUNICÍPIOS DO SUL DA BAHIA. Ana Maria S.S. Moreau, Edir M. Figueiredo
Filho, Ednice De Oliveira Fontes
162 - ESBOÇO SÓCIO AMBIENTAL DA MICRO-BACIA DO CÓRREGO
GRANDE E DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA, MG. Alberto
Adriano Ribeiro dos Santos, Alberto Franco Lacerda, Fabiana de Sousa Santos,
Ricardo Barbosa de Souza, Viviane Garcia da Costa, Marcelino dos Santos
Morais
165 - ANÁLISE FRACTAL DOS PERÍODOS SECOS E CHUVOSOS DE 1983 A
1985 NO ESTADO DE SÃO PAULO. Anderson Luis Hebling Christofoletti,
Daniella de Andrade Luz, Amalio Coelho Brienza
167 - A PERCEPÇÃO CLIMÁTICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP. Fabiana
Luz de Oliveira
169 - COMPARTIMENTAÇÃO CLIMÁTICA DA BACIA DO RIO DAS GARÇAS PE PARA FINS DE APROVEITAMENTO AGRÍCOLA. Daniella Azevedo de A.
Costa, Ercília Torres Steinke
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171 - CAMPOS PERDIDOS: SIGNIFICADO E SIGNIFICÂNCIA.. Elves Marcelo
Barreto Pereira, Andréa dos Santos Coelho
173 - CONDICIONANTES GEO-HIDROECOLÓGICOS DE
VOÇOROCAMENTOS EM CABECEIRAS DE DRENAGEM, BANANAL-SP
Otavio M. da Rocha Leão, Paulo J. Leal, Daniel M. Preza, Ana Luíza Coelho
Netto
175 - ESTRUTURA DA FLORESTA ATLÂNTICA DE ENCOSTA E
ARQUITETURA DE RAÍZES ARBÓREAS: MACIÇO DA TIJUCA - RJ. Rodrigo
Otávio Neri de Campos Basile, André Batista de Negreiros, Felipe Lima Campos
Guimarães Miguel, Ana Luiza Coelho Netto
176 - RESULTANTES BIOGEOGRÁFICAS E DA HISTÓRIA AMBIENTAL NA
SUCESSÃO ECOLÓGICA EM UM TRECHO DE MATA ATLÂNTICA NO
MACIÇO DA PEDRA BRANCA, RJ. Alexandro Solórzano, Rogério Ribeiro de
Oliveira
177 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANGIRN. Josemberg Pessoa Borges, Maria Francisca de Jesus Lírio Ramalho
179 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DA FOLHA DE GRAVATAÍ (SH.22X-C e D). Adriane Ester Bülow
181 - ESTUDO GEOAMBIENTAL DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS
PIRANGI, CATU E DOCE – RN. Maria Francisca de Jesus Lírio Ramalho, Salim
Kalil Aby Faraj Filho, Josemberg Pessoa Borges, Hanyel Pessoa Paiva
183 - ANÁLISE MORFOLÓGICA DOS SOLOS DAS TOPOSSEQÜÊNCIAS
POUSINHOS E BOIKO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO XAXIM –
PRUDENTÓPOLIS – PR. Nelson Douhi, Manoel Luiz dos Santos, Nelson
Vicente L Gaspareto
187 - ANÁLISE FÍSICA APLICADA A GEOGRAFIA: DESENVOLVIMENTO
METODOLÓGICO SOBRE PESQUISA GEOMORFOLÓGICA DA BACIA DO
RIO MUCURI - MG / BA. Caio Mário Ferraz, Jeanne Domingues Santos, Patrícia
Mara Lage Simões, Rafael Rangel Giovanini, Allaoua Saadi
190 - DEGRADAÇÃO DA CAATINGA NO SERIDÓ PARAIBANO E AS
TENDÊNCIAS AO PROCESSO DE “DESERTIFICAÇÃO. Eduardo Rubens de
Medeiros, Maria José Vicente de Barros, Paulo Roberto de Oliveira Rosa
197 - IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS CAUSADOS
POR EFLUENTES DO AUTOPOSTO BRAZUCA LTDA EM SOBRADINHO -DF
Ruth Elias de Paula Laranja, Maria Eduarda Miranda Fischer
198 - MAPEAMENTO DAS ÁREAS SUSCEPTÍVEIS A ESCORREGAMENTOS
RASOS NO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR (BA), UTILIZANDO OS
PARÂMETROS FÍSICOS DIFERENCIADOS PARA CADA CLASSE DE SOLO.
Verônica Moreira Ramos, Renato Fontes Guimarães, André Luciancencov
Redivo, Osmar Abílio de Carvalho Junior
204 - DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
URBANOS NA BACIA DO RIO QUITANDINHA - ALTO CURSO DO RIO
PIABANHA - 1º DISTRITO DE PETRÓPOLIS/RJ. Lívia Guimarães de Andrade,
Anderson Chagas de Oliveira, Antonio Jose Teixeira Guerra
207 - BACIAS HIDROGRÁFICAS COMO UNIDADE DE ANÁLISE DE
PROCESSOS DE EXPANSÃO URBANA DESORDENADA: O CASO DA BACIA
DO CÓRREGO DO NADO - BELO HORIZONTE/MG. Frederico W. Azevedo
Lopes, Diego Rodrigues Macedo, Isaac Henriques Medeiros, Glauco J. Matos
Umbelino, Antônio Pereira Magalhaes Jr
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208 - VARIABILIDADE PLUVIOMÉTRICA NO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
(Resultado Parcial). Regina Maria Lopes, Zilda De Fátima Mariano, Iraci Scopel,
João Batista Pereira Cabral, Hildeu Ferreira De Assunção
210 - O PAPEL DOS GRANDES DETRITOS ORGÂNICOS NA MORFOLOGIA E
SEDIMENTOLOGIA EM CANAIS DE CABECEIRA DE DRENAGEM. Oscar V. Q.
Fernandez
212 - DINÂMICA DA PAISAGEM DA AREA NORDESTE DA ILHA DO
MARANHÃO. Márcia Fernanda Pereira Gonçalves, Lenir Cardoso Brito, Simone
Cristina de Oliveira Silva, Antonio Cordeiro Feitosa
214 - PARCELAMENTOS IRREGULARES E EROSÃO DOS SOLOS AO
LONGO DA BR-040 EM RIBEIRÃO DAS NEVES –MG. Andre Luiz Nascentes
Coelho
215 - DINÂMICA SEDIMENTOLÓGICA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO PALMITO
E SUAS INTERAÇÕES COM O USO E OCUPAÇÃO NA SUA BACIA. Bruna
Tiago Almeida, Paulo Cesar Rocha
216 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A VARIABILIDADE HIDROLÓGICA DO ALTO
RIO PARANÁ PAULO CESAR ROCHA. Éder Comunello, Edvard Elias De
Souza Filho
218 - ANÁLISE DE FATORES GEOGRÁFICOS QUE INFLUENCIAM A
SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO
IBITIPOCA -LIMA DUARTE –MG. Daniel Fontana Baptista da Silva, Érica
Cristina Nogueira dos Santos e Mara Lúcia Rodrigues Costa
219 - CARACTERÍSTICAS PEDOMORFOLÓGICAS DA TOPOSSEQÜÊNCIA
DE SOLOS FRENTINO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR: SUAS
RELAÇÕES E IMPLICAÇÕES NOS PROCESSOS EROSIVOS. José Edézio da
Cunha, Maristela Denise Moresco
226 - IMPACTOS AMBIENTAIS DA MONOCULTURA DA SOJA, NO MUNICÍPIO
DE BALSAS-MA. Lenir Cardoso Brito, Marcia Silva Furtado, Antonio Cordeiro
Feitosa
229 - CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DO RESERVATÓRIO DE
CACHOEIRA DOURADA – GO/MG (FASE – 1). João Batista Pereira Cabral;
Luiz Alberto Fernandes; Iraci Scopel; Regina Maria Lopes, Romário Rosa de
Sousa; Volnan Vieira de Freitas; Raquel Souza Moraes. Sebastião Alves da
Silva
233 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO DE FEIÇÕES
EROSIVAS LINEARES E CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS NA BACIA DO
CÓRREGO DA CACHOEIRA. MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ. Thiago
Pinto da Silva, Carla Maciel Salgado, Josilda Rodrigues da Silva de Moura
238 - A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS COMO AUXILÍO NA
ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA PARA A
IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS AGRICULTÁVEIS NOS MUNICÍPIOS DE ITAARA E
SANTA MARIA - RIO GRANDE DO SUL. Kalina Salaib Springer, Rafael Alves
Costa, Roberto Cassol, Waterloo Pereira Filho
241 - AS INTERVENÇÕES ESPACIAIS NO MEIO FÍSICO DO VALE DO RIO
SÃO JOÃO-RJ. Rodrigo da Costa Caetano
243 - ARBORIZAÇÃO URBANA NO RIO DE JANEIRO (RJ): PROPOSTA DE
MANEJO E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA DO PODER PÚBLICO. Luis Otávio
de Carvalho Simões, Bárbara Balzana Mendes Pires, Humberto Marotta Ribeiro,
Alexander Josef Sá Tobias da Costa.
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244 - UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE GEOESTATÍSTICA DO SIG SPRING/
INPE: ESTUDO DE CASO - PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA
ADJACENTE AO CABO FRIO - RJ, BRASIL. Raquel Dezidério Souto, Liane M.
Azevedo Dornelles
246 - DEGRADAÇÃO DOS AMBIENTES NATURAIS DO PLANO SEDIMENTAR
COSTEIRO DE BIGUAÇU – SC. Edison Fortes, Susana Volkmer
247 - ANÁLISE PRELIMINAR DA GEOMORFOLOGIA DOS TERRENOS
VULCÂNICOS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO DO PARANÁ. Susana
Volkmer, Edison Fortes
248 -POTENCIAL PARA O TURISMO ECOLÓGICO DAS TRILHAS RIO
GRANDE E CAMORIM - PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA (PEPBRJ). Vivian Castilho da Costa, Nadja Maria Castilho da Costa, Flávia Alves de
Oliveira, Paloma Sol Herz Cunha, Wilde Itaborahy Ferreira, Olívia Maria de
Oliveira Carvalho, Jorge Victorino Pires Jr.
257 - MAPEAMENTO DO USO/COBERTURA DO SOLO E CICATRIZES
EROSIVAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS VERTENTES NORTE E SUL
DO MACIÇO DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ. Bárbara Balzana Mendes
Pires, Luis Otávio de Carvalho Simões, Humberto Marotta Ribeiro, Cristiane
Gomes Carneiro e Alexander Josef Sá Tobias da Costa.
261 - AS ONDAS DE CALOR NA REGIÃO CENTRAL DO RS ENTRE OS
MESES DE MAIO A OUTUBRO. Paula Savegnago Rossato, Maria Da Graça
Barros Sartori, Luis Rodrigo Missio
262 - CORRELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO DAS VERTENTES E O USO DO
SOLO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS ARROIO TRAVESSEIRO E SANGA DO
VELOCINDO – RS. Juliana Henz, Renata Dias Silveira, Roberto Cassol,
Waterloo Pereira Filho
263 - ANÁLISE DA INSOLAÇÃO DIRETA NAS VERTENTES DO BAIRRO
CENTRO DA CIDADE DE SANTA MARIA-RS. Alexandre Pistoia Saydelles,
Maria da Graça Barros Sartori
265 - ÁREAS DE RISCO GEOMORFOLÓGICO NA MICROBACIA
HIDROGRÁFICA DO PASSO DA AREIA, SANTA MARIA/RS. Edson Luis de
Almeida Oliveira, Bernadete Weber Reckziegel, Luis Eduardo de Souza Robaina
270 - PROCESSOS DE URBANIZAÇÃO E IMPACTOS AMBIENTAIS AO
LONGO DOS RIOS BOMBA E IMBUASSU - SG/RJ. Gustavo Wagner de Souza,
Graziane Francini Pereira Pinto, Reginaldo Palma, Jose Antonio Baptista Neto.
271 - MORFOLOGIA DO RELEVO E OCORRÊNCIAS EROSIVAS LINEARES
NA ALTA BACIA DO RIO ARAGUAIA, GO/MT. M. G. S. Barbalho; S. S. De
Castro; A.. B Campos; C. M .De Medeiros
272 - CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO CAMPUS DA UFSM,
SANTA MARIA-RS. Juliê Lourenço da Rosa, Maria da Graça Barros Sartori,
Renata Dias Silveira, Luis Rodrigo Missio
275 - AS DISPARIDADES EXISTENTES ENTRE A PROTEÇÃO AMBIENTAL E
AS ATIVIDADES ECONÔMICAS EXERCIDAS EM ÁREAS “NATURAIS”
ANALISADAS EM ITAMBI – RJ. Arthur L. De Albuquerque, L. C. Bertolino, C, M,
D Leles
276 - PROBLEMAS SÓCIO-AMBIENTAIS NA BACIA DO IPITANGA
SALVADOR/BAHIA. Maria Eduarda Travassos Cotta
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281 - IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PROPÍCIAS AO REFLORESTAMENTO E/
OU FLORESTAMENTO A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE
GEOPROCESSENTO. UM ESTUDO DE CASO: A MICROBACIA DO RIO DO
PEIXE – MG. Martinelli da Rocha Balthazar, Bárbara da Silva Santiago, Raquel
Fernandes Rezende, Flavio Áglio do Carmo, cássia de Castro Martins Ferreira.
282 - MORFOLOGIA DO RELEVO E OCORRÊNCIAS EROSIVAS LINEARES
NA ALTA BACIA DO RIO ARAGUAIA, GO/MT. M. G. S. Barbalho; S. S. De
Castro; A. Campos, C. M. De B.Medeiros
283 - A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/
MG. Bárbara Da Silva Santiago, Raquel Fernandes Rezende, Flávio Áglio Do
Carmo, Martinelli Da Rocha Balthazar, Cássia De Castro Martins Ferreira
284 - DIAGNÓSTICO GEO-BIOFÍSICO DE UM CASO DE FRAGMENTAÇÃO DA
FLORESTA ATLÂNTICA NA BACIA DO RIO MACACU (RJ).Thiago Ferreira
Pinheiro Dias Pereira, Evaristo Castro Junior
289 - ALTERAÇÕES E IMPACTOS AMBIENTAIS NA MICRO-BACIA DO
ANGELIM-ES AO LONGO DE VINTE E CINCO ANOS (1975-2000). Leonardo
Matiazzi Corrêa, Antonia Brito Rodrigues Frattolillo
290 - CARACTERIZAÇÃO DO RELEVO DOS MUNICÍPIOS DE ABAÍRA E RIO
DE CONTAS PARA O CONHECIMENTO DA DIVERSIDADE DE AMBIENTES
NATURAIS DA CHAPADA DIAMANTINA – BAHIA. Rita de Cássia Ferreira
Hagge, Joselisa Maria Chaves, Washington de Jesus Sant’anna Franca Rocha,
Carlos César Uchoa
291 - ESTUDOS DA POLUIÇÃO VEICULAR DE JUIZ DE FORA - MG Pedro
Higgins Ferreira de Lima, Nathan Belcavello de Oliveira, Cássia de Castro
Martins Ferreira, Luiz Alberto Martins
292 - MODELADO DO RELEVO E PROCESSOS EROSIVOS NA MICROBACIA
DO ARROIO CADENA/SANTA MARIA-RS. Cristiane Regina Michelon; Mauro
Kumpfer Werlang
293 - DETERMINAÇÃO DA EROSIVIDADE DA CHUVA E CORRELAÇÃO COM
OS EVENTOS DE INUNDAÇÕES, ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS NA
CIDADE DE SANTA MARIA-RS. Elisângela Rosemeri Curti Martins; Mauro
Kumpfer Werlang
294 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE VIAMÃO/RS.
André Luiz Proença, Nina Simone V. Moura Fujimoto
297 - A APROPRIAÇÃO DOS AMBIENTES DE NASCENTES: O CASO DE
TERESÓPOLIS-RJ. Robson Monteiro dos Santos, Jorge Soares Marques
301 - DOENÇAS SAZONAIS NA CIDADE DE BELÉM - UMA INTRODUÇÃO À
CLIMATOLOGIA MÉDICA. Andréa Santos Coelho, Ana Mª Medeiros Furtado,
Cláudia Ribeiro
302 - INFLUÊNCIA DOS EVENTOS EXTREMOS DA OSCILAÇÃO SUL NA
PRECIPITAÇÃO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS. Antônio Carlos de
Carvalho Melo Filho
303 - VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DO FLUXO EM CANAIS FLUVIAIS DE
PRIMEIRA ORDEM, TRECHO SUPERIOR DO CÓRREGO GUAVIRÁ,
MARECHAL CÂNDIDO RONDON, PR. Carlos Sander, Manoel Luiz dos Santos,
Oscar Vicente Quinonez Fernandez
307 - EVOLUÇÃO DA COBERTURA PEDOLÓGICA EM ÁREAS DE SOLOS
DESENVOLVIDOS A PARTIR DO ARENITO CAIUÁ: REGIÃO NOROESTE DO
ESTADO DO PARANÁ. Vanda Moreira Martins
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308 - ELABORAÇAO DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS BÁSICOS PARA
ESTUDO GEOMORFOLÓGICO NO COMPLEXO HÍDRICO DA BAÍA DA
BABITONGA, SC. Fabiano A.Oliveira, Alexandre M. Mazzer, Monica L.
Gonçalves, Naum A. Santana
309 - DADOS METEOROLÓGICOS E A INFLUÊNCIA DO EL NIÑO E LA NIÑA
SOBRE O CLIMA NA CIDADE DE ITAJAÍ - SANTA CATARINA. Giseli Debortoli,
Sergey Alex De Araújo, Homero Haymussi, Fabricio Estevo Da Silva
310 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-HÍDRICA E DA SUSCETIBILIDADE A
VOÇOROCAMENTO DOS SOLOS DA SUB-BACIA DO CÓRREGO QUEIXADA,
NA ALTA BACIA DO RIO ARAGUAIA-GO. Gilberto Viana Marinho
312 - LIXO FLUVIAL NA MARGEM DIREITA DA FOZ DO RIO NEGRO: UM
ESTUDO DE (DES) CASO. Estefania Souza Silva, Maria Salomé de
Albuquerque Toledano, José Alberto Lima de Carvalho
314 - LAGOA INTERLAGOS: QUALIDADE AMBIENTAL E ADENSAMENTO
URBANO. Maria Ivete Soares de Almeida, Iara Soares de França
315 -A FLORESTA INFLUENCIANDO O URBANO NA CONSTRUÇÃO DE UMA
CIDADE SUSTENTÁVEL PARA AMAZÔNIA: O CASO DE RIO BRANCO. Jairon
Alcir Santos Do Nascimento
316 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DO SEMI-ÁRIDO BAIANO: EXEMPLO DO
DISTRITO DE JAGUARA, FEIRA DE SANTANA. Marilda Santos-Pinto, Jane
Claúdia Teixeira França, Angela Cardoso Souza, Maria José Marinho Rego.

317 - ANÁLISE MULTITEMPORAL DA COBERTURA VEGETAL DO MUNICÍPIO
DE BARREIRINHAS-MA UTILIZANDO TÉCNICAS DE SENSOREAMENTO
REMOTO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA. José Renato Silva
Foicinha, Elcylene mandes Rodrigues.
318 - CONSEQÜÊNCIAS DE UMA OCUPAÇÃO INTENSA PARA O AMBIENTE
LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ: O CASO DAS LAGOAS DE JACAREPAGUÁ,
CAMORIM E TIJUCA. Leonardo Correa Pimenta, Jorge Soares Marques
319 – GÊNESE E EVOLUÇÃO DOS SOLOS NA BACIA DO CÓRREGO DO
QUEBRA, ESPINHAÇO MERIDIONAL, GOUVEIA – MG. Leonardo Cristian
Rocha, Vilma Lúcia Macagnan Carvalho
325 - ASPECTOS DA ALTERAÇÃO SUPERFICIAL E DA
PEDOGEOMORFOLOGIA NO SUL DO COMPLEXO BAÇÃO, QUADRILÁTERO
FERRÍFERO, MG. Múcio do Amaral Figueiredo, Angélica Fortes D. Varajão,
José Domingos Fabris; Ivan Soares Loutfi
328 - SOLOS DA BACIA DO RIBEIRÃO CHIQUEIRO EM GOUVEIA-MG
REALACIONADOS AOS TIPOS DE UNIDADES FISIOGRÁFICAS LOCAIS. Saul
Moreira Silva, Cristiane Valéria de Oliveira
330 - APLICAÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE ROSGEN NOS
CÓRREGOS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR). Valdir Rohenkohl,
Oscar V. Q. Fernandez
331 - CARTOGRAFIA DA TRANSFORMAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA
COBERTURA VEGETAL A PARTIR DO SENSORIAMENTO REMOTO APLICAÇÃO AO MUNICÍPIO DE UBATUBA, LITORAL NORTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO. Andrea de Castro Panizza, Ailton Luchiari, Jérôme Fournier
339 - IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS NAS CARACTERÍSTICAS E
PROPRIEDADES DE UM SOLO SOB COBERTURA VEGETAL DISTINTA NA
MICROBACIA DA ESTRANGINA, PETRÓPOLIS, RJ. Fernanda Araújo dos
Santos e Neusa Maria Costa Mafra, Beata Emoke Madari
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340 - AVALIAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL DECORRENTE DE ATIVIDADE
GARIMPEIRA NA REGIÃO DO RIO GURUPI – MA. Josimar Ribeiro de Almeida,
Laís Alencar de Aguiar, R. Ricardo B. Cunha Rachid
341 - INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E O USO DOS RECURSOS HÍDRICOS EM
ÁREAS DE GRANDES PROJETOS HIDROELÉTRICOS: O CASO DE TUCURUÍ
(PA). Paulo Alves de Melo, Prof. Dr. Gilberto de Miranda Rocha, Geraldo
Fabrício P. De Almeida.
342 - A GESTÃO DA ÁGUA NA CIDADE DE TUCURUÍ (PA): ANÁLISE DA
REDE DE ABASTECIMENTO LOCAL. Prof. Dr. Gilberto de Miranda Rocha,
Izaura Cristina Nunes Pereira, Michelle Sena da Silva.
345 - AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DOS SOLOS E SUA
IMPORTÂNCIA NOS PROCESSOS EROSIVOS - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
DO DGEO - UERJ/FFP. C.M. D. Leles, A.V.F.A. Bertolino, A.P. Souza e J.P.L
Miranda
347 - MORFOTECTÔNICA E SUA RELAÇÃO COM A PEDOGÊNESE
DIFERENCIADA EM DEPÓSITOS ALUVIAIS NA BACIA DO RIO BONITO,
PETRÓPOLIS, RJ, Laura Delgado Mendes; Ambrosina Helena Ferreira Gontijo;
Neusa Maria Costa Mafra, Nelson Ferreira Fernandes
348 - ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DOS SOLOS EM PARCELAS
DE EROSÃO SOB DISTINTOS MANEJOS EM PATY DO ALFERES - RJ :
SUBSÍDIO PARA O PLANEJAMENTO AMBIENTAL EM ÁREAS AGRÍCOLAS
João Paulo Lima de Miranda,Andréa Paula de Souza, Aline Santos Lopes,
Nelson Ferreira Fernandes; Ana Valéria Freire Allemão Bertolino, Hélder Lages
Jardim
349 - MONITORAMENTO DO POTENCIAL MATRICIAL, DAS PERDAS DE
SOLO E DA ÁGUA PARA DIFERENTES TÉCNICAS DE MANEJO DO SOLO,
DURANTE O EVENTO PLUVIOMÉTRICO: CAMPUS EXPERIMENTAL DA
PESAGRO (PATY DO ALFERES/RJ). A.P. Souza, F.M.S. Souza A.S. Lopes, R.
A.T. Gomes, J.P.L. Miranda e N.F. Fernandes; H.L. Jardim, A.V.F.A. Bertolino
352 - MONITORAMENTO HIDROLÓGICO EM VOÇOROCA SUBMETIDA À
PRÁTICAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: AEROPORTO
INTERNACIONAL – RJ. H. Portocarrero; N.F. Fernandes e D.C. Ângelo; G.F
Carvalho; A.G. Andrade, B.B Simões e F.O Araújo
353 - MONITORAMENTO DOS FLUXOS DE ÁGUA SOB DIFERENTES
TÉCNICAS DE MANEJO E USO: IMPORTÂNCIA NA ANÁLISE DOS
PROCESSOS EROSIVOS -CAMPUS EXPERIMENTAL DE AVELAR, RJ. Ana
Valéria F. A. Bertolino; A.P.Souza e N.F.Fernandes
354 - CORREDOR BIOCEÁNICO LOS LIBERTADORES: RIESGOS DE LA VÍA
EN LA SECCIÓN ANDINA DE CHILE (Los Andes – Complejo Los Libertadores).
F. J. Ferrando A.
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X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA
X SBGFA

Eixo 1 – Aplicação da geografia física ao ensino
1.1 – Ensinos fundamental e médio
011 - O RIO GRANDE DO SUL ATRAVÉS DO TEMPO GEOLÓGICO: PROPOSTA
DIDÁTICA
Fábio Marcelo Breunig; Matheus Oliveira Paz; Luís Eduardo De Souza Robaina; Edgardo
Ramos Medeiros; Carlos Alberto Pires; Lucélia Brum (UFSM).
Palavras chave: Ensino; geologia; Material Didático
O estudo geográfico de uma região estaria incompleto sem o estudo de sua
estrutura geológica, base de sustentação do relevo, fator condicionante para inúmeros
outros elementos de uma paisagem como a vegetação e hidrografia. Além disso, é um
fator determinante para inúmeras atividades econômicas ligadas à exploração de
recursos naturais, portanto, caracterizando geograficamente um espaço.Dentro da
estrutura educacional vigente, os alunos do Ensino Fundamental e Médio tem contato
com o estudo da Geologia através das disciplinas de Ciência e Geografia, entretanto
muito restrito, tendo em vista a carga horária prevista para este componente curricular e,
a quase total ausência de pesquisa cientifica nestes níveis de ensino. Este lapso acaba
negando aos estudantes um embasamento teórico, que faria com que compreendessem
melhor a verdadeira e fascinante dinâmica da natureza a partir de suas metamorfoses.
030 - EXERCÍCIO DE GEOGRAFIA FÍSICA E DE CIDADANIA: RELATO DE UMA
EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO PÚBLICO NOTURNO
Maria Alcina Quintela (Colégio Estadual México - CEM)
Palavras - chave: Geografia Fisica. Cidadania. Ensino
A partir dos poucos recursos materiais disponíveis, do estímulo à criatividade e
das habilidades manuais dos alunos, os conceitos teóricos apreendidos nas aulas de
Geografia, no Colégio Estadual México, tomam a forma prática, concreta, através da
construção de maquetes. O resultado final é o "conhecimento construído" pelos próprios
alunos. A culminância desse processo é a exposição das melhores maquetes,
oportunidade de divulgação dos trabalhos, valorização dos mesmos e elevação da autoestima de seus autores.
Após estudarem a estrutura geológica, a gênese e o modelado brasileiro, os
alunos, divididos em grupos, realizaram uma maquete do relevo das regiões brasileiras,
segundo o IBGE.
A realização de tais maquetes foi acompanhada de um rigoroso cuidado na
aplicação das noções de escala, curvas de nível, disposição das formas de relevo e seu
relacionamento com a rede hidrográfica e com os limites estaduais e regionais.

29

As maquetes permitiram aos alunos assumirem o papel de construtores de seu
próprio conhecimento e da própria "construção conjunta do Brasil" pois, somente através
da integração com os outros grupos é que se obtinha o produto final: a maquete do
relevo brasileiro.
Durante a exposição, surgiu a idéia de adaptar as maquetes para que pudessem
servir nos estudos do relevo brasileiro por deficientes visuais. Com o apoio do Instituto
Benjamin Constant, os alunos adaptaram as legendas das maquetes para a linguagem
Braille, a fim de que fossem expostas no próprio Instituto.
O sucesso dessa exposição deu a estes trabalhos escolares uma função social,
não imaginada inicialmente, mas que acabou reforçando um dos objetivos iniciais da
realização dos mesmos: o resgate e o aprimoramento da auto-estima dos alunos que os
realizaram.
038 - A GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: UMA ANÁLISE CRÍTICA.
Wagner Sena Passos (UFF)
Palavras-chave: Ensino - livro didático - educação ambiental
Há décadas a Geografia vem convivendo com a dicotomia entre Geografia Física
x Geografia Humana. Isso acaba refletindo nos professores de Geografia de ensino
fundamental e médio que, apoiando-se em livros didáticos inadequados acabam por
fazer uma abordagem que separa o quadro natural do quadro social. “Então, como deve
ser feita uma abordagem do quadro físico?” “Poderá a Geografia renunciar ao estudo da
natureza nos ensinos fundamental e médio?”
Quando executamos uma análise dos livros didáticos (de ensino fundamental),
em relação ao conteúdo adotado para a Geografia Física, percebe-se que tal conteúdo
distribui-se de forma irregular ao longo dos volumes, pois o quadro físico restringe-se ao
terceiro ciclo (antiga 5ª e 6ª séries e em alguns livros da antiga 7ª e 8ª - quarto cicloaborda-se de forma rarefeita na parte de Geografia Regional do mundo) e, ainda, “na
observação do sumário dos livros nota-se um maior volume de conteúdos de Geografia
Humana em detrimento da Geografia Física e estes, encontram-se dispostos sempre nos
últimos capítulos das obras didáticas, o que leva, muitas das vezes a não serem
ministrados por falta de tempo hábil...” (Filho et al., 1996). “Se ao aluno não escapa a
transformação da natureza, por que abordá-la em separado, sem relação com o social ?”
(Vlach, 1989). Voltando as perguntas que antecedem a esta, devemos perceber que o
quadro físico é a “(...) base material onde a produção espacial se desenvolve através de
seus arranjos econômicos e sociais” (Carvalho, 1989). Deve-se ressaltar, ainda, que “o
estudo da natureza sempre constituiu uma das bases sobre a qual se estruturou o
conhecimento geográfico” (Rua et al., 1993).
057 - SISPLAMTE 5as COM GIS: GEOGRAFIA INTEGRANDO CONCEITOS.
Liane Maria Azevedo Dornelles, Glaucia Candida de Queiroz Mattos, Samara Karine da
Silva, Maria Valéria Ramos Ferreira, Luiz Henrique Aguiar de Azevedo, Marcelo dos
Santos Salomão, Karla de Almeida Cristello (UERJ)
Palavras-chave: Sisplamte, 5a série, Gis
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Sistema de Informação Geográfica (SIG/GIS-Geographical Information System)
consiste numa ferramenta para análise de dados espaciais podendo ser introduzida em
atividades de ensino, em diferentes níveis. Este trabalho descreve a modelagem e
implementação do programa SISPLAMTE 5as COM GIS, introduzindo professores e
estudantes de 5a série aos conceitos básicos de SIG, associados a tópicos especiais
relacionados ao ensino de Artes: dança no Brasil; Ciências Naturais: rochas, minerais e
minérios, integrando conceitos; Educação Física: caracterização de esportes em geral;
Geografia: impactos ambientais envolvendo enchentes e movimentos de massa, relevo
submarino e coordenadas geográficas; História: Brasil de ontem e hoje sob a ótica das
capitanias hereditárias; Inglês: vocabulário associado à temática GIS; Língua
Portuguesa: dialetos das diferentes regiões do país; Matemática: geometria no espaço e
a tecnologia GIS, com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
As etapas de implantação do programa consistiram na determinação da base do
projeto, requisitos gerais do sistema, aquisição dos dados, preparo, digitalização e
edição de mapas (topográfico, vegetação nativa, geológico, solos, geomorfológico, entre
outros), produção e digitação de textos e testes com o sistema. Através do SISPLAMTE
5as COM GIS os alunos poderão trabalhar com distintos mapas, questionar, analisar,
comparar, organizar e correlacionar informações, favorecendo a fixação de conceitos em
SIG. (CNPq: 55.2216/02-0)
069 - IMAGENS DE SATÉLITES E MAQUETES: PRODUÇÃO E USO.
Manoel Ricardo Simões (UERJ)
Palavras-chave: Imagens de satélite – maquetes – cartografia
A maquete é um instrumento didático de grande importância no processo de
ensino-aprendizagem de Geografia, pois permite múltiplos usos. A sua principal utilidade
é recriar, numa escala grande, as formas de relevo presentes na Natureza. Todavia,
muitas vezes os alunos não conseguem fazer a ligação entre as formas representadas
em três dimensões e o mapa, bidimensional, a partir do qual esta representação foi
construída. Assim, temos uma desconexão entre duas formas de representar as formas
do relevo.
A maquete produzida a partir de imagens de satélite é uma tentativa de criar,
numa escala reduzida, uma representação do relevo e da ocupação humana mais
próxima do real.
As técnicas utilizadas para a produção de maquetes a partir de imagens de
satélite são praticamente as mesmas que se utilizam para produzir as maquetes
tradicionais. As diferenças ficam por conta do material empregado e, principalmente, no
acabamento.
Para se elaborar a maquete é necessário definir qual é a área a ser representada.
Depois é necessário ter acesso à imagem de satélite e à(s) folha(s) topográfica(s) ou
mapa(s) da área. Para que a maquete tenha uma forma semelhante às encontradas na
natureza é necessário que a escala vertical, ou seja, a altura da maquete, esteja
proporcional a escala horizontal. Num terceiro momento é preciso verificar quantas
cópias da imagem serão feitas que devem ser em fotocópias coloridas. Para minimizar
os custos pode se utilizar a mesma cópia colorida para várias curvas de nível. A seguir
inicia-se um processo de recorte e colagem e de acabamento que permite uma
vizualização em terceira dimensão da imagem de satélite, propiciando um efeito visual e
didático bem interessante.
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086 - O ESTUDO DO CLIMA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Monique Cristine de Britto,Raphael de Freitas Saldanha, Helen de Oliveira Faria, Liliane
Rinco, Luiz Alberto Martins (UFJF)
Palavras chave: Climatologia, Ensino
Uma análise criteriosa da climatologia (como assunto integrante da grade
curricular de geografia nos ensinos fundamental e médio) demonstram que os estudos
da atmosfera, não correspondem mais à realidade. Isto acontece porque, os aspectos
abordados nos conteúdos disciplinares, na maioria das vezes, fundamentam–se em
parâmetros estáticos e em combinações médias, que pouco auxiliam o entendimento do
clima como significativo fator que influencia a produção do espaço geográfico.
Hoje é imprescindível que sejam incorporadas, às práticas pedagógicas, noções
de “ritmo” e de “sucessão” que transformam o clima em um atributo dinâmico.
Neste sentido o Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental da Universidade
Federal de Juiz de Fora, detentor de um banco de dados climatológicos formado a partir
de uma rede composta pela Estação Climatológica Principal – convênio UFJF/ INMET –
e por postos de observação de temperatura e precipitação distribuídos em vários locais
da área urbana de Juiz de Fora, buscou uma parceria com a Casa da Natureza, espaço
que faz parte da política ambiental da empresa Belgo Juiz de Fora que desenvolve
trabalhos de Ciências ambientais com alunos do ciclo intermediário do ensino
fundamental.
O objetivo desta parceria é difundir, a princípio com os alunos que a Casa da
Natureza atende, informações que estimulem o raciocínio e propiciem o avanço de
conhecimentos e noções mais complexas sobre os processos interativos que se
estabelecem entre o clima e as características dos espaços.
A metodologia da presente proposta consiste na elaboração de um informativo
impresso com a distribuição geográfica dos atributos meteorológicos, que serão
explorados conjuntamente com os facilitadores da Casa da Natureza, quando os alunos
serão levados a perceber as diferenças na distribuição da temperatura e precipitação na
área urbana do município e apreender mecanismos desencadeadores de fenômenos
relacionados à “ilha de calor”, “movimentos de massa”, “inversão térmica”, “enchentes”,
entre outros.
119 - AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DA CIÊNCIA DO SOLO EM LIVROS DIDÁTICOS
DE GEOGRAFIA DO ENSINO MÉDIO.
Amorim, Reis Raul E Moreau, Ana Maria Souza Santos (Universidade Estadual de Santa
Cruz)
Palavras-chave: Ensino, Geografia, Solo
O solo é pouco conhecido por aqueles que o utilizam e pelos que dele vivem.
Muitos fracassos agrícolas, muitas migrações rurais, erosão acelerada e contaminação
dos mananciais são apontados como resultantes desse desconhecimento. Os alunos de
graduação oferecem resistência e dificuldade na aprendizagem dos conteúdos
referentes a Ciência do Solo e os elementos desta ciência, que deveriam ser abordados
no Ensino Fundamental e Médio, são diagnosticados como deficientes e pouco atrativos
por não inserirem os conhecimentos de solo no contexto de vida dos alunos. Assim,
objetivou-se neste trabalho, analisar os conteúdos de solo dos livros didáticos de Ensino
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Médio do Sul da Bahia. Identificou-se os livros de geografia adotados nas escolas
públicas e particulares do Sul da Bahia e, posteriormente, foi realizada uma análise dos
aspectos relacionados à forma de abordagem da ciência do solo, conceitos de solo,
processos de formação do solo, intemperismo, morfologia do solo, sistema de
classificação e uso do solo. Tal análise revelou que o conteúdo é simplificado e muito
pouco explorado, restringindo-se a apresentar como funções dos solos as atividades
relacionadas com a agropecuária ou estudos preservacionistas com fins ecológicos. Os
livros ainda apresentam-se mais ligados a Geografia Tradicional, onde estudo
monográfico e dissociados dos temas predominam. Identificou-se, por parte dos autores,
uma simplificação dada ao tema, enfoque meramente agrícola, diversidade de conceitos
de solo e todos sem um enfoque geográfico, além da utilização inadequada do sistema
de classificação natural ao invés do sistema brasileiro, desenvolvido pela EMBRAPA
(1999). Deste modo, a ciência do solo deve ser abordada segundo as concepções das
novas correntes do pensamento geográfico, enfocando o tema na relação entre a
natureza, trabalho e sociedade. O solo deve ser caracterizado como um elemento
natural, como um recurso utilizado e explorado pelas diversas sociedades com diferentes
finalidades e técnicas.
157- O APREENDIDO DE CARTOGRAFIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DE 5a A 8a SÉRIE NAS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE ITAPÉ-BA.
Aryany M. dos Vales Santana, Eliana Trindade F. Fontes, Ednice de Oliveira Fontes
(Universidade Estadual de Santa Cruz.)
Palavras Chave: Ensino e cartografia
A formação do educando deve ampliar sua visão de mundo e desenvolver o
senso crítico. Para isso, faz-se necessário que a escola acolha os alunos e sua vivência,
que deverá servir de base no processo ensino-aprendizagem. o estudo da linguagem
cartográfica tem reafirmado sua importância desde o início da escolaridade, contribuindo
para sintetizar informações, expressar conhecimentos, estudar situações, etc. - sempre
envolvendo a idéia da produção do espaço sua organização e distribuição. Diante do
exposto, considerou-se relevante realizar um trabalho em escala local, dando enfoque a
importância da Cartografia no ensino fundamental de 5a a 8a série nas escolas
municipal e estadual de Itapé-Ba, identificando e analisando o grau de interesse e as
dificuldades apresentadas por alunos e professores no processo ensino/aprendizagem
da linguagem cartográfica. O presente estudo, foi realizado através de pesquisa de
campo, aplicação de formulários de pesquisa (com professores e alunos) e análise e
interpretação dos dados. Os resultados demonstram, que alunos e professores estão
distantes de atingirem os conteúdos propostos nos PCN'S para o ensino da linguagem
cartográfica, na medida em que muitos não conseguem espacializar as fronteiras do
país, não sabem diferenciar nem localizar paralelos e meridianos em mapas mudos, e
muitos não conseguem fazer uma leitura do mapa que não sejam a de extensão e
localização.

164 - A REPRESENTAÇÃO DO RELEVO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
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Eliane Ferreira Campos Vieira, Dr. Roberto Célio Valadão (UFMG); Dra. Janine Le Sann
(Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira)
Palavras-chaves: Cartografia para escolares, representação do relevo, livro didático do
Ensino Fundamental
A representação do espaço é uma tarefa realizada desde os primórdios da
humanidade. A Cartografia apresenta recursos cada vez mais aprimorados para a
representação do espaço geográfico. Esses recursos constituem importantes
ferramentas no ensino de Geografia e são elementos auxiliares no processo de
construção de conceitos essenciais na exploração do espaço geográfico. A Geografia,
como ciência que busca a compreensão do espaço geográfico, produto da articulação
entre a natureza e a sociedade, oferece ao educando um saber estratégico que permite
pensar o espaço e agir sobre ele, o que requer um conhecimento dos elementos
topográficos e, conseqüentemente, das formas do relevo da superfície terrestre. O
estudo das formas de relevo é um tema de pesquisa instigante e motivador para alunos
do Ensino Fundamental. O entendimento do modelado da paisagem é importante para a
interpretação dos fenômenos geográficos, sendo que o relevo, como elemento natural, é
um componente básico para o entendimento do funcionamento da natureza. No ensino
fundamental, o aprendizado dos conceitos elementares de geomorfologia se apóia,
principalmente, nos recursos presentes nos livros didáticos. Esses livros, originalmente
elaborados para ser um instrumento auxiliar na prática de ensino do professor, muitas
vezes, são utilizados como única fonte de consulta e pesquisa para o desenvolvimento
das aulas. No tocante à Geografia, percebe-se que muitos livros apresentam graves
erros relativos aos termos geomorfológicos. Considerando a qualidade da abordagem do
relevo como um elemento importante na aprendizagem, esse trabalho pretende
averiguar como o tema é contemplado nos livros didáticos de Geografia e quais são os
tipos de representações cartográficas (desenhos, fotografias, imagens de satélites,
bloco-diagramas) utilizadas na construção dos conceitos relacionados ao relevo. Esse
trabalho é parte integrante de uma pesquisa de mestrado que procura estudar as
implicações do processo de aprendizagem de conceitos relacionados ao relevo
utilizando-se recursos cartográficos.

184 - ESBOÇO DOS DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS E FITOGEOGRÁFICOS DO
PARANÁ COMO CONDICIONANTES DA PAISAGEM.
Valdemir Antoneli, Lopes Jaime Sergio Frajuca, Douhi Nelson (UEM)
Palavras-chave: Aspectos físicos, condicionantes, paisagem. Aplicação da GF ao Ensino
- Ensino Médio e Fundamental
Este artigo visa apresentar numa abordagem objetiva e integrada, as principais
características paisagísticas do Paraná e seus condicionantes. Também serão
abordados os estudos de caso dos municípios de Francisco Beltrão, localizado no
Sudoeste paranaense e Prudentópolis localizado no Centro Sul do Paraná. A abordagem
dos estudos de caso busca fornecer um grau de detalhe maior sobre as diferenças
estruturais e paisagísticas encontradas no Paraná. As características da paisagem
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paranaense foram abordadas considerando os aspectos físicos como: clima, litologia,
morfologia, solos e vegetação, procurando integra-los no processo de formação e
diferenciação da fisiologia da paisagem representada pela planície litorânea, serra do
mar, primeiro, segundo e terceiro planaltos.
A carência de estudos sistematizados que enfoquem áreas específicas nos levou
a elaboração deste artigo, no qual são abordados principalmente os condicionantes
físicos na constituição da paisagem. Porém em menores proporções também fazemos
referências aos condicionantes sócio-econômicos que em muito contribuíram e
contribuem para o mosaico atual. É importante ressaltar que as ações antrópicas nem
sempre representam reflexos negativos ao ambiente, daí a preocupação fazer referência
às práticas de ocupação e uso do solo, elemento extremamente importante na
constituição da paisagem.
225 - UM ESTUDO DA GEOCARTOGRAFIA DOS MUNICÍPIOS LIMITES DE
FRANCISCO BELTRÃO – PR - APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
Rodrigo Rafael Kampmann, Profª. Dra Mafalda Nesi Francischett (UNIOESTE)
Palavras chave: Geografia Física – Cartografia - Ensino
As representações mentais, as imagens construídas da vida cotidiana nas cidades e nos
municípios, os registros gráficos, compõem um acervo importante de representações
cartográficas destes locais/lugares. Não se trata somente de localizar o município no
mapa, mas saber qual a relação do mapa enquanto representação e do entendimento no
espaço nele representado. A geocartografia, entendida como estudo do espaço
geográfico e das suas representações, visa conhecer e compreender esta relação no
processo histórico no qual está inserida. O propósito nesta pesquisa foi estudar a
geocartografia dos municípios limites de Francisco Beltrão, objetivando resgatar os
registros, as representações geocartográficas e a partir deles elaborar um material de
apoio didático pedagógico para o Ensino Fundamental. Dos trinta e sete municípios que
compõem a mesorregião sudoeste do Paraná, selecionamos os adjacentes a Francisco
Beltrão pela importância que a proximidade tem na inclusão destes espaços. Somando
num total de dez municípios. Esta pesquisa tem a sua fundamentação teóricometodológica baseada na cartografia de cognição. O levantamento de dados propostos
foram realizados nos órgãos públicos de cada município. Apresentamos a origem e a
formação histórica, identificamos os principais símbolos e significados, alguns aspectos
gerais significativos, bem como os principais locais turísticos. O que identifica e projeta
cada um no contexto local regional sudoestino paranaense, legado no que cada um
produz economicamente. Não há no contexto regional um planejamento que vá além do
local. Através da geocartografia é possível a análise do passado e representação do
presente, o que garante o processo histórico-político-social das cidades e municípios. A
realidade mostra que há carência destes registros dos municípios, isto compromete o
estudo dos mesmos. Assim, este trabalho é um apoio básico para que outras pesquisas
continuem o processo de garantir as representações como fonte de conhecimento.
242 - AS MUDANÇAS NA ABORDAGEM E A DIMINUIÇÃO DA PRESENÇA DA
GEOGRAFIA FÍSICA NO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO DAS PROVAS DE
VESTIBULARES (1974/2003) NO RIO DE JANEIRO
Kelly Souza Costa, Alexander Josef Sá Tobias da Costa (UERJ)
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A análise da evolução do ensino da Geografia nas últimas décadas em nosso
país pode proporcionar um novo olhar sobre seu histórico e sua participação na
atualidade. A Geografia, tanto acadêmica como escolar, é uma ciência dinâmica e como
tal continua se atualizando, acompanhando as mudanças de sua época – com uma
perspectiva voltada para a formação de cidadãos, debatendo o cotidiano social,
analisando não somente fatos, como também os processos desencadeadores destes,
refletindo acontecimentos mundiais e valorizando os aspectos brasileiros.
Esse processo de renovação pelo qual a Geografia vem passando nas últimas
décadas foi analisado através dos concursos de vestibulares no Rio de Janeiro. Essa
metodologia permitiu que algumas conclusões fossem tiradas com relação aos
conteúdos e temáticas que estavam e estão sendo cobrados nessas provas.
Foi possível perceber a presença de currículos voltados para a preparação de
seus alunos, objetivando aprovação nos vestibulares, principalmente os públicos.
Notoriamente, é percebido que determinados conteúdos, de acordo com sua freqüência
nas provas, são negligenciados ou supervalorizados, determinando o que é e o que não
é importante ao aluno aprender.
A ascensão e a decadência da abordagem de determinados conteúdos não se
restringem ao terceiro ano, atingindo todo o ensino médio. Temas específicos como
Cartografia e Geografia Física estão sendo, aos poucos, substituídos e negligenciados
graças à baixa expressividade que possuem nos vestibulares.
Pode-se concluir que o concurso vestibular influencia de forma bastante intensa o
ensino médio. A diminuição de conteúdos de Geografia Física, ao mesmo tempo em que
se expressa o aumento das temáticas relacionadas ao Meio Ambiente, pode trazer
conseqüências inclusive ao ensino superior. A Geografia ensinada no ensino médio é
aquela cobrada pelas bancas elaboradoras dos vestibulares, o que traz para a
Universidade, desde que passou a elaborar suas provas, uma parcela da
responsabilidade sobre o que é importante ser ensinado no ensino médio.
266 - O USO DA MAQUETE NO ENSINO DE GEOGRAFIA FÍSICA PARA DEFICIENTES
VISUAIS.
Edson Andrade Faleiro, Ademir Nogueira Júnior, Delaide Fátima de Oliveira (UNI-BH)
Palavras-chave: tectônica de placas, maquete, deficiente visual
A princípio, a idéia para a oficina de Geomorfologia, a ser realizada dentro da
disciplina Geomorfologia Climática e Estrutural, era construir uma maquete
representativa da tectônica de placas, enquanto processo endógeno responsável pelas
macro formas globais como as cadeias de montanhas. Porém, durante o processo de
seleção da porção do globo a ser representada, de escolha do material a ser utilizado e
a definição da forma e tamanho da representação, novas possibilidades surgiram
ampliando a idéia inicial para a confecção de um recurso didático voltado, também, para
deficientes visuais. O grupo decidiu confeccionar uma maquete composta por três peças
que se juntam como um quebra cabeça. Cada peça refere-se a parte da placa de Nazca,
Sulamericana e Africana. A maquete em forma de quebra cabeça, recebeu textura,
volume e cores diferentes para facilitar a identificação e diferenciação dos aspectos
geológicos e geomorfológicos (manto superior, falhas transcorrentes, placa continental,
placa oceânica e cadeia de montanha) representados. O uso da textura e do volume
diferenciado permitiu que deficientes visuais pudessem explorar o jogo e identificar os
elementos representados, que foram legendados em braile. Os movimentos de
divergência e convergência das placas foram identificados com símbolos próprios em
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braile. Com a ajuda dos deficientes construiu-se uma legenda e um texto explicativo
sobre o conteúdo representado na maquete, em forma de jogo. A experiência revelou a
necessidade de criação de novos recursos didáticos para o ensino de Geografia física
para pessoas portadores de deficiência visual e ainda, mostrou possibilidades. Apesar
do material ter sido desenvolvido para atender essas pessoas, o mesmo pode ser
utilizado também pelos não portadores de deficência.
304 - MAQUETES DE GEOGRAFIA FÍSICA: UM RECURSO DIDÁTICO APLICADO COM
ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL DO MUNICIPÍO DE
JATAÍ-GO.
Cléia Simone Pereira Neves, Romário Rosa De Sousa, João Batista Pereira Cabral
(UFG)
Palavras Chaves: Ensino Aprendizagem, Maquetes, Geografia Física.
Tendo como resultado um maior entendimento dos aspectos físicos abordados
em estudo e o desenvolvimento do "gosto" de ensinar e aprender Geografia, os
professores verificam o brilho e o fascínio dos alunos em aprender e fixar os conteúdos
ministrados em sala de aula a partir da utilização de maquetes, que prende mais a
atenção dos alunos por terem algo palpável e visível em mãos. Os professores da rede
de ensino do município de Jataí-GO, que trabalham com a disciplina de geografia nas 5ª
e 6ª séries, na sua grande maioria são formados em outras áreas, e por isso ignoram a
geografia física por não terem cursado geografia, e assim desconhecerem a importância
da aplicação da geografia física, deixando os alunos sempre com explicações abstratas
e perdidos no vazio sem terem uma abordagem mais clara no ensino da geografia física.
Assim o objetivo principal deste projeto de Extensão e Cultura Caminhos da TerraPROEC/UFG, foi de contribuir com esclarecimentos para a real aplicação da geografia
física nos anos de 2001 e 2002, com alunos e professores do ensino fundamental e
médio do município de Jataí-GO, fazendo que os mesmos possam, reconhecer, as
diversas formas de relevo, vulcões, rochas, minerais, solos e influências climáticas. Para
isso, propôs-se uma abordagem metodológica, que propiciou aos professores e alunos
uma compreensão tridimensional dos assuntos abordados através da utilização de
maquetes, sobre os temas da geografia física. A metodologia baseou-se em atender os
professores, em um mini-curso de 20 horas, abordando os temas relacionados à
geografia física, recebeu-se os professores no laboratório de geologia-CAJ/UFG.
Posteriormente ao atendimento dos professores atendeu-se os alunos durante o ano de
2001 e 2002, para se abordar os temas da geografia física com a utilização de
maquetes. Quanto ao conceito e atendimento sobre o projeto: 88% se manifestaram
dizendo que o projeto é ótimo; 8% disseram que está bom, 4% argumentaram que o
projeto está regular.

320 - ENSINO DA GEOGRAFIA FÍSICA NA ESCOLA FUNDAMENTAL: AS
EXPERIÊNCIAS DO NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CRIAR /
SETE LAGOAS - MG
Allan Silvério Rodrigues, Elcimar Alves da Silva, Linderson Wagner Medeiros Teixeira,
Lúcio Antônio Leite Alvarenga Botelho, Márcia de Lima Silveira, Ricardo Campelo
França, Wallison Roberto da Silva, José Sílvio Silveira (Faculdade de Sete Lagoas)
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Palavras-chave: material didático, procedimentos de aplicação, ensino fundamental.
O CRIAR - Núcleo de Produção de Material Didático, sediado junto ao
Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sete
Lagoas/MG, é integrado por estudantes de graduação em Geografia e coordenado por
docente dessa mesma instituição de ensino superior, Prof. José Sílvio Silveira.
As atividades desse núcleo tiveram início em 2002, com vistas a atender a
demanda crescente de solicitações egressas de professores do ensino fundamental, de
instituições privadas e públicas, no que se refere aos conteúdos e abordagens próprias
da Geografia. Importante salientar que, na realidade educacional do Município de Sete
Lagoas/MG, esses professores não são especialistas em Geografia, bem como muitos
ainda não possuem titulação em nível superior. Quando presente, possuem, na maioria
das vezes, titulação associada à Pedagogia, mais raramente, em Geografia. Essas
limitações relativas à capacitação desses profissionais criam, segundo depoimento dos
próprios professores, dificuldades várias na abordagem de aspectos ligados ao
tratamento, em sala de aula, de conteúdos e habilidades relacionadas à Geografia
Física. É nesse contexto que se inserem os materiais didáticos produzidos pelo CRIAR,
que, até o momento tem concentrado seus esforços na elaboração de procedimentos e
materiais voltados para a aquisição de conhecimentos relativos à (i) constituição interna
do planeta Terra, (ii) dinâmica das placas tectônicas, e, finalmente, (iii) geodinâmica de
áreas cársticas, uma vez que o próprio município se insere em área onde fenômenos
exo e endocárticos estão presentes e lhe atribuem relativa fragilidade ambiental. A
abordagem desses conteúdos é realizada por meio de materiais diversos, com efetiva
preocupação voltada para aspectos lúdicos e motivadores, a exemplo de quebracabeças, maquetes, blocos-diagrama, mapas e jogos. Essa iniciativa do CRIAR,
extensionista em sua essência, tem permitido um significativo avanço aos graduandos
em Geografia, que integram esse núcleo, no que se refere aos freqüentes problemas
associados ao ensino da Geografia Física na escola fundamental

Eixo 1 – Aplicação da geografia física ao ensino
1.2 – Pós-graduação e formação profissional
017 - AULA E PESQUISA DE CAMPO: BINÔMIO NA CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
Alexandre José Santos Ramos (UEPB)
Palavras-chave: aula de campo; Geologia e Geomorfologia.
Aborda a aplicação da aula e pesquisa de campo na Geografia Física, mais
especificamente nas Ciências Geológicas e Geomorfológicas. O binômio pesquisa/
ensino é uma premissa da educação, professor não é aquele que apenas ministra
conteúdos, professor é também um orientador na construção do conhecimento do aluno.
As atividades práticas (aula e pesquisa de campo) têm como principal objetivo
aliar o ensino e a pesquisa, suporte a teoria ministrada na sala de aula. Neste contexto,
abordaremos a utilização da aula e pesquisa de campo no estado da Paraíba. Conteúdo
ministrado no componente curricular Estudos Geológicos e Geomorfológicos.
Com base nos conteúdos ministrados na sala de aula e no campo pelo professor,
o aluno desenvolverá uma pesquisa de campo em um afloramento rochoso na sua
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cidade natal. As atividades desenvolvidas pelo professor na aula de campo também
serão desenvolvidas na pesquisa de campo por cada aluno.
Foram programadas duas aulas de campo com saída de Campina Grande
(120km da capital João Pessoa), uma com destino ao Pico do Jabre no Sertão da
Paraíba e a outra ao litoral. A atividade de pesquisa de campo de cada aluno
desenvolver-se-á na sua cidade de origem.
As atividades envolvem os conteúdos de: unidades de relevo (planalto, planície e
depressão); relevos residuais; reconhecimento e descrição geológica das rochas;
processos intempéricos; geologia histórica; geologia da Paraíba (Província Borborema,
Província Costeira); ação geológica das águas e ação geológica dos ventos.
Neste contexto, o ensino, a pesquisa e a aprendizagem terão sentido na essência das
palavras.
104 - IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE ANALISE DE SOLO EM CAMPO, NO ENSINO
DA GEORGAFIA FÍSICA -ESTUDO DE CASO: CURSO DE LICENCIATURA EM
GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA BA.
Quitéria Elias Pereira, João Henrique Moura Oliveira, Joselisa Maria Chaves, Elane Fiúza
Borges, Karine Lima (Universidade Estadual de feira de Santana)
Palavras-chave: Ciência Geográfica, Estudo do Solo, Atividade de Campo.
A relevância do trabalho de campo concernente a estudos pedológicos adquire
papel preponderante na compreensão do espaço geográfico, tendo importância
fundamental na relação teoria e prática numa perspectiva de mais um recurso para a
construção da Ciência Geográfica. As diferentes abordagens na compreensão dos
aspectos da paisagem não podem ser estudados de forma isolada, ou seja, não se pode
negligenciar a importância do conhecimento do que é realmente o solo, haja visto, este
constitui-se como um produto resultante da interação do clima, biosfera, material
parental e tempo. A pesquisa objetivou a aplicabilidade do trabalho de campo da
disciplina Pedologia oferecida ao curso de Licenciatura em Geografia, da Universidade
Estadual de Feira de Santana-BA, como recurso que levou o graduando a assimilar não
apenas o objeto de estudo da Pedologia, o solo, mas principalmente, sua relação com o
meio físico, onde há uma interação com o meio biótico Este estudo de caso procurou a
partir da visão monitoria/aluno levantar pontos que proporcione um melhor entendimento
da paisagem, auxiliando na construção do conhecimento com base em práticas onde
foram desenvolvidos trabalhos de campo, onde avaliou-se as diferentes formas de
estudar o solo, na seqüência, as atividades executadas em campo: descrição da
paisagem e sua correlação com as análises de um afloramento de rocha, caracterização
de três perfis e a descrição das propriedades morfológicas do solo. Na etapa posterior
buscou-se a relação dos processos descritos em campo, o que possibilitou a
participação efetiva dos alunos no decorrer das discussões em sala de aula. Tendo em
vista práticas desempenhadas, observou-se a importância da atividade de campo como
uma ferramenta que desperta no aluno o poder de investigação, bem como possibilita a
percepção da paisagem de maneira integrada. Dessa forma o aprendizado sobre o
ambiente fica enriquecido viabilizando sua aplicação em salas de aula.
235 - ENSINO DE GEOMORFOLOGIA CONTEXTUALIZADO NA TRANSPOSIÇÃO
DIDÁTICA.
Carla Juscélia de Oliveira Souza (UNI-BH / Fundação Monsenhor Messias –Sete Lagoas)
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Palavras-chave: Geomorfologia, formação, transposição didática
A metodologia do ensino da Geomorfologia no curso superior de Geografia deve
compreender além das atividades comuns ao estudo dos processos responsáveis pelas
formas existentes na superfície terrestre, em diferentes ordens de grandeza, atividades
que possibilitam também a transposição didática dos conteúdos científicos para o
conhecimento escolar. A perspectiva da transposição didática dos conteúdos
acadêmicos vem sendo contemplada no seio das discussões referentes à formação
docente dos profissionais da educação. Essas discussões encontram-se subsidiadas em
estudiosos ligados ao campo da educação formal e em pareceres e resoluções do
Conselho Nacional de Educação e do MEC, publicados nos últimos anos. A formação do
educador deve ser discutida no coletivo e assumida por cada membro docente,
responsável por uma parcela do processo de formação profissional. Atento a essas
reflexões e necessidades que ocorrem em escala global, atividades pontuais começam a
fazer parte das iniciativas para mudanças no processo de formação do professor. Sem
abrir mão das demais atividades práticas comuns ao ensino de Geomorfologia no ensino
superior, a realização de oficinas complementam a formação conceitual e didáticopedagógica dos futuros professores de Geografia. Essas oficinas têm favorecido a
aprendizagem dos conteúdos geomorfológicos, promovido discussões a respeito dos
recursos didáticos tridimensionais e, ainda, têm possibilitado problematizar a
transposição didática dos conteúdos geomorfológicos na educação básica. A cada
semestre, os alunos sugerem novas temáticas, realizam pré-projetos, desenvolvem
trabalhos, realizam relatórios e apresentam seus resultados para o coletivo da classe.
Muitos dos trabalhos são repensados e aprimorados para as oficinas de Geografia que
fazem parte do projeto "Aprender a Aprender, Aprender a Fazer", desenvolvido pelo
Núcleo de Estágio Supervisionado do referido curso.
236 - PRÁTICA DE CAMPO EM GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA: UMA EXPERIÊNCIA
MULTIDISCIPLINAR
Edison Ramos Tomazzoli, Joel Robert Marcel Pellerin (UFSC)
Palavras-chave: Prática de campo, ensino, geografia
A concepção de novas disciplinas de caráter prático e teórico-prático a serem
incorporadas no currículo de cursos de graduação em geografia representa sempre um
grande desafio: a elaboração de metodologias e procedimentos adequados ao
desenvolvimento do tema.
A disciplina Prática de Campo em Geologia e Geomorfologia, criada no
Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro
semestre de 1998, tem com o objetivo propiciar aos alunos de graduação em geografia
uma completa integração dos conteúdos anteriormente ministrados em disciplinas como
geologia, geomorfologia, fotointerpretação e cartografia, por meio do trabalho prático.
O trabalho de campo, parte fundamental da disciplina, consiste na identificação e
caracterização de feições geológicas e pedológicas, correlacionando-as com as
geomorfológicas. Além do exercício da orientação no terreno com a contínua
identificação dos pontos-estação na carta ou fotografia aérea, são elaboradas
descrições em caderneta, medição de estruturas geológicas, utilizando-se bússola,
tradagens e descrições de perfis, além da amostragem de rochas, sedimentos e solos.
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Os trabalhos de sistematização dos dados, que sucedem os de campo são
realizados em laboratório e sala de aula. Além da criteriosa descrição das amostras
coletadas são realizados trabalhos de fotointerpretação que culminam com a confecção
de overlays, posteriormente lançados sobre cartas plani altimétricas no sentido de
confeccionar mapas geológico e geomorfológico da área estudada. A elaboração dos
relatórios, sob a forma de textos explicativos dos mapas e feições de campo, constitui-se
na etapa final da disciplina.
A aplicação sistemática dessa disciplina, ao longo de dez semestres letivos trouxe
inquestionáveis benefícios didáticos aos participantes, mas impôs, também diversas
questões metodológicas e operacionais que, presume-se, sejam extensivas aos demais
cursos de geografia do Brasil.
260 - A CLIMATOLOGIA APLICADA AOS ESTUDOS AMBIENTAIS
Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto (UFS)
Uma temática apropriada aos estudos geográficos trata do meio ambiente, sua
configuração e suas correlações, e os procedimentos metodológicos mais apropriados
ao seu conhecimento. É indiscutível a importância do clima como fator configurador da
paisagem e sua incidência sobre algumas atividades humanas. Em seu sistema
multivisional, a climatologia deve contribuir para o domínio científico sobre o ambiente,
em sua integração com os demais aspectos do meio natural. Análises atuais devem
investigar os mecanismos e as influências naturais e antrópicas, aplicando seu
conhecimento à gestão e planejamento dos recursos naturais em suas múltiplas
manifestações. A contribuição desta proposta se fundamenta em discussões e
viabilidades metodológicas de trabalhos desenvolvidos em escalas locais, com enfoque
para o ambiente atmosférico. Após algumas experiências com trabalhos empíricos, de
laboratório, combinando procedimentos de raciocínio dedutivo e indutivo, algumas
técnicas de operacionalização usuais trazem a tona o mérito da dúvida. Têm sido
relevantes os trabalhos desenvolvidos em pesquisas oficiais? O raciocínio demonstrativo
é realmente eficaz para o conhecimento da Geografia de um local? É papel do Geógrafo
isolar os diversos elementos do clima, a fim de bem compreender-lhes a natureza, antes
de ver como eles podem se combinar, num determinado espaço. A grande dificuldade
consiste em que o clima é um conceito abstrato e complexo, não podendo ser reduzido a
valores exatos, sendo sempre necessário simplificar e generalizar. As dificuldades se
multiplicam quando se trata de definir o clima de uma área e suas correlações e
impactos.

Eixo 1 – Aplicação da geografia física ao ensino
1.3 – Educação ambiental
004 - ESTIMATIVA DE APORTE DE SEDIMENTOS EM MICRO-BACIAS DE
DRENAGENS – UMA PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO PROCESSO
DA GESTAO AMBIENTAL
Mauro Sérgio Fernandes Argento (Universidade Severino Sombra – USS), Carlos
Frederico Kruger (UFRJ), Daniella Tancredo de Matos Alves Costa (USS), Cláudio
Henrique Reis (USS), Renata Pereira (USS), Marcio Janini (USS)
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Palavras Chave – Geomorfologia fluvial, Qualidade da Água, Aporte de sedimentos
Este trabalho esta em consonância com os objetivos constantes na Lei 9795 de
29/4/99 (Lei da Educação Ambiental), e busca fornecer de forma didática um exemplo
aplicado ao campo da Geomorfologia Fluvial. Atende a perspectiva educacional visando
motivar os alunos a se envolverem no mecanismo da Iniciação Científica, através da
integração entre os binômios : ensino/ pesquisa e teoria/ prática. A escolha deste tema
recai em duas condicionantes básicas a saber: a primeira consiste no fato da
necessidade de se conhecer as questões ambientais que caracterizam os espaços
regionais onde a Universidade Severino Sombra, tem o seu maior campo de atuação e
a segunda, a busca de conhecimentos associados à qualidade dos rios que cortam as
áreas periféricas da cidade de Vassouras visando, desta forma, contribuir para os
conhecimentos do projeto mais amplo sobre a Bacia do Paraíba do Sul.A sua relevância
está associada ao fato de se buscar mecanismos que possam gerar dados primários,
utilizando-se equipamentos de baixos custos operacionais, de forma a possibilitar, a
integração comunitária no processo de gestão de bacias hidrográficas
005 - CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS DE FUNDO DOS PRINCIPAIS CANAIS
FLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS
Daniella Tancredo de Matos Alves Costa (Universidade Severino Sombra), Sérgio
Fernandes Argento (USS), Carlos Frederico Kruger (UFRJ), Cláudio Henrique Reis
(USS),Renata Pereira (USS), Marcio Janini (USS),
Palavras Chave – Geomorfologia fluvial, Parâmetros granulométricos
Este trabalho está em consonância com os objetivos constantes na Lei 9795 de
29/4/99 (Lei da Educação Ambiental), buscando fornecer, de forma didática, um exemplo
aplicado ao campo da Geomorfologia Fluvial. Atende à perspectiva educacional visando
motivar os alunos a se envolverem no mecanismo da Iniciação Científica, através da
integração entre os binômios: ensino/ pesquisa e teoria/ prática. A escolha deste tema
recai em duas condicionantes básicas, a saber: a primeira consiste no fato da
necessidade de se conhecer as questões ambientais que caracterizam os espaços
regionais onde a Universidade Severino Sombra tem o seu maior campo de atuação; e a
segunda, a busca de conhecimentos associados à qualidade dos rios que cortam as
áreas periféricas da cidade de Vassouras visando, desta forma, contribuir para os
conhecimentos do projeto mais amplo sobre a Bacia do Paraíba do Sul.A sua relevância
também está associada ao fato de se buscar mecanismos que possam gerar dados
primários, utilizando-se equipamentos de baixos custos operacionais, de forma a
possibilitar a criação de um Banco de Dados Geoambientais – BDG, que poderá,
inclusive, servir de apoio às decisões municipais. Aqui fica, ainda, espelhada a
possibilidade dos dados primários, coletados pelo trabalho, servirem de base para
exemplos expositivos nas aulas de Geomorfologia, Impactos Ambientais e Educação
Ambiental constantes do currículo básico da Geografia.
006 - CARTOGRAFIA DIGITAL APLICADA À INTEGRAÇÃO DOS ELEMENTOS
GEOMORFOLÓGICOS DA ILHA DE MARAJÓ
Ruth Léa Bemerguy; Francileide de Fátima Chaves Rocha; João Batista Sena Costa
(IESAM), Maurício da Silva Borges (UFPA); Osmar Guedes da Silva Júnior (UFPA)
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Palavras-chave: modelo digital de terreno; ecossistemas; Ilha de Marajó
Este trabalho foi realizado na Ilha de Marajó englobando as folhas SA. 22-X-A
(Chaves), SA.22-X-B (Soure), SA.22-X-C (Breves) e SA.22-X-D (Belém) limitadas pelas
coordenadas geográficas: 510 00’e 480 00’ W Gr. e 00 00’e 20 00’ S. A Ilha de Marajó
situa-se na foz do Rio Amazonas em um ambiente fluvial-estuarino complexo, onde as
porções oriental e ocidental apresentam diversidades sedimentológicas, morfológicas e
climáticas distintas, e neste sentido oferecem um amplo cenário para a caracterização
física de ecossistemas envolvendo seu potencial ecológico e exploração biológica. A Ilha
de Marajó tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores, reunindo um acervo
bibliográfico que contempla a descrição da paisagem com enfoque naturalista como no
século passado, ou voltado para a indústria do petróleo como se verifica na prospecção
geofísica realizada a partir de 1948 pelo Conselho Nacional de Petróleo, seguida na
década de 1970 pela PETROBRÁS e direcionada para o entendimento tectônicoestratigráfico das bacias sedimentares da foz do Rio Amazonas e de Marajó; tais
pesquisas foram retomadas na década de 80 pela Texaco Exploration Brazil Company
(TEBCO). A partir da década de 70 o IDESP, o Projeto Radam e a UFPA através do
Curso de Pós-graduação em Geociências contribuíram para a evolução do conhecimento
sobre os recursos hídricos da Ilha de Marajó e seus aspectos geológicos-ambientais, a
esses se adiciona ao longo dos últimos anos, outros trabalhos com vários enfoques
realizados pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, IBGE, e pelo Centro de Geociências da
UFPA, entre outros.
009 - GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES.
Khalil Antonio Dib (Centro Universitário Moacyr Sreder Bastos-RJ)
A atuação humana modificando o ambiente de acordo com as suas
“necessidades”, seguindo um processo histórico de transformações econômicas,
políticas, sociais e culturais, vem alterando a natureza em tal escala e velocidade, que
consciente ou inconscientemente, gera uma expressiva degradação no ambiente, que
em inúmeras situações contribui substancialmente para a redução da qualidade de vida
das populações. A partir dessa situação, tornou-se indispensável desenvolver uma
reflexão mais aprofundada e ações condizentes relativas ao ambiente, especialmente no
que tange a trabalhos ligados a educação ambiental tanto para jovens e adultos e nos
diversos setores da sociedade, buscando, dessa forma, proporcionar não só o
conhecimento necessário respeito das questões ambientais, mas também cultivar o
sentido de responsabilidade referente à proteção e melhoramento desse ambiente, em
toda a sua dimensão humana. A Geografia enquanto ciência há muito deixou de ser uma
mera ferramenta para a enumeração e a simples descrição de “acidentes e fatos
geográficos”. O seu caráter abrangente, aglutinador, analítico, alicerçado em
fundamentos específicos da própria ciência (que vem sendo construídos de forma rica a
mais ou menos dois séculos) e/ou aqueles importados de forma construtiva de outras
ciências das mais variadas vertentes do conhecimento humano, credencia a Geografia,
de forma inconteste, mas, é bem verdade, com o seu potencial, ainda pouco explorado,
a contribuir de forma importante para clarificar o quadro sombrio estabelecido pela crise
ambiental em toda a sua complexidade, através da educação ambiental.
120 - CARTILHA INFANTIL SOBRE OS RESQUÍCIOS DE MATA ATLANTICA NA ÁREA
URBANA DO MUNCÍPIO DE JUIZ DE FORA – MG
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Juliana Coutinho Abdalla Guiseline, Renata Schettino de Souza, Cássia de Castro
Martins Ferreira (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Palavras-chave: educação infantil, preservação, educação ambiental.
O município de Juiz de Fora (MG), principal pólo da Zona da Mata Mineira, abriga
algumas áreas verdes preservadas sem proteção legal, e outras ainda protegidas por lei.
A vegetação típica encontrada em Juiz de Fora é de regeneração de Mata Atlântica em
vários estágios, que foi substituída por plantações de café ao longo dos anos dourados
dessa cultura. Com a decadência do ciclo do café, em meados dos anos 30, antigas
fazendas não utilizaram mais a área da plantação com nenhum cultivo, propiciando a
regeneração da mata nativa atualmente observada. Algumas áreas cobertas de
vegetação se encontram em estágio avançado de regeneração, abrigando uma
população animal e vegetal antes inexistente.Visando esta preservação, elaborou-se
uma cartilha, voltada para ao público infantil, com o objetivo de se trabalhar a questão da
Educação Ambiental, através de histórias, desenhos, trilhas ecológicas, caminhadas,
fazendo com que a “criança urbanizada” também valorize o verde, sendo um dos
objetivos, contar a história da mata, a sua importância como uma geobiocenose e como
uma área verde encravada na malha urbana. As áreas verdes a serem abordadas na
cartilha serão as cinco de maior destaque na cidade, sendo elas: Mata do Krambeck,
Reserva Biológica Municipal do Poço D´Anta, Reserva Biológica de Santa Cândida, Mata
do Parque da Lajinha e Morro do Imperador. Quando a criança, através da cartilha, se
apropriar do conhecimento, da beleza, da exuberância das nossas áreas de matas e do
bem que elas nos fazem; elas serão um enorme multiplicador e educarão, com certeza,
seus pais, avós e amigos.
182 - MEIO AMBIENTE: AS CONSEQUÊNCIAS DE NOSSAS AÇÕES
Gilberto de Oliveira, Irane Pereira Silva (UNESP)
Atualmente os habitantes das cidades estão enfrentando grandes transtornos
causados pela degradação ambiental. Muitas vezes essa degradação é provocada pela
omissão dos órgãos públicos, porém em outras tantas vezes são pela falta de tomada de
consciência da população e não pela falta de informações.
Com intuito de minimizar os impactos ambientais causados diretamente e
indiretamente pela comunidade do bairro Jardim Pérola localizado na cidade de Santa
Bárbara d´Oeste-SP, foi desenvolvido um projeto que atendeu os alunos do 3º ano do
ensino médio da EE Profª Alcheste de Godoy Andia.
O objetivo do projeto era o de levar os estudantes a compreenderem e a terem
consciência das conseqüências de seus atos ao meio ambiente e a sociedade. Realizouse uma avaliação diagnóstica para saber o quanto de informações os discentes tinham a
respeito sobre degradação ambiental e quais os problemas ambientais que ocorriam no
bairro.
Com todas as informações levantadas foram feitas pesquisas para saber as
conseqüências dessa degradação e por fim, realizou-se saídas a campo para observar
os impactos ambientais e coletar informações pertinentes para o desenvolvimento do
projeto. Realizou-se na escola uma exposição com os cartazes confeccionados pelos
alunos apresentando os resultados das pesquisas realizadas pelos mesmos. Felizmente
conseguiu-se que a grande maioria tomasse consciência e compreendessem as reais
conseqüências de seus atos e de outras pessoas ao meio ambiente. Os alunos
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concluíram que a Prefeitura possui sua parcela de culpa, entretanto os “cidadãos” têm
colaborado, e muito, com a degradação ambiental seja ela do solo, do ar ou da água.
237 - A CONCEPÇÃO DE MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS
ESTUDANTES DE GEOGRAFIA DA UFPB.
Yves de Sousa Silva, Rafael Angel Torquemada Guerra (UFPB)
Palavras chave: Meio Ambiente, Educação Ambiental, Ensino.
Neste trabalho, enfatizamos a importância que a concepção que os estudantes
de Geografia tem sobre Meio Ambiente e Educação Ambiental representa para a
implementação de projetos de Educação Ambiental na sociedade, especialmente no
desenvolvimento dos mesmos nas atividades escolares. Para tanto, nos propusemos a
investigar que visão os estudantes de Geografia da UFPB, futuros professores e
geógrafos, tinham a respeito destes conceitos, visto que estes profissionais terão um
papel significativo na conscientização sobre a temática ambiental e da própria Educação
Ambiental para alcançarmos o equilíbrio necessário para se atingir o ideal de
desenvolvimento sustentável. Trabalhamos com 40 estudantes, 5 de cada período,
colhidos aleatoriamente, que responderam a um questionário semi-estruturado contendo
5 questões. Os resultados que obtivemos com relação à Educação Ambiental, mostram
que 30% dos alunos acreditam que também existe uma educação não ambiental e
outros 37,5% responderam que a Ecologia e a EA tem a mesma finalidade. No caso
especifico do meio ambiente as respostas mostraram uma boa variedade de
concepções. A maioria dos estudantes, 42,5%, associaram meio ambiente com o local
em que vivemos, 20% associaram meio ambiente à vida, à natureza, 17% fizeram uma
associação com um local onde possam viver vários seres vivos, 10% associaram meio
ambiente diretamente ao ecossistema, enquanto que para 5%, ele representa tudo o que
nos rodeia e finalmente outros 5% fizeram associações desconexas. Desse total, 47,5%
mostraram ter uma visão antropocêntrica, e 47,5% fizeram uma associação do ponto de
vista ecocêntrico, mostrando haver uma grande divisão conceitual entre os estudantes,
que de fato, acham-se perdidos em suas definições, evidenciando que há uma certa
confusão conceitual instalada e que deve ser corrigida antes que estes estudantes,
como professores e geógrafos, dêem continuidade à realidade já verificada nas escolas
por nós no decorrer de nossos trabalhos de Educação Ambiental.
252 - REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PRÁTICAS DOCENTES: TRILHAS E
CAMINHOS DE PROFESSORE(A)S DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Lincoln Tavares Silva; Alexander Josef Sá Tobias da Costa; Rachel Rocha (UERJ)
Palavras-chave: Formação docente; Representações sociais, Ensino de Geografia.
O presente trabalho objetiva captar os sentidos atribuídos por professores de
Geografia que atuam no Estado do Rio de Janeiro ao que se convencionou chamar de
Educação Ambiental-EA. Baseando-nos na abordagem teórica das representações
sociais fundamentada por Serge Moscovici e Denise Jodelet, em nosso trabalho,
partimos de uma preocupação que norteou toda a pesquisa. Centramos estudos em
conhecer melhor, a partir do princípio que caracteriza a representação como uma forma
de saber prático ligando um sujeito a um objeto, o que/como pensam os(as) professores
(as) de Geografia, "a partir do seu lugar", sobre a prática educativa ambiental.
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Entendemos que as práticas estabelecidas pelos docentes pesquisados inserem-se em
tempos-espaços não cristalizados, sujeitos às dinâmicas sócio-culturais que ora seguem,
ora modificam, ora transgridem as regras estabelecidas por atores hegemônicos (Estado,
mercado etc). Através dos questionários, buscamos captar aspectos aventados pelos
professores relacionados aos processos constituintes de suas representações, ou seja,
como as relações estabelecidas pelos mesmos, na articulação do ensino da Geografia e
a Educação Ambiental, se constituem através dos processos de objetivação e
ancoragem. O outro instrumento de campo que possibilitou captar mais profundamente
as representações dos professores de Geografia foi a entrevista. Ela serviu para
aprofundar e esclarecer as ações, discursos, possíveis contradições, propostas, valores,
normas, entre outros aspectos aventados pelos sujeitos. Houve uma gama de
polarizações a respeito da EA, constituídas dentro e fora do ambiente escolar. Tais
polarizações são resultantes possíveis das inserções diferenciadas dos sujeitos nas
culturas e das táticas desenvolvidas pelos mesmos para cada um dos contextos vividos.
Resultam de sínteses, retrocessos e avanços, compartilhados ou não, de uma novidade,
no emaranhado dos espaços-tempos-relações.
268 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM JOVENS EM RISCO SOCIAL: ESPAÇO, TEMPO
E CULTURA
Ângela Maria da Silva Gomes, Márcia Rodrigues Marques, Maria Lúcia Yoshico
Wakisaka (UNI-BH)
Palavras - chaves: Educação Ambiental - Jovens - Risco social
As análises aqui desenvolvidas fundamentam-se em experiências de um projeto
de Educação Ambiental como instrumento político de intervenção na realidade
vivenciada por jovens de comunidades de baixa renda no Município de Belo Horizonte.
Apresenta entre seus objetivos estimular uma reflexão que permita aos sujeitos sociais
desenvolverem uma postura crítica e ética nas relações sociais e na integração ser
humano/natureza.
O projeto do curso de capacitação de multiplicadores em Educação Ambiental:
Espaço, Tempo e Cultura compreende a Educação Ambiental como instrumento de
exercício da cidadania em um contexto de construção de uma nova racionalidade
ambiental, tendo como base a participação dos jovens, a igualdade social, o direito à
pluralidade e autodeterminação das comunidades locais, compreendendo a
biodiversidade como patrimônio coletivo e instrumento de inclusão social.
311 - REFLETINDO A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GEOGRAFIA
Maria do Socorro Costa Martim (UFRN-RN); Márcia Regina da Silva (USP)
Palavras-chave: Educação Ambiental, conscientização, transdisciplinaridade.
As atividades de Educação Ambiental devem se constituir dentro de um processo
continuo, no qual os indivíduos e as comunidades envolvidas tomam consciência dos
problemas ambientais vigentes adquirindo conhecimentos, valores, habilidades e
experiências tornando-os aptos a agir, no plano individual e coletivo. Partindo dessa
premissa, foi proposta uma atividade aberta sob o tema: Educação Ambiental,
responsabilidade individual para a coletividade, junto os alunos da disciplina Educação
Ambiental, do curso de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
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durante o segundo semestre de 2002. Com o objetivo de fermentar a discussão sobre a
responsabilidade individual de cada cidadão para a preservação e conservação do
ambiente global. A atividade foi realizada com base nas aulas ministradas no decorrer da
disciplina e finalizada com a construção de textos sobre o referido tema. Verificou-se que
as interpretações espontâneas dos envolvidos apontam aspectos relevantes para
compreensão de promover a solução de problemas ambientais globais a partir de
atitudes parciais e locais. No entanto, esses aspectos aparecem timidamente nos textos,
deixando evidente a necessidade de maior aprofundamento. E, conseqüentemente,
evidente a importância da inter e da transdisciplinaridade no trato das questões
ambientais. Assim, o desenvolvimento de um trabalho de Educação Ambiental formal ou
informal deve ser visto num contexto mundial e conduzido por meio de ações locais.
Essa retomada de consciência deve acontecer com o apoio de profissionais das diversas
áreas de conhecimento, uma vez que se deve considerar a inter-relação existente nos
diversos elementos da natureza.
337 - RELEITURA SÓCIO AMBIENTAL DA SERRA DA JIBÓIA: UM ESTUDO
VOLTADO PARA A PRODUÇÃO CONTINUADA DE UMA PRÁTICA EM EDUCAÇÃO
AMBIENTAL.
André Barreto Sandes (Professor da Rede Pública do Estado); Marco Antonio Tomasoni
(UFBA); Sônia M.R. P. Tomasoni (UNEB).
Palavras-chave: Meio ambiente, Serra da Jibóia, geossistema, escola e Educação
Ambiental.
O presente trabalho monográfico é o relato de uma intervenção participativa na
Serra da Jibóia, Recôncavo Sul da Bahia - Brasil, e tem como objetivo principal fazer
uma releitura sócio-ambiental desse geossistema com educandos do colégio Aldemiro
Vilas Boas em São Miguel das Matas, desenvolvendo, em paralelo, um sentimento de
responsabilidade e preparando-os para atuar como “Anticorpos da Serra”, sensibilizando
outras pessoas para preservar essa “Ilha de Mata Atlântica” no presente para as
gerações posteriores que a herdarão e tomarão as decisões do amanhã.

Eixo 1 – Aplicação da geografia física ao ensino
1.4 – Novas tecnologias aplicadas a processos
educacionais
035 - NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS NO PROCESSO DE MATRÍCULAS EM
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA – ESTUDO DE CASO: NOVA IGUAÇU/RJ
Janaína Eliza Fadel, Orlando Bernardo Filho (UERJ)
Palavras Chave: Planejamento Escolar, Geomática e Novas Tecnologias.
O objetivo deste trabalho foi elaborar um aplicativo calcado em uma base de
dados geo-referenciados, principalmente para as variáveis aluno e escola. Através
destas variáveis, localizadas pontualmente no sistema através de suas coordenadas X e
Y (Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM), foi proposto um exemplo de
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aplicação de técnicas de Geomática. O Sistema de Matrículas da Rede Pública de
Ensino sofreria uma modificação em sua estrutura. O aplicativo batizado de MatriGeo foi
implementado para tornar o processo de matrículas mais ágil. A matrícula de um aluno
(A1) em alguma escola (E1) irá se efetuar pela menor distância (calculada pelas
coordenadas X e Y) entre estes dois pontos. Mas a efetivação da matrícula irá levar em
conta outros fatores, não somente a localização. São eles: 1) se a escola oferece a
mesma série em que o aluno estará se inscrevendo, primeiro ou segundo segmento; 2)
se há turmas e 3) se há professores para ministrar aulas em uma quantidade
determinada de turmas.
Para elaboração do MatriGeo foi escolhido como alvo o Município de Nova
Iguaçu, pelo fato das suas administrações mais recentes terem-se mostrado dispostas a
empregar as tecnologias da Geomática. Entretanto a base do aplicativo não foi todo o
município e sim o Setor de Planejamento Noroeste.
O MatriGeo pretende ir além do que um sistema de informação geográfica para
matricular os alunos em escolas próximas às suas residências, mas também pretende-se
que o mesmo ofereça uma solução informatizada para auxiliar no planejamento e
administração das escolas da rede pública.
Como melhorias futuras são sugeridos: o acesso do aplicativo via internet;
inclusão de funções mais direcionadas a um SIG e inclusão de outros fatores para
alocação dos alunos nas escolas.
232 - UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITES NO ENSINO FUNDAMENTAL - O
ESTUDO DO RELEVO DAS TERRAS EMERSAS
Aline Garcia dos Santos, Fabrício de Oliveira Mote, Lívia Guimarães Andrade, Carla
Bernadete Madureira Cruz (UFRJ)
Palavras-chave: imagens de satélite, terras emersas, ensino fundamental
A abordagem de assuntos referentes à geografia física, principalmente no ensino
fundamental, tem sido um problema tanto para os professores quanto para os alunos,
uma vez que há uma grande escassez de recursos nas escolas que possibilitem ao
professor aulas não apenas teóricas, mas também práticas.
Uma das ferramentas de grande utilidade disponível para ensino de geografia são
os produtos de sensoriamento remoto, dentre eles as imagens de satélites, que podem
ser empregadas em diversas temáticas, tais como clima, relevo e urbanização. Na quinta
série do ensino fundamental, diversos conteúdos referentes à geografia física são
abordados, possibilitando ao professor a utilização de tais imagens na discussão e
ensino dos mesmos.
Buscando uma melhor compreensão por parte dos alunos em relação ao
conteúdo referente às terras emersas, ministrados na quinta série do ensino
fundamental, foi proposto neste estudo a utilização de imagens de satélites como
estratégia complementar.
A metodologia baseou-se numa revisão bibliográfica sobre o ensino de geografia
física na escola e na consulta de diversos livros didáticos referentes ao assunto a ser
abordado: o espaço das terras emersas. Após revisado o conteúdo a ser abordado,
propõem-se a utilização de diversas imagens de satélites.
Como resultado, apresenta-se um plano de aula no qual propõem-se os assuntos
a serem abordados (terras emersas e imersas; continentes e ilhas; estrutura das terras
emersas; agentes construtores e modeladores do relevo; formas de relevo), além da
utilização de imagens de satélites como ferramenta no ensino dos conteúdos propostos.
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Tais conteúdos seriam ressaltados em trabalhos de campo a serem realizados com os
alunos em torno da escola, bem como na cidade onde os mesmos habitam.
234 - USO DE SOTWARE NA CONFECÇÃO DE MAQUETES: RELATO DE UMA
EXPERIÊNCIA
Ribeiro, Mônica De Oliveira, Pedra, Bruno Victor (UNI-BH)
No segundo semestre de 2002 na disciplina Geomorfologia Climática Estrutural
realizamos, através de oficinas, a construção de maquetes com temas relacionados a
diversos fenômenos geológicos e geomorfologicos observados na natureza. A prática
mencionada teve como objetivo favorecer ao corpo discente a possibilidade de aplicação
do conhecimento teórico ainda na academia e posteriormente fazer uso deste no papel
futuro de docentes. A maquete por nós desenvolvida foi a representação da morfologia e
geologia da Bacia Hidrográfica do Córrego Cercadinho, elaborada a partir de curvas de
nível. A mesma foi construída, em grande parte, utilizando-se o software SURFER que
proporcionou a elaboração de blocos diagramas e cartas altimétricas da área
selecionada. Após a idealização e a construção virtual da maquete materializamos a
mesma fazendo uso de isopor, cola, massa corrida e tintas. Embora o cuidado tenha
sido imenso a primeira maquete foi construída representando o reflexo da área real, ou
seja, a imagem espelhada. Logo percebemos que o uso de novas tecenologias requer
prática, pois ao menor "toque' pode-se introduzir uma nova informação ao sistema, que
passa a realizar uma outra leitura da informação inicial. Contudo a utilização desta
linguagem possibilita uma ampliação e enriquecimento dos conhecimentos adquiridos
com a cartografia e a geomorfologia no que diz respeito à transposição do bi para o
tridimensional. A maquete auxiliou e auxiliará a aprendizagem de alunos sobre temas
relacionados à geografia como a dinâmica de bacia hidrográfica; a diferença litológica; o
alto, médio e baixo curso do rio; a importância de se preservar as matas de cabeceira e
ciliares e outros conteúdos . A experiência vivenciada permitiu ao nosso grupo aplicar
parte dos conceitos apreendidos na disciplina Geomorfologia, bem como pesquisar e
utilizar novas tecnologias na confecção de recursos didáticos como as maquetes.

306 - UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS METEOROLÓGICOS E A INTERNET PARA A
EDUCAÇÃO DE CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA
Vera Lucia Amaral Reis, Sergey Alex De Araújo, Homero Haymussi, Fabricio Estevo Da
Silva (UNIVALI)
Palavras-chave: Dados meteorológicos, Internet, Educação
A Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI situada na cidade de Itajaí, litoral
centro-norte de Santa Catarina possuí estação meteorológica automática e estação de
recepção de imagens de satélite (série GOES e NOAA) de baixa resolução instaladas
desde 1998. Na mesma época também foi adquirido detector de raios e termômetros
digitais (temperatura máxima/mínima e umidade relativa do ar máxima/mínima). Estes
equipamentos instalados no Laboratório de Climatologia e mais laboratório de
informática multimídia atende aos cursos de Geografia, Oceanografia e Engenharia
Ambiental nas disciplinas de Climatologia e Meteorologia. Juntamente com estes
equipamentos agregou-se website onde os dados meteorológicos, imagens de satélite,
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previsão do tempo, previsão do mar e apostilas eletrônicas fornecem estrutura e material
pedagógico para o ensino das disciplinas citadas. A conjugação de equipamentos para
aquisição de dados físicos mais a utilização da internet para ampliação dos
conhecimentos sobre climatologia/meteorologia (modelos e informação) e saídas de
campo planejadas, bem como a inserção dos discentes em pesquisas participativas e o
estímulo a assumirem estágio voluntário na área, tem contribuído de forma ativa para o
aprendizado.
A utilização destas ferramentas para educação também amplia o espectro para
área de extensão, pois através da internet informações produzidas para utilização
acadêmica, ultrapassam limites e vai de encontro à comunidade. Estas informações hoje
são utilizadas por pessoas físicas, jurídicas e provedores de mídia contribuindo na
multiplicação do conhecimento e do interesse pela climatologia e meteorologia.
335 - ANÁLISE DE SÍTIOS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES QUE
DISPONIBILIZAM INFORMAÇÕES SOBRE GEOGRAFIA FÍSICA
Hugo de Souza Andrade (UERJ)
Palavras-chave: Educação, Sítios.
Este trabalho faz parte da pesquisa de Análise e elaboração de material didático
para o ensino de geografia cujo objetivo é criar uma página na rede mundial de
computadores que possa servir de base de pesquisa e discussões para professores e
alunos do ensino fundamental e médio debaterem sobre as dificuldades no cotidiano
escolar e o uso de novas metodologias e técnicas no processo de ensino-aprendizagem
dos conteúdos da geografia.
A partir de alguns sítios governamentais com informações sobre a geografia
física, o território e o meio ambiente brasileiro, e sítios de particulares disponíveis em
páginas de buscas da rede mundial de computadores (Google e Cadê), realizou-se um
trabalho para analisar sítios brasileiros que disponibilizam informações sobre as palavras
“geografia física”. A análise baliza-se nos seguintes parâmetros: textos, mapas, fotos e
figuras, links e referências bibliográficas.
Com a finalidade de sistematizar os sítios para analisá-los, dividiu-se os sítios nas
seguintes categorias: biogeografia; geomorfologia; hidrologia; climatologia e cartografia.
Nesse sentido, e de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos, visa-se analisar o
conteúdo, neste trabalho especificamente os conteúdos de geografia física, das
informações disponíveis para os usuários da rede mundial de computadores, neste
trabalho especificamente os conteúdos de geografia física. Sendo que alguns sítios
foram incluídos em mais de uma categoria.
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X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA
X SBGFA

Eixo 2 – Aplicação de Geografia Física à Extensão
2.1 – Projetos e Ações Junto à Comunidade
084 - DIAGNÓSTICO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA DO RIO CANOAS
Danielly Ferreira Sales; Ana Lúcia Castro de Oliveira, Ilana Campos da Rocha; Renata
Alves Sampaio e Vanessa do Couto Amicucci (UERJ)
Palavras – chave: educação ambiental, diagnóstico e comunidade
O presente projeto propõe um diagnóstico sócio- ambiental da bacia do rio
Canoas, visando analisar os efeitos da ocupação desordenada desta área, enfocando os
diversos prejuízos sócio-ambientais que foram gerados com vistas a realização de um
trabalho de conscientização ambiental dos moradores do interior da mesma. Localizada
na vertente sul do maciço da Tijuca, no bairro de São Conrado, cidade do Rio de
Janeiro, esta área vem sendo degradada na extensão do Rio Canoas devido à ausência
de saneamento ambiental nas duas comunidades de baixa renda existentes em seu
entorno, denominadas de Vila Canoas e Pedra Bonita. Além destas, dois condomínios
de alto padrão localizados à montante contribuem de forma expressiva para o despejo
de esgoto e para o aumento de impactos causados nesta área devido à captação de
água no alto curso deste rio. Localizadas no interior da referida bacia, essas
comunidades exercem então influência direta sobre a dinâmica fluvial e,
consequentemente, na qualidade da água que desemboca na Praia de São Conrado,
constituindo-se nos agentes poluidores mais expressivos desta área costeira.
Vale destacar como um dos objetivos principais deste projeto a melhoria da qualidade de
vida das populações carentes, por meio de um trabalho de educação e percepção
ambiental.
O recorte metodológico será pautado em mapeamentos temáticos da referida
área e identificação dos principais pontos degradados, realização de entrevistas e
aplicação de questionários, pesquisas em gabinetes e leituras de fontes secundárias,
além de consultas aos projetos realizados por órgãos públicos para a elaboração de
cartilhas e ainda um vídeo como materiais a serem utilizados no processo de
conscientização da população residente.
Sendo assim, este projeto de pesquisa torna-se pertinente pela carência de estudos na
área, visando amenizar a poluição da praia de São Conrado, visto que o rio Canoas
deságua nesta praia.
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114-AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO MUTIRÃO REFLORESTAMENTO, NAS
COMUNIDADES DOS MORROS SÃO COSME E SÃO DAMIÃO, MACIÇO DA PEDRA
BRANCA, RIO DE JANEIRO, RJ.
Luis Felipe Umbelino, Flávio S. da Silva, Claudio B. de A. Bohrer (UFF)
Palavras-Chave: reflorestamento, comunidade participativa, serviços ambientais.
O objetivo deste trabalho é analisar as principais transformações socioambientais
nas comunidades São Cosme e São Damião, zona oeste da cidade, vertente norte do
maciço da Pedra Branca, a partir da implantação do Projeto Mutirão Reflorestamento,
desenvolvido pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Desta forma buscou-se uma
caracterização da área de estudo, através de dados sócio-econômicos e do meio físicobiótico. Além disso, foi efetuado levantamento das espécies arbóreas plantadas durante
o projeto, bem como das espécies sobreviventes à dinâmica ecológica atual, sua área de
procedência.
A paisagem dominante reflete os processos de desmatamento, ocupação de
encostas, crescimento de favelas e queimadas sucessivas para a ação do pastoreio.
Para minimizá-los, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente implantou este projeto entre
os anos de 1988 e 1996, tornando-se uma das mais antigas ações desenvolvidas em
parceria (prefeitura–comunidade), tendo por enfoque a perspectiva socioambiental. O
reflorestamento modificou a paisagem através do plantio de diversas espécies exóticas e
nativas de rápido crescimento e alta tolerância ecológica, numa área total de 66 ha. Além
dos serviços ambientais oriundos da floresta, como proteção dos solos, regulação
hídrica, abrigo de fauna e amenização de temperaturas; o Mutirão Reflorestamento
possibilitou a utilização da mão-de-obra da própria comunidade nas diversas etapas da
implantação, propiciando um relativo aumento da renda de diversas famílias destas
comunidades. Durante a fase de manutenção, nos anos subsequentes ao plantio, a
prefeitura contou com a participação destes moradores em projetos de educação
ambiental e nas demais obras públicas de infra-estrutura urbana. Entretanto, esta fase
ainda necessita de mais estudos, através do monitoramento do meio biofísico, para um
melhor conhecimento das necessidades de intervenção; e de permanência de
trabalhadores para combater as plantas invasoras e queimadas, e impedir a entrada do
gado nas áreas reflorestadas.
180-PARTICIPAÇÃO POPULAR NO MAPEAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS EM
BACIAS HIDROGRÁFICAS
Salvador Carpi Junior, Archimedes Perez Filho (UNICAMP)
Palavras-chave: participação popular - riscos ambientais - bacias hidrográficas
Esta pesquisa pretende mostrar a importância da participação da população na
identificação e mapeamento de situações de risco ambiental em bacias hidrográficas, e
como as informações oriundas dessa participação se integram ao conhecimento técnicocientífico, produzido basicamente no meio acadêmico.
A percepção ambiental e o conhecimento empírico da população levam em conta
principalmente os fatos de domínio público e de memória coletiva, identificados em
reuniões públicas, observações de campo, entrevistas e análise da mídia escrita.
Destaca-se aqui, entre as reuniões públicas, as sessões de mapeamento, onde as
pessoas relatam, localizam e detalham os problemas ambientais que conhecem. A
equipe acadêmica, por sua vez, trabalha na organização das reuniões e na
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disseminação das informações, principalmente sobre o meio físico do local que está
sendo estudado, colaborando na integração das informações.
Foram escolhidas duas bacias hidrográficas para explicitar o método aqui considerado: a
Bacia do Rio Mogi-Guaçu, com sua maior extensão no Estado de São Paulo e trecho
superior em Minas Gerais, e a Bacia do Ribeirão Anhumas, no Município de Campinas,
SP. Na primeira, o estudo já encerrado enfatizou as interações entre o uso das terras,
processos erosivos e recursos hídricos numa bacia que abrange 47 sedes municipais e
possui extensas áreas rurais. Na Bacia do Ribeirão Anhumas, a pesquisa encontra-se
em etapa inicial, mas já estão sendo identificados os trechos de maior risco, decorrentes
principalmente da ocorrência de enchentes, uma vez que grande parte de sua área está
impermeabilizada pela intensa urbanização.
As situações de risco e os problemas ambientais mapeados fornecem pontos de
partida para análises mais detalhadas, que utilizam-se de fontes bibliográficas e
cartográficas variadas, coletas de dados em campo, análises laboratoriais, fornecendo
subsídios à prevenção de situações de risco e ao planejamento ambiental das áreas
pesquisadas.
254-AS VOZES DO MORRO: O FAVELA BAIRRO E A QUESTÃO AMBIENTAL EM
COMUNIDADES DA GRANDE TIJUCA (RJ), SEGUNDO SEUS MORADORES
Fernanda de Oliveira Amante (UERJ)
Palavras Chaves - Percepção Ambiental - Favela-Bairro - Políticas Territoriais
As intervenções das políticas territoriais que reestruturaram o espaço urbano
carioca, resultaram uma cidade dividida, onde a oposição entre riqueza e miséria, tornouse banal. Um contexto que reúne causas históricas, sociais, econômicas em conjunto
com a participação do Estado, permite uma leitura social do espaço com fortificadas
fronteiras internas à sociedade, espacializadas sua condição de renda, escolaridade,
entre outros. A população carioca apresenta identidade com dupla caracterização,
divisão essa que opõe bairros formais às favelas, morro e asfalto. Inserido nesse
contexto o Programa Favela-Bairro no município do Rio de Janeiro é uma das tentativas
em se reverter o quadro de degradação ambiental e de falta de infra-estrutura e
equipamento urbano, que geralmente acompanha, nas metrópoles brasileiras, o
assentamento habitacional espontâneo dos grupos de baixa renda.
O presente trabalho objetiva analisar as transformações ocorridas no espaço
urbano, oriundas da intervenção governamental na área da Grande Tijuca - situada na
Zona Norte do município - nas encostas ocupadas por favelas, com o projeto municipal
Favela-Bairro. O que se busca identificar é a intensidade das mudanças ocorridas no
ambiente, especificamente no que diz respeito à integração das áreas carentes às áreas
dos bairros formais da cidade, focando as condições ambientais por elas vivenciadas.
Ou seja, como as interferências do poder público no equipamento urbano, visando às
melhorias na condição de vida da população, além da organização e embelezamento do
espaço construído dessas comunidades; visa realmente uma integração sócio-espacial e
melhorias ambientais.
Buscar-se-á o enfoque desses impactos para a população residente e como esta
responde e percebe as mudanças em seu espaço vivido. Almeja-se traçar um quadro da
percepção ambiental acerca dessas transformações na reestruturação do espaço urbano
em que vive essa população.
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273-INTEGRAÇÃO MEIO AMBIENTE - COMUNIDADE NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA
LAJEADO DO MOINHO - SÃO SEPÉ - RS
Renata Dias, Maria da Graça Barros Sartori, Juliê Lourenço da Rosa (Universidade
Federal de Santa Maria)
Palavras chave: educação ambiental, percepção ambiental, sub-bacia hidrográfica
O presente trabalho tem como espaço de análise a sub-bacia hidrográfica do
Lajeado do Moinho, localizada no município de São Sepé-RS, entre as coordenadas
geográficas de 30°08'47"a 30°11'16" latitude sul e 53°33'45"a 53°36'58" longitude oeste,
referindo-se à aplicação de princípios de educação ambiental, já que a mesma vem
sofrendo as conseqüências do manejo inadequado dos recursos naturais. Aceitando-se
a idéia de que a educação ambiental serve de mediadora entre os problemas ambientais
e a preservação da natureza para as gerações futuras, é importante considerar nesse
processo a percepção ambiental que, segundo Sartori (2000), é resultado do processo
interativo entre o homem e o meio através dos sentidos, que levam às sensações. A subbacia, na margem esquerda do Rio São Sepé, está inserida na borda do compartimento
geomorfológico do Escudo Sul-Riograndense e uma pequena parte na Depressão
Periférica. No que se refere às altitudes, a área demonstra pouca variação (60-200m),
caracterizando um relevo de coxilhas. A cidade de São Sepé vem tendo um expressivo
aumento da população urbana, o que proporcionou a expansão do perímetro urbano de
modo a incorporar parte do Lajeado do Moinho, localizado no seu setor noroeste,
causando problemas como desmatamento, impermeabilização e assoreamento. Estes
são agravados pelo acúmulo de lixo e lançamento de esgoto, resultando no
transbordamento do canal e o conseqüente problema das inundações. Para alcançar os
objetivos do trabalho, que é orientar a população afetada, a partir da percepção do
problema, foram consultadas bibliografias específicas sobre a temática em estudo,
realizou-se trabalho de campo na área e após foram aplicados questionários à
população envolvida, que permitirão diagnosticar a realidade dos problemas ambientais
na sub-bacia, com vistas à organização de palestras e criação de oficinas de educação
ambiental, servindo também de subsídios aos órgãos municipais competentes, públicos
ou privados.
280-AS QUESTÕES AMBIENTAIS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA QUARTA COLÔNIA
– RS (PROPOSTA DE TRABALHO)
Gicele Stefanello;-Bernardo Sayão Penna e Souza (UFSM)
Nos últimos anos, a sociedade em geral começou a perceber a falta de
conscientização ambiental dos ocupantes de seus espaços, frente ao meio em que
vivem. Desta forma muitas cobranças dirigiram-se tanto para instituições privadas como
públicas, na tentativa de uma explicação mais detalhada e correta aos acontecimentos.
Nesse momento pode-se perceber que em muitas escolas há uma certa carência de
interesse por parte de alguns professores em transmitir conteúdos, para os alunos,
relacionados com a questão ambiental. A questão a ser estudada envolve a região da
Quarta Colônia, composta por sete municípios, que apresentam características comuns
entre si, direcionada ao município de Nova Palma. Conhecendo a realidade da
problemática ambiental dos municípios da Quarta Colônia, reconhece-se a necessidade
da implementação de programas ambientais que atendam a toda população,
principalmente através dos incentivos nas escolas. Este trabalho tem por objetivo,
diagnosticar o grau de conscientização ecológica da comunidade analisada, e adotar
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certos procedimentos que possam vir a incentivar os alunos das escolas estaduais do
município de Nova Palma a desenvolver uma visão mais crítica acerca da questão
ambiental. Quanto à metodologia, será dividida em etapas onde, primeiramente, será
feito um reconhecimento da área em estudo, ressaltando os aspectos ambientais.
Também serão utilizadas fontes primarias e secundárias. Procurar-se-á concluir, a partir
das propostas elaboradas, o grau de conscientização ecológica da comunidade e o
efeito das técnicas aplicadas.
287-AS VOÇOROCAS DE CHINIQUÁ, RIO GRANDE DO SUL: ORIGEM E A
GEOGRAFIA DO TURISMO PALEONTOLÓGICO.
Pedro Luiz Pretz, Lúcia Abib Grassi (UNIFRA, Santa Maria-RS)
A localidade de Chiniquá, situada na região geomorfológica da Depressão
Periférica do Rio Grande do Sul, faz parte da unidade morfológica da Depressão do Rio
Ibicuí. O tipo de modelado é caracterizado pela presença de colinas de topos convexos e
vertentes côncavas com a presença de voçorocas, localmente referidas como sangas. O
topo das colinas, nivelado na altitude de 170 m mostra que os processos de dissecação
fluvial, que geraram essas formas de relevo, tiveram seu início a partir de uma superfície
de aplainamento que evoluiu por processos de pediplanação. Durante a última época de
alternância climática que ocorreu no Holoceno, originaram-se as voçorocas nas vertentes
das colinas e ravinas na base, pela água superficial de escoamento pluvial que se dirigia
aos vales, onde hoje se localizam os leitos fluviais dos arroios que drenam a área.
Observações de campo, entrevista com moradores da localidade, e a variabilidade e
tendência do comportamento pluviométrico indicam que um gradativo aumento no
volume de chuvas vem ocorrendo na região. A ação do sistema biogeográfico, com o
fornecimento de matéria vegetal, favorecida pela atuação do sistema climático com o
aumento da pluviometria, vem diminuindo a influência da participação do sistema
geológico na formação das voçorocas. Em conseqüência, o avanço da cobertura vegetal
e a diminuição dos processos de erosão pluvial tornam cada vez mais difícil a exposição
dos ossos de répteis fósseis do Triássico contidos na formação geológica subjacente.
Assim, desde o ano de 1929, quando foram realizadas as mais importantes coletas de
fósseis em 7 voçorocas da localidade de Chiniquá, a Paleontologia sofreu prejuízo pela
dificuldade cada vez maior que vem ocorrendo para a descoberta de novos achados
fossilíferos de répteis dos grupos dos Cinodontes, Dicinodontes, Tecodontes, e
Dinossauros. Na geografia do turismo do Município, o mapa atualizado de localização
das voçorocas orienta o roteiro das visitas.

Eixo 2 – Aplicação de Geografia Física à Extensão
2.2 – Aplicação de Novas Tecnologias
160 - A INTRODUÇÃO DAS NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS NO ENSINO DA
GEOGRAFIA FÍSICA, NUM PROJETO DE EXTENSÃO: ATLAS ESCOLAR MUNICIPAL
INTERATIVO
Dra. Janine Gisèle Lesann, Ms. Valéria do Carmo Amorim (FUNCESI)
Palavras-chave: Cartografia para escolares, Atlas escolar municipal interativo,
sensoriamento remoto e ensino de geografia.
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O projeto Atlas Escolar Municipal Interativo foi desenvolvido, em grande parte, no
contexto do Programa Pólo do Jequitinhonha (projeto de Extensão, Ensino e Pesquisa)
da Universidade Federal de Minas Gerais, de 1990 a 2003. Os Atlas abordam temas
variados relativos à geografia de cada município, considerado em seu entorno regional.
Um dos seus objetivos é levar a criança ao entendimento dos conceitos básicos da
geografia física, por meio de atividades interativas. Os conceitos da geografia física,
raramente, são dominados pelos professores de 1a à 4a série do Ensino Fundamental e,
normalmente, não são explicados nos manuais escolares, o que constituiu um dos
maiores desafios didáticos na elaboração dos Atlas. Ao longo do projeto foram
introduzidos e testados, em salas de aula, diversos meios visando possibilitar a
construção, passo a passo, dos conceitos fundamentais da geografia física, pelas
crianças desse nível de ensino. Para as noções relativas ao relevo, por exemplo,
trabalhou-se com a elaboração de croqui, com legenda escolhida pela criança, a partir
de uma fotografia de paisagem. Posteriormente, foram introduzidas fotografias aéreas
oblíquas e verticais, assim como imagens de satélite. Estudos, realizados em conjunto
com uma equipe canadense para a elaboração das versões em CD-Rom e para Internet
do Atlas Scolaire du Québec, avaliaram o potencial didático de recursos oriundos dos
programas de computador que possibilitam a reconstituição da superfície terrestre sob
forma de modelo digital do terreno (MDT), com superposição de fotografias aéreas em
preto e branco ou coloridas e, ainda, com a possibilidade de operar animações (fly-by).
Esses últimos recursos estão em fase de teste, sendo objetos de pesquisas para
dissertações e teses. Esse trabalho discute a evolução dos meios utilizados, no projeto
Atlas Escolar Municipal Interativo, visando à construção, pelas crianças, de noções de
clima, vegetação, hidrografia e uso da terra, além das relativas ao relevo.
240 - A MONTAGEM DE UMA BIBLIOTECA VIRTUAL EM GEOGRAFIA A PARTIR DE
TEMÁTICAS DE GEOGRAFIA FÍSICA
Jorge Soares Marques, Marta Foeppel Ribeiro, Hindenburgo Francisco Pires (UERJ)
Este trabalho tem como objetivo mostrar como está sendo implementada no
Departamento de Geografia da UERJ uma Biblioteca Virtual em Geografia. Ela faz parte
de um Projeto Piloto que tem como ponto de partida, dentro da Geografia Física, a
temática da Geomorfologia. Esta Biblioteca poderá ser acessada via Internet,
objetivando disponibilizar obras consideradas clássicas na Geomorfologia
(posteriormente para toda a Geografia), para professores, geógrafos, alunos (graduação
e pós-graduação) e para o público ( outros profissionais/estudantes/público leigo). Nesta
Biblioteca, podem ser destacadas as seguintes facilidades e importâncias: acesso de
qualquer local e a qualquer hora; obtenção de cópias; aprofundar o conhecimento e ter
acesso a todo o acervo de obras disponíveis; consultas concomitantes; possibilidades de
interações com o usuário; suporte para programas de Educação a Distância; apoio para
a realização de pesquisas; disponibilização sem fins lucrativos da Biblioteca para outras
Instituições, principalmente as carentes dessa infra-estrutura especializada; orientação
para obtenção de informações selecionadas no âmbito da Geografia. Objetiva-se
também dar acesso a Bancos de Dados para buscas Bibliografias, interações com
autores de obras recente (cadastro e anexação pessoal de sua produção) e
possibilidades de ligações e vinculações com endereços selecionados no campo da
Geografia (Ensino, Pesquisa, Extensão, Eventos e Notícias. Na apresentação definitiva
da tela da página estará constando: Apresentação da Biblioteca; Geografia/ UERJ;
Textos Clássicos; Bancos de Bibliografias para a temática da Geomorfologia (incluindo
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um sobre estudos ambientais do Rio de Janeiro); Lançamentos (Resumos pelos
autores); Departamentos e Programas de Pós-Graduação; Pesquisadores; Eventos;
Cursos; Bibliotecas Convencionais e Virtuais; Instituições de Pesquisa em Geografia e
sobre o e Estado do Rio de Janeiro
288 - COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA EM ESCALA REGIONAL DA
BACIA DO RIO PARANÃ
Potira Meirelles Hermuche, Laiza Rodrigues Leal, Adriana Carvalho de Andrade, Renato
Fontes Guimarães (UNB); Éder de Souza Martins (EMBRAPA Cerrados); Osmar Abílio
de Carvalho Júnior (INPE-SP)
Palavras-chave: compartimentação geomorfológica, morfometria, MODIS.
Atualmente, torna-se crescente a necessidade do desenvolvimento de
metodologias que sistematizem a distinção de unidades geomorfológicas. O presente
trabalho tem como objetivo a aplicação da metodologia, baseada em parâmetros
morfométricos como declividade e altimetria, para a compartimentação geomorfológica
da Bacia Hidrográfica do Rio Paranã a partir de técnicas de SIG. Para a
complementação do estudo foi realizada a análise da imagem de satélite do sensor
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Inicialmente foi confeccionado
o Modelo Digital de Terreno (MDT) da Bacia do Rio Paranã a partir de 3 cartas
topográficas em formato digital com escala de 1:250.000. Essas foram corrigidas no
programa ArcView 3.2 e interpoladas pelo método TOPOGRID do programa ArcInfo. A
partir do MDT foram gerados os mapas morfométricos de declividade e aspecto que
foram submetidos a técnicas de realce digital como a composição colorida e
manipulação de contraste. Foram também realizados procedimentos estatísticos de
forma a permitir a definição das unidades geomorfológicas. Um outro procedimento foi a
realização da composição colorida da imagem MODIS, para, a partir de uma análise
visual, identificar os ambientes de calcário. Obteve-se como resultado o MDT, dado
fundamental para elaboração dos mapas derivados de declividade e aspecto, mapa de
compartimentação geomorfológica no qual foram definidas cinco unidades
geomorfológicas (dissecação fluvial aprofundamento, dissecação fluvial aprofundamento
com baixa declividade, modelados de dissolução K – cársticos, superfície de
aplanamento desnudada, superfície de aplanamento retocada inundada) encontradas na
bacia e a composição colorida da imagem MODIS. O trabalho realizado alcançou com
sucesso os objetivos propostos, permitindo uma delimitação precisa das unidades
geomorfológicas a partir de parâmetros morfométricos em ambiente de SIG, além da
definição de uma nova unidade, trazendo importantes contribuições ao mapa
geomorfológico elaborado pelo RADAMBRASIL. A análise visual da imagem MODIS
possibilitou uma identificação preliminar dos terrenos calcários, corroborando a análise
do mapa gerado.
323 - PESQUISA E PERSPECTIVA NA ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA DE
ALUNOS CEGOS E COM VISÃO SUBNORMAL.
Silvia Elena Ventorini, Maria Isabel Castreghini de Freitas (UNESP)
Palavras chave: Cartografia Tátil, deficiente visual, educação especial.

57

O principal objetivo deste projeto de pesquisa era desenvolver e divulgar material
didático de Cartografia e Geografia para alunos cegos e com visão subnormal. Essa
pesquisa foi desenvolvida na EMIEE “José Benedito Carneiro” - Deficientes Visuais –
Araras/SP. Primeiramente, pesquisou-se materiais de diferentes texturas que pudessem
ser utilizados na confecção dos conjuntos, sem agredir a sensibilidade tátil e/ou
proporcionar sensações desagradáveis, aos alunos cegos, ao manipularem os
conjuntos. Depois, aulas práticas foram realizadas para avaliar o grau de alfabetização
cartográfica do grupo. Durante a aplicação dessas aulas foram constatadas falhas na
alfabetização cartográfica desses educandos. Por exemplo, não buscavam nas legendas
dos mapas táteis do Brasil e da América do Sul, as informações necessárias para
responder as questões apresentadas e, também, não entendiam como era possível
representar o todo ou parte da superfície terrestre através da representação geométrica
plana. Devido a estes fatos, foram confeccionados maquetes e mapas táteis que
representavam o espaço cotidiano dos alunos e novas aulas práticas foram realizadas,
com o objetivo de corrigir e/ou iniciar a alfabetização cartográfica dos alunos. O resultado
obtido foi um material didático tátil agradável de ser manuseado, colorido e com
informações em escrita convencional e em Braille. Resultaram-se dos conjuntos gerados
e da metodologia utilizada, uma melhor integração dos alunos com os seus colegas
videntes, bem como, a ampliação dos seus conhecimentos sobre o espaço geográfico
que vivem e atuam. Esse projeto tem continuidade no ano corrente (2003), tendo como
objetivo utilizar tecnologia de baixo custo para a elaboração de material didático tátil.
Nesse sentido, pretende-se integrar a Cartografia Tátil e o Sistema de voz DOSVOX na
geração de maquetes para alunos cegos e com visão sub-normal. Pretende-se que essa
integração permita que as maquetes, dotadas de sensores sonoros, emitam informações
sobre a área tocada.

Eixo 2 – Aplicação de Geografia Física à Extensão
2.3 – Parcerias governo / sociedade
027 - DIAGNÓSTICO DO PROCESSO EROSIVO EM GOIÂNIA
Maria Amélia L. S. do Nascimento; Maurício M. Sales (UFG)
Palavras-chave: erosões urbanas, cadastro de erosões, processo erosivo
Foi realizado um cadastramento das erosões em Goiânia, por meio de convênio
entre o Departamento de Geografia da Universidade Federal de Goiás e o Departamento
de Estradas de Rodagem do Município (DERMU). Foram feitas visitas às 45 erosões
cadastradas em 1993, para avaliação das intervenções realizadas, bem como para
verificar o atual estágio das 63 erosões cadastradas em 2002. O trabalho consta de um
diagnóstico geoambiental e sócio-econômico básico, apoiado na análise dos cadastros
realizados e na história do processo erosivo em Goiânia, que decorre de seu processo
de ocupação desordenado e do tipo de tratamento que é dado às erosões, o que inclui a
prática danosa de entulhamento, com sérias conseqüências para o sistema de
drenagem, notadamente o assoreamento intenso. Fundada em 1933, a cidade de
Goiânia foi projetada para 50 mil habitantes. O Censo 2000, do IBGE, aponta uma
população de 1.093.007 habitantes. As erosões, com características de boçoroca,
chegam, em 1993, a 45, e em 2002 a 63, e aparecem notadamente na periferia, para
onde é feita a transferência dos problemas do centro da cidade, principalmente o
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lançamento das águas servidas e pluviais. Alguns desses problemas foram parcialmente
resolvidos, ou pelo menos houve tentativas de se fazê-lo. Habitantes foram realocados,
como no caso do Jardim Botânico, obras de engenharia caras foram realizadas, como no
Autódromo Internacional de Goiânia e no Jardim Botânico. Mas os problemas persistem.
As obras de engenharia não resistem por muito tempo aos processos de elaboração do
relevo em constante transformação. Por fim, com base nesse diagnóstico geoambiental
e sócio-econômico, foram sugeridas medidas mitigadoras ou de combate às erosões.
222 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E AS FORMAS DE MANEJO DO
SOLO E DA QUALIDADE DA ÁGUA EM UNIDADES FAMILIARES RURAIS DOS
MUNICÍPIOS DE LIBERATO SALZADO, ERVAL SECO E PINHAL -RS.
Janete Teresinha Reis, Vera Maria Favila Miorin (UFSM)
Palavras - Chave: Uso dos recursos naturais; Unidades familiares rurais; Equilíbrio sócioambiental.
O uso inadequado dos recursos naturais e a poluição dos ambientes indicam a
grande problemática, existente em unidades familiares rurais, um dos principais alvos
desta atenção e preocupação tanto em nível nacional, estadual quanto local devido às
deficiências de um manejo adequado e as dificuldades de recursos financeiros que
apresentam. Isto pode ser evidenciado em unidades familiares rurais, de origem colonial
do Rio Grande do Sul e mais precisamente nos municípios de Pinhal, Erval Seco e
Liberato Salzano, alvos deste estudo. Demonstra-se neste sentido, não apenas a
preocupação com o meio ambiente, mas também, o desejo para modificar certas formas
de relações que o homem rural estabelece com a natureza, ou seja, a forma como
usufrui os recursos naturais disponíveis em suas propriedades. Como objetivo
estabelece a quantificação do recurso terra e água, quanto a sua disponibilidade,
qualidade e uso nas unidades de produção familiar rurais dos três municípios. O estudo
tangencia a questão da sustentabilidade sócio-ambiental, entre o uso dos recursos e a
sua manutenção futura, procurando averiguar os impactos existentes, como propor
técnicas alternativas para a agricultura familiar rural na tentativa de melhorar as
condições socioeconômicas das populações. A manutenção dos recursos naturais e as
formas de manejo do solo e da qualidade da água merecem atenção especial nesta
investigação porquanto determinam qualidade de vida e bem-estar das populações que
delas usufruem. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu a partir de trabalho de campo,
com coleta de informações necessárias, tabulação em planilhas de Excel permitindo o
processamento no software Statistic. Além do apoio em investigações bibliográficas que
forneceram suporte teórico-conceitual para as análises desenvolvidas e para as
interpretações. Acredita-se que a uso indiscriminado dos recursos naturais no passado,
hoje, sinalizam controle no uso e manejo adequado e necessário para que não ocorram
desperdícios, visando o equilíbrio dos ecossistemas.

Eixo 2 – Aplicação de Geografia Física à Extensão
2.4 – História e participação da geografia física na
sociedade
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322 - A INFLUÊNCIA DE INSTITUIÇÕES E EVENTOS CIENTÍFICOS NA EVOLUÇÃO
DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO
Marcos Barros de Souza, Sueli Ângelo Furlan (USP)
Palavras-chave: Evolução do Pensamento Geográfico, Geografia Física
Algumas instituições como as Universidades, a AGB, o IBGE, além dos eventos
científicos ligados à área, tiveram grande influência sobre o pensamento geográfico
brasileiro. A partir da Revolução de 30, quando se deu ênfase à modernização e ao
conhecimento do território brasileiro, é que se pode falar em uma Geografia estruturada,
científica e acadêmica, desenvolvida em instituições governamentais - IBGE - e em
Universidades. A partir de então, surgiram revistas, boletins e livros científicos,
especificamente geográficos, denotando uma grande influência dos geógrafos
franceses. A AGB nasceu em 1934, no mesmo ano de criação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras, que permitiu a implantação da USP. Nas décadas de
quarenta e cinqüenta, as principais contribuições ao desenvolvimento do conhecimento
geográfico estão contidas nas teses e contribuições ligadas à USP, nos artigos
publicados na Revista Brasileira de Geografia e nos trabalhos esparsos conduzidos pela
AGB em suas reuniões anuais. A partir da década de setenta houve uma grande
mudança nos Congressos de Geógrafos, os quais alcançaram um nível diferente do que
vinha sendo realizado nas décadas anteriores, sendo que com a reformulação do
Estatuto da AGB teve início a realização de Encontros de Geógrafos. Até o final da
década de setenta, os principais eventos de nível nacional, que reuniam os geógrafos,
foram os Congressos Brasileiros de Geógrafos e Encontros Nacionais de Geógrafos. A
partir da década de oitenta, além destes, começaram a serem realizados outros eventos
que tratam a Geografia por áreas, sendo que a Geografia Física ficou representada por
dois grandes e importantes eventos: os Simpósios de Geografia Física Aplicada e os
Encontros Nacionais de Estudos Sobre o Meio Ambiente.
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X SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA
X SBGFA

Eixo 3 – Aplicação da geografia à pesquisa
3.1 – Perspectivas inter e transdisciplinar
021 - PROCESSOS EROSIVOS ASSOCIADOS A FORMAS PSEUDO–CÁRSTICAS NA
DEPRESSÃO PERIFÉRICA DO RIO GRANDE DO SUL
Ivaniza de Lourdes Lazzarotto Cabral (USP); Luis Eduardo Robaina, Edgardo Medeiros,
Dionísio Saccol Sangoi, Silvana Fernandes Neto (UFSM)
Palavras Chave: Formas pseudo–cársticas, voçorocamentos, erosão superficial e
subsuperficial.
As manifestações que marcam os eventos responsáveis pela dinâmica superficial
da Depressão Periférica Gaúcha respondem por uma “paisagem” regional composta por
amplas colinas.
Estudos desenvolvidos sobre determinados fatos, como por exemplo, processos
de arenização, voçorocamentos, formas pseudo-cársticas em topo de colinas, evolução
pedológica associada à morfologia, caracterização e levantamento geológico e outros,
demonstraram a complexidade na instalação e evolução do relevo associados à formas
topográficas aparentemente simples (colinas com amplas áreas de captação e rampas
longas).
Considerando as informações prévias sobre o comportamento e as características
de alguns fatores importantes na dinâmica das superfícies em determinadas áreas do
setor Sudoeste da Depressão Periférica, a proposta é a discussão e a enumeração dos
agentes que predispõem e dos que efetivam os processos responsáveis pelo
desenvolvimento de voçorocas e depressões interfluviais – formas pseudo-cársticas em
cabeceiras de drenagem e topos de colinas. Ambas situadas nas superfícies divisoras d’
água entre a bacia do rio Ibicuí e Jacuí, na Depressão Periférica Gaúcha.
033 - MORFOLOGIA DO COMPLEXO DE ANOMALIAS GEOIDAIS DO LESTE
BRASILEIRO
Charles R. C. Ferreira (UFF)
Palavras-Chave: Geomorfologia, Margem Continental, Hotspot
O objetivo do presente trabalho e fazer uma correlação entre Província
Magmática de Abrolhos (PMA) com uma extensa anomalia do campo gravimétrico, o
Complexo das Anomalias Geoidais Leste Brasileiro (CAGLB), existente na Margem
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Continental Leste do Brasil. No primeiro ano da presente pesquisa, foi realizada uma
análise da PMA, para uma posterior correlação com o CAGLB. No segundo ano da
pesquisa, realizou-se a comparação morfológica entre o GAGLB com outras ocorrências
de feições tectônicas semelhantes no oceano global. O hotspot escolhido foi o de
Society, localizado no Oceano Pacífico. A comparação feita reforçou a hipótese da
existência de uma anomalia térmica do manto responsável pela formação do CAGLB.
036 - AVALIAÇÃO DE PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E TAMANHO
CORPÓREO DE GÊNEROS DE ARANHAS DE TEIA (ARANEAE:ARANEIDAE) - UMA
ABORDAGEM MACROECOLÓGICA.
Jênifer Silva Nogueira, Sandra Aparecida Benite-Ribeiro, Jordana Yumika Shintaku
Ramos, Paulo Antunes Barbosa Xavier, Daniel Ferreira Silveira (UFG)
A macroecologia avalia as relações entre organismos e seu ambiente,
caracterizando e explicando padrões estatísticos. Um aspecto importante abordado na
macroecologia é a relação entre tamanho corpóreo de organismos e área de distribuição
geográfica. Essa relação entre tem sido explicada pelos modelos de Brown & Maurer e
de Gaston & Lawton.
Neste estudo testamos a validade dos dois modelos e a validade da regra de Bergmann,
que estabelece que gêneros ou espécies com os maiores tamanhos corpóreos são
encontrados em latitudes mais distantes do equador.
Os dados para as análises foram compilados da literatura. As revisões contêm descrição
de dados morfométricos e de ocorrência geográfica das espécies. A partir dessas
descrições obtiveram-se as localidades de distribuição geográfica de cada gênero.
As coordenadas geográficas foram pesquisadas num banco de dados computadorizado
do IBGE e na Encyclopaedia Britannica. As amplitudes geográficas foram calculadas
pela subtração das latitudes máximas pelas mínimas. As áreas de distribuição de cada
gênero foram determinadas pelo cálculo da elipse formada pela distância entre as
latitudes mínimas e máximas e as longitudes mínimas e máximas. Para avaliar a validade
dos modelos, analisou-se a interação entre os tamanhos corpóreos e as variáveis
geográficas pela análise de regressão linear (programa STATISTICA ® 4.3D, stasoft, Inc.
1993).
O teste dos modelos de Brown & Maurer ou de Gaston & Lawton não resultou em
nenhuma correlação significativa, não corroborando nenhum modelo. A regra de
Bergmann também não foi corroborada, pois, a correlação entre latitude média de
ocorrência e tamanho corpóreo também não apresentou padrão
Como no presente estudo não foi feita nenhuma análise de autocorrelação espacial ou
filogenética (ou qualquer outro método utilizado para extrair o efeito da inércia
filogenética), é possível que padrões existentes tenham sido mascarados e,
equivocadamente, rejeitados.
049 - MACROECOLOGIA DE GÊNEROS DE ARANHAS ORBICULARES DE TEIA
(ARANEAE: ARANEIDAE) NEOTROPICAIS - AVALIAÇÃO DA REGRA DE RAPOPORT
Sandra Aparecida Benite-Ribeiro, Daniel Ferreira Silveira, Paulo Antunes Barbosa
Xavier, Jordana Yumika Shintaku Ramos, Jênifer Silva Nogueira (UFG)
Palavras-chave: biogeografia, ecologia, modelos
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A macroecologia avalia as relações entre os organismos e o ambiente,
caracterizando e explicando padrões estatísticos de abundância, distribuição e
diversidade em largas escalas geográficas e grandes grupos taxonômicos. Essa
investigação associa várias áreas de pesquisa como a biogeografia, a paleobiologia, a
sistemática, a ecologia etc. Um importante aspecto abordado pela macroecologia é a
distribuição geográfica de organismos. Tem-se proposto na literatura que os limites para
as distribuições de organismos são condicionados por fatores bióticos e abióticos. Um
dos componentes abióticos relacionado à distribuição é a latitude. O padrão descrito por
Rapoport, denominado de Regra de Rapoport, estabelece que quando o grau latitudinal
da área geográfica de organismos, que ocorre a uma dada latitude, é plotado contra a
latitude uma correlação positiva é encontrada. No presente estudo testou-se a validade
da regra de Rapoport em gêneros de aranhas orbiculares de teia. Os dados de
distribuição geográfica para as análises foram compilados da literatura. As coordenadas
geográficas, latitude e longitude, de cada localidade de ocupação foram pesquisadas
num banco de dados computadorizado do IBGE e na Encyclopaedia Britannica (1977),
obteve-se, assim, as latitudes e longitudes máximas, médias e mínimas e as amplitudes
geográficas de distribuição de cada gênero (n=43). As áreas de ocupação geográfica
foram determinadas pelo cálculo da elipse formada pela distância entre as latitudes e as
longitudes mínimas e máximas de ocorrência. A regra de Rapoport foi testada com as
distribuições geográficas ao norte e ao sul do equador. A regra foi corroborada tanto ao
norte quanto ao sul do equador, independentemente dos diferentes métodos utilizados
para testá-la: amplitude da latitude ou área, latitude média ou máxima. Pôde-se, ainda,
rejeitar algumas hipóteses que buscam explicar a regra, tais como a associação do
padrão com a riqueza de espécies ou com o formato do continente.
050 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA BACIA DO RIBEIRÃO PARAÍSO –
CHARQUEADA / SP
Daniela Cristina Aparecida Capparol, Profa. Dra. Sandra Elisa Contri Pitton (UNESP)
Palavras-chave: Diagnóstico Ambiental, Recursos hídricos e Bacia Hidrográfica, Água,
Qualidade Ambiental e Sistema de Gestão.
A presente pesquisa ‘’Diagnóstico Ambiental da Bacia do Ribeirão Paraíso –
Charqueada/SP’’ busca, através da elaboração de cartas do uso da terra, de coletas
amostrais de água e controle de campo na área em questão, analisar os impactos
ambientais negativos (poluição, contaminação, desmatamento, erosão entre outros)
ocasionados por diversas formas de organização e produção do espaço, como
urbanização, práticas agrícolas e industrialização que, quando estabelecidas
incorretamente são extremamente prejudiciais ao meio ambiente, já que na maioria das
vezes são estabelecidas de acordo com os interesses políticos e econômicos
dominantes.
A importância da realização desse estudo reside no comprometimento da
qualidade e disponibilidade da água enquanto um recurso natural para os seres vivos,
configurando assim uma tendência cada vez maior à sua escassez.
113 - QUALIDADE DAS ÁGUAS EM MANANCIAIS PARA ABASTECIMENTO
DOMÉSTICO E INDUSTRIAL INSERIDOS EM ÁREAS URBANAS. ESTUDO DE CASO:
CÓRREGO CERCADINHO EM BELO HORIZONTE –MG.
Lília Maria de Oliveira (Centro Universitário de Belo Horizonte , UNI-BH)
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Palavras-Chave – Qualidade de água, legislação ambiental, monitoramento ambiental.
Mananciais para abastecimento doméstico e industrial, situados próximos a
grandes centros urbanos muitas das vezes apresentam a qualidade da suas águas
deteriorada devido ao processo de ocupação da bacia pela construção de bairros,
condomínios e/ou obras de infra-estrutura (estradas, ferrovias, etc.).
O córrego do Cercadinho, afluente do ribeirão arrudas é um dos primeiros
mananciais de abastecimento de Belo Horizonte. Atualmente, a captação de águas no
córrego corresponde a um pequeno percentual da água utilizada para abastecimento da
cidade, tendo a redução na captação sido causada, basicamente, pela perda de
qualidade das águas superficiais.
O processo de ocupação das áreas da bacia, localizadas a montante da
captação, não vem ocorrendo de maneira sustentável o que ocasiona a perda de
qualidade da água do córrego. Dentre as principais fontes de poluição existentes a
montante da captação pode-se destacar: o lançamento de esgoto na drenagem pluvial
do bairro Belvedere; a erosão dos solos da bacia; a remoção de cobertura vegetal; a
existência de área de mineração abandonada e a drenagem pluvial da BR 040.
A legislação ambiental no Estado de Minas Gerais estabelece critérios para a
classificação das coleções das águas estaduais e para o lançamento de efluentes
nessas coleções. O manancial do córrego do Cercadinho tem como uso garantido pela
lei a captação de água para abastecimento do município de Belo Horizonte.
Este trabalho discuti a qualidade das águas de superfície da bacia do Cercadinho, a
partir dos dados monitorados pela COPASA, buscando avaliar a sua adequação ao uso
para abastecimento público, definido pela legislação estadual.
203 - A GEOMORFOLOGIA COMO BASE PARA AVALIAÇÃO DE POTENCIAIS
TURÍSTICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Márcio Bezerra da Silva; Telma Mendes da Silva; Hevelyn da Silva Monteiro
Palavras-Chave: Turismo; Relevo; Planejamento.
O Turismo é uma atividade que vem crescendo em larga escala em todo mundo,
e quando observado pelo prisma econômico, somente as indústrias pertencentes ao
setor petrolífero e bélico superam o capital gerado por ele. Além disso, o Turismo é uma
atividade que congrega diversos aspectos, tanto os de ordem física quanto os de ordem
humana. Sendo assim, esta temática conduz ao próprio âmago da Geografia, pois
entender as complexas relações entre natureza e sociedade, condicionando as mais
diversas organizações do espaço, constituiu-se num dos objetivos inerentes à nossa
ciência. Logo, é notório que a demanda da atividade turística abarca elementos tanto
naturais quanto culturais, e é nessa conjugação que o turista tende a procurar paisagens
atrativas e/ou dotadas de belezas cênicas para delas poder desfrutar. Neste contexto o
Estado do Rio de Janeiro, com seus contrastes geomorfológicos, apresenta um grande
potencial para o Turismo, traduzido por sua extensa faixa litorânea atrelada ao complexo
conjunto de maciços e serras. De modo a amenizar a degradação dos recursos naturais
e para que se faça uma utilização adequada dos mesmos, acreditamos que é necessário
um maior conhecimento da base físico-territorial do Estado.
O levantamento de como vem sendo implementada a atividade turística pelas
prefeituras municipais, ONGs e demais setores governamentais e não-governamentais
no Estado, em conjunto com a realização de perfis de relevo e MDTs, que procuraram
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demonstrar a diversidade morfológica apresentada pelas cartas morfoestruturais
realizadas por SILVA (2002), constituíram-se nas etapas de trabalho efetuadas e que
possibilitaram o reconhecimento preliminar de recortes espaciais potencialmente
favoráveis ao desenvolvimento das atividades turísticas, bem como subsidiar áreas que
devam ter uso restrito.
213 - USO DE INDICADORES DE PAISAGEM, REFERENTES ÀS FLORESTAS
CILIARES, NA ANÁLISE AMBIENTAL DE BACIAS HIDROGRÁFICAS.
Elenice Fritzsons (UFPR), Paulo Ferreira Carrilho (UEPG, USP), Luiz Eduardo Mantovani
(UFPR)
As florestas ciliares são formações vegetais essenciais para a proteção dos rios,
lagos e nascentes. Apesar de sua reconhecida importância, são escassos os estudos no
âmbito da análise da paisagem, que envolvem as florestas ciliares. Para isto, este
trabalho foi desenvolvido. Há dois aspectos importantes e facilmente mensuráveis
relacionados às florestas ripárias: sua presença ou ausência e sua conectividade. Neste
trabalho, foram desenvolvidos e aplicados dois índices: densidade de floresta ciliar e de
tamanho médio dos fragmentos florestais ciliares. A base teórica para o desenvolvimento
dos mesmos se remete à ecologia das paisagens, proposta nos estudos de FORMAN &
GODRON (1986) e FORMAM (1995). O trabalho se desenvolveu numa bacia de 126
km2 denominada bacia hidrográfica do Alto Capivari, localizada na região metropolitana
de Curitiba-PR. Foram aplicados os índices descritos em duas épocas diferentes: 1980 e
1996, sendo o dimensionamento das florestas totalizados de forma linear (em km) e por
meio de fotos aéreas pancromáticas, sobre a carta planialtimétrica.
As florestas ciliares avaliadas em 1980 e 1996 estavam muito aquém do
necessário e previsto em lei para proteção dos rios, sendo que a densidade média de
floresta ciliar para a bacia do Alto Capivari foi de 0,29 quando o ideal seria de 1.
Entretanto, de 1980 a 1996 houve um acréscimo na densidade das florestas ciliares em
torno de 10% e no comprimento médio de fragmentos florestais ciliares em torno de
30%. Estes dados confirmam as observações sobre a expansão das florestas ciliares
para a região metropolitana de Curitiba.
231 - AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DA ROCHA FOSFÁTICA NO TRATAMENTO
DE EFLUENTES INDUSTRIAIS CONTENDO METAIS PESADOS
Maria Luiza Félix Marques Kede, Elena Mavropoulos, Alexandre Malta Rossi (Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas – MCT), Gizeli Silva de Oliveira, Luiz Carlos Bertolino
(UERJ-FFP)
Palavras chave: rochas fosfáticas; metais pesados; contaminação
Nos estudos de meio ambiente é indiscutível a necessidade do conhecimento
para a aplicabilidade de técnicas preservacionistas, assim, conhecendo os mecanismos
das relações da natureza, as causas e conseqüências das ações antrópicas é uma
forma de se buscar respostas preventivas e científicas de um problema. O
desenvolvimento tecnológico, o crescimento demográfico, a industrialização, a
agricultura são alguns fatores que contribuem para o aumento de substâncias químicas,
sintéticas e naturais, que causam efeitos adversos para os seres vivos e ao meio
ambiente. Quando essas substâncias introduzidas na natureza não podem ser
assimiladas, transformadas ou eliminadas ocorre uma alteração do equilíbrio ambiental,
denominada contaminação.
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Como exemplo de contaminação pode ser citado o acúmulo de metais pesados
no meio ambiente, sendo encontrados naturalmente nos solos, rochas, sedimentos e
água, entretanto, através da ação antropogênica sua concentração na natureza tem
aumentado.
A contaminação tem sido o objetivo de várias pesquisas na tentativa de tratar os
efluentes industriais antes de serem lançados nos corpos hídricos e em solos
contaminados. Neste trabalho estudou-se a eficiência da remoção de zinco, cobre e
níquel através da rocha fosfática com o objetivo de imobilizar os metais pesados através
do processo de sorção.
Os resultados obtidos através dos experimentos realizados em laboratório
mostraram que a rocha fosfática possui alta eficiência na imobilização do zinco e do
cobre, em solução aquosa. A menor imobilização do níquel pela rocha, quando
comparado ao zinco e ao cobre, pode ser melhorada utilizando-se uma massa maior de
rocha. Tais resultados indicam que a rocha fosfática tem potencial na descontaminação
de efluentes industriais contendo metais, entre eles o zinco, o cobre e o níquel em
solução.
259 - CLIMA DOS CAMPOS GERAIS: LEVANTAMENTO DE ALGUMAS
CARACTERÍSTICAS COMO PARTE DE UM PROJETO DE CARACTERIZAÇÃO DO
PATRIMÔNIO NATURAL.
Gilson Campos Ferreira da Cruz (Universidade Estadual de Ponta Grossa)
Palavras chave: campos gerais, clima, elementos climáticos.
O trabalho objeto deste resumo consiste numa contribuição para os projetos de
pesquisa, Caracterização do Patrimônio Natural dos Campos Gerais e Plano Sul, de
caráter inter e transdisciplinar. O trabalho consistiu num primeiro momento no
levantamento bibliográfico de dados sobre o clima dos Campos Gerais, para que se
pudesse caracterizar e gerar cartogramas, compreendendo cinco elementos de
importância para o clima e para outras áreas do projeto como, botânica, zoologia, áreas
de risco etc. Os cinco elementos escolhidos foram: temperatura, precipitação, insolação,
umidade relativa do ar e direção dos ventos. O clima na região apresenta algumas
variações com relação aos elementos climáticos, os quais sofrem influências das
características naturais e da localização. Considerando a adaptação que MAACK (1981)
fez para o Paraná da classificação de W. Köppen, na região teríamos os climas Cfb, Af(t)
e Cfa. Segundo IAPAR (2000) é possível identificar dois climas no Estado, o Cfa e Cfb,
os quais, também, são encontrados na área de estudo. O clima dos Campos Gerais está
relacionado com a infiltração de massas de ar fria, a ação dos ventos marítimos úmidos
e as variações do Equador Térmico e do Anticiclone do Atlântico Sul que alteram, as
condições das precipitações, temperaturas, umidade relativa e dos ventos. Considerando
as características levantadas e os cartogramas organizados e desenhados, com base
nas Cartas Climáticas do IAPAR (2000), nos Campos Gerais as temperaturas, variam
entre 17º C e 22º C, a Precipitação Média Anual entre 1200 mm e 1800mm, a Umidade
Relativa entre 75% e 85%, a insolação entre 1800 e 2400 h e os ventos apresentam
predomínio de sudeste, nordeste e leste. Num segundo momento, estão sendo
elaborados trabalhos relacionando clima, entomofauna e zoologia e serão gerados
dados de temperatura, pluviosidade e umidade numa área selecionada para uma
aplicação mais efetiva da Climatologia e da Geografia Física.
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324 - BIOGEOFRAFIA E ECOTURISMO: QUESTÕES TEÓRICAS APLICADAS A
ESTUDOS INTERDISCIPLINARES NO PANTANAL
Mercedes Abid Mercante (UNIDERP)
Palavras - chave: teorias biogeografica, paisagem, pantanal.
A opção pela abordagem de concepções teóricas da Biogeografia alicerçadas
nos postulados de Geografia da Paisagem, fundamenta-se no arcabouço bibliográfico
específico e nas experiências de trabalhos de pesquisa científica realizados no Pantanal,
especificamente, no Pantanal do Negro no município de Aquidauana em Mato Grosso do
Sul. A área de estudo é uma faixa transicional entre o Pantanal de Nhecolândia e o
Pantanal do Negro, por conseguinte apresenta variações hidrológicas, ecológicas,
bióticas e rica biodiversidade que estão atraindo ecoturistas para o local. Com o uso de
tecnologias do Sensoriamento Remoto e de Geoprocessamento são apresentadas e
mapeadas as diferentes unidades de paisagem. Utilizando conceitos busca-se centrar a
geografia com a integração dos aspectos naturais e socioambientais, principalmente
elucidando o modo de viver do homem pantaneiro que convive com um ambiente que
tem alterações sazonais de secas e cheias. Os conceitos e resultados obtidos são
aplicados diretamente a estudos interdiciplinares em programas de pós-graduação. No
primeiro momento serão abordados conceitos e concepções teóricas - metodológicas da
Biogeografia; no segundo recortes com resultados obtidos em pesquisa científica e no
terceiro a alteração da paisagem que envolve o jogo de relações entre processos de
ordem natural, socioeconômica e cultural.
355 - A CONTRIBUIÇÃO DA GEOGRAFIA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE
GESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL
Vivianne Barbosa Canosa Miguez, Marta Foeppel Ribeiro (UERJ)
O objetivo principal deste trabalho é analisar a contribuição da Geografia na
implantação de Sistemas de Gestão Ambiental em empresas cujas atividades sejam
potencialmente poluidoras. Deve-se ressaltar a relevância dessa discussão no novo
contexto mundial e a carência de referências bibliográficas que tratem desta temática, no
âmbito da ciência geográfica. Dentro desta perspectiva, considerou-se importante
também observar a inserção do geógrafo no mercado de trabalho direcionado à Gestão
Ambiental. A metodologia empregada baseou-se em levantamentos realizados em
diferentes bibliotecas setoriais (Fundação Getúlio Vargas, Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, Petrobrás, Superintendência Estadual de Rios e Lagoas), em consultas a
diversos endereços eletrônicos e em depoimentos de profissionais que atuam no setor.
Além disso, buscou-se dados atualizados sobre as empresas no país que possuem
certificação ISO 14.000, como também sobre empresas de consultoria ambiental. Os
resultados obtidos mostraram a situação de algumas empresas brasileiras em relação ao
seu desempenho ambiental, bem como destacaram importantes atividades relacionadas
ao sistema de gestão ambiental, as quais podem criar uma abertura no mercado de
trabalho para o geógrafo.

Eixo 3 – Aplicação da geografia à pesquisa
3.2 – Propostas teóricas e metodológicas
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014 - O USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NA ANÁLISE DA
ANOMALIA PLUVIOMÉTRICA
Lucí Hidalgo Nunes (UNICAMP)
Eventos pluviométricos excepcionais - ou seja, que se distanciam do padrão
habitual de um dado lugar - fazem parte da dinâmica ambiental. Porém, não raro seus
registros desencadeiam crises com conseqüências deletérias ao ambiente físico,
biológico e às atividades humanas.
As dimensões humanas associadas aos extremos climáticos têm sido
consideradas por vários autores, como HARE (1985), HEATHCOTE (1985), MAUNDER e
AUSUBEL (1985), NUNES e LOMBARDO (1995) e KUNKEL, PIELKE e CHANGNON
(1999). Todavia, o grau de sensibilidade do ambiente a eventos anômalos é mais
pronunciado em locais densamente povoados e que concentram atividades econômicas,
como o Estado de São Paulo. Ele abriga 22% da população brasileira (dados censitários,
2000) e um percentual expressivo das atividades agropecuárias, industriais e de serviços
do país sendo, portanto, bastante dependente do ritmo da precipitação atmosférica.
O presente estudo foi desenvolvido para esse estado da federação, apontando
períodos de precipitação excepcional e diferenças espaciais e de magnitude de alguns
eventos extremos analisados individualmente. A projeção espacial foi feita com uso de
Sistema de Informação Geográfica, um instrumento importante para a avaliação de
diferenças no espaço de atributos geográficos. Os objetivos do trabalho são avaliar o
uso de Sistemas de Informação Geográfica na análise das diferenças espaço-temporais
dos elementos climáticos, tendo por exemplo eventos anômalos de chuva no Estado de
São Paulo e discorrer sobre os casos analisados em termos de magnitude das
excepcionalidades, bem como repercussão espacial de processos associados a essas
ocorrências extremas.
025 - A ESTRUTURAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO PLANALTO ATLÂNTICO NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Telma Mendes da Silva (UFRJ)
Palavras-chaves: bacias de drenagem; desnivelamento altimétrico; compartimentos
geomorfológicos
A aplicação da técnica de desnivelamento altimétrico proposta por MEIS et al. (1982)
permitiu delimitar feições de degraus escarpados, degraus e/ou serras reafeiçoados,
morros, colinas e planícies fluviais e/ou flúvio-marinhas, cuja organização espacial
orientou a definição das Unidades de Relevo, Regiões e Domínios Morfoestruturais para
o Planalto Atlântico no Estado do Rio de Janeiro na escala 1:50.000. Foram definidos:
Domínios de Planaltos e Escarpas das Serras da Mantiqueira, Bocaina, Órgãos e Norte
Fluminense, e Depressões Interplanálticas médio vale do rio Paraíba do Sul, PombaMuriaé e Graben da Guanabara; na transição para as planícies litorâneas, Região de
Morros e Colinas do Leste Fluminense. Nestes Domínios, foram individualizadas
Unidades de Planícies Fluviais e Flúvio-Marinhas e Tabuleiros Costeiros, sendo na
Região do Rift da Guanabara delimitada também a Unidade Maciços Costeiros.
Significativos alinhamentos das Unidades Morfoestruturais evidenciam o controle da
estruturação geológica, sobretudo da direção NE-SW (orientação dos compartimentos
degraus escarpados e/ou reafeiçoados que caracterizam o conjunto das Serras da
Mantiqueira e do Mar e os Maciços Litorâneos). As Regiões Depressões Interplanálticas
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do médio Paraíba do Sul e Rift da Guanabara apresentam orientação geral E-W,
enquanto a direção NE-SW é evidenciada e marcada pelo alinhamento das feições
morfoestruturais reconhecidas. A dissecação promovida pela rede de drenagem atual
possui orientação NW-SE e, secundariamente, N-S. Na literatura, são identificadas como
direções preferenciais de reativações neotectônicas do SE brasileiro(Mello, 1992;
Riccomini, 1998; Gontijo, 1999; Ferrari, 2001), sendo os principais eixos da
morfodinâmica atual.Este trabalho evidenciou uma maior precisão e objetividade na
delimitação dos compartimentos geomorfológicos, apoiada nos limites das bacias de
drenagem responsáveis pela dissecação diferencial do relevo, com grande nível de
detalhe e que permite de imediato o estabelecimento de relações com a estruturação
geológica pretérita e atual, consubstanciando uma nova leitura da estruturação
geomorfológica do Estado do Rio de Janeiro.
053 - COBERTURA VEGETAL NO BAIRRO CENTRO DE CURITIBA/PR
João Carlos Nucci, Laiane Ady Westphalen, Alexandre T. Buccheri Filho, Diogo Labiak
Neves, Felipe A. H. D. Oliveira, Rudolf Kroker (UFPR)
Palavras-chave: cobertura vegetal, Curitiba, qualidade ambiental.
Os custos ambientais da manutenção dos grandes centros consumidores não
deveriam ser ignorados no planejamento. Mas a consideração dos fatores ecológicos
nas áreas urbanizadas passa, necessariamente, pela resolução de problemas
relacionados com a conceituação, classificação, quantificação e distribuição espacial do
verde urbano. Atualmente, a comparação de índices de verde entre cidades é um
equívoco, exceto quando acompanhado da definição dos termos, da escala espacial e
do método de coleta dos dados. Considerando a importância do verde urbano como
indicador da qualidade ambiental, este trabalho teve como objetivos mapear, quantificar
e classificar o tipo de distribuição espacial da cobertura vegetal do bairro Centro no
município de Curitiba/PR, bem como comparar os resultados com os índices encontrados
na literatura. Os resultados foram obtidos por meio de interpretação de fotografias
aéreas, coloridas, na escala 1:8.000, ano de 2000 e sem auxilio de esteroscopia. Foram
identificadas todas as áreas ocupadas por quaisquer tipos de vegetação (arbórea ou
não) sejam elas públicas ou privadas, desde que visíveis na fotografia aérea. O bairro
Centro do município de Curitiba apresentou 12,56% de sua área cobertos com
vegetação, perfazendo um índice de 12,70 m2 de cobertura vegetal por habitante. Esses
valores estão acima dos já encontrados em pesquisas semelhantes realizadas em outros
centros urbanos mas são inferiores aos sugeridos pela literatura. A cobertura vegetal do
Centro não apresenta conectividade suficiente sendo predominante o tipo Isolated com a
variante Dispersed com pequenas machas do tipo Isolated variantes Clustered e
Clumped nas partes nordeste e leste do bairro. O método de análise da cobertura
vegetal apresentado, mostrou-se ser de fácil aplicação e entendimento da população em
geral sendo, portanto, indicado como mais um instrumento para a avaliação da qualidade
ambiental das áreas urbanas.
064 - ATERROS SANITÁRIOS: SOLUÇÃO RELATIVA
Manuel Rolando Berríos (UNESP)
Palavras Chave: Resíduos Sólidos, Aterros Sanitários, Consumismo
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A disposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários, como principal alternativa
da denominada via tecnológica, apresenta-se, na atualidade, como solução insustentável
e perversa para a maioria das metrópoles e proximamente o será para as cidades de
porte médio. Esse paper analisa as intransponíveis barreiras físicas –protegidas por
dispositivos legais cada vez mais eficazes- vedando a construção de aterros no espaço
peri-urbano. São mangues, dunas, solos não estabilizados, corpos de água salgada e
doce, relevo escarpado, vegetação protegida e até as mesmas áreas conurbadas as que
obrigam a instalar esses equipamentos em locais mais afastados, quando não se dispõe
aleatoriamente em qualquer lugar. Do ponto de vista da reutilização de matéria e energia
é um contra-senso sepultar matérias que ainda apresentam potencial de uso e ocupar
valiosos espaços próximo às cidades. Sistematicamente aterrar resíduos está sendo
mais oneroso e difícil; chegará o momento em que, simplesmente, não existirão mais
áreas para a disposição final. Surge, então, a necessidade urgente de tomar medidas
alicerçadas em dois grupos de alternativas: a) via tecnológica racional; b) transformação
dos sistemas de produção e consumo de mercadoria. A primeira visa à disposição em
aterros somente o rejeito não aproveitável, totalizando não mais de 20% dos resíduos
urbanos; a grande massa (50% a 70%) compõe-se de matéria orgânica reaproveitável
na produção de adubo e ração animal, incluindo a indispensável captação de energia no
processo de compostagem; 15% e, na melhor hipótese 30% precisam ser triados para a
reciclagem e/ou reutilização, conseguindo-se quintuplicar a vida útil dos aterros. A
segunda alternativa aponta à etapa de produção de objetos, pretendendo eliminar ou
minimizar as perdas nos processos de produção primária e secundária e de distribuição,
junto com diminuir ou “domesticar” o consumo, o que implicaria na revisão de todo o
sistema produtivo, ordenação política e sócio-econômica e práticas orientadas à
obtenção de mercadorias e serviços.
093 - A FRENTE POLAR ATLÂNTICA E AS CARACTERÍSTICAS DE TEMPO
ASSOCIADAS: ESTUDO DE CASO.
Emerson Galvani, Tarik Rezende de Azevedo (USP)
Palavras chave: tipos de tempo, frente polar, gênese da chuva
O objetivo do presente trabalho é apresentar, de forma didática, a variação dos
elementos meteorológicos e tipos de tempo associados à aproximação e passagem da
frente polar atlântica a partir de registros em intervalos de cinco minutos. Nesta
detalhada escala de observação é possível individualizar o momento exato da passagem
polar e distinguir com precisão o período pré e pós-frontal.
095 - A CONTRIBUIÇÃO METODOLÓGICA DA GEOGRAFIA FÍSICA NOS
DIAGNÓSTICOS E PLANOS DE GERENCIAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS –
GBH
Adorea R. Albuquerque (Universidade Federal do Amazonas / UFRJ), Antonio J. T.
Guerra (UFRJ)
Palavras-chave: bacia, gestão, recurso
O Gerenciamento de Bacias Hidrográficas é o instrumento que orienta o poder
público e a sociedade, sobre a utilização, manejo e monitoramento dos recursos hídricos,
de forma adequada, através de um processo organizado de obtenção de informações a
respeito dos problemas e potencialidades ambientais em determinada bacia hidrográfica.
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Visando instituir oficialmente este instrumento a Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, preconiza em seus fundamentos que: "a
bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política nacional de
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos”. Com base neste pressuposto legal, os planos de recursos hídricos, executam
levantamentos e diagnósticos sobre a bacia, analisada enquanto unidade de
intervenção, onde conhecimentos científicos e tecnológicos devem compor um banco
sistematizado de informações de caráter eminentemente geográfico. Os diagnósticos
são elaborados de forma mais eficaz, quando a perspectiva da multidisplinaridade
evidencia-se de modo expresso durante a aplicação metodológica dos levantamentos.
Dessa forma, disciplinas como a Geografia Física, contribuem de forma ímpar quando
estabelecem critérios e parâmetros associados à metodologia de bacias, uma vez que,
visam a compreensão e projeção da dinâmica ambiental, em toda a sua complexidade
envolvendo aspectos relacionados a: disponibilidade dos recursos hídricos, a
sensibilidade e vulnerabilidade do ambiente às questões econômicas de
sustentabilidade. A gestão de bacias hidrográficas é uma estratégia que visa proteger e
restaurar a qualidade ambiental e, conseqüentemente, os ecossistemas aquáticos. Esta
abordagem baseia-se na constatação de que muitos dos problemas de qualidade e
quantidade de água são evitados ou resolvidos de maneira eficaz por meio de ações que
focalizem a bacia como um todo, as atividades desenvolvidas em sua área de
abrangência e atuação de cada um dos atores envolvidos pela demanda de recursos
hídricos.
097 - AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE DETECÇÃO DE MUDANÇAS PARA
MONITORAMENTO CONTÍNUO E SISTEMÁTICO DO CERRADO GOIANO,
UTILIZANDO DADOS ORBITAIS
Simone De Almeida Jácomo Nogueira, Laerte Guimarães Ferreira (Universidade Federal
de Goiás)
Palavras-chave: cerrado, detecção de mudanças, monitoramento ambiental.
O Estado de Goiás caracteriza-se como uma das savanas de maior
biodiversidade do mundo. Com a política de expansão agrícola no Brasil Central, a partir
dos anos 70, a substituição da vegetação nativa por áreas de pasto e monoculturas
implicou em perda contínua da biodiversidade. Dados de sensoriamento remoto vêm
oferecendo potencial para monitoramento de biomas. Apesar disso, poucas tem sido as
iniciativas neste sentido, no Estado de Goiás, apesar de dois acervos Landsat completos
em formato digital (2001 e 1997) terem sido adquiridos pelo Governo. Acredita-se que
esta lacuna de informações se deve a necessidade de procedimentos metodológicos
mais elaborados para a interpretação das imagens Landsat, e ao próprio volume de
dados necessários ao recobrimento completo do Estado (23 cenas). Assim, este trabalho
pretende avaliar métodos de detecção de mudanças que subsidiem o monitoramento
contínuo do Cerrado Goiano. A pesquisa abarcará o período de 1995 e 2001 em áreas
representadas pelo Parque Nacional de Brasília, que servirá de piloto na avaliação e
quantificação de efeitos da sazonalidade e contaminação atmosférica sobre a detecção
de mudanças na superfície e uma Sub-bacia do Município de Luziânia. Este estudo
utilizará imagens do satélite Landsat 5 e 7, referente à órbita 221/ponto71, datadas de
junho, julho e setembro de 1995 e 2001. Serão utilizadas técnicas de processamento
digital de imagens, para posteriormente aplicar método de detecção de mudanças.
Dentre as técnicas de processamento de imagens estão o Modelo Linear de Mistura
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Espectral (MLME) e Índice de Vegetação (NDVI). O método para detecção de mudanças
será a subtração destas imagens, considerando tanto as bandas individuais não
realçadas, quanto àquelas transformadas por NDVI e MLME. Assim, espera-se
apresentar metodologia que dê conta do monitoramento ágil, contínuo e sistemático do
Cerrado goiano, possibilitando rápida tomada de decisão e manutenção do passivo
ambiental no Estado.
099 - MAPEAMENTO BATIMÉTRICO DE RESERVATÓRIOS DE GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA
Maurício Meurer (Universidade Estadual de Maringá)
Palavras-chave: Reservatórios, Ecobatímetro, Batimetria
O conhecimento da geometria de reservatórios de geração de energia elétrica é
de extrema importância para se estimar as taxas de erosão/sedimentação do
reservatório e, consequentemente a sua vida útil. A fim de determinar a geometria de um
conjunto de reservatórios de geração de energia elétrica do estado do Paraná, foram
realizados mapeamentos batimétricos, com a utilização de um Ecobatímetro/GPS, marca
Furuno, modelo 1650-F. Este equipamento trabalha com a emissão de pulsos em
freqüências de 50 kHz ou 200 kHz. A profundidade é calculada pelo intervalo de tempo
entre a emissão e a recepção do pulso. Para a realização do mapeamento batimétrico,
percorre-se toda a área do reservatório coletando, com auxílio do ecobatímetro, pontos
batimétricos georreferenciados (x,y,z). Estes dados são transferidos e salvos em tempo
real em um computador portátil, com auxílio do software de navegação Fugawi 3. Com
auxílio dos softwares Surfer 7.0 e Spring 3.6, os pontos batimétricos são interpolados,
dando origem a um mapa batimétrico de isolinhas e um modelo batimétrico 3-D. Os
mapas e modelos batimétricos elaborados permitiram uma boa visualização da
geometria dos reservatórios já amostrados, sendo possível, na maioria das vezes,
reconhecer a posição dos talvegues dos antigos cursos d’água que originaram o
reservatório.
151 - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DAS CHUVAS DURANTE O PERÍODO DE 19411970 NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA – PB
Jocélio Araújo dos Santos (UFPB)
Palavras-Chaves: Santa Rita-PB, precipitação, distribuição
Este trabalho consiste em uma análise da distribuição anual das precipitações
pluviométricas no município de Santa Rita-PB durante o período de 1941-1970. O
município possui altitude de 16 metros e coordenadas geográficas de 7º 06' 50" S e 34º
58' 41" W. Localiza-se inserido na Mesorregião Mata Paraibana, Microrregião de João
Pessoa. A Microrregião de João Pessoa possui clima quente e úmido, chuvas de outonoinverno, temperatura média de 25ºC e pluviometria média anual entre 1500 e 1700mm e
umidade relativa do ar em torno de 80%. A análise foi baseada em dados de fontes
primárias, extraídos das informações fornecidas pela Secretaria Extraordinária do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e Minerais - SEMARH (Posto Santa Rita – Código
3940206)/Banco de Dados Hidroclimatológico do Nordeste. Posteriormente foi criado um
banco de dados para análise estatística descritiva e tratamento das informações. Foram
analisados os dados de chuva correspondentes aos índices pluviométricos mensais e
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anuais. Conforme a análise observou-se que Santa Rita, durante o período (1941-1970)
os meses mais chuvosos com precipitação acima de 100mm foram março (169,8mm),
abril (212,8mm), maio (227,7mm), junho (248,2mm), julho (204,8mm) e agosto
(113,3mm) e os meses menos chuvosos, com totais pluviométricos abaixo de 100mm,
semelhantes com os meses de setembro (53,5mm), outubro (23,4mm), novembro
(21,7mm) e dezembro (42,7mm), janeiro (82,9mm), fevereiro (98,9mm), indicando o início
da estação chuvosa em março e menos chuvosa em setembro. No entanto, a média
para os 30 anos foi de 1474,6mm, a máxima de 2095,0mm (ano de 1966) e a mínima de
855mm (ano de 1952). Analisando os períodos de 1941-1950, 1951-1960 e 1961 – 1970
o último apresentou os melhores índices: média de 1653,6mm, máxima de 2095,0mm e
mínima de 1076,0mm. As evidências mostram que os meses mais chuvosos
concentram-se no período de outono-inverno e os secos e menos chuvosos, na
primavera-verão.

174 - CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICO-EROSIVAS DE SOLOS EM ENCOSTAS
MONTANHOSAS SOB DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS NO MUNICÍPIO DE
BANANAL (SP).
André de Souza Avelar (UFRJ)
Palavras Chave: Hidrologia, Erosão em encostas, Solos.
Foram estudados seis segmentos de encosta, inseridos na área montanhosa do
município de Bananal (SP), localmente chamada de Serra da Bocaina, no alto curso das
bacias dos rios Bananal e Paca Grande. Em cada da uma destas bacias foram
escolhidas três encostas com 25o de declividade, aonde foram instaladas parcelas do
tipo Gerlach, em áreas de cobertura vegetal de gramínea, gramínea com herbáceas e
floresta secundária tardia à clímax. Nestas parcelas foram monitorados: a entrada de
água (pluviometria), as variações de sucção do solo (tensiometria), o escoamento
superficial e o transporte de sedimentos, entre outubro de 1998 a fevereiro de 1999.
Embora situadas em áreas próximas foram observados maior freqüência de eventos e
maior volume de chuva na bacia do rio Paca Grande. Também foi verificado que as
maiores variações de sucção ocorreram no topo dos solos das três coberturas vegetais
analisadas, porém com fraca correlação com as chuvas mensuradas. As maiores
oscilações de sucção ocorreram nas parcelas da bacia do Bananal, com vegetação mais
degradada em relação a do Paca Grande. Os maiores valores de escoamento superficial
e transporte de sedimentos foram observados nas parcelas bacia do Paca Grande,
ambos relacionados a maior freqüência e volume dos eventos de chuva.
185 - ANÁLISE DE METODOLOGIAS DE MAPEAMENTO.
Jaime Sergio Frajuca Lopes, Manoel Luiz do Santos, Nelson Lovatto Gaspareto (UEM)
Palavras-chave: Mapeamento, Geomorfologia, Geotecnia
Este artigo tem como objetivo a descrição de uma gama de metodologias de
mapeamento na área de geotecnologia que são utilizadas tanto por profissionais
internacionais como nacionais, e o interesse pelo mapeamento, quer seja para o
planejamento ou em trabalhos de interesse da comunidade cientifica, para geógrafos,
geomorfólogos e áreas afins.
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188 - INSTABILIDADE AMBIENTAL EM MICROBACIA URBANA
Conrad Rodrigues Rosa, Pablo Rodrigues Rosa, Paulo Roberto de O. Rosa (UFPB)
Palavras-chave: Paisagem, Drenagem urbana, Instabilidade ambiental
A paisagem, quando alterada pelo homem, desencadeia sobre si uma série de
reações conferindo-lhe novas feições. A Universidade Federal da Paraíba – UFPB
compõe uma área urbanizada, possuindo a estrutura de cidade, inclusive problemas
ambientais oriundos dessa urbanização. Nessa ótica, este trabalho visa analisar a
instabilidade de uma área urbanizada causada pelos elementos pluviais e elementos do
relevo, selecionando uma microbacia confinada por edificações, desprovida de
vegetação. Com base na teoria da Ecodinâmica, busca compreender os níveis de
instabilidade em uma microbacia urbana. As considerações sobre instabilidade foram
obtidas utilizando-se metodologia referente ao modelado do terreno, dados
pluviométricos, dados de perda de material e replantio vegetal. Observando a microbacia
entre o ano de 2002 – 2003 e utilizando dados de 1999 a 2003, conclui-se que, se não
for considerado o próprio ritmo da paisagem, é possível que os ambientes sofram
desgastes por enfraquecimento acarretando possíveis desastres à sociedade.

192 - MODELAGEM NUMÉRICA DE TERRENO: UMA COMPARAÇÃO DE
RESULTADOS SOBRE DUAS FONTES DISTINTAS DE DADOS DE UMA MESMA
ÁREA
Pablo Rodrigues Rosa, Conrad Rodrigues Rosa, Paulo Roberto de O. Rosa (UFPB)
Palavras-chave: GPS, Altímetro, Modelo Numérico de Terreno
Este trabalho visa a comparar o resultado obtido a partir da aplicação de uma
técnica de modelagem numérica de terreno (MNT), usando duas fontes de dados de
uma mesma área porém distintas em sua metodologia de coleta. Uma das fontes de
dados conta com um levantamento de pontos amostrais por GPS de navegação cujos
dados de altitude foram coletados com um altímetro digital, com precisão de cinco
metros, calibrado ao nível do mar incluindo leitura para aferição em um RN (Referência
de nível) próximo à área de trabalho. A outra fonte de dados é uma planta topográfica
digital, da qual utilizamos as coordenadas de estações próximas aos pontos tomados
com GPS. A comparação foi feita através de perfis traçados em uma mesma posição
(início-fim do perfil), para cada MNT resultante de cada fonte de dados que, quando
superpostos, permitiram visualizar comparativamente os resultados. Concluiu-se que há
necessidade de mais testes, porém os resultados obtidos foram satisfatórios, indicando
que pode existir um padrão entre as coletas.
205- A QUESTÃO DA UNIDADE ESPACIAL NOS ESTUDOS AMBIENTAIS E O CASO
DO DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO DO CERCADINHO
– BELO HORIZONTE.
Guilherme Taitson Bueno & Carlos Fernando Ferreira Lobo (UNI-BH)
Nos estudos ambientais coloca-se a questão da delimitação da área de
investigação, do recorte do espaço. Questão antiga na geografia, já que a dimensão
espacial está no cerne de qualquer trabalho geográfico, o espaço tem recebido atenção
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maior de outros estudiosos, sobretudo daqueles que realizam estudos ambientais e/ou
que façam uso dos SIGs. Quando pretende-se delimitar uma área de estudos, três
possibilidades principais se apresentam: o critério morfológico, o critério funcional e o
critério genético. A morfologia é o aspecto visível, de mais fácil apreensão do objeto de
estudo. Trata-se da categoria tradicionalmente utilizada na investigação geográfica e
dela deriva o conceito de paisagem. O espaço é subdividido em unidades
fisionomicamente semelhantes. A categoria funcional trata do aspecto dinâmico do
objeto: processos, fluxos de matéria e energia. Vincula-se a essa categoria a idéia de
sistema. Procura-se, aí, a divisão do espaço em unidades funcionais, ou seja, a
identificação das fronteiras dos sistemas que compõem o espaço. A categoria funcional
vem sendo crescentemente empregada na geografia, sobretudo a partir dos anos 50.
Relacionada com as duas anteriores, a categoria genética trata da identificação de
unidades espaciais historicamente semelhantes. Embora possa haver certa
concordância entre morfologia, funcionamento e gênese, na maioria dos casos isso não
se verifica. A existência de formas relictuais ao lado de formas derivadas do
funcionamento atual indica isso. Nos estudos ambientais a categoria funcional tem sido
adotada como principal e a bacia hidrográfica como unidade fundamental de análise.
Entretanto, coloca-se aí outro problema: o conceito de bacia hidrográfica enfatiza os
mecanismos de funcionamento do meio natural, enquanto existem outras esferas de
funcionamento também importantes nos estudos ambientais, como a sócio-econômica e
a político-administrativa. Isso ficou patente no estudo do diagnóstico sócio-ambiental da
bacia do Córrego do Cercadinho, em que as fronteiras das unidades funcionais do meio
natural, do meio sócio-econômico e do meio político-administrativo não são coincidentes.
245 - APLICAÇÃO DE MÉTODO QUALITATIVO PONDERADO NA AVALIAÇÃO DA
EROSÃO ATUAL E POTENCIAL DO SOLO PARA FINS DE PLANIFICAÇÃO DE USO:
BOM JESUS DO ITABAPOANA (R.J, BRASIL) E SAGUNTO (VALÈNCIA, ESPANHA)
Neusa Maria C. Mafra (UERJ), L.B. Recatalà, J.D. Sánchez (Universitat de València,
ESPANHA)
A avaliação da erosão do solo para fins de planificação de uso tem sido
fundamentada, sobretudo, nos métodos quantitativos (Equações de Perdas do Solo,
USLE/RUSLE) e nos qualitativos ponderados, como os originalmente desenvolvidos pelo
I.T.C (Van Zuidam et al, 1979). A análise dessa metodologia, com vistas à aplicação aos
exercícios de planificação em nível de meso-escala, para os âmbitos tropical úmido e
mediterrâneo, facultou aos autores, adotar esses últimos em seus trabalhos (Recatalà,
1995; Mafra, 1997; Recatalà e Sánchez, 1997, 1998), os quais sofreram algumas
adaptações, em detrimento de especificidades regionais. No caso do âmbito tropical,
essa adequação levou também em consideração alguns dos critérios adotados na
metodologia do Sistema de Avaliação da Capacidade de Uso das Terras (Lepsch, 1991).
A metodologia considera os fatores torrencialidade, tipo de solo, litologia,
vegetação e usos, topografia, morfologia erosiva e práticas de conservação do solo, os
quais são valorados qualitativamente por parâmetros estabelecidos que se referem aos
índices de precipitação e à erosividade; à erodibilidade do solo e à resistência dos
materiais de origem; à cobertura do solo; aos gradientes; às categorias da morfologia
erosiva; e ao tipo de manejo voltado às práticas de conservação. No processo de
avaliação do grau de erosão atual e de sua classificação, primeiramente são atribuídos
pesos às classes dos fatores considerados, os quais são incorporados à expressões
matemáticas, para alcançar valores qualitativos adimensionais que serão processados e
utilizados na avaliação da erosão potencial.
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Ainda que o método não permita uma quantificação das perdas do solo por
erosão, proporciona um nível de informação satisfatório à planificação de uso do solo.
Os autores consideram que os seus fundamentos e a sua aplicação à outras áreas
dentro dos âmbitos estudados, permitiriam estabelecer novos ajustes à condições
regionais específicas, possibilitando inclusive, o desenvolvimento de metodologias
similares para o mesmo fim.

253 - O SISTEMA OCEANOGRÁFICO ABIÓTICO CONSIDERADO COMO UM SISTEMA
COMPLEXO
Ana L. Travassos Romano, Fernando J. Von Zuben (UNICAMP)
Palavras Chaves: sistema complexo, sistema oceanográfico abiótico, auto-organizaçao
Este trabalho enfoca o ambiente oceanográfico abiótico como um sistema
complexo, demonstrando que, neste ecossistema, são encontradas características
fundamentais da complexidade. Os sistemas complexos têm sido alvo de estudo dos
mais variados ramos da pesquisa científica. Seu estudo iniciou-se a pouco mais de duas
décadas e hoje já se torna um novo ramo da Ciência. Os sistemas complexos
apresentam comportamento imprevisível e aparentemente aleatório, embora sejam
regidos por leis estritamente determinísticas. Além dessas características cita-se a nãolineariedade e a dependência das condições iniciais. O comportamento complexo da
natureza reflete a tendência de grandes sistemas, com muitas componentes, de evoluir
para um estado de equilíbrio crítico, onde os menores distúrbios podem levar a eventos,
que chamaremos avalanches, de todos os tamanhos. A maioria das mudanças nestes
grandes sistemas acontece através de eventos catastróficos, e não gradualmente. A
evolução para este estado delicado ocorre sem nenhuma influência de agentes externos.
O estado é alcançado apenas devido às interações dinâmicas entre os elementos
individuais do sistema: assim, o estado crítico é auto-organizado. As avalanches
provocam uma dinâmica própria ao sistema, que só pode ser entendida a partir de uma
descrição holística das propriedades do conjunto, e não a partir de uma descrição
reducionista de cada elemento. Este efeito caracteriza os sistemas complexos. Neste
trabalho tentaremos mostrar que a natureza, em particular um sistema abiótico
oceanográfico, opera no estado crítico auto-organizado.A consideração do meio
oceanográfico como um sistema complexo permitirá novas maneiras de simulá-lo e de
avaliar a importância que as alterações do meio físico podem acarretar no ecossistema.
Esses impactos vêm sendo considerados insignificantes, mas à luz da teoria da
complexidade sua importância pode vir a ser reavaliada, proporcionando um maior
conhecimento da evolução e da dinâmica global dos macro-sistemas de muitas
componentes.
256 - A RAZÃO NITROGÊNIO / FÓSFORO COMO UM INSTRUMENTO PARA AVALIAR
A DEGRADAÇÃO DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS: UM ESTUDO DE CASO NA
LAGOA IMBOASSICA (MACAÉ, RJ).
H. Marotta (UERJ / UFRJ); A. Enrich-Prast; F. A. Esteves; A. J. S. T. Costa (UFRJ)
O estudo pretendeu avaliar o papel de um Sistema de Interface Rio/Lagoa
(SIRLa) densamente colonizado por macrófitas aquáticas, principalmente Typha
domingensis, em alterar a razão Nitrogênio/Fósforo (N:P) na coluna hídrica, tanto na
lagoa quanto no principal canal contribuinte. No perímetro urbano do município de Macaé
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(Rio de Janeiro), caracterizado pela expansão humana acelerada, a pesquisa foi
desenvolvida na lagoa Imboassica e no baixo curso do rio Imboassica. Quatro estações
foram coletadas mensalmente: 01 (rio próximo à foz); 02 (lagoa em porção adjacente ao
SIRLa); 03 (zona limnética) e 04 (lagoa em extremo oposto junto à praia). Os três
momentos de coleta contemplaram: (A) - 27 meses entre 1992 e 1994, quando o rio
desembocava diretamente na lagoa; (B) - 09 meses entre 2001 e 2002, época na qual o
SIRLa encontrava-se assoreado e dominado por macrófitas aquáticas; e (C) - 09 meses
entre 2002 e 2003, após dragagem do SIRLa. Somente no momento posterior à
dragagem, as estações 02, 03 e 04 apresentaram expressivo incremento na razão N:P e
significativo aumento das concentrações de fósforo e nitrogênio (p < 0,05; KruskallWallis) em relação a dez anos atrás, o que evidenciou o papel do SIRLa em mitigar a
degradação ecológica na lagoa. Já a estação 01 foi a única que apresentou incremento
significativo (p < 0,05; Kruskall-Wallis) de ambas as concentrações, além do maior
aumento na razão N:P entre os momentos antes da dragagem e dez anos atrás. Assim,
além de absorver os nutrientes, atribuiu-se ao SIRLa o papel de retê-los no rio ao
aumentar o tempo de residência hídrica, mitigando a degradação na lagoa Imboassica e
aumentando-a no rio Imboassica. Os resultados evidenciam que uma dragagem do
SIRLa intensifica a responsabilidade social dos tomadores de decisão, pois demanda
outras medidas estruturais na bacia hidrográfica, como redução na vazão de efluentes.
269 - FISIOLOGIA DA PAISAGEM E GEOSSISTEMAS: CONTRIBUIÇÕES
METODOLÓGICAS INTEGRADORAS DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO
Marcos Wellausen Dias de Freitas, Sandra Baptista da Cunha (UFF)
Palavras-chave: Geossistemas, Paisagem, Metodologia Geográfica.
Este trabalho faz parte da pesquisa a respeito de fisiologia da paisagem e
geossistemas da bacia hidrográfica do rio São João-RJ, tema de trabalho de conclusão
do curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense. A principal preocupação
desse trabalho é analisar as principais propostas epistemológicas de cunho integrador a
respeito da relação natureza e sociedade no pensamento geográfico, sendo o foco da
análise as concepções de paisagem e de geossistemas em diversas escolas nacionais e
correntes da Geografia.
Primeiramente, são mostradas as concepções de cunho integrador da Geografia
Tradicional, em diferentes escolas geográficas como: a escola alemã (Humboldt, Troll,
Penck, etc.), francesa (Reclus, Sorre e outros), anglo-americana (Davis, Sauer, etc.) e
russa (Doukuchaiev, Vernadsky, etc.).
A partir do fim da 2ª Guerra Mundial, a Geografia sofre uma grande
transformação em seus paradigmas tradicionais, animada por mudanças científicas em
sentido amplo, como a Teoria Geral dos Sistemas, a Cibernética, etc. Das novas
correntes geográficas, o enfoque integrador será avaliado na Geografia Teorética
(Chorley, Schumm, outros), na Ecologia da Paisagem (Dansereau, Bertrand, etc.), na
Geoecologia alemã e na Ciência da Paisagem russa (Sochava e outros).
Por último, a ênfase se dará nas contribuições geográficas brasileiras de cunho
integrador, especialmente nas concepções de fisiologia da paisagem (Ab'Saber) e
geossistemas (C.A.F. Monteiro), além de outros autores como Casseti, Christofoletti,
Troppmair, etc. Tais autores, influenciados por diferentes concepções teóricas, procuram
adequá-las à realidade ambiental brasileira, sendo os pilares fundamentais para um
estudo ou análise ambiental realmente adaptado às condições sócio-ambientais
extremamente complexas de nosso território nacional.
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279 - ANÁLISE DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO E LEITURA DA PAISAGEM
Prof. Dr. Luiz Fernando Mazzini Fontoura, Prof. Dr. Roberto Verdum, Camila Thomaz da
Silveira (UFRGS)
Palavras chave: Geografia, sistema de produção, paisagem
O conceito de sistema de produção se aplica a uma escala de exploração
agrícola ou ao conjunto família - exploração. A sua observação permite, numa
combinação em que se busca a coerência, avaliar a quantidade de força de trabalho e
outros meios de produção colocados em prática por um agricultor para realizar seus
objetivos. Com estes conceitos, o sistema de produção e sistema agrário, pretendemos
avaliar neste estudo, no município de São Lourenço do Sul no Estado do Rio Grande do
Sul, as estratégias utilizadas pelos produtores na tentativa de reproduzirem-se enquanto
tal, ou tentarem se inserir frente às modificações de agentes externos. Para se fazer a
leitura da paisagem, propomos analisar esses sistemas a partir de recortes possíveis na
paisagem que representam diferentes pontos de vista do observador. Entre esses
recortes pode-se distinguir o terroir (compartimento), onde aparecem os diversos
componentes da paisagem. Essa análise permite distinguir, no setor de estudo, quatro
recortes na paisagem: -terroir dos campos da Planície Costeira entrecortados pelos vales
aluviais. O cultivo de arroz mecanizado é associado à pecuária de corte, em grandes
parcelas de terra. -terroir dos rebordos do Planalto, caracterizados pelas colinas e terroir
do Planalto, caracterizado pelas colinas e os domos. O cultivo de fumo em pequenas
parcelas de terra, onde há poucos anos se encontrava a produção de batatas (tradicional
neste município), o que demonstra ser um processo com forte dinâmica atual. Próximo à
divisa entre esse município e Canguçu, encontramos a produção de fumo mais antigo,
também em pequenas parcelas de terra; -terroir dos campos do topo do Planalto, de
colinas e de morros testemunhos. A pecuária extensiva desenvolve-se em grandes
parcelas com a ocorrência significativa da lavoura de milho, em pequenos cultivos e em
lotes de aproximadamente 1ha.
286 - GÊNESE E CARACTERÍSTICAS DO VENTO NORTE REGIONAL E EM SANTA
MARIA, RS
Maria da Graça Barros Sartori (UFSM)
O Vento Norte no Rio Grande do Sul, tem fama de perturbador da paz, da saúde
e do bem-estar da população. Identificado pelos exploradores europeus nas viagens de
reconhecimento das terras do Brasil colonial, adquire características locais em Santa
Maria, pela intensidade que assume motivada por condicionantes geoambientais. A
"análise rítmica" com dados meteorológicos de Santa Maria e a interpretação de cartas
sinóticas e de imagens de satélite revelaram que, a nível zonal, o Vento define-se sob
condições normais da circulação atmosférica regional, pois os centros de ação da
América do Sul devem estar organizados, de modo a permitir frontogêneses bem
desenvolvidas. Na escala regional, define-se nas fases pré-frontais sob domínio da
massa Polar Velha ou da Tropical Atlântica continentalizada, principalmente no outono/
inverno/primavera, quando há maior atividade do Anticiclone Polar Atlântico e do Tropical
Atlântico, com fortes gradientes térmicos e barométricos latitudinais e interiorização dos
fluxos das massas de ar, que repercutem em intensas frontogêneses e aprofundamento
da Baixa do Chaco. Essa circulação regional aumenta a velocidade do Vento, como se
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uma força poderosa "sugasse" o fluxo de ar para sul, representada pelas pressões muito
baixas do eixo da Frente Polar e da Depressão do Chaco, ampliada quando ocorrem
frontogêneses intensas. A situação da cidade no sopé do rebordo do Planalto, a faz
sofrer os efeitos de células de baixa pressão de caráter local, provocadas pelo
aquecimento das fases pré-frontais, que aceleram os quentes fluxos de N e NW, que
descem a serra, sofrendo o "efeito Föhn" pela compressão adiabática. A ilha térmica de
Santa Maria acentuaria o abaixamento da pressão, já baixa pelas condições pré-frontais,
intensificando ainda mais o gradiente barométrico intraurbano e dando maior velocidade
ao Vento Norte. Comparando-se sua gênese e características na escala local, verificamse semelhanças e diferenças com os ventos Föhn, Chinoock e Santa Ana.
305 - APLICAÇÃO DO ÍNDICE ESPACIAL DE MORAN NA ANÁLISE ESPACIAL DE
INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS PARA A BACIA DA BAÍA DA GUANABARA NA
DÉCADA DE 90.
Elizabeth Maria Feitosa da Rocha, Claudia Romanelli Nogueira, Carla Bernadete
Madureira Cruz (UFRJ)
A valorização do uso de técnicas de geoprocessamento tem crescido cada vez
mais e sua aplicação em estudos sócio-ambientais, principalmente no caso de
programas de monitoramento, tem oferecido importante contribuição através da
otimização da representação espacial de fenômenos evolutivos no espaço e no tempo.O
objetivo desse trabalho é caracterizar a distribuição de variáveis socioeconômicas a
partir de unidades político-administrativas através da aplicação de modernas técnicas de
análise espacial, como é o caso do Indicador de Moran, ressaltando o caráter variável da
ocupação do espaço.
313 - ANÁLISE SISTÊMICA DE TERRITORIO TURÍSTICO COM APOIO DE
GEOTECNOLOGIAS: estudo de caso da Costa Brava em Balneário Camboriú – SC
Francisco Antonio dos Anjos (UNIVALI, UFSC); Romero Simi (UNIVALI).
Palavras chave: Sistêmica, Território, Turismo.
Uma análise territorial que busque compreender a complexidade que envolve os
diversos elementos que compõe o espaço é de suma importância para a eficiência e
eficácia de planejamento ambiental. A teoria de sistemas fornece uma base teóricometodológica que propicia uma visão de como entender um todo de forma integrada, a
partir das inter-relações dos elementos que compõem o sistema estudado. As
geotecnologias se apresentam como ferramentas poderosas para auxiliarem estes
processos. A pesquisa apresentada visa compreender o território turístico da Costa
Brava em Balneário Camboriú - SC, a partir de uma análise sistêmica dos seus
elementos naturais e sociais com apoio de geoprocessamento e sensoriamento remoto.
A aplicação da análise de sistema na área de estudo identificou os elementos que
compõe o sistema territorial, analisou suas formas de organização e compreenderam os
processos cognitivos formadores dos elementos e das formas deste território.
Considerou-se matéria como o território, que se encontra em constante crescimento e
dissipação, e em permanente desequilíbrio. Os processos ocorreram pelas atuações e
as produções dos elementos naturais e sociais, ligados ao padrão de crescimento deste
território. A forma segue uma organização de acordo com padrões de crescimento
imposto pela demais redes deste sistema. As pesquisas revelaram os significados deste
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território, que se configura atualmente como um produto turístico. A compreensão do
significado passa pelo entendimento das relações e inter-relações dos fixos e fluxos que
compõem e produzem território. O território analisado se encontra em processo de
crescimento e dissipação, e da mesma forma, mantém uma relação de interdependência
com os sistemas ambiental, urbano e turístico da região de Balneário Camboriú,
podendo ser compreendido a partir das análises sistêmicas dos processos naturais e
sociais de produção do território.
326 - NOVA TECNOLOGIA APLICADA AO MONITORAMENTO AMBIENTAL
Ricardo Augusto Calheiros de Miranda, Fernando Reiszel Pereira, André Soares Monat
(UERJ)
Palavras Chaves: Monitoramento ambiental, Estação termo-pluviométrica, Clima
Com o avanço da ciência e tecnologia no último decênio, a climatologia sofreu
profundas modificações. Esse processo influenciou diretamente o campo da
instrumentação climatológica, que assim passou a ter o predomínio da eletrônica com
vistas a um monitoramento mais acurado.
Por esta razão, a coleta de dados através de redes automatizadas de estações
meteorológicas e/ou postos pluviométricos tornou-se imprescindível ao suporte e à
execução de projetos de pesquisas no nível macro, meso e microclimático. As estações
meteorológicas convencionais, devido a um alto investimento atrelado e à necessidade
de se manter permanentemente um equipe de observadores e mantenedores
meteorológicos treinados em locais sem suficiente infra-estrutura, vêm sendo
gradativamente substituídas por sistemas de monitoramento automatizados.
As novas tecnologias de microcontroladores compactos, de baixo custo e
consumo reduzido de energia possibilitam apresentar uma nova proposta de estação
termo-pluviométrica automatizada com uma nova alternativa ao suporte acadêmico e a
execução de projetos de pesquisa nas áreas da gestão e no planejamento ambiental.
327 - O GEOPROCESSAMENTO COMO SUBSÍDIO AO ESTUDO DA FRAGILIDADE
AMBIENTAL
Rúbia Gomes Morato, Fernando Shinji Kawakubo, Ailton Luchiari (USP)
O objetivo deste trabalho foi o de aplicar técnicas de Geoprocessamento para o
estudo da fragilidade ambiental e analisar os resultados alcançados por meio de tais
instrumentos. Os principais procedimentos foram a digitalização dos temas extraídos das
cartas analíticas (cartas topográficas e cartas temáticas) para a posterior geração de
cartas experimentais. Foi realizada a classificação de uma imagem TM-LANDSAT para a
geração da carta de uso da terra e cobertura vegetal. O modelo numérico do terreno
permitiu a geração de cartas derivadas como a de declividade das vertentes. Variáveis
como a fragilidade dos solos à erosão, as classes declividade das vertentes e as classes
de proteção aos solos pelo uso da terra e cobertura vegetal foram hierarquizadas de
acordo os índices de fragilidade. Estas informações foram combinadas por meio tabelas
bidimensionais. A partir de tais tabelas foi gerada a carta síntese de fragilidade
ambiental. A utilização das técnicas de Geoprocessamento mostraram-se de um modo
geral muito eficientes. Esta eficiência deve-se principalmente a grande capacidade de
manipulação de informações que estes recursos técnicos disponibilizam.
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334 - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TÉCNICAS ENVOLVIDAS NOS
LEVANTAMENTOS DE SOLOS APLICADOS À PLANIFICAÇÃO DE USO: ESTUDO DE
CASO NA BACIA RETIRO DAS PEDRAS, PETRÓPOLIS, RJ.
Gisele Lopes Guerra, Daniele E. S. Ferreira, Neusa M. C. Mafra (UERJ)
Os levantamentos de solos são importantes fontes de dados utilizadas nos
estudos relacionados a planificação do uso de solo, tornando-se um instrumento
fundamental no inventariamento do meio físico, visto que indicam as condições
pedológicas e do entorno que definirão a capacidade e limitações para determinados
usos.
Esta contribuição tem como objetivo realizar considerações acerca das etapas
envolvidas em um levantamento pedológico de apoio à planificação, usando como
exemplo aquele realizado para a Bacia Retiro das Pedras, no município de Petrópolis. O
levantamento de solos realizado integra o projeto “Planificação de uso do solo no
município de Petrópolis, RJ: distritos de Posse e Pedro do Rio”, desenvolvido pelo Grupo
de Investigação Solos-Paisagem (GISP), do Departamento de Geografia da UERJ.
A primeira etapa do trabalho é marcada pelo levantamento preliminar das unidades de
solo, através da identificação das seções verticais e do inventário de dados sobre os
ambientes e materiais de formação, a cobertura vegetal e uso, informações sobre o
manejo, além do estado de conservação dos solos. Iniciam-se também em campo, o
mapeamento pedológico preliminar, o de uso dos solos, assim como a tomada de dados
altimétricos, de gradientes e de comprimento de rampas. A coleta de amostras de solo é
realizada para cada seção vertical acompanhada das descrições morfológicas.
As análises laboratoriais são realizadas para a definição da taxonomia dos solos
e para o diagnóstico ligado a capacidade e limitações de uso do solo. Em gabinete,
realizam-se os procedimentos cartográficos necessários ao mapeamento, considerandose os aspectos pedo-geomorfológicos para a delimitação das unidades de solos e o
mapeamento definitivo em ambiente SPRING.

350 - ENSINO DO CICLO HIDROLÓGICO UTILIZANDO-SE DE TÉCNICAS VIRTUAIS,
MULTIMÍDIA E DE ENSINO A DISTÂNCIA
André Soares Monat, Ricardo Augusto Calheiros de Miranda, Fernando Reiszel Pereira
(UERJ)
Palavras Chave: Multimídia, Ensino à Distância, Ciclo Hidrológico
O conceito de ciclo hidrológico é fundamental para qualquer iniciante ao estudo
da Hidroclimatologia. Esta influência se justifica pela ocorrência de diversos fenômenos
relativos a água em todos os seus estados, na sua distribuição e ocorrência na
atmosfera, na superfície terrestre e no solo, e na relação destes fenômenos com a vida e
as atividades humanas. Diante da complexidade de se ensinar o tema, elaborou-se um
CD-ROM que utiliza os recursos multimídia para fornecer aos alunos o entendimento das
diferentes fases do ciclo hidrológico. Este material didático destina-se a um público
jovem (13-17 anos), e se insere em um contexto de educação ambiental. Tal CD-ROM
foi denominado "Meio Ambiente à Vista". Neste trabalho ressaltamos as preocupações
na elaboração desse sistema multimídia, no tocante aos cuidados sobre a navegação
pelo material, identificação dos alunos com o tema, e as mudanças de atitude, crenças e
valores que se espera dos mesmos diante da reflexão estimulada pelo conteúdo do
sistema.
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Eixo 3 – Aplicação da geografia à pesquisa
3.3 – Gestão e planejamento ambiental
001 - A ABORDAGEM SISTÊMICA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS
Ailton Antonio Baptista de Oliveira (IBGE)
Palavras-chave: Geografia Física, Geossistemas, Gestão de Recursos Hídricos
A regulamentação sobre os recursos hídricos no Brasil teve início no início da
década de 1930 com a aprovação do Código das Águas que se baseava num modelo
centralizado e sob forte influência do setor elétrico. A partir da Constituição Federal de
1988 (inciso XIX do artigo 21) foi estabelecido o marco legal para a implantação de um
novo modelo de gestão dos recursos hídricos, de modo integrado, descentralizado,
tendo a bacia hidrográfica como unidade administrativa e órgãos colegiados, em
diferentes níveis, como instâncias decisórias.
A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei 9.433 de 08/
01/97, que regulamenta o artigo citado, estabelece como um dos seus fundamentos que
a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da PNRH e a atuação
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). A adoção da
bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e intervenção, conforme
preconiza a Lei 9.433 de 08/01/97, requer o desenvolvimento de modelos de
planejamento e gestão ambiental específicos.
Este artigo procura avaliar as possibilidades de aplicação da abordagem
sistêmica às bacias hidrográficas, levando-se em conta de que forma este referencial
teórico-metodológico poderia, dentro do atual quadro da gestão de recursos hídricos,
contribui para fornecer os subsídios necessários a uma gestão efetivamente sistêmica e
integrada da bacia hidrográfica sob a perspectiva do uso sustentável dos seus recursos
bióticos e abióticos. Para isso, esse artigo introduzirá os conceitos aplicados à gestão de
recursos hídricos e de bacia hidrográfica, bem como quanto à adoção da bacia
hidrográfica como unidade de planejamento e intervenção, a partir de uma ampla revisão
bibliográfica. A partir desse quadro teórico procurar-se-á identificar e avaliar os conceitos
de geossistema e de paisagem adotados na literatura geográfica, avaliando-os quanto à
sua adequação e aplicabilidade ao planejamento e gestão de bacias hidrográficas.
007 - ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA NO ESTUDO DAS ALTERAÇÕES AMBIENTAIS
URBANAS: MORFOGÊNESE DO RELEVO NA BACIA HIDROGRÁFICA DA
BARRAGEM MÃE D'ÁGUA - RS
Nina Simone Vilaverde Moura-Fujimoto (UFRGS)
Palavras-chave: morfogênese, ambiente urbano, alterações ambientais.
Este trabalho consiste em uma análise ambiental urbana que busca através da
leitura geomorfológica conhecer e dimensionar as alterações nas formas de relevo, nos
processos morfogenéticos e nos materiais de cobertura superficial decorrentes das
intervenções urbanas. O estudo foi realizado em uma sub-bacia pertencente a bacia
hidrográfica do Arroio Dilúvio situada na Região Metropolitana de Porto Alegre, Estado
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do Rio Grande do Sul. Os compartimentos de relevo determinados por fatores naturais,
originado por processos climáticos passados e atuais foram identificadas quando a
morfologia encontrava-se praticamente em situação original. As formas de relevo criadas
ou induzidas pela atividade humana foram reconhecidas no período em que passa a ser
significativa as intervenções urbanas na área de estudo. Neste sentido, a avaliação
geomorfológica inclui em sua análise uma abordagem histórica das formas de relevo, do
material de cobertura superficial e dos processos geomorfológicos. Para realizar este
estudo fez-se necessário uma revisão bibliográfica sobre a evolução geológica da área
no contexto regional; uma análise geomorfológica e uma caracterização, coletas e
testemunhagens de materiais de cobertura superficial para posterior análise em
laboratório. Como resultado constata-se que a ação antropogenética vem alterando a
morfologia original e a dinâmica dos processos morfogenéticos, intensificando os
processos de vertentes, os fluviais, de escoamento concentrado e de assoreamento. No
entanto, tais alterações ambientais não trouxeram a essa bacia hidrográfica quadros
severos de degradação ambiental associados a riscos de natureza geológica,
geomorfológica e hidrológica que coloquem em perigo a vida da população. A
intensificação dos processos de erosão e deposição provocaram a criação de novas
formas de relevo associadas aos depósitos tecnogênicos.
015 - DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS NO DISTRITO
FEDERAL.
Maria Rita Souza Fonseca, Ercília Torres Steinke (UNB)
Palavras-chave: 1) Bacia Hidrográfica; 3) Geoprocessamento; 4) Criticidade Ambiental.
A sustentabilidade de um ecossistema não consiste na mera relação entre
recursos disponíveis e seus usos chamados racionais, portanto, pretende-se trabalhar a
sustentabilidade de uma forma difusa, onde economia leva em conta a ecologia como
meio de atender às necessidades dos sistemas vivos, entre os quais se inclui a espécie
humana. O uso das tecnologias, em apoio às ciências da natureza e sociais tem
possibilitado a formulação de uma base de dados necessária para a implementação de
um planejamento ambiental integrado. O objetivo específico deste trabalho é mensurar
os níveis de criticidade das bacias hidrográficas do Distrito Federal utilizando-se o
geoprocessamento para mapear e avaliar a degradação ambiental em decorrência do
uso do solo. Foram identificados e caracterizados os aspectos físicos e bióticos
relacionados com os recursos hídricos e um breve diagnóstico da situação da ocupação
do território caracterizando os processos de degradação ambiental nas bacias
hidrográficas do DF, por apresentarem intensa ocupação e usos múltiplos diferenciados.
O cruzamento dos parâmetros em análise foi espacializado em ambiente de Arc View,
disponibilizando uma base de dados georeferenciados de forma a possibilitar a avaliação
da criticidade das bacias. Considerou-se para a modelagem espacial os seguintes
parâmetros: uso e ocupação do solo no ano de 2001; densidade populacional;
quantidade de recursos hídricos superficiais e qualidade dos recursos hídricos (com
relação à existência de tratamento de efluentes). Observou-se no mapa de criticidade
que as bacias hidrográficas apresentam níveis de degradação variando de média a alta,
indiferentemente dos usos múltiplos e diferenciados. Esta criteriosa mensuração dos
níveis de criticidade das bacias hidrográficas do Distrito Federal pode corresponder a um
marco referencial e inicial para implementação de um processo que possa viabilizar
planos de manejo integrado de bacias e micro-bacias hidrográficas, com vistas a um
Modelo de Planejamento Ambiental.
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016 - ESTUDO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS COM DESENVOLVIMENTO DE
AREAIS NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE-RS
Patricia Milani de Paula (UFRGS), Luis Eduardo de Souza Robaina (UFRGS, UFSM)
Palavras-chave: Alegrete, geomorfologia, bacias hidrográficas
A geomorfologia auxilia no planejamento e preservação do meio, usando
racionalmente os recursos naturais e corrigindo falhas decorrentes da ação antrópica no
ambiente. Por ter um papel fundamental na evolução do relevo, uma vez, que os cursos
de água constituem-se em importantes modeladores do relevo e, por ser um limite
natural, as bacias hidrográficas são as unidades de estudo e gestão. Um instrumento
que vem sendo utilizado nas pesquisas, a fim de, compreender a dinâmica e as formas
topográficas resultantes da ação de diversos fatores nas bacias hidrográficas, é o
levantamento de índices e parâmetros morfométricos, objetivo principal deste trabalho,
que posteriormente serão utilizados na análise da área e como importante instrumento
metodológico, para o diagnóstico de área dentro da geografia. Com a escolha da bacia
hidrográfica como unidade de análise, sabe-se que ela nos permite ter uma visão
integrada dos processos que definem a paisagem e é, reconhecida com a melhor
unidade para o manejo dos recursos naturais. Neste sentido, estão sendo pesquisadas
bacias hidrográficas, localizadas em Alegrete-RS: Bacia do Arroio Lajeado Grande,
Itapeví, Jacaquá, São João e Sanga da Divisa, com aproximadamente 172.435ha , entre
as coordenadas 29°36’36” à 29°59’43” S e 55°37’10” à 55°04’03” W. Utilizou-se como
base cartas da DSG e imagem Landasat 5 (1997). Foram estudadas tendo como base,
numa primeira análise, a hidrografia. Os dados morfométricos extraídos das redes
hidrográficas possibilitaram identificar o padrão de drenagem, a hierarquia fluvial, a
densidade de drenagem, o que permitiu diferenciar unidades de terreno. Os estudos
referentes a drenagem, destacam-se, vista a sua importância na análise dos agentes
físicos naturais que atuam nas bacias hidrográficas, elucidando numerosas questões
geomorfológicas, uma vez que, os cursos d’água são responsáveis pela esculturação da
paisagem, ou sendo reflexo do clima ou da litologia local, servindo de parâmetro para um
diagnóstico do meio físico.
018 - CONFLITOS NA GESTÃO DA ÁGUA
Vânia Teixeira Borges, Flávio Gomes de Almeida (UFF)
Palavras- Cahve: Gestão, Conflitos e Recursos Hidricos
Sendo a água um elemento essencial a vida, no momento que este se tornar
escasso em algumas regiões do planeta, como já acontece, no Egito, Kuait, Arábia
Saudita, Israel e Argélia; e no Brasil, alguns estados também já sentem os reflexos do
problema: Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte, ela assume valor
econômico e passa a ser considerada como um recurso raro e valioso. A Gestão
Ambiental é o caminho para resolver os conflitos sociais que haverão de surgir a partir
dos chamados usos múltiplos da água. O Ambiente Físico é o condicionante mais geral
de todos os fenômenos relativos à pessoa, à sociedade e à própria vida.
020 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO LOTEAMENTO FREI ORLANDO
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Simone Pereira Brandão, Charles Roberto do Carmo Ferreira, Léo Fajardo Leiner,
Valmes da Silva Faria, Professor Doutor Flávio Gomes Almeida (UFRJ)
Palavras-chave: meio ambiente, elaboração de EIA/RIMA e qualificação de profissionais
para atuar na elaboração de EIA/RIMA.
A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do respectivo Relatório de
Impacto Ambiental - RIMA vem constituindo-se num importante instrumento de auxílio ao
planejamento, ordenamento e gestão ambiental, que pode ser aplicado em diferentes
escalas. Um importante desafio, atualmente, tem sido a formação de profissionais para
trabalhar na elaboração destes Estudos. Assim, o presente trabalho constitui-se num
ensaio, feito pelos alunos da disciplina de Estudos de Impactos Ambientais, constante da
grade curricular do curso de Bacharelado em Geografia, da Universidade Federal
Fluminense para elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental. Este trabalho foi
realizado sob a orientação e coordenação do Professor Doutor Flávio Gomes Almeida,
durante o primeiro semestre de 2003. O local onde seria feito o estudo foi escolhido pelo
grupo.
039 - CLIMATOLOGIA DA RAJADA DE VENTO NO ESTADO DO PARANÁ
Maria Elisa Siqueira Silva (USP), Marcelo Brauer Zaicovski (UFPR)
Ultimamente tem-se desenvolvido técnicas e metodologias capazes de
contemplar o uso alternativo de várias outras fontes de energia além da hidrelétrica, com
o objetivo geral de garantir a sustentabilidade neste setor. Regiões específicas
apresentam potencial para o uso híbrido da energia elétrica. Este trabalho apresenta
uma avaliação climatológica da intensidade da rajada máxima do vento a 10 m de altura,
para as escalas temporais sazonal anual e diurna, que subsidia a determinação do
potencial eólico no estado do Paraná. Os dados de rajada de vento utilizados nesta
análise foram coletados pela rede telemétrica do SIMEPAR (composta por 35 estações
meteorológicas), compondo uma série de cinco anos (1998-2002), com resolução
temporal horária. A análise de consistência dos dados mostrou uma disponibilidade
média de 98%. A distribuição espacial do valor médio anual da rajada máxima no Paraná
indicou que os maiores valores ocorrem na região oeste do estado, atingindo, em média,
8 a 10 ms-1. O setor leste do estado apresenta valores mínimos, inferiores a 4 ms-1. A
região de Ponta Grossa apresenta valores médios bastante intensos, com rajadas
máximas superiores a 10 ms-1. Nova Prata do Iguaçu, Cascavel e Palmital são as
estações que apresentam a maior freqüência de rajadas moderadas e fortes. Todas as
sub-regiões do estado apresentam um ciclo anual bem definido quanto à freqüência de
rajadas moderadas e fortes, apresentando máximos entre agosto e janeiro. A maior
freqüência de ocorrência da rajada máxima diária entre os meses de setembro e janeiro
deve estar associada à intensificação da circulação atmosférica e à ocorrência de
sistemas meteorológicos intensos.
044 - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DO SOLO NA VÁRZEA DO
RIO OURICURI, CAPANEMA (PA)
Geisa Bethânia Nogueira de Souza (Universidade Federal do Pará)
A degradação ambiental pelas sociedades humanas, atualmente, está ligada a
fatores de ocupação e uso do solo, uma vez que as formas de intervenção e manejo do
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meio natural ocasionam o tipo e o grau do impacto, atingindo de maneira diferenciada o
ambiente. É neste contexto que se situam os objetivos do presente trabalho: realizar um
estudo sobre a degradação ambiental sofrida na várzea do rio Ouricuri a par da
apropriação e uso do solo, e avaliar as principais repercussões dos processos de
degradação junto às comunidades rurais e urbanas. O rio Ouricuri localiza-se no
Município de Capanema, situado na Mesorregião do Nordeste Paraense; possui uma
extensão aproximada de 18 km, sendo que cerca de 7 km percorrem a área urbana. A
metodologia utilizada compreende revisão bibliográfica, levantamento cartográfico e
trabalho de campo, que inclui dados para o zoneamento, entrevistas e registro
fotográfico. Assim, percebeu-se, através de indicadores de degradação ambiental, que
no ambiente urbano, onde verificou-se uma maior complexidade do uso do solo e
dinâmica das categorias sociais, os principais problemas referem-se ao lançamento de
águas residuárias e dejetos sólidos, desmatamento no leito para instalação de
construções diversas e assoreamento do canal fluvial. Já no ambiente rural, destaca-se
a substituição da cobertura vegetal por pastagens e culturas, a erosão dos solos e
lançamento de efluentes rurais, bem como a contaminação dos mananciais por
agrotóxicos. Do exposto, ressalta-se a necessidade de estudos dos processos sociais e
naturais para compreensão da complexidade dos impactos ambientais em áreas urbanas
e rurais, levando-se a uma tentativa de gestão e planejamento através de uma visão
integrada no que se refere aos aspectos da degradação, considerando fatores sociais,
culturais, políticos, econômicos e bióticos.
051 - SGABH - SISTEMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS PARA BACIAS HIDROGRÁFICAS
Eliane Maria Foleto Soares (UFSM), Dora Maria Orth (UFSC)
Palavras Chaves: Água, Qualidade Ambiental e Sistema de Gestão.
Este trabalho propõe um modelo de Sistema de Gestão das Águas para Bacias
Hidrográficas (SGABH), baseado nos requisitos do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
da Norma ISO 14001, que tem como princípios a prevenção da poluição, o atendimento
à legislação e a melhoria contínua da qualidade ambiental, visando melhorar o processo
decisório dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas. No modelo proposto
considera-se como organização uma bacia hidrográfica, e como administração o Comitê
de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica. A avaliação ambiental das bacias
hidrográficas, para a elaboração da proposta, poderá ser feita através: da análise de
mapas de áreas de preservação permanente, uso do solo e conflitos de uso da terra;
através da análise da qualidade da água, que por percolar e escoar por toda a área da
bacia hidrográfica adquire as características desta; e também através de pesquisas de
campo. Para a elaboração do SGABH torna-se necessária à participação da comunidade
para discutir, ou seja, definir os principais problemas ambientais, as questões e as ações
estratégicas, para então propor a política para os recursos hídricos, diretrizes e metas,
visando à melhoria da qualidade e aumento da quantidade das águas,
conseqüentemente, da qualidade ambiental da bacia hidrográfica. A implantação do
SGABH na bacia hidrográfica dependerá de parcerias com a definição de
responsabilidades para a execução das ações previstas, sendo que o Comitê irá propor
as ações e acompanhar sua execução. A implantação do sistema em outras bacias
hidrográficas permitirá a melhoria da qualidade e aumento da quantidade das águas,
além do intercâmbio de dados entre os diversos comitês de bacia e entre os órgãos
ambientais nos diferentes níveis, possibilitando, com isso, a redução de custos e de
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tempo, a potencialização dos resultados e das ações para minimizar os problemas
ambientais.
052 - CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR
Wilson Galvão, Adriana Cristina Santos, Claúdio Piaceski, Peterson Luiz Good, João
Carlos Nucci (UFPR)
Palavras-chave: conservação da natureza, parques urbanos, Curitiba.
No Brasil instrumentos legais apontam para a instituição de unidades de
conservação em áreas urbanas. Porém, a falta de métodos, técnicas e indicadores para
a avaliação da paisagem urbanizada objetivando-se a conservação da natureza pode
permitir que quaisquer espaços livres sejam considerados unidades de conservação
como observado no Sistema de Unidades de Conservação, criado pelo município de
Curitiba que utiliza terminologia própria, considera áreas muito pequenas e destinadas,
predominantemente, ao lazer e até possibilita a inclusão de praças, jardinetes, largos,
entre outros espaços livres urbanos como Unidades de Conservação. Dentro dessas
preocupações, a pesquisa teve como objetivos apresentar critérios que poderiam ser
utilizados na avaliação da qualidade dos espaços urbanos voltada para a conservação
da natureza; analisar o Sistema de Unidades de Conservação de Curitiba e suas
implicações relativas à conservação da natureza e apresentar um estudo de caso sobre
a conservação da natureza em dois parques urbanos de Curitiba: Parque Gal. Iberê de
Mattos (Parque Bacacheri) e Parque São Lourenço. Constatou-se que em sua maioria os
parques e bosques de Curitiba apresentam uma área média muito pequena em se
tratando de conservação da natureza, não são conectados entre si, apresentam espaços
interiores fragmentados pelo sistema viário e são voltados principalmente para o uso
intensivo da população, apresentando muitas áreas construídas. Os parques estudados
por apresentarem áreas muito pequenas, rios poluídos, um afluxo de seres humanos
incompatível com a vida silvestre, limites bruscos com os bairros do entorno, entre outras
características, não são capazes de conservar a natureza de forma eficiente e, sendo
assim, não poderiam ser considerados como Unidades de Conservação. A legislação
relacionada à Conservação da Natureza necessita de medidas regionais, portanto,
deveria ser considerada em conjunto pela União, pelos Estados e pelos Municípios,
somando forças em matéria de interesse geral.
056 - ESTUDO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO NO BAIRRO BELVEDERE III BELO HORIZONTE - MG
S. J. M. Moreira, A.G. Guimarães, A. D. Diniz (UNI-BH)
A pesquisa em questão analisou os efeitos da expansão urbana sobre o meio
ambiente, tendo como estudo de caso o bairro Belvedere III, localizado na zona sul do
município de Belo Horizonte-MG, área de grande importância para a proteção do
patrimônio natural e cultural da cidade. A ocupação do bairro tornou-se polêmica quando
iniciou-se a alteração do seu zoneamento que, aos poucos e, deliberadamente, passou
de uso unifamiliar a multifamiliar, proporcionando, consequentemente, vários impactos
ambientais. Com a finalidade de fundamentar e melhor esclarecer o assunto procedeuse a um levantamento de estudos relacionados à expansão urbana e suas
conseqüências para os recursos naturais, bem como o processo de formação da capital
mineira e os fatos que levaram ao surgimento do bairro Belvedere III. Na continuidade do
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trabalho tentou-se constatar a realidade do desenvolvimento urbano e a ação dos
empreendedores imobiliários frente à transformação do meio ambiente e a sua influência
na legislação urbanística do município. Para averiguar os efeitos da expansão urbana na
região, realizou-se mapeamentos tendo como base as fotografias aéreas dos anos de
1989 e 1999. Desse modo, a área de estudo foi compartimentada em unidades
ambientais de acordo com as características naturais como a litologia, geomorfologia e
vegetação, e em áreas urbanas, de acordo com a intensidade da ocupação. Mediante a
análise comparativa entre os mapas produzidos de 1989 e 1999 verificou-se a
intensidade da ocupação urbana na alta Bacia do Córrego Cercadinho e diversos
impactos como: a verticalização da Serra do Curral, eleita pela população como símbolo
da capital mineira; adensamento do tráfego em função do crescimento substancial do
comércio local; impermeabilização do solo; destruição da vegetação; emissão de
efluentes na rede de drenagem fluvial, o que compromete a sustentabilidade da Bacia do
Córrego Cercadinho, que é um importante manancial de abastecimento de água para
Belo Horizonte.
058 - MAPEAMENTO DAS CARTAS DE VULNERABILIDADE DA BACIA DO RIO
CUBATÃOZINHO/PR
Claudinei Taborda da Silveira (UFPR), Alberto Pio Fiori (UFPR), Chisato Oka-Fiori
(UFPR)
Palavras-chave: vulnerabilidade potencial, vulnerabilidade emergente e planejamento
ambiental
O presente trabalho visa a aplicação de estudos no litoral e Serra do Mar para
fins de planejamento ambiental. A área estudada é a bacia do rio Cubatãozinho, situada
no município de Guaratuba/PR. O trabalho constitui-se no mapeamento das cartas de
Vulnerabilidade Potencial e Emergente, com emprego de metodologia baseada nos
fundamentos propostos por TRICART (1977) e ROSS (1990 e 1994). A Carta de
Vulnerabilidade Potencial leva em conta o cruzamento das informações de declividade,
de erosividade pela chuva e cobertura pedológica, parâmetros estes que representam a
configuração natural da paisagem, enquanto que a Carta de Vulnerabilidade Emergente
foi elaborada através do cruzamento de informações de cobertura do solo com os
resultados de vulnerabilidade potencial. A Carta de Vulnerabilidade Potencial, evidencia
que as classes de alta e muito alta vulnerabilidade aparecem, principalmente, nas serras,
morros e cristas, uma vez que nesses locais os solos são rasos e o relevo declivoso,
fatos estes aliados ainda ao alto índice pluviométrico. A classe de média vulnerabilidade
representa a combinação de elementos de menor ação relativa na paisagem, com
estabilidade intermediária, porém ainda não isentos da ação da pluviosidade associada
aos tipos de solos e à declividade. A Carta de Vulnerabilidade Emergente, evidencia que
a classe de médio grau de vulnerabilidade emergente é constituída de áreas com alto
grau de vulnerabilidade potencial, mas com cobertura florestal bastante preservada,
demonstrando um grau intermediário de equilíbrio devido a atenuação da ação dos
processos erosivos e morfodinâmicos. A classe de baixa vulnerabilidade emergente
ocupa geralmente as áreas com médio grau de vulnerabilidade potencial e com florestas
preservadas. Cabe a ressalva que em caso de extração da floresta, estas áreas
aumentarão o grau de vulnerabilidade emergente. A classe de alta vulnerabilidade
representa as áreas de agricultura, sendo que o cultivo de banana é a mais
representativa na bacia estudada.
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059 - MAPEAMENTO DAS FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS DE DETALHE DA BACIA
DO RIO SERRA NEGRA / PR: ZONEAMENTO HIDROGEOMORFOLÓGICO
Camila Cunico, Chisato Oka-Fiori (UFPR)
Palavras-chave: mapeamento, zoneamento, hidrogeomorfológico
O objeto da presente pesquisa é a bacia do rio Serra Negra, localizada no nordeste do
litoral paranaense, no município de Guaraqueçaba. O estudo integra o projeto
“Mapeamento geomorfológico, hidrográfico e clinográfico do litoral do Paraná”, que
almeja contribuir para o ordenamento e gerenciamento da zona costeira. O trabalho
visou o mapeamento das feições geomorfológicas de detalhe da bacia, com o intuito de
definir zonas hidrogeomorfológicas e, para tal, utilizou-se a metodologia de TRICART
(1965) e SOARES & FIORI (1976). A extração de informações referentes à rede de
drenagem e formas de relevo foi feita tendo por base fotografias aéreas na escala
1:25.000; na análise morfométrica de drenagem foram considerados os canais de
escoamento fluviais e pluviais e sua hierarquização. As informações adquiridas foram
transferidas para o meio digital e armazenadas em ambiente SIG. Definiram-se quatro
compartimentos geomorfológicos: Serras, Planícies, Morros Isolados e Planaltos
Ondulados, cada um com características específicas. No compartimento das Serras, as
altitudes chegam a 1520 metros e abriga as nascentes dos principais rios da bacia.
Predominam neste compartimento padrões de drenagem arbórea e paralela, vales
encaixados, vertentes retilíneas e topos angulosos. O compartimento de Planícies possui
relevo plano e suavemente ondulado, com altitudes médias de 20 a 40 metros, situandose na porção jusante do rio. É aluvial e apresenta baixo gradiente, justificando a
presença de canais meandrantes. No interior desta encontram-se Morros Isolados, com
altitudes que não ultrapassam 200 metros, predomínio de topos arredondados, vertentes
convexas e contato abrupto com a planície. Os Planaltos Ondulados restringem-se à
porção norte da bacia, com altitudes médias de 660 a 720 metros, predomínio de topos
arredondados, vertentes convexa-côncavas e padrão de drenagem contorcido. A
pesquisa originou a carta Zoneamento Hidrogeomorfológico da Bacia do Rio Serra
Negra, na escala 1:50.000, que dará subsídio aos futuros estudos de planejamento
ambiental.
060 - FRAGILIDADE AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SERRA NEGRA – PR
Adriana de Fátima Penteado, Chisato Oka-Fiori, Naldy Emerson Canali (UFPR)
Palavras-chave: ação antrópica, fragilidade, impacto.
A preocupação de planejar racionalmente a ocupação e o uso do espaço costeiro
é relativamente recente no Brasil. Os constantes problemas resultantes da interferência,
direta e indireta, no balanço dos sedimentos costeiros e do avanço da urbanização sobre
áreas que deveriam ser preservadas mostram que ainda é longo o caminho entre a
intenção de preservar e a sua concretização. A presente pesquisa constituiu-se na
análise da fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do Serra Negra, pertencente à
bacia litorânea do Paraná. A bacia do Serra Negra está localizada no litoral norte do
estado do Paraná, no município de Guaraqueçaba e possui uma área aproximada de
47,65km2. Para a análise da fragilidade, seguiu-se a metodologia proposta por ROSS
(1994), que propõe a análise empírica de fragilidade para ambientes naturais e
antropizados, cujos os conhecimentos setorizados (solos, relevo, rochas, clima, flora,
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fauna, etc.), enfim, todos os componentes de estrato geográfico que dão suporte a vida
animal e do homem, sejam avaliados de forma integrada, calcada sempre no princípio de
que a natureza apresenta funcionalidade intrínseca entre seus componentes físicos e
bióticos. A fragilidade foi analisada a partir de dois aspectos: a fragilidade potencial, que
compreende a integração dos elementos físicos naturais, como a geomorfologia, o solo,
a declividade, a geologia, entre outros, e a fragilidade emergente, compreendendo a
análise integrada da fragilidade potencial do meio natural com o tipo de uso do solo. Os
fatores considerados neste estudo foram a declividade, o solo, a erosividade pela chuva
e o uso do solo, os quais evidenciaram que a bacia está em grande parte preservada,
porém, com o continuado processo de ocupação, os impactos ambientais são
preocupantes. Dessa maneira, torna-se importante a tentativa de planejar de forma
racional o meio ambiente, buscando assim um desenvolvimento sustentável.
062 - OCUPAÇÃO IRREGULAR E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE
ESTADUAL DO DELTA DO JACUÍ /RS
Cícero Castello Branco F, Luís Alberto Basso (UFRGS)
O Parque Estadual Delta do Jacuí (PEDJ) é uma área de preservação ambiental
de 21.450ha, localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre/RS, contíguo à zona
mais densamente edificada da cidade, representando um de seus ecossistemas mais
belos e valiosos. Graças aos seus atributos ambientais excepcionais que incluem
inúmeras ilhas de formação sedimentar, extensos banhados e fauna e flora
características, surge a preocupação com os inevitáveis prejuízos gerados pela
ocupação de moradias irregulares e desordenadas, que trazem consigo um uso do solo
incompatível com àquele ambiente, provocando degradação dos elementos naturais que
o constituem. Partindo da premissa de que os problemas de degradação ambiental são
provenientes de processos sociais, sobretudo em áreas próximas a grandes centros
urbanos, este trabalho objetivou identificar e avaliar os impactos sócio-ambientais
decorrentes de um processo de ocupação e uso do solo desordenado e irregular dentro
da área do PEDJ. A metodologia incluiu o levantamento do processo histórico de
ocupação e da situação atual da área de estudo, através da coleta de dados em órgãos
públicos e em pesquisas já realizadas; a pesquisa de campo; a verificação da percepção
sócio-ambiental da população local em relação ao ambiente em que vivem mediante
realização de entrevistas; a foto-interpretação e mapeamento da área do parque. O
produto final resultou nos mapas das áreas de ocupação e no de conflitos de uso e
ocupação do solo que, associado às tabelas que demonstram a evolução da ocupação
irregular, comprovaram que, em alguns setores, o ambiente natural encontra-se
fragilizado, evidenciando a má utilização do solo naquele espaço. As entrevistas
realizadas com os habitantes do local demonstraram que 40% dos moradores
entrevistados desconhecem que a área constitui Parque Estadual e muitos deles
consideraram injusto o zoneamento realizado em 1976 pelo governo do Estado, pois não
foram consultados em nenhum momento do processo.
066 - ATIVIDADE INDUSTRIAL, POPULAÇÃO E MEIO AMBIENTE EM CASCATINHA:
PETRÓPOLIS – RJ
Anderson Chagas de Oliveira, Carolina Porto Teixeira, Luiz Fernando Hansen
Gonçalves, Antonio José Teixeira Guerra (UFRJ)
Palavras-chave: Impactos Ambientais, Loteamentos Irregulares, Atividade Industrial.
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Petrópolis localiza-se no complexo da Serra do Mar, apresentando relevo
montanhoso, altas declividades (entre 3º e 90º), altitude média de 845 m, área de 811
km², população de 293.947 habitantes (CIDE, 2002) e clima mesotérmico brando
superúmido (Nimer, 1989). O município divide-se em cinco distritos: 1º Petrópolis (sede),
2º Cascatinha, 3º Itaipava, 4º Pedro do Rio e 5º Posse. Cascatinha conurba-se com o 1º
distrito, aumentando a pressão sobre o meio ambiente. No entanto, Cascatinha sofre
impactos ambientais há mais de 150 anos, quando se deu a ocupação dos seus vales. O
distrito apresenta altitude média de 720 m, pluviosidade média anual de 1.500 mm e
área de 274 km2.
A metodologia baseou-se em pesquisas bibliográficas através de consultas a
arquivos e revistas relacionados à região; utilização de mapas e dados fornecidos pela
Defesa Civil e pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Petrópolis e
levantamentos de campo para coleta de informações e registros fotográficos
relacionados às fábricas, à população e ao meio ambiente.
Os impactos ambientais acentuaram-se a partir da construção da Companhia
Petropolitana, fábrica têxtil fundada em 1873, que era responsável por toda a infraestrutura local. Com sua construção, foram feitos aterros e cortes de árvores. A
população local aumentou consideravelmente, mas ocupava apenas as planícies, sem
grandes danos ambientais. Na década de 1960 a Companhia faliu e foi obrigada a lotear
seus terrenos e dá-los aos funcionários para quitar as dívidas.
A partir desse momento iniciaram-se ocupações irregulares nas encostas e nos
terraços fluviais. Os movimentos de massa intensificaram-se, rios foram assoreados e
poluídos e o desmatamento avançou rapidamente, desestabilizando as encostas,
levando à erosão dos solos e movimentos de massa catastróficos.
Dessa forma, esse trabalho faz uma avaliação desses impactos, face à atividade
industrial e à ocupação desordenada das encostas e das áreas próximas aos rios.
067 - O USO DA TERRA NAS VERTENTES MARGINAIS DO LAGO DA UHE DE ITÁ,
NO MUNICÍPIO DE MARCELINO RAMOS/RS, E SEUS REFLEXOS NA QUALIDADE DA
ÁGUA.
Brasinicia Tereza Tápia, Bernardo Sayão Penna e Souza (UFSM)
Palavras-chave: Uso da terra, Qualidade da água, Marcelino Ramos.
O presente estudo pretende correlacionar os diferentes usos da terra, nas
vertentes marginais ao reservatório da Usina Hidrelétrica de Itá (UHE-Itá), no município
de Marcelino Ramos/RS, com algumas características físicas e químicas da água do seu
reservatório, visando inferir sobre a adequação do manejo da terra no município. Ou
seja, visa detectar e avaliar o efetivo uso do relevo, enquanto recurso natural, e concluir
sobre a correção ou não de seu uso, de acordo com as condições físicas do ambiente;
principalmente no que diz respeito a limites corretos quanto à utilização urbano-industrial
e ao uso agrícola, bem como quanto a áreas classificadas como de preservação
permanente, conforme o grau de inclinação das vertentes, estabelecido pelo Código
Florestal.Convém lembrar, que o espaço delimitado para estudo abrange um relevo
íngreme, de acentuada energia; espaço esse, caracterizado por uso e ocupação
distintos, tais como: área urbana, área turística (balneário) e área rural.Considera-se
desse modo, que a qualidade da água está vinculada às especificidades da atividade
humana sobre as vertentes, porquanto tais atividades podem influenciar nos processos
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erosivos (linear e laminar), estabelecendo vínculos entre as águas superficiais e o
sistema adjacente.
074 - A IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE PERFIS GEO-AMBIENTAIS PARA
INTERPRETAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Susimara C. Levighin, José C.G. Camargo (UNESP)
Palavras-chave: Perfil geo-ambiental; atributos da paisagem; fatores condicionantes;
planejamento territorial-ambiental
O presente trabalho trata da aplicação de perfis geo-ambientais como técnica
para interpretação do meio ambiente. Através do perfil geo-ambiental é possível
visualizar e realizar a descrição integrada dos atributos da paisagem, como por exemplo,
as formas de relevo, a variação vegetacional, etc, relacionando-os aos fatores
condicionantes da mesma, como: a geologia, a pedologia, a precipitação, o uso e
ocupação do solo, os impactos ambientais etc. A aplicação técnica dos perfis geoambientais em determinada área oferece uma representação temática, sintetizada e
integrada entre os fatores físicos e os sociais, de tal forma que resulta num diagnóstico e
prognóstico da localidade pesquisada servindo como subsídio ao planejamento territorialambiental.
076 - MAPA GEOMORFOLÓGICO DO CERRADO APLICADO A DEFINIÇÃO DE
ECORREGIÕES
Prof. Dr. Sílvio Carlos Rodrigues (Universidade Federal de Uberlândia)
Palavras-chave: geomorfologia, mapeamento, ecorregiões.
Os estudos geomorfológicos, no âmbito do Estudo de Ecorregiões do Cerrado,
(na escala 1:2.500.000) tem como objetivo definir a compartimentação das unidades do
relevo regional, bem como a identificação, classificação e caracterização dos diferentes
padrões de formas nelas encontradas. O estudo geomorfológico compreende um esforço
no sentido de entender as combinações e interferências que o relevo mantêm com os
demais componentes da natureza, com relevante interesse à proposição do
estabelecimento das ecorregiões. O objetivo de aplicação de um sistema de
classificação é a obtenção do mapa geomorfológico, o qual reflete a realidade
geomorfológica de uma área ou região. Este mapeamento deve apresentar as formas de
relevo através de uma classificação que permita o reconhecimento da gênese das
formas, bem como suas características morfológicas e morfométricas. Neste sentido
propõe-se uma classificação geomorfológica genética, porque está baseada em relações
causa-efeito tendo em conta, portanto, como essa forma foi originada. Uma classificação
deste tipo é aberta, sendo sua estrutura indicada por grandes sistemas genéticos de
ordem endógenas ou exógenas, aos quais outros podem ser adicionados, compondo
novas classes.Portanto, o mapa Geomorfológico transforma-se numa base de diversas
utilidades que superam o alcance de sua própria disciplina, sendo, portanto, matéria de
consulta valiosa para a elaboração de diversos mapas temáticos. Para elaboração do
mapa geomorfológico do Cerrado foram utilizadas as bases cartográficas oficiais do
IBAMA / WWF e os mapeamento temáticos do Projeto Radambrasil. Foram identificadas
trinta e oito unidades de relevo, distribuídas em sete categorias genéticas.Na divisão das
ecorregiões do Cerrado foram adotados como temas básicos a geomorfologia, a
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geologia, distribuição da vegetação natural e estudos flóristicos, sendo que a divisão de
compartimentos de relevo foi considerada a principal características chave para
delimitação das unidades, indicando a importância das formas de relevo como
referencial para os estudos ambientais.
078 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DE DETALHE. O ESTUDO DE ÁREAS
AMOSTRAIS NO TRIÂNGULO MINEIRO E NA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO
PARANAÍBA – MG E SUAS IMPLICAÇÕES NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL.
Ivone Luzia Ferreira, Luiz Humberto F. Souza, S. C. Rodrigues (Universidade Federal de
Uberlândia)
Palavras Chave: Mapeamento, Geomorfologia, Triângulo Mineiro.
Nas últimas décadas, o cerrado brasileiro vem sendo ocupado pelo homem de
forma muito acelerada, acompanhando o rápido desenvolvimento da tecnologia,
principalmente no setor agrícola. O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – MG, é exemplo
dessa dinâmica onde o cerrado foi degradado ao ponto que o homem começa a sentir
os efeitos da exploração no meio natural. A Cartografia Geomorfológica é uma
importante ferramenta nos estudos ambientais e no planejamento físico – territorial,
gerando subsídios para o entendimento dos ambientes naturais. Nesse sentido, é
importante ressaltar que trabalhos sistemáticos e preliminares foram desenvolvidos na
região por FERREIRA (2001 e 2002), sendo portanto, objetivo atual deste estudo a
continuação de tais proposições geomorfológicas, porém em escalas maiores como por
exemplo 1:25.000 em áreas amostrais. Nessa linha, a metodologia fundamentaliza-se
nas propostas taxonômicas e de representação cartográfica do relevo apoiadas nos
trabalhos de ROSS (1992) e RODRIGUES et alli ( 2002). ROSS (op.cit.), definiu,
baseado nos conceitos de Morfoestrutura e Morfoescultura, um sistema taxonômico
composto por seis taxons, partindo de um primeiro taxon maior representado pela
Morfoestrutura e por outros cinco taxons menores representados pelas Morfoesculturas e
fatos geomórficos de dimensões menores. Trata-se de uma proposta apropriada na
representação dos fatos geomórficos de grandes dimensões e em escalas pequenas e
médias. Neste trabalho todos esses níveis foram contemplados utilizando-se de
recursos e aplicativos cartográficos do Auto Cad para mapear e identificar os diversos
fenômenos geomorfológicos aferidos na área de estudo.
079 - EMPREGO DO SISTEMA CAD NO DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE LINHAS ESPECIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA CARTOGRAFIA GEOMORFOLÓGICA.
Luiz Humberto F Souza, S. C. Rodrigues (Universidade Federal de Uberlândia)
Palavras-Chave: Geomorfologia, Cartografia, Convenções.
A ciência geomorfológica por definição identifica, classifica e analisa as formas da
superfície terrestre, buscando compreender as relações processuais pretéritas e atuais.
Diretamente ligada a interpretação dos dados competentes a Geomorfologia, é atribuído
a Cartografia Geomorfológica o papel de recurso gráfico. Nesse contexto, os
mapeamentos temáticos, dentre eles o geomorfológico vêm adequando-se às novas
tecnologias computacionais, onde o Geoprocessamento passa a ser uma importante
ferramenta, tanto no mapeamento, como na análise e interface com outras áreas
ambientais inseridas no âmbito da pesquisa geomorfológica. Um aspecto importante a
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considerar na utilização de SIGs em mapeamentos geomorfológicos é a carência de
modelos de convenções cartográficas otimizadas, ou seja, prontas para utilização no ato
da vetorização das bases. Tal deficiência é constatada principalmente, quando se exige
do software utilizado, linhas especiais para representação de feições geomorfológicas e/
ou geológicas. Nesse sentido o objetivo principal desse trabalho é o emprego do sistema
CAD no desenvolvimento e aperfeiçoamento de linhas especiais para utilização na
cartografia geomorfológica. Os pressupostos teóricos deste trabalho estão
fundamentados no Manual Técnico proposto pelo ITC (1975) onde são apresentadas
convenções geomorfológicas e geológicas básicas. Portanto, através de um estudo
analítico e comparativo desta metodologia empregando-se os recursos do sistema CAD
e seus aplicativos até a presente data, foi possível desenvolver algumas linhas
representativas de feições geomorfológicas comuns tais como “Rebordo Erosivo,
Ruptura de Declive, Escarpa de Falha, Crista Simétrica” entre outras mais. Deve-se
ressaltar que uma das principais dificuldades encontradas neste estudo refere-se a
criação e emprego de linhas complexas levando em consideração a linha de
programação e sua aplicação final de acordo com a escala de trabalho desejada.
083 - ECOTURISMO: O PLANEJAMENTO E A INTERAÇÃO ENTRE AS QUESTÕES
AMBIENTAIS E ECONÔMICAS – O CASO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Sueli Mauricio Leal Filha (UERJ)
O papel que o Estado do Rio de Janeiro cumpre no desenvolvimento das
atividades turísticas no Brasil, nos remete a um estudo sobre o ecoturismo, onde
percebe-se claramente que o desenvolvimento de tais atividades não são devidamente
planejadas pelo poder público e iniciativa privada, no sentido de se aproveitar todo o
potencial que o território fluminense oferece para o turismo.
Apesar de pequeno em suas dimensões territoriais, o Estado do Rio de Janeiro é
bastante rico em belas paisagens naturais, o que nos conduz a necessidade de melhor
planejar o incremento das atividades turísticas, que poderiam estar trazendo benefícios
ainda maiores para o território, no que diz respeito à geração de recursos financeiros.
Essas belas e diversificadas paisagens naturais favorecem especialmente o
desenvolvimento do que, em época recente, começou a ser chamado de Ecoturismo; a
modalidade de turismo que mais cresce atualmente e que norteou a produção deste
trabalho. A análise do crescimento e da participação da “indústria” do Ecoturismo, do seu
grande potencial para a geração de benefícios de ordem social e financeira, bem como
as situações de risco e os impactos no espaço provocados pelo manejo inadequado
desta atividade, constituem os propósitos deste trabalho. Atenção especial foi destinada,
também, a importância da Educação Ambiental como um dos principais instrumentos de
viabilização do chamado “desenvolvimento sustentável” das atividades ecoturísticas,
destacando-se ainda, o papel da participação local neste processo. Procura-se
evidenciar, nesse sentido, que sem a devida valorização da Educação Ambiental junto a
todos os agentes envolvidos com o Ecoturismo (sociedade, ecoturistas e organizadores)
esta atividade tende a beneficiar a poucos e, até mesmo a acelerar a degradação de
ambientes naturais e descaracterizar ou mesmo eliminar culturas e tradições nas áreas
em que a mesma se desenvolve.
085 - PRECIPITAÇÃO EM ÁREAS URBANAS – O CASO DE JUIZ DE FORA - MG
Jussara Rafael Ângelo, Cristiane Campos Toledo, Helen de Oliveira Faria, Luiz Alberto
Martins (UFJF)
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Palavras chave: Climatologia Geográfica – Clima urbano – Precipitação Pluvial
As instalações industriais, a circulação de veículos automotores, a retirada da
cobertura vegetal, o revestimento do solo e pavimentação de vias de circulação, as
modificações na topografia e tantas outras interferências antrópicas no sítio original,
alteram substancialmente o balanço energético e o balanço hídrico da cidade, criando
ambientes climáticos, na maioria das vezes inconvenientes ao pleno desempenho das
funções urbanas.
Juiz de Fora localiza-se na região sul da Zona da Mata Mineira e iniciou seu
processo de ocupação pelo vale do Rio Paraibuna e seus afluentes, que lhes são
perpendiculares. A cidade alongou-se sobre eles gradativamente, formando
povoamentos isolados que posteriormente uniram-se ao núcleo central. A partir de
1860, Juiz de Fora sofreu uma aceleração no processo de urbanização pois, juntamente
com as atividades mercantis, desenvolve-se a atividade industrial, que se intensifica com
o crescimento demográfico nas décadas de 50 e 70 do século XIX. O processo continua
no decorre das décadas, entretanto com uma nova configuração: a instalação de
indústrias distantes do centro, o surgimento de novos ramos industriais e a grande
participação do capital estrangeiro. Desta forma Juiz de Fora constitui-se em um
excelente universo de análise de possíveis alterações climáticas, dado a sua importante
participação econômico e social no estado.
Assim sendo, procuramos através deste estudo analisar o aumento de número de
dias de chuva em função do intenso processo de urbanização. Para esta pesquisa
contamos com os dados pluviométricos da Estação Climatológica Principal de Juiz de
Fora, relativos ao período de 1973 a 2002.
Conforme análise preliminar foi observado uma diminuição dos dias chuvosos e
uma pequena alteração no total de chuvas, caracterizando a intensificação da
pluviosidade, que vem acarretando problemas de ordem ambiental e social.
091 - CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO APLICADOS AO ZONEAMENTO
AMBIENTAL DO PARQUE ESTADUAL DO IBITIPOCA E ARREDORES, MG
Geraldo César Rocha, Sebastião de Oliveira Menezes (UFJF)
Palavras chave: Ibitipoca; zoneamento ambiental; avaliação de riscos ambientais.
A região de Ibitipoca, situada no complexo da serra da Mantiqueira, ao sul de
minas gerais, representa importante remanescente da mata atlântica, com formações
geológicas, pedológicas e topográficas de grande beleza e fragilidade ambiental. a
existência de um parque estadual nessa área tem atraído grande quantidade de turistas,
e a ausência de um plano de manejo para o parque tem levado a impactos ambientais
significativos na área, seja dentro do parque e mesmo nos seus arredores. Visando uma
avaliação ambiental dessa área, aliada ao zoneamento de sua fragilidade ambiental, foi
desenvolvido esse projeto, para o qual utilizou-se das ferramentas do geoprocessamento
e sistemas geográficos de informação. Toda a área foi mapeada no terreno em escala
detalhada (1:50.000), levantando-se dados sobre sua geologia, solos, vegetação,
altimetria, declividade, relevo, hidrografia e uso do solo. Todos esses mapas, ou planos
de informação, foram georreferenciados e inseridos no sistema saga (sistema de análise
geoambiental). Após essa fase, e com base em metodologia de atribuição de pesos e
notas para cada mapa ou cartograma, procedeu-se às avaliações ambientais complexas
para a região, objetivando a aferição da fragilidade ambiental da área. Essas avaliações
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foram desenvolvidas para a área interna do parque (gerando um produto final
denominado áreas com necessidade de proteção ambiental do parque), e para os
arredores do parque (gerando dois produtos finais: um mapa de riscos à queda de
blocos rochosos, e um outro cartograma denominado fragilidade do meio físico da região
de Ibitipoca). Todos esses mapas constituem um poderoso banco digital de dados
ambientais do parque estadual do Ibitipoca e arredores, composto por vinte e dois
cartogramas para a área específica do parque, e dezesseis cartogramas para a área
total. Nesse trabalho são apresentados três desses cartogramas. Esse banco de dados
constitui ferramenta indispensável para as ações de gestão ambiental da área
094 - MEIO FÍSICO E USO DA TERRA DO PARQUE ESTADUAL DO MORRO DO
DIABO (SP) E SEU ENTORNO
Dimas Antônio Da Silva; Rui Marconi Pfeifer; Marco Nalon, Gisele Celeste Meleiro
Rodrigues, Lucilla Manetti (INSTITUTO FLORESTAL-SP)
Palavras-chave: meio físico; unidade de conservação; planejamento ambiental.
O P.E. do Morro do Diabo, com 37.156,68ha, localiza-se no município de Teodoro
Sampaio (SP). Representa o último remanescente florestal expressivo do sudoeste
paulista e abriga, o Mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus), criticamente em
perigo.Os levantamentos geológico, geomorfológico, pedológico e de uso da terra do
PEMD e seu entorno foram realizados com base em interpretação de fotografias aéreas,
imagens de satélite, revisão bibliográfica e trabalhos de campo, contribuindo para a
elaboração do Plano de Manejo.O Parque apresenta altitudes que variam de 260m a
603m e baixas declividades, inferiores a 5%. Predominam as Colinas Amplas formadas
por arenitos da Formação Caiuá, onde se desenvolvem Argissolos Vermelho-Amarelos,
Argissolos Vermelhos, Latossolos Vermelhos. São terrenos com alta a muito alta
susceptibilidade à erosão por sulcos, ravinas e boçorocas.Em meio ao relevo colinoso
destaca-se uma “Mesa Sedimentar” representada pelo Morro do Diabo, sustentada por
arenitos do Grupo Bauru. Predominam os solos Neossolos Litólicos + Afloramentos de
Rochas. Esse compartimento morfológico está sujeito a escorregamentos de solo, rocha,
quedas de blocos, rastejos e instabilização de depósitos de tálus.Ao longo do rio
Paranapanema e de seus afluentes, desenvolvem-se as Planícies Aluviais constituídas
por Depósitos Cenozóicos. Apresentam alta susceptibilidade a inundações, recalques,
assoreamento e erosão fluvial.No entorno do Parque (10Km) e na zona de
amortecimento predominam pastagens/campos antrópicos e cobertura florestal
representada em pequenos fragmentos.Deve-se recuperar a vegetação arbórea e
realizar trabalhos de conscientização dos proprietários circunvizinhos, no sentido de que
devam empregar práticas agrícolas conservacionistas.
102 - ANÁLISE GEOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, CE
Lutiane Queiroz de Almeida, Marcos José Nogueira de Souza (UECE)
Palavras-chave: Geossistemas; Análise Geoambiental; Zoneamento Geoambiental.
O município de Maracanaú, importante pólo industrial do Estado do Ceará e do
Nordeste, passou por intenso processo de ocupação, principalmente a partir da
instalação do Distrito Industrial de Fortaleza – DIF naquele município. Maracanaú
detinha, em 1980, 37.844 habitantes. Atualmente com 174.549 habitantes, Maracanaú
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passou a sofrer mudanças inerentes às cidades que não possuem planejamento da
ocupação compatível com as aspirações da população e com os processos
geoecológicos. Desse modo, o problema científico desta pesquisa consiste em organizar
instrumentos teórico-metodológicos para a realização da análise geoambiental, que
servirá de fundamento principal para a elaboração de um esboço de Zoneamento
Geoambiental, importante instrumento para o planejamento territorial do município de
Maracanaú. Estabeleceu-se como objetivo principal da pesquisa, analisar as unidades
geoambientais do município de Maracanaú, CE, visando um esboço de zoneamento
geoambiental para fins de planejamento territorial. Como objetivos específicos, serão
considerados os seguintes aspectos: caracterizar o ambiente com base na Teoria
Geossistêmica; apresentar as condições ecodinâmicas e as vulnerabilidades das
unidades identificadas; contextualizar os fatores históricos que justificaram a ocupação
do espaço de Maracanaú; diagnosticar as condições sócioambientais, referentes aos
padrões de ocupação do solo, legislação ambiental pertinente, impactos ambientais e
estado geoambiental; propor um esboço de zoneamento geoambiental do município a
partir de critérios geossistêmicos; fornecer subsídios ao uso sustentável do espaço de
Maracanaú, compatíveis com as características das unidades geoambientais e ao
equacionamento de sua problemática ambiental. Quanto à metodologia, serão utilizadas
as propostas de Bertrand (1971), com o Método Geossistêmico, e Tricart (1977), com a
Ecodinâmica. Os procedimentos metodológicos serão os levantamentos bibliográficos e
geocartográficos, a pesquisa de campo e entrevistas, a caracterização e o zoneamento
das unidades geoambientais e as propostas de uso e ocupação compatíveis com o
suporte físico-ambiental.
106 - CARACTERIZAÇÃO DE UNIDADES DE PAISAGEM UTILIZANDO AVALIAÇÃO
ECOLÓGICA RÁPIDA COMO SUPORTE AO MAPEAMENTO DA BIODIVERSIDADE DA
CHAPADA DIAMANTINA - BA
Cléa Cardoso da Rocha, Dr. Washington Franca-Rocha, Drª. Joselisa Maria Chaves
(UEFS)
Palavras-chave: geoprocessamento, paisagem, mapeamento
O valor ecológico da Chapada Diamantina é inestimável o que torna esta região
prioritária para a realização de inventários que subsidiem políticas regionais de
conservação. A Avaliação Ecológica Rápida (AER) é uma metodologia que permite em
curto espaço de tempo, realizar inventários e diagnósticos, utilizando tecnologias
espaciais, sendo fundamentada na caracterização de unidades de paisagem a partir de
seus atributos geográficos físicos como relevo, hidrologia, geomorfologia, geologia, solos
e clima. Este trabalho tem como objetivo principal a elaboração dos mapas temáticos e a
integração de dados para construção de um sistema de informações georreferenciadas
da área em estudo. A caracterização inicial da paisagem implica na interpretação de
imagens (imagens de satélite ou fotografias aéreas) para a determinação de classes de
cobertura de solo. Foram utilizadas técnicas de processamento digital de imagens,
cálculo de índice de vegetação, foto-interpretação e atividades de campo. Sendo
determinadas, até o momento, nove unidades de paisagem, que apresentam
basicamente cerrados e campos rupestres nas áreas mais altas, caatingas nas áreas de
menor altitude, matas úmidas de encosta além de usos na agricultura e agropecuária.
Todas estas unidades mostraram padrões de reflectância e índice de vegetação
característicos na imagem processada. A caracterização final permitirá o zoneamento da
região em estudo e a determinação das áreas prioritárias para conservação.
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107 - O USO DO GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE DA SITUAÇÃO AMBIENTAL
DAS LAGOAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
José S. C. Neto, Cléa Cardoso da Rocha, Marjorie C. Nolasco; Washington FrancaRocha (UEFS)
Palavras- chaves: Geoprocessamento, lagoas, meio ambiente
Feira de Santana (Ba) localiza-se a 105 Km a noroeste de Salvador, numa área
de transição entre o litoral e o semi-árido. Sua paisagem caracteriza-se por várias
lagoas, riachos e nascentes originadas pela combinação de fatores geomorfológicos e
geológicos. Até 1998 haviam 48 lagoas cadastradas no município, e foi constatado que
aquelas situadas no núcleo urbano sofreram fortes impactos ligados à ocupação
desordenada, como aterro, despejos de efluentes domésticos e industriais, e, mineração
de argilas e de areia. O presente trabalho apresenta uma revisão e atualização do
cadastro anterior, usando um banco de dados geo-referenciado, Sistema de Informações
Geográficas (SIG) e processamento digital de imagens. Busca-se verificar quais
modificações ocorreram nas lagoas desde o cadastramento anterior e ampliar os
estudos realizados. Na elaboração deste trabalho duas etapas foram desenvolvidas:
trabalho de laboratório constando de estudos bibliográficos, conversão de dados
analógicos em digitais, processamento de imagens e elaboração de mapas; e trabalho
de campo, constando de coleta de pontos com GPS para georeferenciamento,
verificação, atualização, cadastro e descrição de dados físicos, documentação e
monitoramento das lagoas. O uso da geotecnologia permitiu incorporar o cadastro
anterior, atualizar e ampliar rapidamente os novos dados relacionados à evolução da
malha urbana nos últimos cincos anos. Mais de cinqüenta lagoas foram adicionadas ao
cadastro, e constatou-se que a tendência para as lagoas situadas no núcleo urbano, ou
em seu entorno, é serem aterradas. Verificou-se também que algumas lagoas estão
sendo ocupadas por novos assentamentos, enquanto outras estão sendo degradadas
por extração mineral.Visando a proteção e o uso sustentável desses recursos hídricos
torna-se necessário monitoramento sistemático e ampliação da base de conhecimento.
Este trabalho busca, além dos objetivos já citados, realizar o monitoramento das lagoas,
usando recursos de geotecnologia, de forma a obter uma visão sinótica, integrada e
instantânea dos problemas.
121 - TURISMO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS EM MUNICÍPIOS
MINEIROS DA SERRA DA MANTIQUEIRA.
Alexandre Carvalho de Andrade, Mirna Lygia Vieira (UNESP)
Palavras-Chave: Planejamento Turístico, Recursos Naturais, Comunidade Local.
Os recursos paisagísticos naturais e construídos são fundamentais para a vinda
de turistas para uma localidade. A inadequada utilização desses recursos resulta em
impactos negativos a paisagem, a economia e a qualidade de vida de seus habitantes.
Situada entre os três principais centros emissores de turistas do país, São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte, a Serra da Mantiqueira atrai um expressivo fluxo de turistas
motivados em conhecer seus atrativos como picos, vales, cachoeiras e o modo de vida e
produção de seus habitantes. Apesar de haver uma certa homogeneidade da paisagem
natural e construída da área de estudo, a atividade turística apresenta estágios

98

diferentes de desenvolvimento, tendo localidades como Monte Verde (município de
Camanducaia) com expressiva visitação de turistas e municípios como Piranguçu e
Marmelópolis com um fluxo reduzido, porém em expansão.
Este trabalho tem por finalidade demonstrar a necessidade do planejamento
turístico dos municípios mineiros da Serra da Mantiqueira, para assim utilizar
adequadamente seus recursos naturais e construídos e melhorar a qualidade de vida de
seus habitantes. O respeito à capacidade de suporte dos atrativos turísticos é
fundamental para evitar sua degradação, sendo que a comunidade local deve tomar
consciência da importância da conservação da sua localidade, para assim ser
beneficiada com o desenvolvimento do turismo em seu espaço vivido.
123 - CARACTERIZAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-SUL DO
PARANÁ
Grecieli Pio Souza, Patrícia de Sousa, Jonas Teixeira Nery, Valdemir Antonelli, Maria de
Lourdes Orsini F. Martins, Ana Claudia Carfan (Universidade Estadual de Maringá)
Palavras-chave: precipitação, Paraná, ENSO.
Guarapuava está situada numa importante unidade geomorfológica (terceiro
planalto) do Estado do Paraná, possuindo 300km de extensão no sentido norte-sul e
400km no sentido leste-oeste, com uma área total de 135 mil km2. No que se refere às
formas de relevo, esse apresenta um grande planalto inclinado para oeste, com altitudes
que atingem até 1250m. Foram analisadas as séries pluviométricas de Guarapuava
(950m), Santa Clara (750m), Inácio Martins (960m), Rio dos Patos – Prudentópolis
(690m), Porto Vitória (790m), União da Vitória (736m) e Jangada (800m), no período de
1966 a 1997, dados cedidos pela ANEEL. Foi calculada a média, desvio padrão e
anomalia da precipitação, para alguns anos (1983, 1985 e 1988) considerados eventos
El Niño e La Niña. Também se calculou componentes principais e análise de cluster para
as séries pluviométricas selecionadas. A precipitação pluviométrica média apresentou
valores de aproximadamente 2000mm nessa região. Deve-se observar que esses
maiores valores de precipitação na região centro-sul estão associados, principalmente, a
fatores estáticos (orografia). Ao sul esses valores são maiores devido a Serra Geral que
associada a sistema de massas polares intensificam a precipitação dessa região. O ano
de 1983 (ano de El Niño) apresentou significativa anomalia com valores de precipitação
acima da normal climatológica variando entre 800 e 1300mm. Os anos de 1985 e 1988
(anos de La Niña) apresentaram marcada anomalia negativa, em relação a normal
climatológica.
124 - RELAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO NA BACIA DO IVAÍ COM A VARIABILIDADE
INTERANUAL
Jonas Teixeira Nery, Aparecido Ribeiro de Andrade e Ana Claudia Carfan (Universidade
Estadual de Maringá)
Palavras-chave: precipitação, variabilidade, bacia.
A Bacia do Rio Ivaí compreendendo 36.000km2 do Estado de Paraná, possuindo
uma extensão total de 680km. O objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade da
precipitação anual e interanual da referida bacia. Foram utilizadas 19 séries
pluviométricas (período de 1974 a 2001), dados cedidos pela SUDERHSA. Foi calculada
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a média, desvio padrão, para diferentes períodos (verão, inverno, total anual, anos de El
Niño e La Niña), além da anomalia da precipitação para alguns anos considerados
eventos El Niño e La Niña. A precipitação anual média oscilou entre 1300mm (a jusante)
e 2000mm (a montante), com maiores valores (2000mm) na parte centro-sul dessa
bacia. O cálculo da variabilidade anual, realizado através do desvio padrão, apresentou
significativa variabilidade na parte centro-sul dessa bacia. Para o cálculo de trimestres
consecutivos de precipitação, obteve-se o trimestre junho/julho/agosto como seco e o
trimestre janeiro/fevereiro/dezembro como o mais chuvoso em relação ao ano. Na
distribuição interanual a precipitação é homogênea, com anomalias positivas
significativas no evento El Niño de 1982/83, 1992 e 1997/98 e anomalias negativas, para
os anos de La Niña de 1985 e 1988. A precipitação na bacia do Rio Ivaí é bem
distribuída sofrendo forte influência dos eventos El Niño e La Niña e com inverno seco e
verão úmido.
125 - ESTUDO DA VARIABILIDADE INTERANUAL NA PRECIPITAÇÃO NA BACIA DO
RIO URUGUAI
Eliane Angélica Denig, Luiz Carlos de Azevedo, Maria de Lourdes Orsini Fernandes,
Jonas Teixeira Nery (UEM)
Palavras-chave: precipitação, variabilidade, bacia.
A Bacia do Rio Uruguai drena cerca de 177.000km², de área brasileira, possuindo
uma extensão total de 2.200km, dos quais 1.516km em terras brasileiras. O objetivo
deste trabalho foi estudar a variabilidade da precipitação pluvial mensal, anual e
interanual dessa bacia. Foram utilizadas 50 séries pluviométricas (período de 1972 a
2001), dados cedidos pela ANEEL. Foram calculados média e desvio padrão das séries
mensais e anuais, correlação linear em função da distância, além da anomalia da
precipitação, para alguns anos de eventos El Niño e La Niña. A precipitação pluvial anual
média oscilou entre 1400mm (a jusante) e 1700mm (a montante), com maiores valores
(1900mm) na parte central dessa bacia. A precipitação pluvial nessa bacia apresenta
significativa correlação com os eventos El Niño e La Niña.
130 - AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE NATURAL DE UNIDADES HOMOGÊNEAS
DA BAIXADA MARANHENSE
Roberto Verdum, Ney Fett Junior, Camila Thomaz da Silveira (UFRGS)
Palavras chave: Geografia, Geomorfologia, vulnerabilidade natural
Fundamentando-se na metodologia de Tricart (1977 e 1994) e no interesse de se
estabelecer a avaliação da vulnerabilidade natural da área de interesse – APA da
Baixada Maranhense, optou-se para expressar um dos critérios dessa avaliação, a
geomorfologia, através da relação entre os processos de morfogênese (geração das
formas pelos processos morfogênicos) e a pedogênese (formação dos solos). Além
desses dois aspectos, destaca-se também, as características essenciais da natureza
litológica como dado essencial para o aspecto estrutural das unidades de relevo.
Após a análise e a produção de um mapeamento geomorfológico preliminar, foi
realizada uma saída de campo para reconhecimento das unidades geomorfológicas
mapeadas e suas respectivas vulnerabilidades aos processos morfogênicos, assim
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como, as dúvidas em relação aos mapeamentos geológicos que, confrontados,
apresentavam discordâncias.
Inicialmente, propõem-se como primeiro nível de abordagem a Compartimentação
Geomorfológica Regional que caracteriza o contexto geomorfológico mais genérico em
que está situada a APA da Baixada Maranhense. Em seguida, num segundo nível de
compartimentação geomorfológica, definidas as Unidades Geomorfológicas, através dos
critérios anteriormente apontados, foram identificadas as principais Características
Geomorfológicas e Geodinâmicas de cada uma dessas unidades, assim como as
respectivas Categorias de Meios Geodinâmicos (estáveis, intergrades e instáveis).
Finalizando, apresenta-se o Quadro Resumo e o Mapa de Geomorfologia da
Baixada Ocidental Maranhense com os principais resultados obtidos neste estudo, que
servem como dados de referência para a Caracterização da Vulnerabilidade Natural.

131 - PROCESSOS EROSIVOS NAS ENCOSTAS DO RIO JACUÍ, NA LOCALIDADE DE
LINHA GRANDE/MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA/RS.
Ronaldo Baú, Brasinicia Tereza Tápia, Bernardo Sayão Penna e Souza (UFSM)
Palavras- chave: Geomorfologia, Processos Erosivos, Dona Francisca.
A funcionalidade dos ambientes naturais apresenta maior ou menor grau de
fragilidade, face às intervenções humanas que participam como agente acelerador dos
processos modificadores do equilíbrio da paisagem. (Ross,1996) Assim, desequilíbrios
tais como os que se verificam em encostas, ocorrem, na sua maioria, em função da
participação da ocupação inadequada, aliados à topografia, a geomorfologia, à geologia,
ao clima e ao grau de intemperismo dos solos. Desse modo, o estudo detalhado desses
fatores fornece informações sobre como se processam a erodibilidade das vertentes e
os movimentos de massa, já que o uso da terra nas vertentes pode influenciar nos
processos erosivos e provocar alterações na dinâmica fluvial. Neste contexto a
localidade de Linha Grande, pertencente ao município de Dona Francisca, localizada na
região central do estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente nas margens do
Rio Jacuí apresenta-se como uma área potencial de erosão, na qual objetiva-se elaborar
um diagnóstico do meio físico, reconhecendo as áreas suscetíveis ao desenvolvimento
de processos erosivos, bem a realização de um mapeamento do uso da terra.
137 - UMA VISÃO GEOGRÁFICA SOBRE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: O CASO
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
A. L. C.Oliveira, J. S. Marques
Palavras-Chave: Unidades de Conservação, Planejamento
As últimas décadas apresentaram um expressivo aumento na conscientização da
Sociedade quanto à questão ambiental. Este fato pode ser comprovado através do
grande número de novos locais que passaram a ser legalmente protegidos como
Unidades de Conservação da Natureza.Essa pesquisa objetiva apresentar todas as
Unidades de Conservação (Ucs), localizadas no Município do Rio de Janeiro,
sistematizando-as em uma única publicação e analisando-as não apenas
individualmente, mas sobretudo, em sua totalidade. É também uma contribuição ao
planejamento ambiental uma vez que é impraticável fazer planejamento/gestão
ambiental sem espacializar as Ucs. Cabe lembrar da importância de uma avaliação da
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distribuição dessas áreas, pelo fato de estarmos tratando principalmente de fragmentos
da Mata Atlântica e Restinga/ambientes costeiros, que abrigam grandes estoques de
biodiversidade e que podem vir a compor corredores ecológicos. Entre os procedimentos
metodológicos utilizados podemos destacar a realização de análise da legislação
ambiental; revisão bibliográfica; obtenção, diagnóstico e avaliação de dados; elaboração
de gráficos e tabelas a partir da análise das informações. Entre os resultados elencamos
119 Ucs: número este bem maior do que os divulgados pelos órgãos oficiais em suas
publicações. Entretanto o excessivo número de categorias não garante a proteção
dessas Ucs, que em vários casos encontram-se sem Plano de Manejo, fiscalização e
recursos humanos/financeiros. Quanto à tutela, 3% das Unidades são geridas pela
União, 8% pelo Estado, 2% por Particulares e 87% pelo Município. Mangue, lagoa, mata
atlântica, restinga, costão rochoso e alagados são os principais ecossistemas protegidos;
tendo as Regiões Administrativas da Lagoa, Botafogo e Barra da Tijuca o maior número
de Ucs. Concluímos que é necessário reavaliar as UCs do Município do Rio de Janeiro
no tocante a seu tamanho, categoria e ambientes protegidos, propondo na pesquisa
uma série de ações a serem realizadas.
138 - A BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DOS RECURSOS HÍDRICOS.
Carlos Alexandre Leão Bordalo (UFPA)
Palavras-chave: Gestão ambiental, Recursos hídricos e Bacia Hidrográfica
Em relação ao modelo de gestão dos recursos hídricos que vem sendo adotado
no país, com base num paradigma atual (eficiência e conservação) temos como exemplo
o sistêmico de integração participativa, baseado na experiência francesa de gestão por
bacias hidrográficas através dos Comitês e agencias de Bacias, que fora implantada
inicialmente no estado de São Paulo através da sua política de recursos Hídricos (7.663 /
1991), bem como em outros estados, e a nível nacional em 1997 com a criação da
política Nacional de recursos Hídricos (Lei 9.433 / 97). Outro passo importante na
consolidação dessa política foi a criação em 2000 da agencia nacional da Água – ANA
(Lei 9.984), com entidade federal integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, para gerenciar e regular as diferentes ações voltadas para
exploração e conservação dos recursos hídricos em todo o território brasileiro.
No estado do Pará, a institucionalização da gestão dos recursos hídricos em
nossas bacias hidrográficas, só ocorreu em 25 de Julho de 2001, quando foi promulgada
a política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 6.381). esse modelo pressupõe a adoção
de instrumentos como: O planejamento estratégico por bacias hidrográficas; tomada de
decisão através de deliberações multilaterais e descentralizadas; e medidas legais e
financeiras.
O novo paradigma que vem sendo construído nesse início de século, pressupõe a
necessidade
de internalizarmos as externalidades causadas
pela degradação
ambiental, sendo imprescindível a diminuição ou eliminação da poluição das águas, a
utilização de novas fontes alternativas como a reutilização e dessalinização das fontes
hídricas, bem como a manutenção da produtividade biológica dos sistema aquáticos ,
garantindo o funcionamento dos serviços ecológicos. Por último, a construção de um
instrumental jurídico e educacional, que possam nortear o desenvolvimento de novos
programas e planos de gestão dos recursos hídricos em bacias hidrográficas, de forma
integrada, participativa e descentralizada.
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142 - CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS QUÍMICOS E SUA
INTERAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE
Marilene Dias do Nascimento, Mara Cristina Calegaro, Roberto Cassol, Erico Marlon de
Moraes Flores, Bernardo Sayão Penna e Souza (UFSM)
Palavras - chave: meio ambiente, resíduos, gerenciamento
O espaço geográfico é, constantemente, transformado pela ação do homem, no
intuito de novas descobertas. Estas transformações espaciais nem sempre são
benéficas ao ecossistema, causando, muitas vezes, desequilíbrios ecológicos
irreversíveis. Entre as preocupações ambientais da atualidade, estão, o gerenciamento,
o armazenamento e o destino dos resíduos químicos gerados nos laboratórios das
Universidades, que, em doses ínfimas, são insuficientes para determinar acidentes
agudos imediatos, entretanto, se absorvidos pela natureza num período prolongado de
tempo tornam-se nocivos. Este trabalho visa a verificação do uso dos produtos químicos
clorados, não clorados e metais pesados, através da análise e comparação de dados
oriundos dos Departamentos de Química das Universidades Públicas e Particulares do
Estado do Rio Grande do Sul, a fim de despertar na sociedade um sistema
ambientalmente educativo e de consciência crítica, bem como a melhoria contínua de
processos que minimizem a geração de danos ao meio ambiente por dejetos residuais
tóxicos liberados na natureza. Para atingir os objetivos propostos, foram enviados
questionários as quatro Universidades Públicas e as sete Universidades Particulares que
possuem Departamento de Química no Estado do Rio Grande do Sul, a fim de avaliar a
quantidade de produtos adquiridos, resíduos gerados, formas de reciclagem, descartes
e/ ou armazenamento destes resíduos, anualmente. Os resultados preliminares obtidos
até o presente momento foram de três universidades, Universidade de Passo Fundo
(UPF), Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). As duas primeiras adotam os cuidados necessários para o armazenamento
destas substâncias e suas embalagens, acondicionando-as nos próprios laboratórios e
em salas específicas, porém não dispõe de um critério rigoroso para o descarte destes
resíduos. A UFSM possui uma comissão para tratar deste assunto desde o ano de 1998.
Os resíduos são acondicionados criteriosamente em local específico e posteriormente
recolhidos por uma empresa especializada.
143 - GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE FÍSICO-URBANA DO BAIRRO PARQUE
PINHEIRO MACHADO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS
Patrícia Nascimento Mota, Roberto Cassol, Waterloo Pereira Filho, Quelen da Silva
Osório, Denecir de Almeida Dutra (UFSM)
Palavras-chave: Geoprocessamento – Espaço urbano - SIG
Com o passar dos anos, os governantes criaram algumas diretrizes para sanar
problemas referentes a saneamento básico e infra-estrutura. Porém, de modo geral,
essas medidas atingiram apenas a parcela mais rica da população. Neste sentido o
presente trabalho concentra-se na utilização do Sistema de Informações Geográficas
(SIG) para análise físico-ambiental do Bairro Parque Pinheiro Machado, localizado a
oeste de Santa Maria/RS, entre as coordenadas geográficas 50°15'00" a 52°30'00" de
longitude oeste do Meridiano de Greenwich e 29°45'00" a 29°37'30" de latitude Sul do
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Equador. Objetivou-se prioritariamente investigar a infra-estrutura e as condições de
saneamentos básico do Bairro, e implementação de melhorias na qualidade de vida da
população envolvida. Metodologicamente, elaborou-se levantamento bibliográfico e
cartográfico da temática envolvida. Posteriormente, elaborou-se o mapa digital do Bairro
em escala 1.15000, através do aplicativo Spring 3.6.03 fornecido pelo INPE e o
aplicativo Corel DRAW 10. O banco de dados georreferenciado foi disponibilizado em
Linguagem Visual H.T.M.L. De posse do mapa, efetivou-se trabalhos de campo e
aplicou-se entrevista aos moradores do Bairro. A utilização deste instrumento forneceu
subsídios para elaboração de mapas temáticos. A partir destes procedimentos foi
possível inferir que o Bairro apresenta uma precária infra-estrutura, ruas e avenidas mal
conservadas, iluminação inadequada ou ausente em algumas ruas. Constatou-se
também, que a má adequação e destino dos resíduos sólidos, estes, dispostos
impropriamente nas ruas, contribui para a proliferação de insetos e vetores prejudiciais à
saúde dos moradores. Quanto ao saneamento básico, verificou-se que a maioria das
residências é servida de água tratada, porém não dispõem do sistema coletor de e
tratamento de esgoto.
144 - USO DA TERRA NA MICROBACIA DA SANGA ALBERTI E SUA INFLUÊNCIA EM
VARIÁVEIS LIMNOLÓGICAS - SÃO JOÃO DO POLÊSINE/RS
Edison Antonio Alberti. Fabrício Arnuti, Isabel Camponogara, Waterloo Pereira Filho
(UFSM)
Palavras-chave: Microbacia; Limnologia; Uso da terra
Este trabalho teve o objetivo de avaliar as influências do uso da terra na
microbacia da Sanga Alberti sobre seu arroio. A área de estudo encontra-se localizada
em parte do município de São João do Polêsine – RS. Os dados foram obtidos a partir
das coletas de amostras em campo e representam as seguintes variáveis: pH (potencial
hidrogeniônico); Temperatura da Água; Condutividade Elétrica; Totais de Sedimentos
Dissolvidos (TDS) e Totais de Sedimentos em Suspensão (TSS). O pH foi identificado
utilizando-se o phmetro “pH Master”, a Condutividade Elétrica e TDS foram identificados
com o aparelho “Orion 515”. Os dados do TSS foram identificados a partir da
metodologia definida em Agudo et al. (1987). As amostras de água foram distribuídas ao
longo do arroio em pontos eqüidistantes, perfazendo um total de oito pontos amostrais.
Os resultados de pH apresentaram valores inferiores a 7, os dados de TSS retratam a
condição de utilização da terra nesta microbacia, principalmente quanto a cobertura
vegetal. A supressão da cobertura vegetal, inclusive a mata ciliar e desenvolvimento da
atividade agrícola contribuíram significativamente para o transporte de sedimentos para o
leito do riacho com as chuvas. Com relação aos valores da condutividade elétrica
constata-se uma elevação dos seus valores, principalmente em pontos amostrais
próximos do sítio urbano. A variável TDS possui seu valor máximo no ponto amostral
localizado no fim do perímetro urbano. Justifica-se este valor em função do lançamento
de esgoto doméstico. A temperatura da água foi influenciada pela presença de mata
ciliar nos locais onde ela estava relativamente preservada. Nos dados de todas as
variáveis limnológicas, nota-se a influência do homem, principalmente quando as
práticas agrícolas empregadas inadequadamente, assim como o lançamento de esgoto
urbano sem tratamento no arroio.
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145 - ANÁLISE DO USO DA TERRA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VACACAÍ-MIRIM/RS, UTILIZANDO
GEOTECNOLOGIAS
Isabel Camponogara, Edison Antonio Alberti, Marcia Andrea Trentin (UFSM)
Palavras-chave: Uso da Terra, Leis Ambientais, Geotecnologias
Esta pesquisa teve como propósito analisar o uso da terra em áreas de
preservação permanente, na área que compreende a sub-bacia hidrográfica do rio
Vacacaí-Mirim/RS. Para tanto, fez-se uso de carta topográfica, imagem de satélite
(Landsat-7 ETM+ de abril de 2000) e apoiou-se nas leis ambientais (Código Florestal
Federal). Para processar as informações utilizou-se do programa computacional
SPRING. Como resultados mais relevantes pode-se destacar que as áreas eleitas para
preservação permanente, conforme parâmetros do Código Florestal Federal, tanto as
delimitadas ao longo da rede hidrográfica, bem como em vertentes com declividade
acima de 47%, apresentaram ocupação inadequada, ou seja, ocorrem usos conflitantes
em alguns pontos, com áreas agrícolas e de campo, totalizando aproximadamente 22%.
Porém, a cobertura florestal ocupa um percentual de 78%, sendo muito significativo este
dado, pois a cobertura florestal é de fundamental importância para o equilíbrio ambiental.
Portanto, esta sub-bacia necessita de um incremento florestal de 22% para atingir o
equilíbrio no ecossistema.
149 - ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE BACIAS FLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE UBATUBA
( SP )
Simone Emiko Sato, Maria do Carmo Oliveira Jorge, Iandara Alves Mendes (UNESP)
Palavras chave: Análise Morfométrica, Rede de Drenagem, Ubatuba.
A rede de drenagem é um dos principais componentes do sistema
geomorfológico, sendo esta capaz de refletir os efeitos resultantes na paisagem,
inclusive de fenômenos tectônicos. Partindo-se dessa premissa, o presente trabalho tem
por objetivo analisar a rede de drenagem do município de Ubatuba - SP, através do
levantamento e da análise morfométrica das bacias de drenagem. As informações serão
integradas aos dados geomorfológicos e geológicos, para se definir as relações entre as
propriedades físicas das bacias e os agentes que nela atuam.
Visando uma análise comparativa entre as bacias hidrográficas, partir-se-á da
digitalização das cartas topográficas do IBGE a 1:50.000, e para a análise dos dados
serão utilizados os parâmetros referentes a densidade de drenagem, hierarquização e
textura, baseados nos trabalhos de Horton (1945), Strahler (1952), Shreve (1966;1967) e
Spiridonov (1981).
Através destas análises será possível construir uma base de dados, fundamentais
para o manejo destas bacias e que serão úteis na implementação de uma política
visando o aproveitamento dos recursos hídricos.
150 - AVALIAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (1986 e 2000) E DA
FRAGILIDADE AMBIENTAL DA BACIA DO RIO IRAIZINHO – PIRAQUARA/PR
Simone Tonetti, Leonardo José Cordeiro Santos (UFPR)
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Palavras-chaves: recursos hídricos, Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e fragilidade
ambiental
Os problemas ambientais brasileiros decorrem, em grande parte, das graves
deficiências existentes no processo de gestão territorial, que não consegue promover
uma adequada utilização dos recursos naturais, originando um processo crescente de
degradação ambiental, principalmente nos ambientes urbanos. O atrativo das cidades
grandes e a especulação imobiliária nas áreas urbanizadas levaram a população de
baixa renda a procurar moradia nas regiões mais distantes do centro, normalmente com
infra-estrutura insuficiente para atender a demanda, o que tem causado diversos tipos de
problemas de ordem ambiental. A Região Metropolitana de Curitiba (RMC), criada em
1973, não foge a este contexto, ou seja, relação entre urbanização e problemas
ambientais. A porção leste da área metropolitana é aquela onde os conflitos ambientais
são mais flagrantes, decorrentes do surgimento de áreas de riscos face à intensificação
da industrialização sobre os mananciais, que abastecem boa parte de Curitiba e Região
Metropolitana. Assim, o presente trabalho tem por finalidade fazer uma análise do uso e
ocupação do solo nos anos de 1986 e 2000 e da fragilidade ambiental da bacia
hidrográfica do Rio Iraizinho no município de Piraquara – PR. ROSS (1994), propõe uma
análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados a partir do
conhecimento das potencialidades dos componentes do meio físico que fornecem
suporte a vida animal e ao homem. Os resultados obtidos na pesquisa mostraram que ao
se comparar os anos de 1986 e 2000, observa-se um aumento da área urbana em
diferentes direções, o que causa preocupação com os mananciais e sua qualidade para
o abastecimento público. Quanto à fragilidade potencial, verifica-se na bacia grandes
áreas com baixa fragilidade, resultado do cruzamento dos mapas de declividade com o
de solos. Com relação a fragilidade emergente, apresenta áreas de alta fragilidade,
devido ao intenso manuseio e ocupação o que pode acarretar futuros problemas
ambientais, caso não seja realizado um planejamento da região.
152 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO RIO PIABANHA, PETRÓPOLIS/RJ
Beatriz da Costa Figueiredo, Reiner Olíbano Rosas (UFF)
Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Recursos Hídricos, Poluição
O Brasil possui a mais densa rede hidrográfica do planeta, composta por oito
grandes bacias, que agrupam dezenas de outras, entretanto não demonstra preparação
para conservar este tesouro. Um exemplo desse descaso é o rio Piabanha, localizado na
região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Com 74 km de extensão pertence à bacia
do rio Paraíba do Sul, a maior do estado. Em decorrência da concentração populacional,
do crescimento urbano desordenado e dos processos industriais desencadeados nos
últimos anos, esse ecossistema sofre com a poluição. A poluição hídrica reduz a
quantidade e a qualidade de água disponível, revertendo-se na sociedade como limite
econômico e condição que afeta a qualidade de vida da população. Os ecossistemas
hídricos sempre foram vitais a existência do homem, assim torna-se de grande
importância formar uma consciência para o incentivo à elaboração de projetos sobre
manejo, recuperação e preservação destes. Visando ressaltar a necessidade de um
plano de manejo para a gestão da microbacia do rio Piabanha, vem sendo feito um
diagnóstico ambiental que identifica problemas existentes (e potenciais) e torna possível
ensaiar propostas de solução ou atenuação destes. A metodologia se valeu de dados
basicamente secundários que foram verificados e completados em trabalhos de campo.
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Vale dizer que o conhecimento das características fluviais é importante em relação aos
aspectos ecológicos e de planejamento e zoneamento a nível de bacias hidrográficas,
uma vez que gera conhecimentos sobre as dinâmicas envolvidas.
153 - LEVANTAMENTO GEOMORFOLÓGICO E MAPEAMENTO DIGITAL PARA
ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA APA BACIA DO COBRE/SÃO
BARTOLOMEU.
Jémisson Mattos dos Santos (UNEB), Érika do Carmo Cerqueira (CONDER)
Palavras-chave: Geomorfologia e Ambiente, Morfodinâmica, Sistema de Informação
A APA Bacia do Cobre/São Bartolomeu (ABC/SB) está inserida na Região
Metropolitana de Salvador, ocupando terrenos dos municípios de Salvador e Simões
Filho. Representa um espaço importantíssimo da Cidade de Salvador, por constitui-se
numa área de remanescentes de Mata Atlântica ainda preservada, exibindo uma
expressiva biodiversidade faunística e florística; por possuir também um manancial
hídrico que abastece uma grande parcela da população do Periurbano Ferroviário de
Salvador, através da represa do Cobre. Além disso, a referida área reveste ainda de
fortes tradições históricas e religiosas. Segundo IBAMA (2002) áreas de proteção
ambiental são unidades de conservação de uso sustentável, formadas por áreas
públicas ou privadas, que tem como objetivo disciplinar o processo de ocupação das
terras e promover a proteção dos recursos bióticos e abióticos dentro dos seus limites,
de modo a assegurar o bem estar das populações humanas que aí vivem, resguardar ou
incrementar as condições ecológicas locais e manter paisagens e atributos culturais
relevantes.Destarte, objetivou-se fazer o levantamento geomorfológico de detalhe
(1:10.000) e mapear, utilizando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento
(SIG - Arcview), como subsídio para a elaboração do Diagnóstico Ambiental da APA
Bacia do Cobre/ São Bartolomeu. O quadro natural da APA Bacia do Cobre/São
Bartolomeu está associado aos sistemas de relações intrínsecas entre os seus inúmeros
componentes (condicionantes morfogênicos) e os processos e mecanismos atuantes. A
dinâmica atual está relacionada aos movimentos eustáticos, principalmente, durante o
quaternário, oscilações climáticas e a reativação do sistema de falhas e fraturas (efeitos
da tectônica “recente”). A ação antrópica intensificou os processos morfogenéticos
naturais modificando a dinâmica normal bem como a estabilidade da APA (ABC/SB), por
exemplo: a extração de arenoso nos topos dos morros e colinas (sedimentos do
Barreiras); impermeabilização do solo; cortes; aterros; artificialização de canais e dos
vales; atividades agrícolas etc.
154 - USO DO SOLO E PROCESSO EROSIVO NA BACIA DO RIO DO MATO
GROSSO, MUNICÍPIO DE SAQUAREMA-RJ.
Reiner Olíbano Rosas, Fábio Nunes Ferreira, Camilla Palhares da Costa Villar, Ricardo
Araújo Lessa (UFF)
A área drenada pelo rio do Mato grosso e seus tributários apresenta uma série de
problemas ambientais decorrentes do desmatamento das encostas e da ocupação
desordenada das áreas de baixada, o que traz como resultante respostas ambientais
que vão desde os deslizamentos de encostas até as inundação nas áreas de baixadas.
As formas do relevo e o uso e cobertura do solos na bacia, foram identificados a partir da
interpretação de fotografias aéreas na escala 1:20.000 e interpretação visual de imagem
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Landsat 5 TM, composição colorida e na banda 4 (infra-vermelho próximo). Os
processos erosivos atuantes e as principais características e problemas ambientais
foram levantados em campo. A Bacia do Rio do Mato Grosso drena dois compartimentos
geomorfológicos muito contrastantes, seu alto curso instala-se sobre uma região
montanhosa constituída por um substrato geológico de idade Pré-Cambriana, seus vales
apresentam-se muito encaixados, com vertentes íngremes e evidências de desequilíbrios
ambientais principalmente nas vertentes mais ocupadas pela agricultura e por
pastagens, onde encontramos grandes voçorocas e evidências de movimentos de
massa próximo às estradas. O segundo compartimento é constituído por uma imensa
baixada formada por sedimentos fluviais e fluvio-marinhos de idade Quaternária. A
vegetação original das encostas, formada em quase sua totalidade por Floresta
Ombrófila Densa (Mata Atlântica), ainda pode ser encontrada nas vertentes mais
acidentadas. Esta formação sofreu grande devastação, sendo substituída principalmente
por pastagens e em menor extensão por uma capoeira rala. As áreas de baixada são
dominadas por pastagens e por pequenos núcleos de urbanização com baixa e média
densidade de ocupação. Ainda podemos encontrar remanescentes da vegetação paludal
associadas ás áreas sujeitas à inundações freqüentes que ocorrem na borda da lagoa
de Saquarema.
155 - QUALIDADE DA ÁGUA E TURISMO NA VILA DE ENCANTADAS (ILHA DO MEL/
PR): UM ENFOQUE A PARTIR DE ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.
Claudio Jesus de Oliveira Esteves (UFPR)
Palavras –chave: Vila de Encantadas, água, qualidade da água
A água é um elemento fundamental na sobrevivência dos seres vivos sendo que
para os humanos, além das necessidades biológicas, acrescenta-se a importância para
a higiene, economia e também o significado psicológico ao considerá-la como parte do
ambiente estético e cultural. Para suprir as necessidades de uso, e em particular da
humanidade, a água necessita manter certos padrões de qualidade, que variam
conforme a sua utilidade.
Diversos fatores, inclusive naturais, podem alterar a qualidade da água. Porém
são as atividades humanas, como por exemplo o turismo, que constituem o principal
motivo da sua degradação principalmente quando o seu desenvolvimento ocorre de
forma descontrolada sem que exista em paralelo infra-estruturas de suporte a esta
atividade, notadamente aquelas relacionadas ao saneamento básico.
Devido a evolução das técnicas de análise laboratoriais foi possível estabelecer
em legislação padrões de qualidade da água. No Brasil, a resolução 20/1986 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece a classificação das águas
brasileiras segundo as finalidades de uso, sendo que para cada classe são
estabelecidos os respectivos padrões de qualidade compatíveis com o uso estabelecido.
Posteriormente o CONAMA editou a resolução 274/2000 que cria categorias para a
qualidade da água destinadas à balneabilidade. Em relação a água destinada ao
consumo humano, o ministério da saúde publicou em 2000 a portaria 1469/GM que
aprova a “Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano”.
Este trabalho, através de dados laboratoriais de amostras de água coletadas na
vila de Encantadas (Ilha do Mel/Pr), pretende analisar a relação entre o turismo e a
qualidade das águas deste lugar que atualmente é um dos principais pontos turísticos do
Paraná e recebe, principalmente durante o verão, milhares de visitantes. Esta análise
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terá como base a legislação brasileira expressa nas resoluções 20/1986 e 274/2000 do
CONAMA e a portaria 1469/GM do Ministério da Saúde.
156 - DIAGNÓSTICO DAS ALTERAÇÕES NA BACIA DO RIO JOÃO MENDES,
NITERÓI, RJ: GERADOS PELO CRESCIMENTO URBANO DESORDENADO.
Felipe F Braga (UFF), Anice Esteves Afonso (UERJ)
Palavras-chave: Rio João Mendes; Seções Transversais; Perfil Longitudinal.
A bacia do Rio João Mendes, localizada em Niterói, Rio de Janeiro, apresenta-se
bastante impactada em decorrência das alterações humanas implantadas na região
principalmente nas décadas de 70 e 80.
Este trabalho objetiva, mostrar o processo de mudança ocorrido no rio João
Mendes, através de uma perspectiva espacial, considerando situações pontuais ao longo
do perfil longitudinal e de uma perspectiva histórica, onde são mostradas as
modificações ao longo de 26 anos (1970-1996).
Para o estudo espacial, foram avaliadas as alterações ocorridas na geometria do
canal, carga de fundo, dinâmica do canal e caracterização da qualidade da água. Os
resultados da variação espacial demonstraram estrangulamento de seções transversais
em alguns pontos, o que facilita a ocorrência de inundações. A predominância da carga
de fundo é de areia grossa, o que pode estar associado ao alto percentual de
impermeabilização na bacia. Este dado confirma a limitada eficácia de transporte fluvial,
o que favorece o assoreamento e intensifica as inundações. Quanto aos dados de
velocidade (m/s) foram observadas no ponto IV os menores valores em todas as
medições durante o período estudado. Isso foi associado à forte intervenção antrópica
nas margens neste ponto, que corresponde uma área suscetível a inundações. O
comportamento dos parâmetros de qualidade da água (coliformes fecais, oxigênio
dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio) indica um quadro de intensa poluição
doméstica nos pontos de amostragem.
Na análise temporal, identificou-se uma mudança na morfologia da bacia de
drenagem e o crescimento das áreas impermeáveis. Os resultados mostraram uma
redução na área da bacia, que até 1976 tinha 16,05km2 e após diversas intervenções,
chegou a 12,51km2 em 1996 - uma redução de 3,54km2. Essas mudanças na bacia
favoreceram a redução das enchentes.
158 - ANÁLISE DA ECODINÂMICA DO LITORAL DE BEBERIBE-CE VISANDO O
TURISMO SUSTENTÁVEL
Erica Silva Pontes (UECE), Edson Vicente da Silva (UFC)
Palavras-chave: Ecodinâmica, Litoral, Turismo Sustentável.
Considerado a terceira atividade econômica mundial, o turismo é uma atividade
terciária que exige como elementos constituintes os homens (turistas, população
residente, etc.), as firmas (produtoras de bens e serviços, como agências, hotéis, etc.), a
infra-estrutura (água, energia, etc.) e o meio ecológico (base física natural para o
trabalho social). A constatação é de que homens e meio ecológico têm sido
massacrados, sofrendo alterações como o desmonte de dunas e falésias, poluição dos
recursos hídricos, etc., além das intervenções no cotidiano da comunidade receptora
com conflitos de terras entre investidores e população nativa, concentração de renda,
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etc. No Ceará, o turismo não apresenta retorno social local significativo. Assim sendo,
propõe-se uma pesquisa com o objetivo principal de apresentar propostas para um
turismo sustentável, visando o rompimento com o modelo vigente, no Litoral de
Beberibe-Ce, baseando-se na análise da ecodinâmica e capacidade de suporte de suas
feições paisagísticas. O município em questão está situado no litoral leste do Estado do
Ceará, a 82 km de Fortaleza. Seu litoral, com 52 km, tem sua paisagem constituída por
unidades geossistêmicas de praia, pós-praia, dunas móveis e fixas, falésias, planícies
flúvio-marinhas e contato com o tabuleiro costeiro. O embasamento teórico será o estudo
de Geossistemas proposto por BERTRAND (1971). O estudo baseado em TRICART
(1977) colaborará para o entendimento da ecodinâmica das unidades geossistêmicas.
Serão necessárias distintas etapas de trabalho, que serão: levantamento bibliográfico e
geocartográfico; trabalhos de campo; trabalhos laboratoriais; aplicação de entrevistas;
definição do inventário da área, descrevendo as unidades geossistêmicas; elaboração
de um plano de ordenação espacial, para o estabelecimento de zonas de uso específico,
visando o desenvolvimento de um turismo sustentável.
159 - ZONEAMENTO AMBIENTAL E PLANO DE MANEJO DA BACIA DO RIBEIRÃO
RIBEIRO BONITO – CAETÉ/MG
André Augusto Rodrigues Salgado (UFOP), Roberto Célio Valadão (UFMG), Henriette
Neef (Universität Leipzig -Alemanha)
Palavras Chave: Recursos Hídricos; Uso do Solo; Bacias Hidrográficas
O Ribeirão Ribeiro Bonito é o principal manancial de abastecimento de água para
a cidade de Caeté/MG. A porção da bacia à montante da captação de água possui 51,57
km2 de área. Remanescentes da cobertura vegetal original – floresta estacional semidecidual – estão praticamente ausentes. Os procedimentos metodológicos utilizados
nesse trabalho visaram a análise integrada de mapas temáticos – geologia, hipsometria,
declividade, uso do solo –, associados a resultados de qualidade da água egressos de
exames bacteriológicos e físico-químicos. As amostras de água foram coletadas em sete
pontos de monitoramento. Os resultados obtidos indicam que o uso do solo corresponde
ao principal condicionante da qualidade das águas superficiais, sendo que a pecuária, a
horticultura e o uso urbano contribuem, nessa ordem, para a degradação progressiva
dos recursos hídricos superficiais. A silvicultura de eucalipto afeta a qualidade das
águas, notadamente no que se refere ao aumento de sua turbidez. Com base nesses
resultados foi proposto plano de zoneamento e manejo ambiental que, respeitando as
atividades já praticadas no interior da bacia, compartimenta a mesma em (i) zonas de
preservação permanente, que englobam 50 metros de mata ciliar e as áreas ainda
ocupadas por remanescentes de mata nativa; (ii) zonas destinadas a atividades
florestais, que correspondem às áreas utilizadas para silvicultura; (iii) zonas de uso rural
diverso, que englobam áreas de pecuária e horticultura; e (iv) zona de uso urbano.
Foram estabelecidos, para cada uma dessas zonas, procedimentos e limitações com
vistas a reduzir a degradação da água servida à população urbana – cerca de 36.000
habitantes, em 2002. É importante salientar que este trabalho foi desenvolvido em
parceria com o órgão público municipal responsável pela adução, tratamento e
distribuição de água potável - SAEE, uma vez que o custo do tratamento da água tem
aumentado proporcionalmente à crescente complexidade das atividades humanas
realizadas no interior da bacia.
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161 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO ITAQUI COM VISTA AO
ZONEAMENTO AMBIENTAL
Laércio Martins, Cláudio Jesus de Oliveira Esteves, Claudinei Taborda da Silveira,
Luciano Barão de Souza, Paulo César Medeiros (UFPR)
Palavras chave: bacia hidrográfica, gestão territorial, zoneamento ambiental.
A necessidade de garantir o suprimento de recursos naturais às populações
urbanas tem se tornado um desafio constante aos planejadores e gestores atuais. Os
modelos de gestão territorial que se desenvolvem buscam solucionar questões cada vez
mais complexas, com alguns dando ênfase à questão ambiental. Neste contexto buscouse a bacia hidrográfica como unidade espacial de referência, para o presente estudo,
considerando-se que a bacia não só representa um modelo físico-natural adequado
como também, diante da legislação ambiental brasileira, adquire um caráter territorial o
que lhe confere uma dimensão social de gestão. Com base nestas premissas o
presente diagnóstico foi realizado na bacia do rio Itaqui, localizada entre os municípios
de Piraquara e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba/PR. O
procedimento de trabalho utilizado para este diagnóstico baseia-se na metodologia de
MENDONÇA (1999), que propõe na análise o estudo da integração entre as atividades
humanas e o meio físico-natural, tendo como unidade espacial a microbacia hidrográfica
e fundamentando-se no mapeamento cartográfico dos aspectos físicos-naturais e sócioeconômicos da paisagem. Como resultado final é proposto um zoneamento ambiental da
área, bem como o apontamento de diretrizes para a recuperação ambiental de áreas
degradadas.
163 - A REALIDADE AMBIENTAL DO PARQUE AGGEO PIO SOBRINHO
Alberto Adriano Ribeiro dos Santos, Fabiana de Sousa Santos, Ricardo Barbosa de
Souza, Marcelino dos Santos Morais (Centro Universitário Newton Paiva)
Palavras-chave: Erosão, evolução urbana e percepção ambiental.
Remanescente da antiga Fazenda Tebaíbas, o Parque Aggeo Pio Sobrinho PAPS - é uma área de 26 hectares, localizado no bairro Buritis, Região Oeste de Belo
Horizonte, MG. Este local é constituído por matas de galerias e vegetação típica de
cerrado. O parque situa-se entre a borda norte do Quadrilátero Ferrífero e o Complexo
Belo Horizonte.
O PAPS possui ainda, três drenagens que compõem o Córrego Ponte Queimada,
pertencente a micro-bacia do Córrego Cercadinho. Estas drenagens estão sendo
degradadas pelo processo de expansão urbana que ocorre de modo intensivo na região.
O PAPS está sendo “ilhado” pela urbanização e alguns impactos são detectados
próximos às áreas limítrofes entre o parque e a própria malha urbana. Os impactos
gerados são: processos erosivos decorrentes da supressão da vegetação resultando no
assoreamento da calha fluvial; o lixo provenientes dos freqüentadores do parque e pelas
próprias fomentadoras da expansão urbana, com o descarte de materiais de construção;
além da contaminação do curso d’água, com esgoto sanitário e químico, descartados por
um pequeno distrito industrial localizado à montante da drenagem principal.
Este parque é utilizado como área de lazer pelos moradores e, tais impactos,
passam desapercebidos, uma vez que estes são camuflados pela vegetação existente.
Desta forma, fica caracterizado a dificuldade perceptiva por parte da população em
relação ao meio ambiente e a omissão dos órgãos públicos responsáveis pelo
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planejamento, criação e renovação de normas e fiscalização. O presente trabalho é tema
da monografia de final de curso, em realização pelos próprios executores.
166 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A FRAGILIDADE AMBIENTAL DE
TERRAS PAULISTAS
Marcel Aparecido Milani, Archimedes Perez Filho (UNICAMP)
Palavras Chaves: Geossistemas, Classificação de Terras, Capacidade de Uso.
A maior parte dos sistemas técnicos de classificação de terras necessitam de ser
constantemente revistos, a fim mantê-los atualizados na medida em que um maior e
melhor número de informação acerca da caracterização e interpretação de propriedades
da terra, se tornem disponíveis. A avaliação das transformações ocorridas na superfície
terrestre, assim como, a análise da integração dos vários elementos dos geossistemas,
podem orientar o uso da terra de forma a minimizar a degradação generalizada do
ambiente. Para isso torna-se necessário a elaboração de estudos ambientais adequados
que forneçam diretrizes que permitam imprimir modificações reduzindo os efeitos
negativos através da utilização de técnicas preventivas e ou corretivas. Além do
entendimento dos processos atuantes e da detecção de extensas áreas impróprias para
uso agrícola, torna-se fundamental a análise da classificação das terras baseada no
sistema de capacidade de uso.
O sistema de capacidade de uso não se resume a uma classificação taxonômica
e sim em uma classificação técnico-interpretativa, visando portanto à obtenção de
classes homogêneas de terras, com o propósito de definir sua máxima capacidade de
uso sem risco de degradação do solo, especialmente no que diz respeito à erosão e em
especial a erosão acelerada. Visando o entendimento da morfodinâmica atual em terras
suscetíveis a processos erosivos e de extrema fragilidade ambiental, o presente trabalho
tem como objetivo a identificação de terras no Estado de São Paulo, onde ocorrem solos
classificados como Areias Quartzosas ( Neossolos Quartzarênicos). Como objetivos
específicos pretende-se realizar a análise e interpretações de diferentes compartimentos
geomorfológicos associados as características e propriedades do solo, cobertura
vegetal, ação antrópica e a elaboração do Mapa de Classificação de Terras baseado no
Sistema de Capacidade de Uso da área em estudo.
170 - FATORES CONDICIONANTES AO DESENVOLVIMENTO: DIRETRIZES PARA
GESTÃO AMBIENTAL
Shirley Cristina dos Santos, Gilberto José Garcia (UNESP)
Palavras-Chave: Bacia Hidrográfica – Rio Corumbataí – Geociências
A Bacia Hidrográfica do Rio Corumbataí conta com um desempenho agrícola e
rural pouco representativo, com exceção ao pólo cerâmico, as demais atividades
restringem-se ao mercado local e regional. Desta forma, verifica-se a necessidade de
uma análise detalhada sobre o potencial econômico rural da região e de um posterior
plano de gestão baseado em preceitos de sustentabilidade.
Para a elaboração do trabalho faz-se necessário uma compilação dos dados do
mapeamento geológico, geomorfológico, pedológico, além do potencial agrícola, da
suscetibilidade à erosão e uma análise detalhada para uma melhor compreensão dos
aspectos físicos da área.
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A análise dos dados, com base na proposição dos fatores condicionantes ao
desenvolvimento, tem como base os fatores naturais, tecnológicos, econômicos, sociais,
educacionais e institucionais.
Já a análise do potencial natural da bacia hidrográfica e da sua capacidade para
o desenvolvimento acontecerá com base nas Cartas de Vulnerabilidade e de
Suscetibilidade à Erosão.
172 - CLASSIFICAÇÃO DE “ZONAS DE TAMPONAMENTO” (BUFFER ZONES) NA
INTERFACE FLORESTA-CIDADE: ÁREA-LABORATÓRIO DA BACIA DO CANAL DO
MANGUE, MACIÇO DA TIJUCA (RJ).
Adriano Severo Figueiró (UFSM, UFRJ); Ana Luiza Coelho Netto (UFRJ)
Palavras-chave: Maciço da Tijuca, Efeito de Borda, Geoecologia, zonas de
tamponamento
O adensamento da ocupação humana nas margens das áreas florestadas
propaga para o interior da floresta uma modificação nos parâmetros de temperatura,
luminosidade e umidade que, por sua vez, implicam em uma degradação estrutural da
vegetação. Os sítios urbanos que se desenvolvem em vertentes úmidas florestadas,
como no caso da cidade do Rio de Janeiro (RJ), representam uma expressão clara
desse modelo. O objetivo do presente estudo é o de apresentar uma proposta de
classificação das zonas de interface no entorno da área florestada da bacia do Canal do
Mangue, localizada na vertente norte do Maciço da Tijuca (RJ). A identificação das
diferentes formas de uso e relações de vizinhança na interface floresta/cidade é o ponto
de partida para avaliar o grau de vulnerabilidade do sistema florestal à ação do efeito de
borda, o qual pode ser definido como a influência que o meio externo à área florestada
tem em sua parte mais marginal, causando alterações físicas e estruturais.
Considerando que o fogo representa, para a área estudada, o principal elemento de
desajuste geo-hidroecológico do sistema, a presença de gramíneas (detonadoras da
recorrência de incêndios) foi considerada como indicadora das interfaces de maior
vulnerabilidade. Da mesma forma, a presença de áreas de floresta secundária em
regeneração, garante um “amortecimento” dos efeitos de borda sobre a área de floresta
conservada, sendo usados como indicadores de interfaces menos vulneráveis. Assim, a
partir de um mapa atualizado de uso do solo, foi proposta para a área de estudo uma
classificação envolvendo oito tipos diferentes de bordas florestais, às quais se deverá
buscar, posteriormente, um melhor entendimento da dinâmica de variação dos
parâmetros ambientais envolvidos e suas conseqüências sobre a estrutura da borda da
vegetação florestal.
178 - A QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO APEÚ
Odete Cardoso De Oliveira Santos (UFPA)
O presente trabalho desenvolvido na área da bacia hidrográfica do rio Apeú,
abrangendo os municípios de Castanhal, Inhangapí e Santa Izabel do Pará, no Estado
do Pará, teve por objetivo conhecer a qualidade das águas dessa bacia, a fim de orientar
os habitantes a usar os recursos hídricos de modo mais racional sem aumentar a
poluição das mesmas. Realizaram-se as análises bacteriológica e físico-química das
águas utilizando vários métodos. De acordo com os resultados, observou-se que as
águas estão poluídas, principalmente por Escherichia Coli, de modo geral há um
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aumento na concentração dessas bactérias no período chuvoso. A quantidade de
oxigênio dissolvido presente em todos os cursos d´água estão abaixo de 6.0 mg/l,
conforme a RESOLUÇÃO No. 20, a amostra de água deve conter no mínimo uma
concentração de 6.0 mg/l de oxigênio dissolvido para ter uma aeração. Portanto, essas
águas não podem ser usadas para o abastecimento da população sem tratamento
adequado, assim como para o banho.
186 - A AVALIAÇÃO E ESPACIALIZAÇÃO DE ZONAS SENSÍVEIS EM BACIAS
HIDROGRÁFICAS: A MICROBACIA DO CÓRREGO DO PAIOL / REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
Jeanne Domingues Santos, Patrícia Mara Lage Simões, Caio Mário Ferraz, Antônio
Pereira Magalhães Jr (UFMG)
Palavras-Chave: Ambiental; Sustentabilidade; Agricultura, microbacia
Os recursos hídricos possuem fundamental importância no desenvolvimento
espacial das áreas rurais. Esta importância decorre principalmente de suas funções e
usos ecológicos (proteção ambiental) e sócio-econômicos (como a produção de
alimentos).
Neste contexto, um dos fatores decisivos na otimização do valor da água é a
racionalização da gestão de bacias hidrográficas de áreas rurais do país. Este trabalho
se insere na atual conjuntura de operacionalização da Lei da água no país (Lei 9.433/
97), cujos princípios englobam a consideração da bacia hidrográfica como unidade de
planejamento. As microbacias possuem neste caso, importância estratégica em nível
local/regional.
O trabalho visa levantar e avaliar as áreas preferenciais de recarga hídrica na
microbacia do Córrego Paiol, afluente do Rio Paraopeba, situada na porção NE do
município de Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Essas englobam áreas de
proteção permanente como áreas de nascente, zonas baixas e médias de encostas,
anfiteatros e planícies fluviais. Os objetivos se estendem à avaliação dos impactos sobre
as águas e solo locais de assentamento do movimento dos “sem terra”.
Os assentamentos têm orientação do INCRA e da EMATER, desenvolvendo
atividades agrícolas, preferencialmente em terraços e pastagens (por vezes de forma
associada). Os cultivos e pastagens ocorrem geralmente nas margens dos cursos d’
água , substituindo matas ciliares. Outros agentes impactantes são possilgas e fossas
que representam potenciais pontos de contaminação das águas e dos solos. Pretendese, finalmente elaborar um zoneamento ambiental relacionado a ocupação humana com
seus respectivos impactos, bem como propor medidas de utilização racional do espaço.
189 - ÁREAS SUSCEPTÍVEIS A INUNDAÇÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB
Liése Carneiro Sobreira, Conrad Rodrigues Rosa, Paulo Roberto de O. Rosa. Eduardo
Pazera Junior (UFPB)
Palavras-chave: Inundação; Precipitação; Cidade.
A cidade de João Pessoa no Estado da Paraíba possui sítio urbano entre o rio
Paraíba e o oceano, no entanto o crescimento se deu do rio em direção a leste. A partir
de meados do século XX verifica-se um aumento horizontal, significativo da mancha
urbana e, conseqüentemente, da população e dos equipamentos urbanos. Esse

114

crescimento nem sempre foi observado com acuidade em relação às variáveis
geográficas, o que acarretou o surgimento de diversos problemas. O clima quente e
úmido e a estação chuvosa coincidem com o momento do inverno, caracterizado pela
presença de chuvas com relativa magnitude, chegando excepcionalmente a 600mm
mensais; o relevo é planáltico, denominado de baixos planaltos costeiros cuja estrutura é
sedimentar, com vales encaixados, no entorno a cidade é circundada por planícies
costeiras e fluviais. Isto posto, este trabalho aborda a questão das inundações
distribuídas pela do espaço urbano, destacando as áreas cuja topografia é susceptível a
enchentes e alagamentos. Realça que na estação chuvosa ou em casos excepcionais
de precipitação de grande magnitude, ocasionam transtornos relativos à acumulação de
água por conta de diversas situações inadvertidas, como é o caso específico dos
estrangulamentos do escoamento fluvial, tanto da cabeceira do rio Timbó como do rio
Jaguaribe, ambos totalmente urbanos.
191 - PAISAGEM DO TERRITÓRIO DA RESERVA BIOLÓGICA GUARIBAS:UMA
INTERPRETAÇÃO VISUAL ENTRE DOCUMENTOS VIRTUAIS E O CAMPO
Maria José Vicente de Barros, Paulo Roberto de O. Rosa (UFPB)
Palavras-chave: Floresta Atlântica, Estrutura, Dinâmica.
Apesar de ser um dos biomas que apresentam grande diversidade, a Floresta
Atlântica que se estende desde o Estado do Rio Grande do Norte até os Estados do Sul,
foi amplamente devastada e atualmente é representada por pequenos núcleos que se
encontram legalmente protegidos na forma de parques estaduais, reservas biológicas,
entre outros. Localizada no Estado da Paraíba, a Reserva Biológica Guaribas faz parte
desse sistema de proteção, e tem em seu conjunto vegetal três formações: arbórea,
arbustiva e herbácea. Visando verificar o grau de regeneração da paisagem vegetal, o
presente trabalho trata do mapeamento e quantificação das formações vegetais da
reserva em épocas distintas. O primeiro mapeamento baseou-se em fotografias aéreas
de 1974, e remontam à oficialização da REBIO enquanto unidade de conservação. O
segundo mapeamento foi efetuado com base em imagem de satélite SPOT de 1991,
época posterior à oficialização. Realizada a interpretação, fez-se a equiparação de
escalas e quantificação das áreas, e verificou-se que no intervalo de 1974 a 1991 houve
uma expansão da formação arbórea em detrimento da formação arbustiva e a formação
herbácea permaneceu ocupando áreas idênticas. A visível expansão da formação
florestal, verificada através das duas imagens demonstra a importância das unidades de
conservação para a reabilitação de determinados sistemas, que durante algum tempo
sofreram pressões de ordem antrópica e que, cessada a pressão procuram um novo
equilíbrio dinâmico.
193 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA PRECIPITAÇÃO EM EVENTOS EXCEPCIONAIS
NA REGIÃO NOROESTE DA ÁREA URBANA DE JUIZ DE FORA - MG E SUAS
RELAÇÕES COM AS OCORRÊNCIAS DE DEFESA CIVIL
Lucas Barbosa e Souza, João Afonso Zavattini (UNESP)
Palavras-Chave: Distribuição das chuvas; eventos excepcionais; acidentes naturais.
Todos os anos são divulgados inúmeros casos de acidentes naturais que atingem
as mais diferentes áreas do planeta. Na faixa tropical, onde se concentram os países
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subdesenvolvidos, esses acidentes têm causado graves prejuízos econômicos e sociais.
A abundância de água e energia faz com que as chuvas sejam responsáveis pela
deflagração de inundações e de escorregamentos, implicando muitas vezes na perda de
vidas humanas. A cidade de Juiz de Fora está localizada na porção sudeste do Estado
de Minas Gerais e possui atualmente cerca de 500 mil habitantes. A porção noroeste de
sua área urbana vem constituindo o principal eixo de expansão do município,
congregando inclusive boa parte dos seus empreendimentos industriais. A ocupação
vem alcançando gradativamente as encostas íngremes e os fundos de vale, o que expõe
a população aos riscos de acidentes naturais. As inundações e os escorregamentos
apresentam uma série de condicionantes (naturais e antrópicos), que devem ser
estudados para que sejam efetivadas medidas de prevenção e controle. Entretanto, visto
que a deflagração desses eventos ocorre em função das chuvas, faz-se necessário o
correto entendimento da dinâmica pluvial, enfatizando sua distribuição temporal e
espacial. SOUZA (2003) correlacionou a gênese e o ritmo dos eventos pluviais sobre
Juiz de Fora com as ocorrências de escorregamentos na região noroeste de sua área
urbana. Os ritmos oscilantes, ou seja, aqueles em que a Frente Polar Atlântica apresenta
forte variação (avanço, estacionamento e recuo), são os mais prejudiciais ao complexo
geográfico, uma vez que atuam diretamente sobre a instabilidade das encostas.
Reconhecidos os principais condicionantes atmosféricos responsáveis pelas ocorrências
de escorregamentos em Juiz de Fora, pretende-se iniciar uma abordagem acerca da
distribuição espacial da precipitação na área de estudo, estabelecendo as correlações
com a gênese dos eventos pluviais excepcionais e com os acidentes registrados pela
Defesa Civil local.
194 - MENSURAÇÃO DA VULNERABILIDADE NATURAL A EROSÃO NA FAIXA DE
MEANDRAMENTO DO RIO MADEIRA: TRECHO PORTO VELHO-RO A NOVO
ARIPUANÃ-AM
Tatiane Rodrigues Lima; Joiada Moreira da Silva; Dorisvalder Dias Nunes; Wanderley
Rodrigues Bastos; Angelo Mansur Mendes; Luiz Cleyton Holanda Lobato; Aldina Gomes
de Assunção; Déborah Pereira Linhares (UFRJ)
Neste trabalho objetivou-se mensurar a vulnerabilidade natural à erosão na faixa
de meandramento da Hidrovia do Madeira no trecho Porto Velho-RO a Novo AripuanãAM. Conforme BRASIL (2000), as componentes ambientais geologia, geomorfologia,
pedologia, vegetação e clima foram analisadas quanto aos índices de estabilidade/
instabilidade à erosão. Os aspectos fisiográficos da geologia e geomorfologia foram
compilados em consulta ao Projeto Radam Brasil (IBGE, 1978). Os índices
pluviométricos foram fornecidos pela Agência Nacional de Águas - ANA. Para análise da
pedologia foram realizadas descrições morfológicas, coletas de solo em perfil nos 33
pontos amostrais, bem como descrição geral do ambiente como forma de caracterizar o
tipo de cobertura vegetal e uso do solo. As amostras de solo passaram por análise
granulométrica para identificação das classes de solo e obtenção dos percentuais de
fração (argila, silte e areia) conforme o método Dispersão Total (pipeta) indicado em
EMBRAPA (1997). Como resultados constatou-se uma alta vulnerabilidade geológica,
com índices variando de 2,7 a 3,0. A vulnerabilidade do relevo evidenciou a relação
estabilidade/instabilidade das unidades morfométricas: planície fluvial periodicamente
inundada e terraço fluvial, valores de vulnerabilidade 3,0 e 1,4 respectivamente. A
vulnerabilidade do clima foi classificada em moderadamente estável em 76% do total de
unidades e medianamente estável/vulnerável nas oito unidades restantes. Na pedologia,
63% das classes de solo identificadas foram classificadas como vulneráveis. A
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correlação dos valores de vulnerabilidade da geologia, relevo, vegetação, clima e solos
indicaram haver 61% de unidades de análise com grau moderadamente vulnerável à
erosão. Constatou-se que a erodibilidade do solo aumenta de acordo com a atividade
antrópica desordenada, traduzida pela eliminação da vegetação natural, sobretudo às
margens dos cursos fluviais dando lugar à produção agropecuária, sendo assim, das 33
unidades analisadas, 15% foram classificadas como vulneráveis ou altamente
susceptíveis a desenvolver processos erosivos.
195 - ANÁLISE COMPARATIVA DOS DADOS HISTÓRICOS DE MOVIMENTOS DE
MASSA OCORRIDOS EM PETRÓPOLIS - RJ, DAS DÉCADAS DE 1960 ATÉ 1990
Flávia Lopes Oliveira, Antonio José Teixeira Guerra, Luiz Fernando Hansen Gonçalves
(UFRJ)
Palavras-chave: movimentos de massa, áreas degradadas
O município de Petrópolis, RJ tem sido vítima de diversos movimentos de massa
nas últimas décadas e isto se deve, tanto às suas características físicas quanto às
atuações antrópicas. O trabalho tem como objetivo analisar de forma integrada algumas
características relevantes dos movimentos de massa ocorridos em Petrópolis de 1960 a
1999, através do levantamento das ocorrências com a utilização do jornal Tribuna de
Petrópolis e do banco de dados sobre movimentos de massa em Petrópolis do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas, para que a partir daí seja possível avaliar de forma
integrada estes eventos que vêm trazendo grandes perdas tanto materiais quanto
humanas. Analisando os dados levantados pode-se chegar a algumas conclusões. A
grande parte das ocorrências de movimentos de massa em Petrópolis, sobretudo no 1o
distrito, deve-se, entre outros fatores, à concentração urbana desordenada em áreas de
risco, à ocorrência de chuvas concentradas, e ao relevo acidentado. Em relação as
perdas materiais, os movimentos de massa ocorrem na maioria em áreas
desfavorecidas, onde as construções são feitas de forma não segura em locais
impróprios, muitas vezes de invasão. Porém há também várias ocorrências de
movimentos de massa nas áreas nobres do município. A cada momento vem assustando
mais a ocorrência dos movimentos de massa. Porém não vêm ocorrendo ações
relevantes de: recuperação de áreas atingidas; utilização de técnicas preventivas;
deslocamento da população das áreas de risco; fiscalização de ocupações irregulares,
entre outros. Isso pode ser comprovado quando se observa no banco de dados
estudado, a repetição de um movimento de massa numa mesma área em outra época.
Esta pesquisa é de grande importância, pois quando analisamos os movimentos de
massa pretéritos, podemos diagnosticar quais foram as causas e definirmos as áreas
mais suscetíveis a eles e, a partir daí, propor formas de prevenção.
196-CARACTERIZAÇÃO DO RISCO CLIMÁTICO PARA A CULTURA
Clarisse Guimarães Rabelo, Annyella Kássia Nogueira (UFG), Silvando Carlos da Silva
(Embrapa)
Palavras chave: Balanço hídrico, Risco Climático, Espacialização.
INTRODUÇÃO: No Brasil, o arroz de terras altas é uma das culturas mais influenciadas
pelas condições climáticas, sendo a chuva o elemento climático de maior importância
para o seu desenvolvimento. No Estado do Ceará, a má distribuição pluvial tem
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contribuído para freqüentes e significativas perdas na produção das áreas cultivadas
com arroz de terras altas. Assim, diante das exigências climáticas desta espécie, quanto
a quantidade e, principalmente, distribuição da precipitação pluvial, o Estado carece de
melhores estudos sobre a interação clima e arroz de terras altas.
OBJETIVO: Este estudo objetivou a caracterização do risco climático para a cultura de
arroz de terras altas no Ceará, na tentativa de diminuir os efeitos negativos decorrentes
da redução hídrica, elaborando períodos de semeadura nos quais a fase de
florescimento-enchimento de grãos coincide com uma maior demanda pluvial.
METODOLOGIA: Para este estudo foi utilizado o modelo para cálculo do balanço hídrico
para períodos de cinco dias, BIPZON, desenvolvido por Franquin & Forest (1977),
considerando-se a chuva, evapotranspiração potencial, capacidade de armazenamento
de água no solo, coeficiente e fases fenológicas da cultura. Para a espacialização das
informações utilizou-se o Sistema Geográfico de Informações SPRING 3.5 desenvolvido
pelo INPE.
CONCLUSÃO: Semeaduras do arroz de terras altas realizadas no mês de dezembro e
janeiro apresentam-se com uma maior probabilidades de sucesso, principalmente, no
sudeste e sul do Estado.
199 - A ELABORAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE ZONEAMENTO AMBIENTAL
COM FINS TURÍSTICOS ATRAVÉS DA VISÃO SITÊMICA: O CASO DO MUNICÍPIO DE
BROTAS (SP)
Charlei Aparecido Da Silva , Archimedes Perez Filho (UNICAMP)
Palavras-chave: zoneamento ambiental, turismo e análise sistêmica
Na atualidade o Brasil tem se constituído como um dos destinos turísticos mais
importantes em todo o mundo. Em grande parte tal fato se deve as suas características
naturais e sua diversidade étnica e cultural, o que permite o desenvolvimento de diversas
tipologias turísticas. Dentro do território brasileiro há uma infinidade de localidades cuja
beleza paisagística na última década tem se transformado em produtos turísticos a fim
de atender a uma demanda cada vez maior. Neste período, ambientes naturais
conservados, tem se transformado em produtos turísticos e incluídos à novos roteiros.
Todavia, isto tem acontecido, em muitos casos, sem uma discussão prévia das
transformações decorrentes desta nova forma de uso dos recursos naturais. O turismo
tem sido implementado nas localidades desordenadamente, sem planejamento, sem
estudos que permitam identificar a capacidade de resiliência dos ambientes explorados.
Nestes casos tem sido desconsiderado o caráter antropofágico do turismo em função de
visões mercadológicas de curtíssimo prazo. Neste sentido, o objetivo deste trabalho, em
andamento, é discutir como este fenômeno vem se desenvolvendo, analisar os novos
valores biocêntricos presentes em nossa sociedade e como tais valores favorecem e
incentivam o convívio com ambientes naturais conservados, expor a importância de se
analisar este fenômeno econômico sob uma óptica sistêmica, e, com base nisto, propor
uma metodologia de zoneamento ambiental capaz de minimizar os impactos negativos
decorrentes desta nova forma de uso de ambientes naturais conservados. Como objeto
de estudo está sendo utilizado o município de Brotas, cujas características naturais tem
proporcionado a atração de fluxos turísticos de todo o Brasil e atualmente começa a
registrar os primeiros impactos negativos. Com pesquisa espera-se propor uma
metodologia de zoneamento ambiental que seja capaz de prolongar o ciclo de vida desta
destinação turística, reverter o quadro atual detectado e minimizar os impactos negativos
advindos desta nova atividade econômica.
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200 - DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE ALTO
CAPARAÓ - MG
Fabrício de Oliveira Mote, Anderson Chagas de Oliveira, Itamar Frederico de Souza
Gonçalves, Juliana Azevedo Marques, Aline Garcia dos Santos, Lívia Guimarães de
Andrade (UFRJ)
Palavras-chave: Diagnóstico ambiental
O município de Alto Caparaó, localizado em Minas Gerais, na divisa com o estado
do Espírito Santo, conta com a presença do Parque Nacional do Caparaó como principal
atrativo turístico. Sua área é de 130,3 km2, apresentando relevo montanhoso, com
altitudes que variam de 900 a mais de 2.800 m. Sua população é de 4.673 habitantes,
sendo em sua maioria pessoas dependentes da cultura cafeeira e, em menor número,
dependentes do turismo.
A cidade apresenta sua economia ligada principalmente à cultura do café e, a
segunda principal atividade econômica é o turismo, este último relacionado ao Parque
Nacional.
O objetivo deste trabalho é diagnosticar os impactos sociais, econômicos e
ambientais pelos quais vem passando o município de Alto caparaó, assim como
possibilitar à Prefeitura e aos demais órgãos interessados meios de prover melhorias na
qualidade de vida da cidade.
A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada na realização de trabalhos de
campo para a aplicação de questionários à população e também aos Órgãos Públicos,
assim como para o levantamento dos principais impactos ambientais. Foram feitas
pesquisas bibliográficas em arquivos, livros e revistas, com o intuito de aprofundar os
conhecimentos acerca da área de estudo.
Assim concluímos que Alto Caparaó apresenta diversas atividades que provocam
impactos ambientais, tais como: desmatamento, despejo de esgoto in natura nos rios,
despejo de "lixo" em área imprópria, queimadas, uso de agrotóxicos nas lavouras, entre
outras atividades que têm prejudicado o meio ambiente e a população - tanto local
quanto a de outros municípios. Verificou-se, através da aplicação de questionários, que
os habitantes mais novos apresentam melhor qualificação, tanto profissional quanto ao
nível de instrução, no entanto, foi constatado que predominam na região os empregos
temporários, principalmente na época de colheita do café, fazendo com que parte da
população "fique ociosa" durante grande parte do ano.
201 - GEOMORFOLOGIA APLICADA A CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE DE PAISAGEM
NA BACIA DO RIO MACAÉ - LITORAL NORTE FLUMINENSE
Mônica dos Santos Marçal; Luziane Mesquita da Luz (UFRJ)
Palavras-chave: Geomorfologia Aplicada, Unidade de Paisagem, Bacia do Rio Macaé
O agravamento da problemática ambiental na zona costeira do Brasil pode ser
constatado pelo aumento da suscetibilidade dos ambientes costeiros em decorrência da
ocupação inadequada, uso irracional dos recursos, pressão demográfica, expansão
urbana-industrial sem falar nos derramamentos de óleo.
O litoral fluminense para fins de planejamento foi dividido em quatro setores:
Litoral Sul, Litoral da Baia da Guanabara, Litoral da Região dos Lagos e Litoral Norte
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Fluminense. A bacia hidrográfica do rio Macaé está localizada no Litoral Norte do Estado
do Rio de Janeiro. Desde a década de 70, com a implantação da atividade de extração
do petróleo no município de Macaé, a cidade vem passando por um processo de
expansão urbana acelerada, onde se podem verificar grandes problemas ambientais
gerados pela falta de saneamento básico. Na região serrana, onde localizam-se as
nascentes do rio Macaé, a atividade do turismo vem contribuindo de forma acelerada
para a degradação do meio ambiente, através do acúmulo de lixo nos locais mais
visitados e o desmatamento dos remanescentes da Mata Atlântica em função da
especulação imobiliária.Visando contribuir para o planejamento e gestão da bacia
hidrográfica do rio Macaé, o trabalho aborda o estudo sobre a paisagem da bacia
através das transformações das unidades de relevo, em função do uso do solo. As
unidades geomorfológicas correspondem à delimitação espacial das unidades de
paisagem. Estas, por sua vez, são formadas a partir da integração do uso e cobertura do
solo. As unidades geomorfológicas incluem escarpas serranas, maciços costeiros e
superfícies aplainadas do litoral leste fluminense, planície aluvial, planície fluvio-lagunar
e planície costeira. Os principais usos são urbano, agrícola, agropecuário, coberturas de
pastagem, vegetação de restinga, manguezal, floresta e cordões arenosos. Foram
analisadas as relações das unidades de relevo com as principais atividades humanas,
por unidade de paisagem, e os principais problemas ambientais vigentes.
202 - IMPACTOS AMBIENTAIS E ESTADO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO
CANAL DO SANTA BÁRBARA, MUNICÍPIO DE PELOTAS, RS.
Adriano Luís Heck Simon, Ana Maria Bertinetti Alves Gonçalves, Roni Hilsinger, Rosa
Elena Noal (UFPel)
Palavras-chave: análise ambiental, recursos hídricos.
O Canal do Santa Bárbara possui seu curso localizado na área urbana de
Pelotas, sendo responsável pelo escoamento hídrico da bacia do Santa Bárbara. Com o
crescimento da cidade e a construção de moradias irregulares, o Canal tornou-se o
ponto de descarga de dejetos orgânicos e inorgânicos, principais responsáveis pelo seu
estado de degradação. Este trabalho objetiva identificar as áreas onde se processam
essas atividades impactantes ao longo do percurso do Canal do Santa Bárbara, através
da confecção de um mapa temático contendo a localização dos principais pontos de
impacto ambiental, além de auxiliar os órgãos competentes no sentido de uma maior
fiscalização. Para a confecção do mapa foram realizadas saídas de campo, que
possibilitaram um melhor reconhecimento da área. Também foram utilizadas plantas
cadastrais urbanas nas escalas 1:10000 e 1:6000, assim como fotos aéreas para a
identificação espacial dos estabelecimentos comerciais e moradias. Assim, foi possível
identificar três zonas distintas quanto ao grau de degradação ambiental do canal. Na
primeira zona, existem áreas de mata preservada e o grau de poluição é reduzido,
havendo incidência de moradias irregulares e manejo inadequado dos resíduos,
colocando em risco a preservação da área. Na segunda zona, a ocupação inadequada é
constante, conseqüentemente tem-se também a emissão acentuada de esgoto
doméstico e lixo. Na terceira zona, pode-se perceber as conseqüências do alto índice de
ocupação inadequada. A água apresenta odor e turgidez. O baixo índice de declividade
do Canal faz com que a água não recupere sua oxigenação devido ao pouco movimento
produzido. O impacto na foz do Santa Bárbara é o mais marcante, suas águas
carregadas com resíduos orgânicos e inorgânicos desaguam no Canal de São Gonçalo,
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causando uma dicotomia de cores, além da contaminação das áreas de banhado, que
preservam uma grande biodiversidade.
206 - ANÁLISE MULTITEMPORAL DO RIO SÃO FRANCISCO, NO TRECHO ENTRE OS
MUNICÍPIOS DE SÃO ROMÃO E SÃO FRANCISCO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
André Luciancencov Redivo (UnB), Miguel Farinasso (Codevasf - Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco), Verônica Moreira Ramos(UnB), Renato
Fontes Guimarães (UnB), Osmar Abílio de Carvalho Júnior (INPE - Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais).
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Análise Multitemporal; Rio São Francisco.
O Rio São Francisco responde por 73% da disponibilidade de águas superficiais
do Nordeste, viabilizando a agricultura na região, que é denominada de polígono da
seca, através de projetos de irrigação. Um dos principais problemas causado pela
agricultura é o aumento da perda de solo por erosão, pois para a implementação das
lavouras foram retiradas as coberturas vegetais, inclusive as matas ciliares, aumentando
a carga de sedimentos carreados para o rio contribuindo com o aumento do
assoreamento. Esse quadro é conseqüência do aumento desordenado dos processos de
urbanização, industrialização e expansão agrícola, verificada a partir da década de 1950.
Este trabalho tem como objetivo analisar um trecho de aproximadamente 30 Km do Rio
São Francisco, entre os municípios de São Romão e São Francisco no Estado de Minas
Gerais, a partir da interpretação de fotografias aéreas de 1950 e de uma imagem
Landsat7 ETM+ de 1999, com a finalidade de comparar o uso do solo na área num
período de aproximadamente 50 anos. A classificação das fotografias aéreas foi feita
visualmente por identificação de padrões texturais no software ArcInfo. Com relação à
imagem Landsat7 ETM+ utilizou-se uma classificação supervisionada no software Envi.
Comparando os dois mapas de uso pode-se observar o crescimento das áreas agrícolas
no trecho, este por sua vez intensificou o desmatamento da vegetação primária da área,
inclusive das matas de galeria que são protegidas por lei. Outra conseqüência do
crescimento agrícola refere-se ao aumento dos bancos de areia submersos, indicando o
processo de assoreamento do rio neste trecho. A análise multitemporal é uma
ferramenta eficaz na identificação e compreensão da evolução do uso e ocupação do
solo, permitindo a interpretação espacio-temporal da evolução de cada classe de uso e
as implicações desta evolução.
209 - VARIAÇÃO ESPACIAL DA CLOROFILA A NA ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA
UHE XINGÓ
Rivaldo Couto dos Santos Júnior, Paulo Ricardo Petter Medeiros, Fábio José Castelo
Branco Costa, Esdras de Lima Andrade (UFAL)
Palavras Chave: Clorofila, Reservatório da UHE Xingó, Estimação espacial.
Com a construção da Usina Hidrelétrica de Xingó e a formação do reservatório de
Xingó em 1994, as comunidades localizadas no seu entorno ao lago sofreram
modificações no seu arranjo estrutural e produtivo, surgindo assim novas atividades,
como a aqüicultura em tanques-rede e o turismo. Apesar de apresentar uma série de
componentes econômicos e sociais positivos, a aqüicultura pode provocar alterações
significativas na qualidade da água. Estas alterações podem comprometer os outros
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usos do corpo de água, e mesmo a própria atividade de aqüicultura. Dentre as
alterações, podemos destacar o incremento de fósforo, tanto na coluna da água, quanto
no sedimento, podendo desencadear processos de eutrofização. Segundo
SCHWARZBOLD (1990), a clorofila é um parâmetro importante, pois representa uma
forma de quantificação da biomassa fitoplanctônica, sendo assim, um parâmetro
indicativo do grau de eutrofização. Os problemas ambientais possuem a localização
geográfica, por isso a espacialização desses parâmetros limnológicos permite analisar as
mudanças ocorridas e relacionar as suas causas. No presente estudo a seleção das
estações de coleta e medições obedeceu a vários critérios, abrangendo compartimentos
de características distintas. Neste estudo além da clorofila, foram analisados pH,
Temperatura, Condutividade Elétrica, Oxigênio dissolvido, Turbidez, Material em
suspensão, Nitrogênio Total, Fósforo Dissolvido, Particulado e Total, em diferentes
profundidades. Os valores de clorofila variaram no lago de Xingó de 0,9 a 3,7 mg/l, com
uma média de 1,7 mg/l, durante o período analisado. Normalmente os valores de
clorofila medidos na calha principal do rio São Francisco variaram entre 1,0 e 2,0 mg/l.
Nas aqüiculturas em tanques-rede os valores de clorofila, principalmente na superfície,
apresentaram valores superiores aos encontrados na calha principal do rio, chegando a
atingir valores de 3,7 mg/l (mais que o dobro da média). Em algumas reentrâncias sem
aqüiculturas também apresentaram valores acima da média, possivelmente devido à má
circulação das águas.
211 - O USO DO SOLO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE A QUALIDADE DAS ÁGUAS
SUPERFICIAIS DA BACIA DO RIO CONCEIÇÃO, EM CRUZ ALTA (BRASIL)
Lisiane Soria Galvarro Zanini, Luis Alberto Basso (UFRGS)
Palavras-chave: Sistema de Plantio Direto, Águas Superficiais, Qualidade de Águas
A escassez de água, gerada muitas vezes pelo mau gerenciamento dos recursos
disponíveis, é uma preocupação de ordem mundial. Outro grande problema é a
contaminação dos mananciais, que ocorre tanto nos centros urbanos como no campo.
Neste, a principal causa de contaminação se dá por meio da adoção de práticas
agropecuárias inadequadas.
A crescente demanda por alimentos têm levado cientistas a buscar soluções para
um uso mais eficiente do solo, equacionando uma maior produção com menores perdas
por erosão e menores índices de contaminação.
O presente trabalho procura demonstrar a influência do uso do solo e das práticas
agrícolas sobre a qualidade das águas superficiais da bacia hidrográfica do rio
Conceição, localizado em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Brasil. O estudo também tem
como objetivo, apresentar a percepção dos diferentes agentes sociais do município
diante dos impactos ambientais decorrentes das atividades agrícolas sobre a qualidade
dessas águas.
Os resultados indicaram que as águas que drenam a bacia hidrográfica são de
boa qualidade no que diz respeito aos parâmetros que foram analisados, e se
enquadram de uma forma geral, na Classe I da Resolução 20/86 do CONAMA, que
prevê usos nobres para águas desta Classe. Porém, algumas amostras em datas e
locais específicos indicaram a presença de contaminação tanto de esgotos domésticos
quanto de resíduos de fertilizantes.
Com relação às práticas conservacionistas adotadas pelos produtores que
exploram as áreas desta bacia, como o Sistema de Plantio Direto, os resultados
evidenciaram que este sistema ajuda a diminuir a perda de solo para a rede de
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drenagem. Verificou-se também que o maior problema em termos de impacto ambiental,
ainda é o uso exagerado de agrotóxicos.
221 - ESTUDO E AVALIAÇÃO DE ÁREAS DE VULNERABILIDADE DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE-RS
Carlos Gilberto Konrad, Dalva Paulus, Eloi Paulus, Valdemar Ferreira dos Passos, José
Luiz Silvério da Silva (UFSM)
Palavras Chave: Índice de Vulnerabilidade, Águas Subterrâneas, Poços Tubulares
A água é um elemento natural essencial à vida no planeta, mas é utilizada
também como insumo básico da imensa maioria das atividades econômicas. É
encontrada na natureza em quantidades que variam aleatoriamente, no tempo e no
espaço, sendo também extremamente vulnerável à degradação qualitativa. Por ser uma
substância fluida, o uso da água em um local afeta não apenas os demais usuários
neste mesmo local, mas também aqueles situados ao longo da direção de fluxo. Além
disso, é crescente hoje, em nível mundial, o fenômeno de escassez dos recursos
hídricos, fato que também vem ocorrendo no Rio Grande do Sul, onde em determinadas
regiões a situação já é alarmante. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo o estudo
e a avaliação de áreas vulneráveis a contaminantes de águas subterrâneas levando-se
em conta o Nível Estático do Aqüífero, Superfície Potenciométrica do Aqüífero e o Índice
de Vulnerabilidade. O local-alvo de estudo é o Município de Não-Me-Toque, Rio Grande
do Sul localizada entre as coordenadas geográficas 52º44’20” e 53º00’00” Long. Oeste e
28º20’ 46” e 28º32’18” Lat. Sul. Os dados foram obtidos do SIAGAS - Sistema de
Informações de Águas Subterrâneas na página eletrônica. Estes foram tabulados em
uma tabela no programa de computador Microsoft Excel XP. Posteriormente estes dados
foram transferidos para o programa Surfer 6.02. A geração do mapa facilitou a
identificação das áreas mais susceptíveis à contaminação, isto é, a área com a cor mais
intensa representada no mapa do Índice de Vulnerabilidade. Desta forma esse estudo
contribuiu para o planejamento de aterros sanitários, perfuração de poços, evitando-se
assim o acúmulo de lixo, a instalação de postos de gasolina, de lava jatos, de áreas
industriais, em locais impróprios.
223 - PROCESSOS DE RISCOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS A DESASTRES
NATURAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS
Núbia Scariot, Carlos Alberto da Fonseca Pires, Luis Eduardo Robaina (Universidade
Federal Santa Maria)
Palavras-chave: Risco Ambiental, Dinâmica Fluvial e de Encostas
A Cidade de Santa Maria está localizada na região central do Rio Grande do Sul.
As informações referentes às áreas da cidade mais afetadas por eventos de risco
permitem elaborar cadastro das situações de risco. Através do cadastro pode-se
identificar os diferentes tipos de risco ambiental. Esses processos de risco, em Santa
Maria, podem estar representados por escorregamento de margens de arroios,
escorregamentos em encostas, queda de blocos de rocha, além de inundações e
alagamentos associados, em geral, às áreas de ocupação de trabalhadores de baixa
renda. O objetivo desse trabalho é fazer levantamento dos desastres naturais ocorridos
em Santa Maria no período de 1980 a 2000, identificando: i) que eventos de risco
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ambiental ocorrem em Santa Maria; ii) quais as regiões da cidade atingidas; iii) em que
anos a freqüência dessas ocorrências foram mais significativas e qual o período do ano
mais propício à ocorrência desses eventos. Para efetuar o levantamento foram
consultados os arquivos do jornal A Razão de 1980 a 2000. As informações contidas
nessa fonte foram convertidas na forma de tabela, onde consta o tipo de evento o dia o
ano e o local no município. Dessa análise constatou-se que áreas com maior número de
acidentes ocorridos estão localizados na bacia do Arroio Cadena associados às vilas
populares que se estabeleceram em lugares com problemas geotécnicos como as
várzeas e as margens de arroios sem técnicas construtivas que tentam minimizar os
processos geomorfológicos. Além disso, identifica-se o processo mais significativo que
estão relacionados aos processos de inundação, alagamento e erosão de margens pelo
fato de não haver programas adequados relacionados à habitação. Acreditamos através
do presente estudo enfocar os acidentes provocados por processos naturais no
município de Santa Maria, inclusive nas áreas denominadas de risco, próximas dos
arroios e sangas.
224 - POTENCIALIDADES DOS PARQUES URBANOS DE GOIÂNIA EM EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: UM ESTUDO DO PARQUE BOTAFOGO
Annyella Kássia Nogueira, Clarisse Guimarães Rabelo, Neiva Maria Pio de Santana,
Nivelton Alves Farias, Eguimar Felício Chaveiro (UFG)
Palavras-chave: educação ambiental, parques urbanos, gestão ambiental
INTRODUÇÃO - Goiânia foi a segunda cidade a tornar-se capital do Estado de Goiás.
Fundada na década de 30, foi criada a partir de um planejamento urbanístico que
orientava o seu crescimento de forma harmoniosa entre a área a ser construída e os
recursos naturais existentes. As áreas de nascentes, margens de córregos, matas,
veredas, cerrados e buritizais destinavam-se a parques e bosques. O córrego Botafogo,
que corta a cidade na direção norte-sul em sua porção leste, foi uma das áreas
reservadas para ser transformada em parque a partir do plano original de Goiânia
aproveitando as margens de suas reservas ciliares. Em seu planejamento, constavam
critérios indicadores de preocupação ambiental, mas em sua instalação e manutenção
eles não foram plenamente seguidos.
OBJETIVO - Analisar as funções ambientais do Parque Botafogo e propor metodologias
em Educação Ambiental consoante as suas potencialidades.
METODOLOGIA - O trabalho contou com estudo bibliográfico em Geografia Urbana no
eixo do Meio Ambiente Urbano como Cavalcanti (2001), Júnior (1996) e autores da
Educação Ambiental como Morin (2002), Ferrara (2002); visitas a campo e levantamento
empírico. Os pressupostos são: averiguar as desfuncionalidade do uso atual do parque e
estabelecer uma nova funcionalidade ligada a Educação Ambiental. Os eixos propostos
são: organização de trilhas ecológicas; montagem de auditório verde nas praças públicas
do parque; especificação da vegetação; classificação das suas funções ambientais como
minimização de ruídos, infiltração das águas, contribuição no microclima, utilização do
lago para detectar qualidade da água, etc.
CONCLUSÃO - Baseando-se na proposta elencada, o trabalho seguirá estipulando, em
representação gráfica e em relatórios, a definição das áreas a serem usadas de acordo
com a metodologia. Os resultados serão endereçados aos órgãos gestores do ambiente
urbano de Goiânia.
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228 - ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE VEGETAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DE
BRASÍLIA (BIOMA CERRADO) POR MEIO DE IMAGENS ORBITAIS COM ALTA
RESOLUÇÃO ESPACIAL
Manuel Eduardo Ferreira (UFG), Edson Eyji Sano (Embrapa Cerrados – CPAC), Laerte
Guimarães Ferreira (UFG)
Palavras-chave: Parque Nacional de Brasília, Cerrado, IKONOS
Criado em 1961, o Parque Nacional de Brasília (PNB) possui uma extensão
aproximada de 30 mil hectares, figurando como a unidade de conservação (UC) de
maior destaque no Distrito Federal. Tal importância se deve, principalmente, à presença
de inúmeras espécies representativas da fauna e flora do bioma Cerrado, assim como
importantes mananciais hídricos, responsáveis inclusive pelo abastecimento de água no
Plano Piloto de Brasília.
230 - ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS COMO SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO DO
USO DA TERRA EM ÁREA DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
Marluce Silva Sousa; Iraci Scopel; João Batista Pereira Cabral (UFG)
Palavras chave: geomorfologia, preservação, planejamento.
É comum ter-se como subsídio ao planejamento de uso da terra a classificação
de sua aptidão agrícola ou de sua capacidade de uso. Indo além, a geomorfologia possui
um caráter multidisciplinar (seguindo a proposta apresentada por Ab' Sáber, 1969),
servindo à compreensão das estruturas espaciais e possibilitando uma visão integrada,
uma vez que incorpora na análise elementos de natureza geológica (os reflexos da
estrutura na compartimentação), pedológica (o comportamento das formações
superficiais), além da climática e antrópica (processos morfodinâmicos atuais).Tendo em
vista a degradação ambiental, conseqüente da ocupação que os cerrados vêm tendo a
partir da década de 1970, acredita-se que a consideração dos aspectos geomorfológicos
ao planejar o uso da terra, somado ao respeito à legislação ambiental são essenciais a
fim de proporcionar o uso racional e sustentável do suporte ecológico na área de estudo.
Realizou-se o levantamento e a interpretação de dados do meio físico e de ocupação da
terra em área da microbacia do Ribeirão Paraíso, em Jataí-GO. A presente pesquisa
teve por objetivo fundamental o mapeamento geomorfológico, com a determinação das
unidades morfológicas, em escala que possibilite o uso das informações para fins de
planejamento (escala 1:50000). Correlacionou-se as informações geomorfológicas a uma
análise temporal do uso da terra, feita através de fotointerpretação de fotografias aéreas
de 1964, visando compreender a gênese dos processos de degradação que ali são
comuns (tais como voçorocamento, assoreamento e seca de nascentes). Verificou-se
que os problemas ambientais decorrem do uso inadequado do solo, considerando as
características geomorfológicas e pedológicas, como por exemplo o uso de solos muito
arenosos para pastagem e a existência de lavouras em declividades maiores que 20%. A
partir disso, produziu-se uma carta e relatório de indicação de uso no sentido de
minimizar os danos ambientais.
239 - CORTES DE TALUDES RELACIONADOS À EXPANSÃO URBANA NA AVENIDA
CONTORNO SUL - OESTE DE ITAJAÍ – SC E RISCOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS.
Efigênia Soares Almeida; Isabel Quintana Contreras; Vera Lúcia Amaral Reis (UNIVALI)
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A região oeste do município de Itajaí, devido principalmente a sua proximidade
com a UNIVALI, vem passando por uma série de alterações relacionadas a ação
antrópica. O avanço da urbanização provoca, comprovadamente uma série de
alterações na paisagem. É o caso da área estudada a oeste do município de Itajaí, onde
foram identificados diversos cortes de terreno, todos executados pelo homem e com fins
diversos: ampliação de espaço para construção de moradias ou galpões comerciais e
extração de saibro para aterro. Executados sem o devido acompanhamento técnico,
verifica-se hoje nestes cortes a incidência da erosão em vários pontos.
A observação dos cortes de terreno e a possibilidade de riscos ambientais
associados foi o ponto de partida para o desenvolvimento deste trabalho que procurou
identificar, quantificar e descrever estes cortes, relacionando-os a influencia do meio
físico.
O objetivo desta pesquisa é quantificar e mapear os cortes de taludes
implantados às margens da Avenida Contorno Sul, oeste do município de Itajaí-SC,
analisando para cada caso, os problemas ambientais a eles associados.
Com o desenvolvimento do trabalho espera-se ainda contribuir para evidenciar a
importância do conhecimento do meio físico e a relevância das contribuições da
geografia física ao planejamento urbano.
249 - ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NA BACIA DO RIO
MARACANÃ (RJ) QUANTO AOS IMPACTOS DE CHUVAS INTENSAS E DE
ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS VINTE ANOS
Cristiane Gomes Carneiro e Marta Foeppel Ribeiro (UERJ)
O objetivo principal do presente estudo foi analisar os possíveis efeitos das
intervenções públicas municipais executadas, a partir de 1990, pela prefeitura da cidade
do Rio de Janeiro, de modo a diminuir os impactos causados pelas chuvas intensas e
enxurradas, que ocorrem no trimestre de verão, nas encostas e na baixada urbanizada
da Bacia do Rio Maracanã, na vertente norte do Maciço da Tijuca, município do Rio de
Janeiro (RJ). Mais especificamente, buscou-se observar se tais intervenções
minimizaram a ocorrência de pontos críticos de acúmulo de materiais (água, solo, rocha
e lixo) e de deslizamentos, registrados ao longo da década de 1980.
Os procedimentos metodológicos adotados foram: a) Levantamentos
bibliográficos, buscando-se conhecer o histórico da ocupação urbana e a caracterização
ambiental da bacia do rio Maracanã; b) Levantamento de dados e de informações acerca
das intervenções e dos pontos críticos supracitados; c) Utilização do Geoprocessamento
para efetuar mapeamentos temáticos e análises espaciais comparativas entre os pontos
críticos registrados nas décadas de 1980 e 90.
Os resultados obtidos mostraram que, embora tenham ocorrido ações estruturais
(obras de contenção e de urbanização) e não estruturais (projetos comunitários, geração
de emprego e renda e educação ambiental) na bacia do rio Maracanã, os pontos críticos
de acúmulo de materiais ainda permanecem. Tal fato pode ser explicado, de um modo
geral, pelas características morfológicas, climáticas e de vegetação da bacia, além das
formas de uso e de ocupação inadequadas das encostas. Conforme a visão dos
moradores das comunidades dos morros da Formiga e do Borel, aspectos como a baixa
qualidade de materiais e de serviços utilizados nas intervenções, como também a falta
de discussão com o poder público acerca das reais demandas sócio-ambientais,
representam também fatores relacionados à permanência dos pontos críticos
anteriormente citados.
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250 - OS PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES DAS VIAS DE
ACESSO NA APA DO GERICINÓ-MENDANHA (RJ)
Flávia Floriano Dutra. Graduação, Sonia Vidal Gomes da Gama (UERJ)
Palavras-chave: Unidades de Conservação, Trilhas e Gestão Ambiental.
A APA do Gericinó-Mendanha (RMRJ) foi criada pela Lei Estadual n° 1.331/88,
totalizando uma área de 10.500 hectares. Recentemente, foi considerada pela UNESCO
(1996) Reserva da Biosfera por abrigar floresta de Mata Atlântica, necessitando,
portanto, de Plano de Manejo adequado. Apresenta, característica peculiar pelo fato de
situar no seu entorno, empreendimentos de grande porte e caráter institucional (o Lixão
de Bangu, as Torres de Furnas, entre outros), aliado ao processo de crescimento
acelerado e desordenado, intensificando a degradação ambiental nas porções internas e
externas da APA.
O objetivo da pesquisa concentra-se na investigação dos principais acessos ao
interior da APA e verificar se os mesmos estão contribuindo para a degradação da
floresta e a ocorrência de impactos negativos ao ambiente que comprometem a
sustentabilidade do ecossistema, integrando a proposta para gestão da UC.
A metodologia empregada fundamenta-se no estudo dos acessos (vias principais
e secundárias, caminhos e trilhas) como unidade de análise ambiental, para
compreender a dinâmica da área, destacando os processos erosivos, o comportamento
da vegetação ao longo das vias, o uso e ocupação dos solos e possíveis impactos
decorrentes destes usos e/ou atividades consideradas inadequadas para a UC GericinóMendanha. Alguns estudos (Seabra, 1999; Costa, 2002; Gama 2002) destacam a
escassez de trabalhos referentes aos impactos ambientais em Ucs no Brasil e, igual
deficiência no estudo dos impactos causados pela utilização indiscriminada das trilhas e
acessos presentes nesses ambientes “protegidos”.
Ao final deste trabalho espera-se contribuir no processo de planejamento e
gestão de UCs, onde o reconhecimento e a caracterização dos acessos ao Maciço
Gericinó-Mendanha demonstram o estágio da fragmentação do ecossistema de Mata
Atlântica, afim de estabelecer metas e ações pertinentes ao manejo da unidade,
considerando as limitações e potencialidades do meio físico além dos diversos fluxos
que contribuem para a degradação do ambiente em questão .
251 - AS TRILHAS COMO UNIDADE DE ANÁLISE AMBIENTAL: O CASO DO MACIÇO
GERICINÓ-MENDANHA (RJ)
Samir de Menezes Costa, Josilda Rodrigues da Silva de Moura (UFRJ); Sonia Vidal
Gomes da Gama (UERJ)
Palavras-chave: Unidades de Conservação, Trilhas e Gestão Ambiental.
Nos últimos anos as sociedades humanas passaram a se preocupar com o
esgotamento dos recursos naturais e em buscar alternativas de preservação através de
usos que garantam a sua continuidade ou a regeneração para as gerações futuras. Para
tal, ficou claro que os recursos naturais passaram a ser um bem, e por conta disso,
dotado de valor intrínseco. Essa idéia tomou corpo e força através da Conferência de
Estocolmo (1972), principalmente após a formação, neste encontro, de um coro de
organismos internacionais (Carvalho, 1991 - p.11 apud Ribeiro, 1992 - p.31).
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As escalas de ocorrência da degradação do meio ambiente variam numa
complexidade inerente à própria natureza; desde o efeito estufa (na escala global) até o
desencadeamento de processos erosivos em uma trilha de uma unidade de conservação
(numa escala local). Pensando nessa escala local, Seabra (1999, p. 17) destaca a
escassez de trabalhos referentes aos impactos ambientais em unidades de conservação
no Brasil e, passando por este caminho, pode-se ressaltar igual deficiência no estudo
dos impactos causados pela utilização indiscriminada das trilhas presentes nesses
ambientes "protegidos". Desta forma, a escala adotada neste trabalho é a trilha, ou seja,
a unidade em que se dá a conexão direta do homem com a natureza.
O reconhecimento e a caracterização das trilhas do Maciço Gericinó-Mendanha
representam o retrato de como esse ecossistema já fragmentado vem respondendo ao
contato humano dos mais variados, visando estabelecer limites para minimização dos
impactos correlatos, buscando o respeito aos limites impostos pelo meio físico e
biológico. Assim, espera-se que este trabalho possa servir de subsídio para um maior
aprofundamento na questão dos impactos ambientais relacionados ao lazer e ao turismo
no Rio de Janeiro, haja vista a incongruência que há entre a vocação natural do estado e
a produção de trabalhos abordando esta temática.
255 - DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FÍSICOQUÍMICAS DA BAÍA DE SEPETIBA-RJ
Luiz Saavedra Baptista Filho, Luiz Carlos Ferreira da Silva, Hélio Heringer Villena
(UERJ); Ana L. Travassos Romano (UNICAMP)
Palavras chave: Oceanografia Física, Baia de Sepetiba, diagnostico ambiental
Neste trabalho pretende-se apresentar um diagnóstico ambiental preliminar da
dinâmica das águas, das características físico-quimicas fundamentais da massa d’água e
algumas condições meteorológicas diretamente relacionadas, que se consolidem como
base para estabelecimento de um monitoramento a desses mesmos parâmetros na Baia
de Sepetiba.
Para tal foram observadas direção e intensidade de correntes, marés em região
costeira adjacente, estado do mar, temperatura e salinidade, direção e intensidade de
ventos e cobertura do céu.
Escolheu-se uma estratégia amostral temporal e espacial para a aquisição dos
dados, levando-se em consideração o levantamento de dados realizados na região por
FEMA/GTZ-1998.
Foram realizadas duas campanhas no verão de 2000/01 de quatro dias e, em
cada dia, posicionou-se em uma estação, durante 13 horas, objetivando medições
superficiais e próximas ao fundo que cobrissem um ciclo completo de maré. Uma das
campanhas foi realizada em período de sizígia e a outra em quadratura.
Elaborou-se uma analise conjunta dos dados brutos de corrente da FEEMA/GTZ1998 com os resultados obtidos. Esta demonstra que a circulação da Baía de Sepetiba é
regida predominantemente pela maré, com influências geográficas, de ventos, de
descarga líquida da bacia de drenagem contígua, de entrada de águas oceânicas, e
principalmente da própria fase da maré. Na sizígia as variações diárias de temperatura e
salinidade são bem mais acentuadas: ao sul na superfície a média é de 28°C, no fundo o
valor oscila de 28 a 26°C. Ao norte apresentam na superfície e no fundo, um valor médio
de 27°C. Na quadratura a média dos valores da temperatura situa-se entre 27° e 28° C.
Quanto a curva de maré, apesar da similaridade do perfil por tratar-se de mesma época
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do ano, a curva temporal de sizígia mostra maiores intervalos de maré e uma maior
influencia das semi-diurnas, causando uma deformação maior na senoide.
258 - ANÁLISE AMBIENTAL DAS MBH DA FAZENDA E COLÔNIA PENNA, RS
Alexsandro Conterato, Bernardo Sayão Penna e Souza
Palavras-chave: meio ambiente, ecossistemas naturais.
A degradação dos recursos naturais, atinge, hoje, níveis críticos que se refletem
na deterioração física dos ecossistemas. Dentro desta perspectiva, partiu-se para o
estudo conservacionista dos elementos paisagísticos das Mbh dos Arroios da Fazenda e
Colônia Penna na região central do RS. A primeira Mbh está situada no distrito de Val de
Serra, entre as coordenadas geográficas 28°25’28” a 29°28’25” de Latitude Sul e 53°
32’07” a 53°34’15” de Longitude Oeste, na área de Rebordo do Planalto. A segunda Mbh
está situada no Distrito de Santa Flora, entre as coordenadas geográficas 28°57’18” a
29°57’18” de Latitude Sul e 53°15’23” a 54º02’18” de Longitude Oeste, integrando a
Depressão Periférica Sul Riograndense.
Através da interpretação das imagens do LANDSAT 5 TM e a elaboração das
Cartas Temáticas (clinográfica e do uso da terra), com base na metodologia estabelecida
por DE BIASI (1970) e LOCH (1989), avaliou-se as condições ambientais. Dentro desta
metodologia de pesquisa, os índices máximos de declividade (30 a 47%) do terreno na
Mbh do Arroio Fazenda representam uma quantidade de área expressiva 554,13 ha. Já
a área de solos expostos nesta Mbh é de 109,75 ha, o que requer cuidados durante a
sua utilização, considerando-se o alto índice de declividade nas encostas. Entretanto a
remoção continuada da mata ciliar na Mbh da Colônia Penna, pode modificar o trabalho
hidrogeológico do sistema fluvial e dificultar a fixação do solo nas margens do Arroio.
277 - CARACTERIZACAO PLUVIOMÉTRICA DO MUNICÍPIO DE UBATUBA, SÃO
PAULO: PERÍODO 1978-1999.
Maria do Carmo Oliveira Jorge, Simone Emiko Sato (UNESP); Marcos Norberto Boin
(Promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo)
Tendo em vista a importância do estudo do clima para a compreensão das
características físicas de uma determinada área, o presente trabalho tem como objetivo a
análise pluviométrica do município de Ubatuba, estado de São Paulo. A análise climática
consistiu numa revisão bibliográfica de estudos realizados na área e na coleta de dados
pluviométricos da rede de Postos do DAEE, que cobrem o município e o seu entorno. Foi
efetuada uma abordagem climática quantitativa das chuvas, por meio da estatística e
computação, sendo selecionados 13 Postos Pluviométricos. Desta forma, foi escolhida a
serie temporal correspondente ao período de 1978-1999. Como resultado dos cálculos,
foram construídos gráficos do comportamento pluvial dos 13 Postos Pluviométricos,
cartas de isoietas para a representação espacial das chuvas e a escolha dos anospadrão, sendo os anos de 1990, 1993 e 1996 considerados representativos dos anos
padrão seco, habitual e chuvoso.
278 - PROPOSTA DE PLANEJAMENTO FÍSICO-TERRITORIAL DO BAIRRO ITARARÉ
- SANTA MARIA/RS

129

Bernardo Sayão Penna e Souza; Elisângela Rosemeri. Curti Martins; Fabrício Arnuti;
Cristina Braz Cardoso; Marciel Lohmann; Alessandra Luther; Dionísio Saccol Sangoi;
Moisés Schneider (UFSM)
Palavras-chave: Planejamento Físico-Territorial; Planejamento Urbano; Planejamento
Ambiental
A dinâmica dos centros urbanos faz com que se estabeleçam conflitos na disputa
do espaço e de seus melhoramentos. Levando-se em consideração a idéia de
planejamento, percebe-se que a alteração da natureza feita pelo homem acaba por
produzir modificações na paisagem, dando origem a novas formas. Sendo assim, a
presente pesquisa teve como objetivo principal analisar as diferentes formas de uso da
terra, buscando realizar uma proposta de planejamento urbano voltado para os aspectos
físico-territoriais do bairro Itararé. Para tanto, diagnosticou-se a situação atual do bairro
através do uso das cartas Clinográfica, de Ocupação Irregular, e de Legislação
Ambiental, elaboradas com o auxílio do software autoCAD e Idrisi 32, para, a partir disso,
prognosticar o desenvolvimento do mesmo. Como resultados, pode-se constatar que a
escassez de espaço para crescimento/desenvolvimento do bairro chama a atenção,
condicionada principalmente pelos limites físico-naturais, porquanto o mesmo localiza-se
em uma área de transição entre a Depressão Periférica Sul-Riograndense e o Planalto
Meridional Brasileiro, em que as condições adversas de um relevo fortemente festonado
impedem a expansão horizontal do bairro. Verificou-se inúmeras construções em áreas
em de elevada declividade, inclusive superiores a 45° (ou 100%), o que implica em risco
de deslizamentos nestas áreas; e também nas margens dos arroios e na margem leste
do reservatório que abastece a cidade de Santa Maria, as quais, segundo a Legislação
Ambiental constituem-se em áreas de preservação permanente. Constatou-se ainda
várias ocupações irregulares no bairro, no que se refere ao direito de posse e
propriedade. Desse modo, verificou-se que políticas de planejamento neste bairro são de
fundamental importância para que os problemas sejam resolvidos ou amenizados.
285 - TURISMO E CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE NA ILHA DO MEL (LITORAL
DO PARANÁ)
Toni Laine Elias, Janaína Martinez, Cláudio Jesus de O. Esteves (UFPR)
Palavras chave: Ilha do Mel, balneabilidade, turismo
O turismo pode representar importante alternartiva econômica, especialmente
naqueles lugares onde deseja-se conservar o meio ambiente, por se tratar de atividade
considerada de baixo impacto ambiental. Para garantir uma relação harmoniosa do
turismo com a conservação ambiental, entre outros aspectos, é fundamental um sistema
eficaz de coleta e tratamento do esgoto evitando assim a degradação da qualidade da
água, tanto no sentido da importância para o equilíbrio ecológico, como também para o
abastecimento, o valor paisagístico, e das condições de balneabilidade, entre outros
aspectos.
Neste trabalho são avaliadas as relações entre o turismo e as condições de
balneabilidade na Ilha do Mel que atualmente é considerado como o principal ponto
turístico do litoral paranaense recebendo, especialmente no verão, milhares de turistas.
Para tanto foi feito um estudo do desenvolvimento turístico, da ocupação resultante
desta atividade e do destino dos esgotos da Ilha do Mel e a partir deste levantamento
analisados os dados a respeito das condições de balneabilidade da localidade no
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período compreendido entre 1996 e 2002, estabelecendo-se as devidas correlações.
Ressalta-se que as condições de balneabilidade no Brasil são determinadas pela
resolução 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) que serviu
como base de análise dos dados. Ao final são apontados indicativos de possíveis
soluções para os problemas ambientais ocasionados pelo turismo na localidade em
estudo.
295 - LIMNOLOGIA DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DONA
FRANCISCA – RS
Luciane Strassburger, Waterloo Pereira Filho (UFSM)
Palavras-Chave: limnologia, reservatórios, Dona Francisca
A conservação dos recursos hídricos disponíveis para o consumo humano tornase a cada dia mais importante, pois apenas uma pequena parcela desses recursos pode
ser consumido pela população. Dentre os problemas enfrentados pela escassez de água
está a falta de energia elétrica, já que grande parte desta é gerada através de usinas
hidrelétricas. Este trabalho visa caracterizar limnologicamente o reservatório UHE Dona
Francisca através das variáveis profundidade Secchi, total de sedimentos em suspensão
(TSS) e pH e, identificar a existência de compartimentos aquáticos com padrões
limnológicos diferentes. A Usina Hidrelétrica Dona Francisca, localiza-se na Região
Central do estado do Rio Grande do Sul e faz parte do sistema Jacuí de geração de
energia. As variáveis limnológicas, de um modo geral, apresentaram valores
relativamente homogêneos. Porém, observou-se que há três diferentes compartimentos
dentro do reservatório que apresentam características semelhantes entre si (1-início do
represamento; 2-área central e, 3-próximo ao dique). Considerando-se o conjunto de
amostras de cada compartimento observou-se que a profundidade Secchi menor
variância no compartimento 3, o que provavelmente esteja relacionado com o maior
tempo de residência da água. O TSS apresentou maior média e variância no
compartimento 1, em função de corresponder ao local de maior vazão e pouca
precipitação do material particulado. O pH apresentou maior média no compartimento 2,
porém sua maior variação ocorreu no compartimento 3. Com relação às correlações
estabelecidas a de maior valor ocorreu entre TSS e o pH e, entre o TSS e a
profundidade Secchi. Contudo, observou-se no decorrer da pesquisa que o reservatório
da UHE Dona Francisca encontra-se com suas características limnológicas poucas
alteradas, o que advém, provavelmente, da conservação de floresta em seu entorno e da
origem da água ser de outro ambiente lêntico, à montante.
296 - RELAÇÕES ENTRE TOTAL DE SÓLIDOS DISSOLVIDOS, CONDUTIVIDADE
ELÉTRICA E TEMPERATURA NO RESERVATÓRIO DE DONA FRANCISCA – RS
Waterloo Pereira Filho, Flavio Wachholz, Gracieli Trentin, Luciane Strassburger (UFSM)
Palavras-Chave: limnologia, reservatórios, Dona Francisca
A construção de reservatórios para a obtenção de energia elétrica, produz
impactos ambientais nos ecossistemas terrestre e aquático, o conhecimento desses
impactos auxilia nas tomadas de decisões e manejos em áreas relacionadas a
reservatórios mais adequadas ao ambiente. O objetivo deste trabalho foi o de analisar as
inter-relações de variáveis limnológicas no reservatório da usina hidrelétrica de Dona
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Francisca, localizada entre os municípios de Nova Palma e Agudo no Rio Grande do Sul.
As variáveis limnológicas analisadas foram: Total de Sólidos Dissolvidos (TDS),
Condutividade Elétrica (CE) e Temperatura (T). As amostras foram coletadas em 32
pontos eqüidistantemente distribuídos no reservatório e em três profundidades: subsuperfície, profundidade Secchi e três metros. Em uma avaliação individual das
variáveis, a CE foi a que apresentou melhor correlação considerando-se as diferentes
profundidades. Em uma análise integrada das variáveis, observou-se que todas foram
significativamente correlacionadas entre si para dados de três metros de profundidade.
Quanto à distribuição espacial, verificou-se que houve crescimento nos valores de CE
em direção ao dique do reservatório e a Temperatura e TDS apresentaram formação de
compartimentos aquáticos homogêneos. A caracterização ambiental deste reservatório
deve considerar a distribuição espacial e vertical dos dados, visto que, observou-se
compartimentação das variáveis limnológicas.
298 - PROCESSOS SEDIMENTARES NA LAGOA RODRIGO DE FREITAS - RJ
C.M.A Rangel, J.A. Baptista Neto (UERJ)
A Lagoa Rodrigo de Freitas, localiza-se ao sul da cidade do Rio de Janeiro, entre
as latitudes 22º 57' 02"S e 22º 58' 09"S e longitudes 043° 11'09"W e 043º 13' 03" W. A
acumulação natural, nesse ambiente, de sedimentos tanto marinhos como terrígenos e
os aterros produzidos pelos homens há vários anos tem modificado o aspecto e as
dimensões da Lagoa. O seu formato atual é de um polígono irregular com um perímetro
de 7,2 km e a largura máxima de 3 km. O espelho de água é de cerca de 2,5 milhões de
m2 com profundidade máxima de 11m. Esta lagoa é considerada a mais urbanizada,
dentre as várias lagoas que caracterizam o litoral do estado do Rio de Janeiro.
A Lagoa Rodrigo de Freitas é um dos ambientes que mais vem sofrendo
intervenção antrópica no estado do Rio de Janeiro, todos os anos milhares de toneladas
de peixes são mortos na lagoa, decorrente da falta de oxigênio na coluna d'água, devido
ao despejo de esgoto neste ambiente. Um conhecimento detalhado da poluição deste
ambiente é de extrema importância. Desta forma, a variação textural dos sedimentos de
fundo é um dos parâmetros mais importantes a serem levantados, pois os sedimentos
representam um compartimento integrador e um dos melhores meios concentradores de
poluentes.
O objetivo deste trabalho é o de caracterizar os processos sedimentares no
interior da Lagoa Rodrigo de Freitas. Para isso, foram coletados sedimentos de fundo
que foram processados e analisados quanto a sua distribuição granulometrica,
construindo-se um mapa faciológico.
As informações granulométricas possibilitam um conhecimento detalhado da
superfície de fundo da Lagoa Rodrigo de Freitas, e proporcionam uma visualização dos
processos sedimentares atuantes na área, é representam informações básicas para o
entendimento do grau de poluição dos sedimentos e para obras de engenharia.
299 - AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CABOCLA DA ILHA DE
COTIJUBA, BELÉM - PA
Cláudia Ribeiro da Silva (Prefeitura Municipal de Belém)
Palavras-chave: veraneio e degradaço sócio-ambiental.
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Nos últimos vinte anos a ilha de Cotijuba vem sofrendo transformações operadas
em seu meio natural e nas condições sócio-econômicas e seus habitantes, em
decorrência do aumento do veraneio e da expansão urbana. Tais fatos tornaram-se mais
relevantes a partir da incrementação do transporte fluvial em direção à Ilha. Isso
acarretou alterações no modo de vida da população cabocla local, visto ter
desencadeado um processo de degradação sócio-ambiental, promovido pela falta de um
desenvolvimento auto-sustentável e integrado aos métodos tradicionais de
sobrevivência.
Este estudo leva a uma discussão sobre a problemática da intervenção
ambiental, enfatizando como um determinante exógeno contribui para a desarticulação
de uma comunidade com o meio do qual sobrevive.É uma pesquisa que visa mostrar a
atual situação do local em seu processo de ocupação e uso, relacionada com as formas
de interação entre as comunidades humanas e o seu ambiente.
Os resultados demonstram os modos de subsistência praticados pela população
cabocla e suas condições infra-estruturais, detectadas por amostragem da população,
bem como a expansão da atividade e urbanismo de veraneio vem afetando-a.
Considerando-se o desenvolver da pesquisa, cogita-se a necessidade de
introduzir programas de educação adaptados à realidade local, que criem uma
consciência ecológica e reforcem a posição do homem como um ser biossocial,
integrado com os aspectos do ambiente e sem subestimar nem desvalorizar o seu saberfazer.
Este trabalho foi apresentado em 2002, como monografia de TCC do curso de Geografia
da UFPA, sob orientação da Profª. Msc. Ana Mª Medeiros Furtado.
300 - EXPANSÃO DO SÍTIO URBANO DE TUCURUÍ E SEUS PROBLEMAS
GEOMORFOLÓGICOS
Msc. Ana Mª Medeiros Furtado, Andréa dos Santos Coelho, Mª de Fátima Francisca da
Silva (UFPA), Cláudia Ribeiro da Silva (Prefeitura Municipal de Belém)
Palavras-chave: sítio urbano e declividades de vertente.
A cidade de Tucuruí, localizada à margem esquerda do rio Tocantins, na junção
alto/ médio curso, vem desde os anos 70, passando por múltiplas transformações no
sítio urbano. A pequena cidade em forma de tabuleiro de xadrez, que ocupava apenas
dois níveis topográficos e outro em vias de ocupação viu-se impulsionada pelo
crescimento desordenado, com a função de entreposto comercial, para pólo de geração
de energia do Estado.
Estudos anteriores desenvolvidos por MEDEIROS (1974) e UFPA (1979) retratam
sua antiga condição de sítio urbano com problemas de enchente normais. Esses,
realizados através de fotointerpretação em 1:45.000, aliado a trabalhos de campo e
mapa topográfico da cidade, diferiam em muito da atual urbanização. Essa revestiu-se
de áreas oficialmente construídas, dando ensejo à modificações de ordem funcional à
cidade, ocupada em suas melhores áreas de expansão pela Eletronorte, e dotadas de
melhor infra-estrutura. Por seu turno, a grande leva de migrantes provindos do centro-sul
do país culminou no crescimento espontâneo, constituindo um fator de desorganização
urbana do antigo sítio na busca desordenada de novos espaços, sobretudo nos níveis
mais elevados da área, que começa a ter incipientes desmoronamentos.
Atenta-se também para a ocupação no entorno dos igarapés Santos e Santana
ao longo de seus cursos, anteriormente ocupados apenas à jusante. Onde proliferam
problemas de falta de saneamento básico.
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Este trabalho insere a retomada dos estudos iniciados pela UFPA, no sentido de
vislumbrar a situação atual do sítio. Tem como objetivo observar os diferentes
compartimentos topográficos ocupados, detectar o nível dos impactos causados pela
forma de produção do espaço e analisar as interrelações entre ocupação urbana e
danos antrópicos.
Os mapas de declividades de vertente serão obtidos de mapas topográficos de
1:20.000, cujos percentuais incidirão na percepção ambiental das maiores elevações.
321 - AVALIAÇÃO DA FRAGILIDADE AMBIENTAL DA BACIA DO RIO
NHUNDIAQUARA- MORRETES – PR
M.C.Borges Silva, L.E. Mantovani (UFPR)
Palavras Chave: Fragilidade Ambiental, Geoprocessamento, Gestão em Bacia
Hidrográfica
O propósito do presente trabalho foi o de analisar a fragilidade ambiental da bacia
hidrográfica do Rio Nhundiaquara e cartografar indicadores da dinâmica ambiental,
através de vários temas, como: geologia, solos, hidrografia, declividade, hipsometria,
geomorfologia e uso da terra, com a preocupação de subsidiar a questão ambiental
através de uso do Geoprocessamento. A Bacia do Rio Nhundiaquara, abrange parte dos
Municípios de Morretes, Antonina, Piraquara e Quatro Barras. A escolha da área é
decorrente dos problemas enfrentados na região, em função da carência de informações
e pesquisas, e da conseqüente dificuldade para os governos municipais de organizaremse e planejarem adequadamente, o que prejudica a qualidade ambiental e
conseqüentemente a qualidade de vida da população. O conhecimento geoambiental
circunstanciado segundo bases científicas, poderá vir a fundamentar os planos de
desenvolvimento reclamados ou desejados pela comunidade. O uso dos sistemas
computacionais capazes de gerenciar bancos de dados georeferenciados, passa a ser
imprescindível e os Sistemas de Informações Geográficas – SIG, são cada vez mais
desenvolvidos para permitir a formulação de diagnósticos, prognósticos, avaliação de
alternativas de ação e manejo ambiental. Sua utilização reduz substancialmente o tempo
e o custo de elaboração de um plano que envolve mapeamentos.
A bacia estudada, situa-se na vertente oriental da Serra do Mar no Estado do
Paraná, sul do Brasil, era intensamente coberta pela Floresta Atlântica, e atualmente
assume grande importância no quadro de proteção ambiental por suas funções de
reserva da biosfera, mananciais, recursos hídricos, turismo e uso da Terra. A elaboração
dos mapas temáticos permitiu a geração, através de cruzamento de dados, de outros
produtos finais que possibilitam a análise do meio físico da área, em classes de maior ou
menor graus de fragilidade/susceptibilidade, permitindo assim identificar a situação atual
em que se encontra a área estudada.
Considerando os critérios utilizados, praticamente metade da área apresenta
zonas de alta e muito alta fragilidade/susceptibilidade. Isto corresponde de certa forma
aos equilíbrios instáveis observados ao longo da bacia do Rio Nhundiaquara.
329 - CARACTERIZAÇÃO DAS PAISAGENS COMO SUBSÍDIO ÀS AÇÕES DE
PLANEJAMENTO DO PARQUE ESTADUAL DO RIO PRETO – MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO DO RIO PRETO - MINAS GERAIS.
Fabiano Reis Silva, Valéria Amorim do Carmo (UFMG)
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Palavras-chave: Paisagem, Unidade de Conservação, Plano de Manejo
Este trabalho tem como objetivo identificar e caracterizar a paisagem no Parque
Estadual do Rio Preto a partir da análise dos aspectos Geoambientais relacionados aos
meios físico, biótico e humano e suas conseqüentes inter-relações no processo de
organização do espaço geográfico desta Unidade de Conservação. Com este trabalho
pretende-se fornecer subsídios ao planejamento das ações a serem definidas a partir do
Plano de Manejo que está sendo realizado para a Unidade. O Parque Estadual do Rio
Preto está localizado no município de São Gonçalo do Rio Preto – MG, na região do Alto
Jequitinhonha. A paisagem apresenta beleza cênica e natural significativas, possuindo
destaque a vegetação de cerrado relativamente preservada, os imponentes afloramentos
rochosos de quartzitos, as várias cachoeiras e as piscinas naturais. Além destes
aspectos, o Parque constitui-se em “habitat” de várias espécies da fauna em processo
de extinção, como o “Tamanduá Bandeira” e o “Lobo Guará”. Estes elementos
combinados conferem ao Parque significativa importância para a preservação da flora e
fauna da região, além de um elevado potencial para a realização de atividades ligadas
ao ecoturismo. Dentre as etapas desta pesquisa foram feitos levantamentos em fontes
secundárias de informações geográficas e geológicas, interpretação de imagem orbital e
levantamentos de campo realizados entre os dias 28 e 31 de Agosto de 2002, além da
confecção de perfis topográficos. Foram identificados, caracterizados e mapeados sete
conjuntos de paisagem.
332 - INVESTIGAÇÃO DE MUDANÇAS NA VEGETAÇÃO AO LONGO DAS TRILHAS
NA APA DO GERICINÓ-MENDANHA (RJ)
Thais Ferreira Xavier, Sonia Vidal Gomes da Gama (UERJ)
Palavras-chave: Unidades de Conservação, Trilhas e Gestão Ambiental
Este estudo tem como proposta identificar e analisar as mudanças na cobertura
vegetal frente à utilização das trilhas na APA do Gericinó-Mendanha, localizado na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
A APA apresenta grande área coberta por florestas de Mata Atlântica e possui
potencial para o turismo e lazer (Ramalho, 2000), necessitando de planejamento e
gestão adequado, para compatibilizar potencialidade e limites do meio físico à utilização
das trilhas sob a ótica de sustentabilidade (Costa, 2002).
Para tal, utilizou-se uma metodologia cuja abordagem integra estudos que visam
a compreensão da realidade nesta Unidade de Conservação e de sua vulnerabilidade
frente às pressões antrópicas. As trilhas foram escolhidas como unidade de análise
ambiental, norteando a investigação dos componentes do meio físico (Seabra, 1999). A
vegetação está sendo identificada segundo seus aspectos, características, estrutura e
cobertura de serrapilheira ao longo das trilhas. Estabeleceram-se pontos de controle
para análise da vegetação em função da extensão de cada trilha e da ocorrência, ou
não, de processos erosivos. Cada ponto de controle corresponde a 25 m² em cada lado
da trilha, levando em consideração todas as espécies acima de 3 cm de diâmetro de
tronco. Foram utilizadas as seguintes variáveis: DAP - Diâmetro de tronco à altura do
peito, números de indivíduos acima de 3 cm de diâmetro de tronco e altura de saída do
primeiro fuste.
Com os resultados obtidos, pretende-se identificar pontos críticos na série
sucessional da mata para subsidiar a análise de capacidade de suporte de carga
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turística, segundo a metodologia de Cifuentes (1992), contribuindo, assim, para compor
o diagnóstico mais adequado ao manejo e conservação da APA do Gericinó-Mendanha.
333 - IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PEDOLÓGICAS E GEOMORFOLÓGICAS
DAS TRILHAS DA APA DO GERICINÓ-MENDANHA (RJ)
Cynthia M. C. Vallim. Sonia Vidal Gomes da Gama (UERJ)
Palavras-chave: Unidades de Conservação, Trilhas e Gestão Ambiental.
A APA do Gericinó-Mendanha ocupa uma área aproximada de 7.700 hectares na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Parte de seu território localiza-se na bacia da
Baía de Guanabara, abrigando nascentes de contribuintes dos rios Sarapuí e Iguaçu e,
parte na bacia da Baía de Sepetiba, abrigando nascentes dos contribuintes do Rio
Guandu. A vertente voltada para o sul, município do Rio de Janeiro, apresentava até
recentemente, características rurais, explicitando a produção agrícola da Zona Oeste.
Atualmente, a área passa por modificação de uso e processo intenso de ocupação de
caráter urbano, facilitando a fragilização ainda maior do já fragmentado ecossistema de
Mata Atlântica, considerado desde 1996 "Reserva de Biosfera" pela Unesco.
As unidades de análise escolhidas para o estudo foram as trilhas. No
reconhecimento e mapeamento destas, já foram identificados a ocorrência de processos
erosivos, o grau de erodibilidade dos solos associados às declividades (através da
granulometria, densidade aparente e teor de matéria orgânica) e a compactação destes
e feitas observações sobre a cobertura vegetal. Foram estabelecidos pontos de controle
em função da extensão de cada trilha e, a partir daí, realizadas as coletas de solo para
monitoramento destas, considerando as épocas mais secas e mais úmidas e os meses
de visitação mais e menos intensa. Através dos resultados obtidos nesta etapa de
estudo, visa-se comparar as realidades encontradas em cada trilha, obtendo, assim, uma
melhor visualização dos efeitos da ação antrópica nos solos de cada unidade analisada.
A identificação e análise das condições pedológicas e geomorfológicas das trilhas
da APA do Gericinó-Mendanha consolida o estudo de vulnerabilidade ambiental em
andamento, destacando os fatores de degradação do solo e a capacidade de suporte de
carga (turística) dos mesmos, segundo a metodologia desenvolvida por Cifuentes (1992).
336 - LÁGRIMAS DA SERRA: OS IMPACTOS DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
SOBRE O GEOSSISTEMA DA APA MUNICIPAL DA SERRA DA JIBÓIA, NO MUNICÍPIO
DE ELÍSIO MEDRADO – BA
Marco Antonio Tomasoni (UFBA), Samuel Dias Santos (Col.Estadual Prof. Rômulo
Galvão)
Palavras Chave: Recursos hídricos, geossistema, impactos ambientais.
O título dado a esta pesquisa, “Lágrimas da Serra”, é uma alusão às drásticas
conseqüências do incipiente colapso dos recursos hídricos que brotam dos “olhos
d’água” existentes no perímetro da Serra da Jibóia. A palavra “lágrima”, neste contexto,
simboliza metaforicamente o sofrimento humano como conseqüência da deterioração da
qualidade de vida da população local em função do esgotamento dos recursos naturais
disponíveis, em especial, a água potável.
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338 - ESTUDO E AVALIAÇÃO DA PAISAGEM NA APA MUNICIPAL DO PICO DO
CALEDÔNIA, NOVA FRIBURGO, RJ
Claudio B.A. Bohrer, Ari M. Neto, Clarisse P. Faria, Cristiane F. Barcellos, Janaina A.C.
Silva, João Henrique F. Brito , Marcos W.D. Freitas (UFF); Hugo Fioravante
Palavras-chave: mata atlântica, conservação da biodiversidade, unidade de paisagem
A Área de Proteção Ambiental Municipal do Pico do Caledônia, administrada pela
Prefeitura de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, abrange uma área de
aproximadamente 3.400 ha, localizados ao longo da Serra dos Órgãos. A área faz parte
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, sendo considerada um “hot spot” prioritário
para a conservação, abrigando remanescentes florestais com uma alta diversidade
biológica, habitat de diversas espécies ameaçadas de extinção. O uso atual da área
compreende olericultura, pecuária leiteira, reflorestamento e turismo. O presente estudo
tem por objetivo realizar um diagnóstico da paisagem, com ênfase no uso do solo e
vegetação natural, para subsidiar a confecção e implementação de um Plano de Manejo
para a APA. A metodologia utilizada inclui revisão bibliográfica sobre os diferentes
aspectos do ambiente físico (clima, geologia, relevo, solos, hidrografia), vegetação e
fauna local, e da evolução do uso da terra. Foi levantada a documentação cartográfica
temática existente, além de imagens Landsat TM (1996, 2000), processadas através do
SIG ArcView. A análise espacial foi complementada por trabalhos de campo, com apoio
de GPS, para controle e atualização da interpretação das cartas digitais e imagens. A
análise integrada das informações temáticas, incluindo a elaboração de um modelo
digital de terreno, permitiu a delimitação das diferentes unidades de paisagem, definidas
pela relação entre os diferentes atributos ambientais, incluindo os padrões de uso do
solo. O mapa de unidades de paisagem resultante deverá servir de base para uma
proposta de zoneamento da APA, incluindo sugestões de redefinição dos limites,
visando a sua ampliação e implantação efetiva, de modo a permitir que a unidade
cumpra com os objetivos de integrar o uso sustentável dos recursos naturais com a
preservação da biodiversidade e a manutenção da capacidade dos ecossistemas
naturais de prestarem serviços ambientais relevantes para a sociedade.
343 - ZONEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO DOS FATORES DO MEIO NATURAL E
DA OCUPAÇÃO HUMANA, NO LITORAL DE ESTÂNCIA, EM SERGIPE, PARA
AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DE UMA CENTRAL ENERGÉTICA EÓLEA
Lílian De Lins Wanderley (Universidade Federal De Sergipe)
Palavras-chave: impacto ambiental - zoneamento - energia eólea
Visando ao licenciamento ambiental de uma central eólea energética a ser
instalada pela empresa ELETROWIND nas proximidades da Praia de Abaís, no
Município de Estância, Litoral Sul de Sergipe, foi elaborado pela empresa Ambientec
Consultoria Ltda., do Estado de Sergipe, o RAS-Relatório Ambiental de Simplificado, que
logrou aprovação em 2002 pela ADEMA- Administração Estadual do Meio Ambiente de
Sergipe .
Este empreendimento encontrou em um certo trecho do litoral de Estância,
localizado em frente ao mar, um potencial eóleo adequado à demanda da central
energética e condições compatíveis em termos de clima, solos, geologia e geotecnia,
cobertura vegetal e uso do solo e baixo grau de ocupação humana no entorno da área
do empreendimento.
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Como resultado desses estudos, foi elaborado o zoneamento ambiental integrado
dos fatores do meio natural na área onde será implantada a central eólea, sobre carta
planialtimétrica em escala 1:2000, baseada nos fatores geológicos, hidrogeológicos,
geomorfológicos, hídricos e vegetacionais, com identificação de cinco zonas, delimitadas
sobre a base cartográfica de 1:2 000, georreferenciada, digitalizada em CAD, e impressa
em plotter e em cores. A definição das zonas ambientais requereu trabalhos de campo e
estudos bibliográficos, análise de documentos cartográficos e de fotografias aéreas, e
orientou-se de modo integrado pelos seguintes condicionantes ambientais:
permoporosidade, capacidade de carga dos terrenos, direção dos ventos e dos fluxos de
areias, porte e densidade da vegetação, capacidade fixadora da vegetação, ausência de
vegetação, escoamento pluvial, sentido do fluxo subterrâneo, uso e ocupação do solo, e
áreas de interesse ambiental, conforme a Lei Federal 4.771/65 Art. 2º, Decreto Federal
89.336/84 e Resolução CONAMA 303/2002.
Os resultados desse trabalho são apresentados na carta do zoneamento
ambiental, em escala 1:2 000, impressa em cores e acompanhada de relatório técnico,
base para aplicação das medidas mitigadoras dos impactos e do monitoramento
ambiental do empreendimento.
344 - MEIO FÍSICO URBANO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO NA
MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO CERCADINHO,
BELO HORIZONTE –MG
Jorge Batista De Souza, Múcio Do Amaral Figueiredo, Guilherme Taitson Bueno, Alisson
Duarte Diniz (Centro Universitário de Belo Horizonte - Uni-BH)
Palavras-chave: Meio Físico, Diagnóstico Ambiental, Microbacia Hidrográfica
A Microbacia do Córrego do Cercadinho situa-se na parte sudoeste do município
de Belo Horizonte. Nasce na cota de 1.200 m de altitude e deságua no Ribeirão Arrudas
na cota de 865 m. Possui extensão de 7,8 km e tem como afluente mais importante o
Córrego da Ponte Queimada, tributário pela margem esquerda. Abrange área de
aproximadamente 12,6 km2, incorporando uma Área de Proteção Especial (APE), a mais
antiga área de mananciais para abastecimento de água de Belo Horizonte. Apresenta
baixo grau de degradação ambiental. Porém, seu entorno vem progressivamente
sofrendo pressão imobiliária. Adotando critérios hidrológicos, geológico-geomorfológicos
e de ocupação urbana, a microbacia foi dividida em setores: o setor 1 (alto Cercadinho)
apresenta altitudes acima de 1000 m e, exceto no seu limite leste, topografia
predominantemente plana. Trata-se de uma área urbanizada assentada sobre mineração
desativada. O setor 2 (alto Cercadinho) comporta a APE. O setor 3 (médio Cercadinho)
apresenta relevo acidentado nas bordas e menos declivoso na parte central, com
crescente verticalização urbana. A cobertura vegetal é encontrada apenas em quintais e
em uma faixa descontínua, ao longo do córrego. Nesse setor inicia-se, de fato, a
degradação do córrego Cercadinho, fruto da intensificação da urbanização. O setor 4
(baixo Cercadinho) apresenta relevo menos declivoso, encontrando-se totalmente
urbanizado. Corresponde à parte mais degradada do Córrego do Cercadinho, onde,
além dos problemas anteriores, sofre com a ocupação desordenada de suas margens
por população de baixa renda. A geologia dos setores aqui investigados é desenvolvida
sobre filitos (base), quartzitos ferríferos (meio) e Itabiritos (topo), todos pertencentes às
unidades que compõem o Quadrilátero Ferrífero. Geomorfologicamente, os materiais são
de difícil intemperismo, gerando terrenos erosivamente estáveis. As áreas submetidas à
erosão/movimentos de massa atuais, geralmente estão associadas a intervenções
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antrópicas, fruto do processo de urbanização e planejamento de uso e ocupação do solo
inadequados.
346 - SUSCETIBILIDADE E RISCO À EROSÃO E ESCORREGAMENTOS EM
CABECEIRAS DE DRENAGEM EM ANFITEATRO, BARRA MANSA (RJ).
Cleber Marques de Castro & Maria Naíse de Oliveira Peixoto (UFRJ)
Palavras Chave: Processos erosivos; escorregamentos; risco; cabeceiras de drenagem
O presente trabalho apresenta os resultados obtidos na análise espacial dos
processos erosivos canalizados e movimentos gravitacionais de massa em bacias de
drenagem tributárias do rio Paraíba do Sul, eixos de expansão do núcleo urbano de
Barra Mansa (RJ). A análise teve por objetivo identificar áreas com diferentes graus de
suscetibilidade aos processos erosivos e escorregamentos identificados, conforme
tipologia proposta em Castro et al. (no prelo), e discutir o seu papel na definição de
zonas de risco.
A metodologia utilizada abrangeu: a) mapeamento de feições erosivas e
escorregamentos com enfoque na geometria, grau de atividade e interação com
diferentes intervenções em meio urbano e rural; b) o reconhecimento dos diferentes tipos
de cabeceiras de drenagem em anfiteatro (Moura et al. 1991) e de feições deposicionais
quaternárias (rampas de colúvio, alúvio-colúvio e níveis de sedimentação fluvial); c)
estabelecimento de relações com a ocupação e uso do solo e a dinâmica de erosão e
sedimentação nas cabeceiras. A base aerofotogramétrica utilizada inicialmente foi a de
1989 em escala 1:8000, da Prefeitura Municipal de Barra Mansa.
A análise espacial dos processos estudados permitiu destacar dois aspectos
principais: primeiramente a interação (sinergia) entre os processos erosivos e
escorregamentos, isto é, a conectividade entre diferentes tipos de voçorocas e
escorregamentos, intensificando a remobilização de materiais; em segundo lugar as
relações entre as diferentes características (mecanismos, materiais e atividade) e
tendências evolutivas vinculadas à estocagem de sedimentos quaternários em
cabeceiras e sub-bacias de drenagem. Estes aspectos fomentaram a discussão de dois
cenários de risco: risco atual, advindo dos processos já instalados e de magnitude
considerável, e o risco potencial, relacionado aos processos que, apesar de
apresentarem menor magnitude atualmente, representam situações potencialmente
danosas com a expansão e sinergia dos processos identificados.
351 - O PROCESSO DE ARENIZAÇÃO NO SUDOESTE GOIANO
Volnan Vieira de Freitas, Iraci Scopel, Dimas Moraes Peixinho, Zilda de Fátima Mariano,
Marluce Silva Sousa (UFG)
Palavras-chave: arenização – uso e manejo do solo – conservação do solo
O avanço da agricultura, tipo exportação, e o Pró-álcool têm motivado
agricultores, empresários e governantes a indicarem solos extremamente arenosos (mais
de 85% de areia) para serem utilizados com culturas anuais e cana-de-açúcar. Visando
reconhecer, espacializar e caracterizar as potencialidades desses solos, um grupo de
estudos do departamento de Geografia do CAJ/UFG realiza, desde 1999, diagnóstico de
uma área de solos de textura arenosa que foi usada por empresa produtora de álcool em
Serranópolis-GO e que, posteriormente, foi abandonada tendo em vista a inviabilidade
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técnica e econômica. Atualmente, empresários voltaram a investir nessa indústria e o
governo municipal de Jataí, um dos municípios que compõe a região, embora sabedor
do risco ambiental que isso representa pela inexistência de tecnologia apropriada,
propõe aos agricultores que ocupem as áreas de “terras mistas”(nome vulgar para solos
de textura areia franca e areia) com a cultura de soja para expansão da área agricultável
do município. A área de estudo, ocupada por esse tipo de solo, abrange mais de
200.000 ha. Entre os materiais utilizados para o trabalho estão fotografias aéreas
verticais da década de 60, imagens TM da década de 90, laboratório de análises de
solos e equipamentos de informática. Documentou-se, na região, áreas de arenização,
com muito baixa densidade de cobertura vegetal, solos com mais de 95 % de areia,
focos de erosão em sulcos e voçorocas e retirada significativa e recente do cerrado que
ainda resistia ao avanço das monoculturas. Espera-se proporcionar informações que
auxiliem a minorar os efeitos negativos da utilização dessas áreas e recomendações de
uso e manejo, adequadas à conservação do solo, da água e à preservação ambiental.

Eixo 3 – Aplicação da geografia à pesquisa
3.4 – Aplicações temáticas em estudos de caso
002 - VARIABILIDADE NAS TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DIURNAS NA
CIDADE DE JATAÍ-GO
Romário Rosa de Sousa; Volnan Vieira de Freitas; Zilda de Fátima Mariano; João Batista
Pereira Cabral. (UFG)
Palavras chave: Clima urbano, Variabilidade, Temperatura.
O adensamento das áreas urbanas nos últimos anos provocou modificações nas
características climáticas dessas áreas, caracterizado principalmente pelas ações
antrópicas. As aglomerações urbanas alteram as condições climáticas, principalmente na
escala micro, a partir de mudanças na superfície horizontal (solo) e na superfície vertical
(edificações verticais). Essas alterações do clima atmosférico são: temperatura do ar
(máximas e mínimas) precipitação pluvial direção e velocidade do vento e umidade do ar,
provocando danos na saúde, bem-estar da população, aumentando os gastos públicos
para equacionar esses problemas. O objetivo deste trabalho é analisar as oscilações nas
temperaturas máximas e mínimas da cidade de Jataí-GO. Os dados diários de
temperaturas máximas e mínimas foram coletados do mini-abrigo meteorológico
pertencente ao Campus Avançado de Jataí–UFG, na área urbana e da estação
meteorológica do 10º DISME/Instituto Nacional de Meteorologia, na zona rural. Foram
utilizados dados referentes aos meses de junho, julho e agosto, estação de inverno, no
ano de 2000. Os dados preliminares demonstram que a cidade de Jataí apresentou uma
tendência significativa no aumento da temperatura média, nos últimos vinte anos (1ºC).
Os invernos apresentaram uma tendência de aquecimento, sendo o mês de julho o que
mais apresentou decréscimo na temperatura. Embora, esta uma das regiões de invernos
mais frios do Centro-Oeste brasileiro.
008 - OS MICROCLIMAS E O USO DO SOLO NA ILHA DO GOVERNADOR
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Edson Soares Fialho (PUC, Universidade de Nova Iguaçu, Fundação Educacional de
Duque de Caxias, Rede Estadual de Ensino do RJ, UFRJ)
Palavras-chave: Clima urbano, Ilha de calor, Ilha do Governador
O processo de crescimento das cidades promove uma modificação na baixa
troposfera, por meio do incremento dos poluentes e do uso de materiais com diferentes
coeficientes de calor específico. Junto a isso, a aumento da população e a distribuição
das atividades comercial, financeira, institucional e industrial, dentro outras, contribui
para a diferenciação espacial do uso do solo nas cidades. Esse fato acaba por gerar
bairros muito distintos, como é o caso da Ilha do Governador, que a despeito da sua
importância para a cidade do Rio de Janeiro, apresentando uma população de 200 mil
habitantes, contém 14 bairros, comparável a cidades de porte médio, do ponto de vista
estrutural e de sua funções urbanas, numa área de 40 km2 . Em razão desses
predicados, o presente trabalho analisa a relação entre o uso do solo e o comportamento
da temperatura do ar na Ilha do Governador. Trata-se de uma área urbana com
características diferenciadas. O levantamento das informações térmicas foram obtidas
num transeto fixo no sentido leste-oeste com 9 pontos de mensuração e 10 km de
extensão nos dias 10/3/1999 e 18/8/1999, com medidas horárias no intervalo das 8 às
20 horas, possibilitou identificar as áreas de maior taxa de aquecimento, localizadas na
porção central e leste, enquanto as de maior resfriamento situaram a oeste e norte,
mostrando uma relação positiva entre a densidade de construção e o uso do solo. Assim
como permitiu constatar a existência de núcleos de ilhas de calor nos bairros comerciais
e de tráfego intenso de veículo na porção central e leste, localizado nos pontos da
Portuguesa e Cocotá, respectivamente, que apresentaram as diferenças térmicas
ficaram entre às 11 e 14 horas, tanto no verão quanto no inverno, alcançado uma
intensidade de 4.9ºC no verão e 6.1ºC no inverno, ambos às 11 horas.
012 - ANÁLISE MORFOMÉTRICA DA BACIA HIDROGRÁFICA SANGA AREAL DO
PAREDÃO - RS.
Silvana Fernandes Neto, Edgardo Ramos Medeiros, Luis Eduardo Robaina (UFSM)
O estudo foi desenvolvido na bacia Sanga Areal do Paredão, localizada a 29°
55’22”e 30°3’12”S e 54°30’2” e 54°36’17”W, nos municípios de Cacequi e São Gabriel/
RS, com área de 20977,86ha. Utilizou-se imagem Landsat-7 ETM+(2000) e cartas da
DSG. A bacia é alongada com 24514,90m de comprimento e 10016,76m de largura, com
curso principal NE–SW. O padrão de drenagem é dendrítico–retangular, desenvolvido
sobre rochas sedimentares, influenciados por falhamentos. Seu curso principal é de 6ª
ordem, com aproximadamente 666 canais, abrangendo uma extensão total de
440,11km. Destes, 484 canais são de 1ª ordem, com extensão de 209,44km,
compreendendo 47,59% do total de canais, influenciando diretamente na ação erosiva.
No relevo destacam-se 3 compartimentos de dissecação e um de acumulação,
representado junto à margem esquerda do canal principal, definido por altitudes
inferiores a 100m, e declividades menores que 2%. Unidade de dissecação 1: localiza-se
na porção SW da bacia, caracterizando-se por vertentes longas e paralelas (direção
NW), comprimento de rampa (CR) ao redor de 1000m, amplitudes em geral 40m e
declividades médias em torno de 5%. Nesta unidade encontramos o menor número de
voçorocas. Unidade de dissecação 2: localiza-se na porção NW, definida por vertentes
com CR entre 750 a 1000m, amplitudes das vertentes em torno de 40m e declividades
de 5%. Unidade de dissecação 3: localiza-se na porção E da bacia, ocorrendo em
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altitudes superiores a 200m, com vales entalhados, CR em torno de 750m e declividades
médias de 8%. Nesta unidade encontramos o maior número de voçorocamentos. Os
processos de ravinamento e voçorocamento aparecem com freqüência, muitos em
estágio bastante avançado. Estas ocorrências encontram-se principalmente, junto à meia
encosta, em áreas denominadas de cabeceiras de drenagem, onde ocorre a alimentação
dos canais de primeira ordem e também nos topos de colinas, onde inicia-se o processo
de embaciamento e conseqüente surgimento de voçorocas.
013 - ANÁLISE MORFOMÉTRICA NA BACIA DO ARROIO INHACUNDÁ, SÃO
FRANCISCO DE ASSIS/RS
Dionísio Saccol Sangoi (CCNE/UFSM), Romário Trentin (CCNE/UFSM), Luis Eduardo de
Souza Robaina (CCNE/UFSM), Carlos Alberto da Fonseca Pires (CCNE/UFSM)
Palavras-chave: Morfometria, Inhacundá, Geomorfologia
A Bacia Hidrográfica do Arroio Inhacundá localiza-se entre as coordenadas 29°
20’00” a 29°37’23” S e 54°59’32” a 55°15’10” W, abrangendo 33.3336,7ha. Apresenta
uma hierarquia de 5ª ordem e forma definida através do coeficiente de compacidade e
do fator forma, como estreita e alongada, refletindo o controle estrutural. Quanto ao
escoamento o arroio é subseqüente devido ao curso acompanhar alinhamento estrutural.
Com base na análise da rede de drenagem a bacia foi divida em três setores: o
Inhacunda superior(setor A), Inhacunda inferior(B) e Carai-passo(C). A magnitude de
canais está representada por 348 distribuídos com valores de 127 canais no setor A, e
110 canais no setor B e 111 canais no terceiro setor que corresponde a sub-bacia do
Arroio Caraí-passo (setor C). Quanto à geometria as drenagens foram definidas como
retangular no Setor A e retangular-dendrítica nos outros setores. A densidade de
drenagem é de 14.98 m/ha, sendo o setor C com a maior densidade.
O estudo de relevo definiu 5 unidades com as seguintes características: uma
primeira definida pelas altitudes inferiores a 100m e declividade inferiores a 2%
ocorrendo no setor C da drenagem; a segunda unidade com altimetrias inferiores a 200m
e declividade entre 2 e 15% compreendendo aproximadamente 40% da área da bacia
está representada junto ao setor C e grande parte do B; a terceira está definida por
declividades superiores a 15% e altimetria entre 200 e 300m, formando toda a montante
do setor B e 60% do setor A; a quarta unidade está representada por altimetria superior
a 300m e declividades inferiores a 15% localizada no setor A da drenagem; a quinta está
definida por encostas com topos planos e vertentes íngremes, com altimetrias inferiores
a 300m, regionalmente conhecidas como Cerros, ocorrem dispersos ao S do setor A, SE
do C e SW do setor B.
019 - CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA DOS VENTOS ASSOCIADOS A EVENTOS DE
PRECIPITAÇÃO EXTREMA EM BELO HORIZONTE - MG
Magda Luzimar de Abreu, Taiza de Pinho Barroso (UFMG)
Palavras chave: Eventos extremos de chuva - ventos - Belo Horizonte
Este trabalho tem como objetivo geral investigar a relação entre chuvas intensas
na capital mineira e os processos atmosféricos de larga e meso escala. Os objetivos
específicos compreendem a análise de eventos de chuva cuja ocorrência esteja
relacionada à observação de ventos predominantes dos quadrantes oeste e norte e o
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entendimento de sua associação com os fenômenos atmosféricos atuantes na estação
chuvosa. Foram analisados dados da estação climática de Belo Horizonte - MG, no
período de 1970 a 2000.
Verificou-se que eventos de chuva, caracterizada como forte, apresentam um
padrão de vento diferenciado. Grande percentual dos totais de precipitação intensa
(acima de 30 mm diários) está associada a ventos do quadrante norte/oeste devido a
fatores climáticos de escala sinótica, e de escala global, tais como: as Linhas de
Instabilidade, as Frentes e a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Verificou-se
também que alguns dos eventos analisados podem estar relacionados à influência de
fenômenos de escala global, como El Niño e La Niña. Esta comprovação confirma a
hipótese levantada por Moreira (2002). Para melhor caracterizar o padrão de ventos
associados a eventos de chuvas intensas propõe-se que novas categorias de chuvas
sejam analisadas, como chuvas acima de 40 mm e abaixo de 15 mm, e comparadas com
as apresentadas neste trabalho. Propõe-se ainda, verificar dados de outras estações
meteorológicas em outras regiões do Estado de Minas Gerais para investigar se o
comportamento do padrão de vento se mantém como o aqui observado.
022 - RELACIONAMENTO ENTRE O SOLO E A COBERTURA VEGETAL AO LONGO
DO RIO GUAPI NA APA-GUAPIMIRIM – RJ
Cláudio Henrique Reis, Rodrigo Bastos Santiago (Universidade Severino Sombra – USS)
Este trabalho tem como finalidade fazer uma correlação entre o solo e a cobertura
vegetal ao longo do Rio Guapi no trecho da APA-Guapimirim. A caracterização geral do
solo foi feita a partir de amostras obtidas (6 amostras) das áreas mais representativas do
trecho.O processo de obtenção das amostras de solo constituiu-se em perfurações
através de um trado com profundidade variando de 0 a 1,50 m. O solo da área de estudo
foi caracterizado por um horizonte A apresentando textura, variando do siltoso ao argiloarenoso com conteúdo de matéria orgânica. Além disso, estão sendo incorporados no
horizonte A por ação antrópica, vários elementos como material plástico, garrafas de
vidros e restos de utensílios domésticos, estes materiais são trazidos pelas marés altas
e, conseqüentemente depositados nesta região. A cobertura vegetal da APA-Guapimirim
predomina os manguezais.
023 - CALAMIDADE EM CABO FRIO – O EPISÓDIO DAS CHEIAS DE DEZEMBRO DE
2002
Evandro Biassi Barbiere (UFF); Lucy Pinto Hack, Sônia Luiza Terron, Orlando Francisco
Cristiano (PUC)
Palavras-chave: Cabo Frio – cheias – calamidade
Os baixos índices pluviométricos observados em Cabo Frio (média de 823mm/
ano), nos induz a ocorrência de um clima tendendo ao Semi-Árido. Um dos principais
fatores responsáveis pela semi-aridez é a presença de águas frias pelo fenômeno da
ressurgência. Apesar dos baixos totais pluviométricos regionais, um episódio anômalo e
sem precedentes ocorreu no início de dezembro de 2002, quando as chuvas alcançaram
uma altura incomum, com patamares jamais atingidos na cidade, nos dias 9 (65,0mm) e
10 (9,6mm), provocando enchentes, causando destruição de barracos e mortes, Na
procura de identificar o episódio catastrófico, recorremos aos dados pluviométricos
medidos em Cabo Frio e Iguaba Grande, no período comum das duas localidades
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(1970/1986) para se chegar ao valor “normal”, ao mesmo tempo em que elaboramos um
Balanço Hídrico do período, e correlacionamos a chuvas ocorridas em dezembro de
2002 com a altura das marés e a circulação atmosférica. Segundo as Cartas Sinóticas
dos dias 8 e 9, toda a região encontrava-se sob domínio de uma Frente Fria com
formação de nuvens cumuliformes, originando a queda de um temporal, que iniciou-se
as 19 horas se prolongando até o dia seguinte correlacionando-os a altura das marés
bastante altas naqueles dias. Os bairros mais atingidos foram: Gamboa, Jardim
Esperança, Jacaré, Bosque do Peró, Parque Burle Max, Manoel Correa e Boca do Mato.
Na procura das causas explicativas de tal episódio elaboramos um resumo com
conclusões dos motivos da catástrofe, visando evitar, que no futuro um índice
pluviométrico elevado, possa causar nova calamidade.
024 - RELAÇÃO DO BARRAMENTO DO RIO PIRANHAS/AÇU (RN) COM AS
ALTERAÇÕES AMBIENTAIS EM SEU BAIXO CURSO E ZONA COSTEIRA
CORRESPONDENTE.
Paulo Roberto de Menezes, Maria do Socorro Costa Martim, Fernando Moreira da Silva
(UFRN)
Palavras –chave: Barramento, erosão/acresção costeira, zona costeira.
Este trabalho trata da relação do barramento do rio Piranhas/Açu com as
alterações ambientais em seu baixo curso e zona costeira correspondente. Pretendeu-se
verificar a relação do barramento do rio Piranhas/Açu, com as alterações ambientais que
estão ocorrendo em seu baixo curso e zona costeira, (morte de áreas de manguezais,
erosão/acresção costeira). Foi utilizado um modelo de abordagem holística sistêmica no
estudo, a metodologia empregada: levantamentos de dados hidrológicos,
metereológicos, oceanográficos, geológicos, geomorfológicos, cartográficos, imagens de
satélite, fotos aéreas, geração de gráficos, trabalho de campo. Existe uma relação dos
dados meteorológicos, hidrogeológicos, sedimentológicos e físico-químicos e foi
constatado que em anos de menores precipitações pluviométricas (onde ocorre uma
maior atuação do fenômeno El Niño), é evidenciada uma maior erosão (avanço) da linha
de costa (Galinhos, Guamaré e Macau). Por outro lado, em anos de maiores
precipitações pluviométricas (maior atuação do fenônemo La Niña), registra-se uma
acresção (recuo) da linha de costa (Galinhos, Guamaré e Macau). Desta forma, os
barramentos do rio Açu, e de outras bacias hidrográficas, atuam como anos de menores
precipitações pluviométricas, funcionando como agente redutor de fluxo e energia,
diminuindo a carga de sedimentos, matéria orgânica e água doce para a zona costeira,
acelerando modifições ao sistema morfodinâmico costeiro e a cadeia alimentar do
ambiente estuarino/marítimo. Pode-se concluir que a área sofreu níveis diferenciados de
impacto por ocasião da barragem Armando Ribeiro Gonçalves(AÇU-RN). O frágil
equilíbrio do meio biológico e ecossistemas, encontram-se numa situação limite e em
alguns casos observa-se pleno processo de desequilíbrio, face a ausência de fluxos de
água e sedimentos do rio Açu , em direção a zona costeira.
026 - ESTUDO EMPÍRICO DA FRAGILIDADE DE UM AMBIENTE NATURAL
ANTROPIZADO: O BAIRRO DO PARQUE NOVO SANTO AMARO E SEU ENTORNO
PRÓXIMO
Fernando Nadal Junqueira Villela, Jurandyr Luciano Sanches Ross (USP)
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Palavras chave: área de risco, fragilidade, escorregamento
Este trabalho propõe-se a cartografar uma pequena área de "risco", termo
consagrado e representativo de áreas onde a ocorrência de fenômenos naturais acarreta
perdas sócio-econômicas. Para tal, utiliza-se de meios atribuídos à Geografia Física e
mais especificamente à Geomorfologia, através de um estudo eminentemente
cartográfico, fotointerpretativo e bibliográfico, visando a compreensão geomorfológica do
espaço escolhido (área de estudos), o bairro do Parque Novo Santo Amaro e seu
entorno próximo.
O trabalho aqui apresentado visa fornecer um instrumento básico de
planejamento da área considerada, para possíveis medidas futuras que, se tomadas com
critérios rigorosos e bem intencionados, poderão ter efeito positivo na melhoria das
condições naturais e sociais existentes, visto que através da Geomorfologia é possível a
elaboração de documentos de Planejamento Ambiental.
A área de estudos, exemplo de apropriação indevida do espaço urbano, é
marcada por terrenos vulneráveis à ocupação e instabilidades em relação aos processos
morfodinâmicos; corresponde a um bairro e proximidades situados na zona sul da cidade
de São Paulo, dentro de área de manancial do Reservatório Guarapiranga, em local de
forte rugosidade topográfica, com ocorrência significativa de processos de
escorregamento.
Suas instabilidades e vulnerabilidades correspondem às fragilidades naturais para
com a antropização (ação humana transformadora da Natureza); para a cartografação e
síntese destas fragilidades houve necessidade de apoio teórico-metodológico, que
transformou o objetivo em resultado. A abordagem de Tricart (1977) e as proposições de
Ross (1991, 1992 e 1994) tiveram esta função. Além disso, em razão do meio físico não
se restringir a divisões das ciências, ocorreu também certa aproximação com outros
ramos do conhecimento, como a Geologia, Pedologia e Climatologia.
Em primeiro lugar são colocados os objetivos gerais e específicos do trabalho.
Em seguida há uma descrição teórica, conceitual e técnica dos métodos e metodologia
utilizada, para depois haver uma caracterização da área de interesse e por fim os
resultados sintetizados em produções cartográficas, assim como algumas conclusões
obtidas pelas interpretações.
028 - INCÊNDIOS EM VEGETAÇÃO ENTRE 2000 E 2002, NAS PROPRIEDADES
RURAIS LIMÍTROFES ÀS RODOVIAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE JATAI-GO.
Sebastião Alves Da Silva, Pereira, Iraci Scopel (UFG)
Palavras-chave: Vegetação, Incêndios e Meio ambiente.
A presente pesquisa teve por objetivo, realizar o levantamento dos focos de
incêndios ocorridos no período de 2000 a 2002, nas propriedades rurais que fazem
divisa com as principais rodovias pavimentadas que cortam o Município de Jataí – GO. A
metodologia utilizada foi a de amostragem sistemática, aplicando-se um questionário em
50 propriedades rurais. Como resultado constatou-se a ocorrência de 22 focos de
incêndios nas 50 propriedades rurais pesquisadas, sendo que 15 destes aconteceram
pelo menos uma vez em cada propriedade pesquisada; 28% das ocorrências dos
incêndios tiveram origem de causas desconhecidas e 14% provocados por tocos de
cigarros, segundo os entrevistados. Cerca de 40% dos incêndios foram debelados por
objetos como abafadores, galhos de árvores, etc., e 36% extintos por maquinarias
utilizando-se trator com lâmina, com grade e/ou arado. O Corpo de Bombeiros foi
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acionado em apenas 36% dos casos de incêndios e 53% das pessoas entrevistadas nas
propriedades relataram que o trabalho dos bombeiros foi bom. As medidas de
prevenção, adotadas nas propriedades rurais, não foram adequadas para protegerem a
vegetação do cerrado e as culturas anuais dos incêndios que surgem às margens das
rodovias da região.
029 - A FRAGILIDADE AMBIENTAL NO PONTAL DO PARANAPANEMA:UM ESTUDO
DE CASO APLICADO ÀS TAXAS DE INFILTRAÇÃO E À RESISTÊNCIA DO SOLO NA
BACIA DO RIBEIRÃO BONITO, NO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Rosangela do Amaral, Jurandyr Luciano Sanches Ross (USP)
Palavras-chave: Fragilidade Ambiental, Resistência do solo à erosão, Infiltração.
Localizado no extremo Oeste do Estado de São Paulo, o Pontal do
Paranapanema é uma área degradada caracterizada por pastagens extensivas em
relevo de colinas amplas com intensos processos erosivos. O desmatamento gerado
pela ocupação desordenada e irregular, que se deu com a apropriação irregular de parte
das terras da região e a construção da Estrada de Ferro Sorocabana no início do século,
acabou por agravar os processos erosivos dos solos bastante suscetíveis.
O objetivo desta pesquisa é analisar as fragilidades ambientais naturais perante
as intervenções antrópicas na Bacia do Ribeirão Bonito, no município de Teodoro
Sampaio. Nessa bacia ocorrem predominantemente três tipos de uso da terra: a área
restrita ao Parque Estadual do Morro do Diabo, destinada à preservação da fauna e
flora, as pastagens e as agriculturas diversificadas. Em uma primeira etapa foram
efetuados estudos sobre a fragilidade para estabelecer as diferenças entre esses usos e
os efeitos erosivos sobre cada um deles.
O potencial natural à erosão é definido pelas características climáticas,
pedológicas e geomorfológicas combinadas. A instabilidade emergente, definida pelos
fatores antrópicos, combina o potencial natural com o uso empregado ao solo.
Para a análise, foi utilizado o Sistema de Informações Geográficas (SIG) SPRING
3.6, desenvolvido pelo INPE, que possibilitou a confecção da carta síntese, Carta das
Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial e Emergente, derivada da base de
dados previamente digitalizada.
O resultado da pesquisa anteriormente desenvolvida comprova as influências do
subsolo arenoso nos tipos de solo encontrados na região, com composição
granulométrica de cerca de 80% de areia e do tipo de uso da terra implantado,
basicamente a pastagem, como propulsores dos processos erosivos na área de estudo.
O que se pretende, nesta etapa é alcançar outros resultados, porém
complementares aos dados já analisados, através de estudos de infiltração e resistência
dos solos à erosão.
031 - INTERCEPTAÇÃO E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DA PRECIPITAÇÃO
NA MATA ATLÂNTICA DO MACIÇO DA PEDRA BRANCA, RJ.
Elisangela da Silva, Andréa Teixeira de Figueiredo Cintra, Carmem Lucia Porto da
Silveira, Rogério Ribeiro de Oliveira (PUC-RJ)
Quando a chuva incide sobre uma floresta, parte é interceptada pelas copas das
árvores e sua qualidade é alterada durante a breve interação da água com a superfície
dos tecidos. Por outro lado, a proximidade de fontes de poluição pode alterar a
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qualidade da água, pela deposição de poluentes atmosféricos ocasionando a chamada
chuva ácida. No presente trabalho, a avaliação da interceptação da água de chuva pela
vegetação foi feita em dois trechos de Mata Atlântica localizados no Camorim (Maciço da
Pedra Branca, Rio de Janeiro) em duas distintas posições geomorfológicas (divisor de
drenagem e fundo de vale) com a utilização de 12 pluviômetros por área.
A precipitação total quinzenal variou entre 0 mm a 107 mm, considerando-se o
período de 20/01/03 a 4/07/03. A interceptação máxima da chuva pela copa das árvores
foi de 29,3% no divisor de drenagem e 47,8% no fundo de vale, assumindo valores
médios de 13,3% e 29,7%, respectivamente. Com relação à qualidade físico-química da
água de chuva, os valores de pH oscilaram entre 3,0 e 5,17. Considerando-se que a
chuva com pH inferior a 5,6 é considerada como chuva ácida, todos os eventos medidos
encontram-se dentro desta categoria. A condutividade da chuva que incide sobre a área
variou entre 14,3 e 1.099 µS.
O pH da chuva de lavagem das copas oscilou entre 5,68 e 6,72 no fundo de vale
e entre 5,34 e 6,12 no divisor de drenagem. Correlacionando-se os valores de pH com
os de condutividade, no fundo de vale encontramos R2= 0,7; no divisor R2 = 0,63 e para
a precipitação total o valor foi de R2 = 0,53. Conclui-se, portanto que o fato da chuva
atravessar a copa das árvores altera o seu pH, elevando-o em relação à precipitação
total e contribuindo, portanto, para perder a característica de chuva ácida.
032 - DISPOSIÇÃO DE DEPÓSITOS DE LEQUE ALUVIAL COM GRAUS DE
ALTERAÇÃO DIFERENCIADA NA PLANÍCIE DO RIO ITOUPAVA - SUL DO ESTADO
DE SANTA CATARINA.
Marga Eliz Pontelli (UNIOESTE), Jöel Pellerin (UFSC)
PALAVRAS CHAVE: Leque aluvial, alteração, disposição de depósitos.
A planície do Rio Itoupava representa parte dos depósitos aluviais costeiros sul
catarinense, constituindo imenso avental aluvial formado pela interdigitação lateral de
leques confinados em vales individuais (Duarte, 1995). Estudo realizado nos vales
individuais dos rios Amola Faca e Rocinha (setor proximal da planície), baseado no grau
de alteração dos materiais (Pontelli, 1998), mostrou cinco unidades estratigráficas, desde
depósitos com materiais completamente alterados (Unidade I), até aqueles encontrados
no canal atual (Unidade V). Verificou-se que os depósitos da Unidade I predominam no
setor proximal, confinados nos vales individuais e demonstrando nítida associação com o
nível topográfico mais elevado dessas planícies – terraços aluviais. Já a Unidade II –
depósitos com alteração moderada dos clastos, distribui-se no setor proximal de forma
intermediária entre o canal atual e os depósitos da Unidade I. Nessas duas unidades a
morfologia superficial dos depósitos de leque apresenta-se com lóbulos bem
individualizados. A Unidade III, depósitos fracamente alterados, aparece com nítida
morfologia plana e distribuição espacial alongada. Os materiais da Unidade IV, clastos
com córtex levemente descolorido, aparecem no setor proximal como baixos terraços,
distribuídos ao longo do leito maior do canal atual. A Unidade V corresponde aos
materiais que integram o canal atual dos rios. O mapeamento estendido para toda
planície do Rio Itoupava (vales isolados vizinhos e setor de jusante) confirma disposição
das unidades estratigráficas I e II, e sua relação com a topografia no setor proximal,
conforme registrado nos vales do Amola Faca e Rocinha. No setor mediano a Unidade I
distribui-se como manchas descontínuas, predominando a distribuição de materiais da
Unidade II. Nesse setor a morfologia dos lóbulos é mais suave e os terraços mostram-se
pouco nítidos comparado ao proximal. Não são observados no setor mediano e distal
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dos depósitos de leque do Rio Itoupava materiais referentes a Unidade III. A Unidade IV
mostra continuidade para jusante em toda a extensão da planície de leque.
034 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ARROIO
CARAGUATAÍ/RS
Lourenço da S. L. Corrêa; Denílson Kulman; Luis Eduardo de S. Robaina
Os estudos morfológicos são uma importante ferramenta para o planejamento e
gestão, pois, permitem definir as potencialidades e limitações nas áreas sobre o uso e a
ocupação do meio ambiente. Devemos entender que o meio ambiente é um determinado
espaço que deve apresentar um equilíbrio dinâmico entre os aspectos físicos, bióticos e
antrópicos se organizando em um sistema de relações complexas e mutáveis.
A área geograficamente localiza-se ao norte do município de Manuel Viana, sendo
delimitado pelas coordenadas geográficas: 29º20’00” e 29º36’07” de lat. Sul e 55º32’01”
e 55º18’44” de long. Oeste.
A bacia do Arroio Caraguataí está contida em uma área em que diversos autores
discutiram a origem e a evolução dos problemas ambientais ocorrentes na região. Já
trabalharam sobre este tema, João José P. Souto (1985); Veiga et al. (1987) Gonzaga e
outros (1995), Medeiros et al. (1995), destaca-se a contribuição de Suertegaray realizada
de 1982 até 1992, quando lançou o livro “Deserto Grande do Sul” (1992). Recentemente
podemos citar o Atlas da Arenização (org. Suertegaray, Guasselli & Verdum, 2001) e
Holz & De Ros (2002) que abordaram o tema.
O estudo tem como objetivo o desenvolvimento de um mapeamento morfológico
e a compreensão dos processos erosivos existentes na bacia hidrográfica Arroio
Caraguataí, para observar o seu grau de degradação da bacia, que compõem a margem
direita do Rio Ibicuí, na porção oeste do RS
037 - IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS x EDIFICAÇÕES EM APP – UM ESTUDO DE
CASO NO BAIRRO BINGEN – MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS - (RJ)
Marcelo Teixeira Lopes, Carolina Porto Teixeira, Marina de º Mendonça, Antonio Jose
Teixeira Guerra (UFRJ), Laís Catherine Sonkin, Luis Fernando H. Gonçalves (CREA-RJ)
Petrópolis está inserida no complexo geomorfológico da Serra do Mar, com
altitude média de 845m, apresentando clima mesotérmico superúmido com pluviosidade
aproximada de 2.200mm (NIMER,1979).
A área de estudo em questão possui aproximadamente 1,5Km2, com Floresta de
Mata Atlântica em topo de morro. Está consolidada sobre um maciço de granito que
divide os Bairros Bingen e Quitandinha em Petrópolis, sendo pelo artigo 2º do Código
Florestal – Lei 4771/65, uma Área de Proteção Permanente (APP).
Nesta APP foi construído, pela Prefeitura de Petrópolis, um conjunto habitacional
com o objetivo de assentar famílias desabrigadas pelas chuvas ou que residissem em
áreas de risco. Trata-se de uma construção ilegal.
O objetivo deste trabalho é demonstrar que a urbanização sem um Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) em uma APP, pode acarretar e/ou intensificar diversos impactos
sócio-ambientais.
Para o desenvolvimento deste trabalho foi feito o diagnóstico do meio físico
(clima, vegetação, geologia e geomorfologia), através de trabalhos de campo e
levantamentos bibliográficos, e do meio social (renda, saúde, educação, etc) pela
aplicação de questionários.
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Na avaliação ambiental, constatamos problemas como a intensificação local de
movimentos de massa e rolamento de blocos sobre residências, transbordamento de
rios, enxurradas descalçando ruas, poluição de mananciais, desmatamento local, entre
outros.
Na avaliação social, verificou-se que, o assentamento de famílias em um espaço
planejado pelo governo não lhes garantiu melhorias em qualidade de vida. Foi
constatado um grande déficit de emprego ou renda fixa, transporte, educação, saúde,
bem como problemas estruturais nas residências: má qualidade, dimensões
inadequadas as famílias, umidade e mofo, baixa resistência a tempestades, bem como o
funcionamento de uma pedreira no maciço ocasionando rachaduras nessas casas, entre
outros.
Desta forma, comprovamos um tratamento inadequado dessas famílias e do meio
ambiente pela Prefeitura Municipal, e a necessidade da fiscalização pelos órgãos
competentes sobre áreas de preservação ambiental.
040 - AVALIAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO DE UMA ESCOLA DE LATA
Vinicius Leandro M. Madazio, Carina Inserra Bernini, Paola Rodrigues Samora, Patrícia
Barbosa Fernandes, Tarik Rezende de Azevedo (USP)
Palavras-chave: microclimatologia, conforto térmico, climatologia aplicada
Equipe de alunos de graduação monitora e avalia o conforto térmico de salas de
aula de uma Escola Municipal da Favela de Paraisópolis, São Paulo, SP, com rede de
termômetros e termógrafos. Foi estudado um exemplar de uma série de edifícios
escolares baseados em estrutura metálica com vedos e cobertura de chapa de aço
galvanizado. Foram construídos em caráter emergencial e temporário durante as duas
gestões municipais anteriores, mas ainda estão em pleno uso. Confirma-se a
insalubridade e inadequação dos ambientes internos aos fins a que se destinam.
041 - O RITMO DA ATIVIDADE URBANA E A CONCENTRAÇÃO DE OZÔNIO NA
CAMADA DE MISTURA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO E
ARREDORES
Tarik Rezende de Azevedo (USP)
Palavras-chave: clima urbano, ozônio troposférico, poluição atmosférica.
Temos estudado como o ritmo da atividade urbana e as brisas interferem na
distribuição espacial e temporal dos poluentes atmosféricos na Região Metropolitana de
São Paulo (SP) e seus arredores. Neste texto tratamos da concentração horária do
ozônio na camada de mistura, determinada em estações de superfície. Nos defrontamos
com o fato de que a concentração de ozônio na camada de mistura urbana é
inversamente proporcional à intensidade relativa da atividade urbana em regiões
densamente urbanizadas. Discutem-se duas hipóteses explicativas para o fenômeno,
contrapondo com a concentração horária de outros gases, sobretudo dos óxidos de
nitrogênio e hidrocarbonetos.
042 - POSIÇÃO NA VERTENTE E DESEMPENHO TÉRMICO DE HABITAÇÕES COM
TECNOLOGIA CONSTRUTIVA SEMELHANTE
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Eric Macedo Massa, Adriana Midori Nakanishi, Encarnação Amélia F. Barreto, Tarik
Rezende de Azevedo, Thiago Oller de Castro (USP)
Palavras-chave: microclimatologia, conforto térmico, climatologia aplicada
Equipe de alunos de graduação monitora e avalia o conforto térmico de
habitações em anfiteatro de curso de água de primeira ordem na Favela de Paraisópolis,
São Paulo, SP, com rede de termômetros e termógrafos instalados ao longo de um
transecto do topo de uma vertente à outra. Foi investigada a hipótese de que habitações
com tecnologia e padrão construtivos semelhantes teriam desempenho térmico
diferenciado de acordo com sua posição no relevo local. Isto ocorreria em função da
variação do ângulo e período de insolação e da drenagem de ar frio para o fundo do vale
em noites de céu claro.
043 - DESEMPENHO TÉRMICO DE HABITAÇÕES DE FAVELA EM FUNÇÃO DO
PADRÃO CONSTRUTIVO - PARAISÓPOLIS - SP
Hans Christoph Guillaumon Dechandt, Fábio Hideki Kinoshita, Daniel Hideki Bando, Tarik
Rezende de Azevedo (USP)
Palavras-chave: microclimatologia, conforto térmico, climatologia aplicada.
Equipe de alunos de graduação monitora e avalia o conforto térmico em ambiente
interno de longa permanência de cinco habitações com tecnologia e padrão construtivos
diferentes em fundo de vale na Favela de Paraisópolis, São Paulo, SP, usando rede de
termômetros e termógrafos. Procurou-se isolar a influência da orientação da vertente e
posição, instalando-os num mesmo quarteirão com declividades muito baixas. Este
trabalho constitui, com outros, investigação preliminar para isolar e caracterizar os
controles climáticos cuja variação espaço-temporal seja significativa a ponto de
influenciar a ocorrência e distribuição de doenças respiratórias em populações de baixa
renda, com vistas a investigações sistemáticas de caráter mais amplo.
045 - VARIÁVEIS GEOLÓGICAS NA ESTRUTURAÇÃO DOS PADRÕES DE CANAL DO
RIO MOGI GUAÇU/SP.
Márcio Henrique de Campos Zancopé (UNESP), Archimedes Perez Filho (UNICAMP)
Palavras-chave: Geomorfologia Fluvial; Sistema Fluvial; Canal fluvial.
Este trabalho evidencia relações do substrato geológico na estruturação dos
diferentes padrões de canal do Rio Mogi Guaçu. O Rio Mogi Guaçu na região centronordeste do Estado de São Paulo, nasce a aproximadamente 1.510m de altitude, na
Serra da Mantiqueira, no SO de Minas Gerais. Percorre aproximadamente 520Km até
desaguar no Rio Pardo, na região NE do Estado de São Paulo, a 483m de altitude.
Com base em fotografias aéreas (IAC/SP de 1962) escala aproximada de
1:25.000, realizou-se a interpretação dos padrões do canal do Mogi. A partir de cartas
topográficas 1:50.000 (IBGE) e 1:10.000 (IGC/SP) realizou-se levantamento
morfométrico e cálculo dos Índices de Sinuosidade (Is=cc/cv), que aliados a
fotointerpretação, permitiram a definição dos padrões do canal. Estruturas geológicas e
litologias por onde percorre o Mogi foram identificadas pelos mapas geológicos do
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Radambrasil Vol. 32 (1983) escala 1:1.000.000 e do DAEE/Unesp-ICGE, escala
1:250.000, folhas Ribeirão Preto, Campinas e Araraquara.
Identificou-se sete padrões de canal no Mogi Guaçu. De montante para jusante
seguem os padrões: Alto curso (Is=1,422), tortuoso alternado por meandros em planícies
alveolares; Contato Serra-Depressão (Is=1,33), tortuoso, alinhado com vale estreito;
ambos sobre rochas do Complexo Cristalino Amparo, Pinhal e Itapira; Meandros de
Conchal (Is=1,566), com meandros em ampla planície; Meandros de Leme (Is=1,478),
com meandros encaixados de elevada amplitude; ambos sobre sedimentos do Grupo
Tubarão, solados por intrusões básicas; Boqueirão de Porto Ferreira (Is=1,2), tortuoso
com vale estreito; marcado por intrusões básicas e sedimentos Paleo-Mesozóicos da
borda da depressão paulista; Meandros de Jataí (Is=2,13), com meandros harmônicos
em ampla planície; sobre sedimentos da Formação Botucatu; e, Foz do Mogi (Is=1,042),
retilíneo e vale estreito, solado pelos basaltos da Formação Serra Geral.
Constata-se que o substrato geológico e a tectônica se comportam como
variáveis fundamentais no estabelecimento dos padrões de canal do Rio Mogi Guaçu.
046 - PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA NA MATA ATLÂNTICA EM DOIS SÍTIOS
GEOMORFOLÓGICOS NO MACIÇO DA PEDRA BRANCA, RJ.
Gisela Vieira Macedo, Rogério Ribeiro de Oliveira (PUC-RJ)
Palavras-chave: serapilheira, fundo de vale, divisor de drenagem.
Nos ecossistemas florestais, a matéria orgânica representa um componente de
importância vital para a maioria dos processos funcionais que ocorrem no solo, sendo
que a maior contribuição para a formação das camadas do solo das florestas é dada
pela serapilheira. O papel mais importante da serapilheira dentro do ecossistema é
manter a circulação de nutrientes e a transferência de energia entre solo e planta,
funcionando como combustível para os ciclos de nutrientes nos horizontes superiores do
solo. O Maciço da Pedra Branca, possui características físicas bem representativas da
Mata Atlântica e um relevo formado por diversos sítios geomorfológicos, que influenciam
diretamente na funcionalidade da vegetação, devido à distribuição de umidade no
ecossistema. O presente estudo realiza um monitoramento da produção de serapilheira,
no Maciço da Pedra Branca, RJ, comparando dois trechos de floresta secundária,
localizados em dois ambientes geomorfologicos distintos, um fundo de vale e um divisor
de drenagem, inseridos em um vale suspenso a cerca de 200 m de altitude.
O objetivo deste estudo é investigar a resultante ecológica do posicionamento
geomorfológico sobre a funcionalidade da Mata Atlântica no Maciço da Pedra Branca,
com ênfase na ciclagem da matéria orgânica no ecossistema. A serapilheira produzida
está sendo monitorada quinzenalmente pelo método dos coletores de resíduos florestais
( litter traps) e estão sendo utilizados 12 coletores em cada área, totalizando 24 coletores
com 0,25 m2.
A produção de serapilheira, até o presente momento, foi de 7.489 e 7.090 kg/ha,
respectivamente no fundo de vale e divisor de drenagem. A fração folhas e galhos foram
as mais preponderantes, as folhas corresponderam a 42% e 58% e galhos 25% e 20%
respectivamente nas duas áreas. Os resultados encontrados indicam que o
posicionamento geomorfológico (divisor de drenagem versus fundo de vale) não é
estatisticamente significativo para a diferenciação ecológica no que se refere à produção
de serapilheira.
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047 - ANÁLISE DO PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB
ATRAVÉS DE INDICADORES SÓCIO-AMBIENTAIS
Joel Silva dos Santos, Eduardo Rodrigues Viana de Lima (UFPB)
Palavras-chave: desertificação, Picuí/PB, indicadores sócio-ambientais
O município de Picuí/PB, localizado na microrregião do Seridó Oriental Paraibano,
por suas características geo-ecológicas e pela forte pressão antrópica sobre os recursos
naturais, é considerada uma área susceptível à desertificação. Buscando averiguar se
realmente está ocorrendo este tipo de problema na área em questão, o presente
trabalho tem como objetivo utilizar metodologia que define um índice de desertificação,
que difere de índices de propensão, quando indicadores são avaliados quanto a sua
mudança no tempo, visto que a desertificação é um fenômeno que pode evoluir no
tempo e no espaço. A metodologia se baseia no uso de quatro indicadores, quais sejam:
de degradação ambiental, de agricultura, econômicos e sociais. Considerando que para
avaliar a ocorrência de desertificação na área de estudo vai ser utilizada a variável
tempo, pretende-se fazer uso de recursos disponíveis, tais como produtos cartográficos,
de sensoriamento remoto e dados censitários referentes a pelo menos três momentos,
início da década de 70, início da década de 90 e do ano de 2000. Para cada momento
serão gerados mapas que servirão de base para, quando integrados, possibilitarem a
geração de um índice final de desertificação para a área de estudo. Para a integração
das informações espaciais e não-espaciais, serão utilizadas técnicas de
geoprocessamento. Os resultados esperados, com base na metodologia utilizada, que
faz uso tanto de informações ambientais quanto sócio-econômicas, são a constatação
da existência do fenômeno na área de estudo, assim como sua extensão e seu grau de
evolução. A partir dos resultados obtidos, pretende-se ainda propor medidas que
auxiliem na adoção de políticas públicas em áreas com problemática semelhante,
visando assim o desenvolvimento sustentável das mesmas.
048 - AS MAIS RECENTES CALAMIDADES PLUVIAIS OCORRIDAS EM PETRÓPOLIS:
OS EPISÓDIOS DE 2001 E 2003
Lucy Pinto Hack, Silvia Neves, Maria Hercília Hutter (PUC-RJ)
Palavras – chave: Calamidade – Pluviosidade – Petrópolis
Petrópolis, localizado no Estado do Rio de Janeiro, a 895 metros de altitude
apresenta um traçado urbano encaixado no vale do rio Piabanha, modelado pela
acidentada topografia da Serra dos Órgãos. As calamidades pluviais ocorridas em
dezembro de 2001 e janeiro de 2003 caracterizaram-se por chuvas altamente
concentradas. A dinâmica atmosférica regional e local explica os eventos pela atuação
de frentes frias em ambas ocasiões. Em 2001 a chuva torrencial iniciou-se às 18:00
horas do dia 23 de dezembro totalizando 300 mm em 04 dias no bairro Quitandinha, o
mais assolado por deslizamentos de terra. No dia 11 de janeiro de 2003 a chuva teve
início às 00:00 horas resultando em outra calamidade, registrando 155 mm em 24 horas
no bairro Duarte da Silveira ocasionando também o registro de maior número de
deslizamentos de terra. Como conseqüência, a região sempre duramente castigada por
inundações e deslizamentos de terra, contabilizou em 2001, 48 mortes, 32
desaparecidos e 661 desabrigados. Em 2003 houve o saldo de 17 óbitos e 276
desabrigados. Nos dois anos, as principais áreas atingidas pelas chuvas foram
Quitandinha, Bingen, Morin, Lopes Trovão, Valparaíso, Centro, Capela, Estrada do
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Contorno, Corrêas, Itaipava e Pedro do Rio. Espera-se, através de uma reflexão crítica a
compreensão do problema da ocupação desordenada nos espaços urbanos sob
impactos pluviais concentrados, o que exige planos de ocupação urbana adequada aos
problemas ambientais locais e respeito a estes planos pela população e autoridades. O
que parece não ocorrer em Petrópolis.
054 - UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS GEOGRÁFICOS DE INFORMAÇÕES NA
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA ÁREA DE PRESVAÇÃO AMBIENTAL
DA CACHOEIRA DO FORMOSO – TAQUARA PRETA
Leonardo Martins Cintra, Juliana Coutinho Abdalla Guiseline, Sebastião de Oliveira
Meneses (UFJF)
PALAVRA-CHAVE: APA, planejamento ambiental, geoprocessamento.
A preocupação com as questões ambientais é antiga, mas só agora estamos
realmente nos conscientizando da importância da preservação de nossos recursos
naturais. Por isso a legislação ambiental brasileira é uma das mais abrangentes e está
se adequando cada vez mais, tendo em vista o grande número de ocorrência de
impactos ambientais em nosso meio.
O presente trabalho aborda a necessidade de se adotar medidas de preservação
e de desenvolvimento sustentável do patrimônio ambiental do município de Aracitaba,
buscando desenvolver capacitação científica, técnica e institucional que possibilitem o
planejamento e implementação de medidas adequadas à conservação e manejo de
remanescentes de Mata Atlântica, através de atividades de pesquisa, educação
ambiental e atrativos para sua auto-sustentabilidade.
Diante do exposto, observamos a necessidade de se ordenar a utilização desses
resquícios, procurando dimensionar o aproveitamento de cada recurso, de acordo com
sua máxima produtividade, em termo de reservas futuras.
É interessante mencionar que uma das vantagens da criação de APA's verificadas as condições exigidas em Lei - é que ninguém é desapropriado de suas
terras e muito menos exige que alguém saia. Pelo contrário, as APA's podem contribuir
em muito para a fixação do homem à sua terra, incentivando ainda a implantação de
atividades sócio-econômicas sustentáveis. Deste modo, foi proposta a criação da Área
de Proteção Ambiental Cachoeira do Formoso/Taquara Preta.
As áreas propostas ao zoneamento foram selecionadas a partir da análise
integrada de um volumoso banco de dados, no qual vem se tornando necessária a
utilização de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), pois assim torna-se possível o
ordenamento lógico desses dados e a execução de vasta gama de análises lógicas
sofisticadas.
Cabe ressaltar que o trabalho está inserido no contexto das propostas abordadas
na Convenção da Biodiversidade realizada no Rio de Janeiro em 1992.
055 - URBANIZAÇÃO E DESEQUILÍBRIO SÓCIO – AMBIENTAL NA MICROBACIA DO
RIBEIRÃO DO YUNGUE, JUIZ DE FORA (MG)
Liliane Rinco, Sebastião de Oliveira Menezes (UFJF)
Palavras Chave: Escoamento superficial, erosão, geoprocessamento.
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É notório que o modelado que a superfície terrestre apresenta, assim como os
processos morfogenéticos atuantes em um determinado perfil topográfico, são fatores
relevantes que condicionam as atividades humanas, as formas de organização do
espaço e as diferentes categorias de uso do solo.
A ocupação desordenada e ilegal de áreas geologicamente desfavoráveis,
associada às intensas chuvas de verão têm causado perdas humanas e inúmeros
prejuízos materiais. Isto porque, no estágio de urbanização em que nos encontramos, a
forma e o modelo de parcelamento, a ocupação e o uso do solo influenciam diretamente
a funcionalidade e a qualidade de vida.
Em Juiz de Fora (MG), a intensificação do processo de urbanização nas últimas
décadas, tornou-se responsável pela incorporação à sua malha urbana de áreas pouco
propícias à ocupação, como as encostas íngremes que apresentam elevadas
declividades. A microbacia formada pelo Ribeirão do Yungue, localizada no setor leste
da cidade, é um exemplo concreto deste problemático quadro. Este local, apresenta um
dos maiores índices de encraves de assentamentos sub-normais que configuram um
cenário marcado por um crônico desequilíbrio sócio – ambiental. Visto que, a
geomorfologia da área somada à ocupação inadequada do solo, dotam a região de uma
intensa dinâmica superficial que tornam freqüentes os processos erosivos e os
movimentos de massa.
O propósito deste trabalho foi efetuar um diagnóstico das alterações ambientais,
condicionadas pelas formas de uso e ocupação na bacia do Yungue. Assim, inicialmente
procuramos caracterizar as atividades antrópicas e seus efeitos na rede de drenagem
local. Especificamente, tentamos demonstrar como a atuação humana influencia as
condições de escoamento superficial e, consequentemente, governa os processos
erosivos da região. Para isto, nos apoiando em técnicas de geoprocessamento,
confeccionamos cartogramas de usos pretéritos e do presente que foram utilizados na
visualização e interpretação dos cenários que compõem a referida bacia.
061 - INVESTIGAÇÃO SOBRE A ORIGEM DE FORMAS DENUDACIONAIS EM
CABECEIRAS DE DRENAGEM.
Rogério Elias Soares, Dirce Maria Antunes Suertegaray, Nina Vilaverde Fujimoto, João
Osvaldo Rodrigues Nunes (UFRGS)
Palavras Chave: bacia hidrográfica, formas denudacionais e sedimentologia
Para o estudo de formas denudacionais em cabeceiras de drenagem, considerarse-á a Geologia e a Geomorfologia do terreno, onde se identificam zonas de
cisalhamento frágeis, degraus de abatimento e rupturas de declive, ora influenciadas
pela conformação neotectônica, ora conformadas pelas características do solo ou do
capeamento litólico. Neste sentido, resolveu-se por trabalhar em uma zona de interface
entre Planalto e Depressão Periférica (províncias fisiográficas do Rio Grande do Sul). O
estudo de caso escolhido localiza-se na bacia hidrográfica do Arroio Puitã, que drena
suas águas para o Rio Itu, e que é localizado entre as coordenadas 28º 15’00” S e
29º15’00” de Latitude e 55º 15’00” e 55º 35’00” W de longitude, com área de 39.424,5
há, ao Sul-Sudeste do município de Santiago, onde estruturam-se formas denudacionais
no relevo, marcadas por feições alongadas ou semicirculares caracterizadas por rupturas
de declive, rebaixamento da superfície e degraus de abatimento, originadas
possivelmente em áreas de cisalhamento com percolação hídrica e intenso
intemperismo.
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Nossa metodologia de trabalho consiste basicamente em revisão bibliográfica,
trabalho de campo, análise do solo e interpretação de fotografias aéreas, que derivarão
na representação da composição sedimentológica do solo e no mapeamento dos
processos/formas estudados, segundo a proposta de Taxonomia do relevo de Ross
(Ross, 1992). No trabalho de campo coletou-se quatro testemunhos, a jusante e a
montante dos degraus de abatimento, divididos em dois pontos de coletas. Em
laboratório os testemunhos foram submetidos à análise sedimentológica, que é dividida
em análise granulométrica [Stokes e Wentworth] e mineralógica. Atualmente está
concluída a primeira fase, donde derivaram representações estratigráficas [Color chort],
dados estatísticos [PANICOM] e representações gráficas de composição granulométrica
[Office]. O mapa está sendo desenvolvido a partir das informações já dispostas,
juntamente com a análise de fotos aéreas e com o cruzamento de dados obtidos a partir
do Atlas da Arenização (Suertegaray et alli, 2001).
063 - A ANÁLISE SISTEMICA NO ESTUDO DA FRAGILIDADE DO CERRADO NA
REGIÃO DE SÃO CARLOS – SP.
Felipe Barozzi Seabra, Prof. Dr. Archimedes Perez Filho (UNICAMP)
Palavras-chave: Arenização; Topossequência; Vertente.
A fragilidade do Cerrado frente a processos erosivos foi objeto de estudo em dois
anos de pesquisa junto a PIBIC/CNPq. Com base na perspectiva sistêmica
comprovamos em diferentes escalas, uma intrínseca relação da cobertura vegetal
(variações fisionômicas do cerrado) com a variação da textura dos solos encontrados na
área (PEREZ FILHO 1982). Isso nos permitiu o entendimento de processos dinâmicos do
Geossistema em estudo, principalmente os de caráter erosivos.
065 - INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO DAS PRECIPITAÇÕES NA ANÁLISE DE
SUSCEPTIBILIDADE À ENCHENTES E DESLIZAMENTOS EM ZONAS
SUBTROPICAIS: O CASO DA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
Edna Lindaura Luiz (UNESC), Maria Lúcia de Paula Herrmann (UFSC)
Palavras-chaves: Áreas de risco a enchentes e a deslizamentos; Comportamento da
precipitação; Sistemas atmosféricos responsáveis por precipitações excepcionais
A ocorrência de enchentes e deslizamentos em zonas tropicais, subtropicais e
temperadas úmidas é conseqüência de episódios de precipitações intensas e/ou
contínuas, isto leva à necessidade de um maior conhecimento sobre o regime de
precipitações destas zonas para auxiliar no reconhecimento de áreas de riscos aos
fenômenos citados. Contudo, a caracterização da precipitações não deve ser apenas
uma análise estatísticas de dados anuais ou mensais, como o cálculo de médias e de
desvio padrão, mas deve levar em conta uma análise de um conjunto de dados anuais e
mensais em termos de ritmos e tendências de períodos mais secos e úmidos. É
importante ainda conhecer quais os sistemas atmosféricos que provocam as maiores
precipitações na área ou que desencadeiam enchentes e/ou deslizamentos. Outro fato
que deve ser levado em consideração é a direção que o sistema atmosférico
responsável pelo evento de precipitação está chegando para fazer a relação com as
características do sítio, como a presença de elevações e/ou de bacias hidrográficas com
conformação e características susceptíveis à enchentes, por exemplo.
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Neste trabalho, são apresentados os resultados da análise de susceptibilidade da
Região da Grande Florianópolis a sofrer deslizamentos e enchentes a partir da
sistematização de dados de precipitações em termos de ritmos e tendências, da
identificação dos sistemas atmosféricos responsáveis por precipitações que já
provocaram tais eventos na área e do levantamento da fisiografia dos sítios mais
atingidos ou que podem ser atingidos por deslizamentos e enchentes.
Os resultados preliminares obtidos são promissores na identificação e no
monitoramento de áreas de riscos a deslizamentos e enchentes na Região da Grande
Florianópolis.
068 - INFLUÊNCIA DO TIPO DE OCUPAÇÃO DO SOLO SOBRE ALGUMAS
VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NO CAMPUS DA UFMG
Alexandre Abreu Lima B. de Vasconcelos, Ana Paula Siqueira Mateus, Bárbara Lúcia
Pinheiro de Oliveira França, Cristiano Fernandes Ferreira, Eber José de Andrade Pinto,
Fábio da Cunha Garcia, Fernanda Maria Belotti, José Geraldo de Moraes, Lucilene
Batista Lopes, Maria Augusta Fernandes Emediato, Magda L. Abreu,Mateus de Rezende
Santos (UFMG)
Palavras-Chave: Clima Urbano, Campo Térmico
Os diferentes tipos de ocupação das cidades influenciam significativamente o
clima local fazendo com que o espaço urbano apresente condições climáticas bastante
heterogêneas. Esse trabalho apresenta os resultados de um experimento que foi
realizado no campus da UFMG em Belo Horizonte com o objetivo de analisar a influência
da ocupação de seu espaço físico nas condições climáticas locais, avaliando o
comportamento de cinco parâmetros meteorológicos.
Foram coletados dados de temperatura do ar, umidade relativa, nebulosidade,
direção e velocidade do vento (Escala Beaufort) em sete pontos diferentes do campus
no dia 10/06/2003 entre 8 e 20 horas com discretização de meia hora. Os mesmos
parâmetros também foram obtidos, no período de 04 a 12/06/2003, de seis estações
meteorológicas operadas sistematicamente, sendo cinco externas ao campus. Foram
também armazenadas, para o mesmo período de 04 a 12/06/2003, imagens do satélite
GOES, canais 3 (Vapor d’água) e 4 (infra-vermelho) com intervalo de 3 horas, cartas
sinóticas disponibilizadas pela Marinha do Brasil e previsões numéricas de tempo em
escalas globais e regionais do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – CPTEC/INPE.
Os resultados obtidos indicaram que as variações climáticas observadas no
campus da UFMG sofrem influência do tipo de superfície, da ocupação do solo e dos
materiais que formam o campus e seu entorno. As áreas mais vegetadas apresentaram
valores de maiores valores de umidade relativa e menores valores de temperatura média
do ar. Contrastando essa condição maiores temperaturas médias e menores valores de
umidade relativa do ar, foram observadas em áreas mais urbanizadas. Os dados
sinóticos indicaram que o predomínio, sobre o campus, dos ventos de NE e E originou-se
da ação do anticiclone subtropical do Atlântico Sul. Observou-se, como esperado, uma
relação inversa entre a temperatura e a umidade relativa do ar.
070 - ANÁLISE INTEGRADA DAS MUDANÇAS OCORRIDAS NA PAISAGEM
LITORÂNEA DO PECÉM NO PERÍODO DE 1970 A 2003.
Maria Flávia C. de Albuquerque, Fábio Perdigão Vasconcelos (UECE)
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A cidade de Pecém apresenta um crescimento populacional desordenado com a
construção de residências, loteamentos e instalação de infra-estrutura turística sobre a
superfície do campo de dunas móveis. Juntamente a esses processos, temos ainda a
recente instalação de um complexo industrial e portuário que ocupa uma larga faixa da
região de berma e dunas. Como conseqüência, a fixação dessas dunas ocasionou o
barramento de sedimentos que se destinavam à praia do Pecém. Com isso, obteve-se
um processo erosivo que consumiu em 10 anos, uma faixa de mais de 150 metros de
praia. Logo, o principal objetivo desse trabalho é analisar de forma integrada os fatores
naturais e sócio-econômicos que atuam na faixa costeira do Pecém, verificando os
impactos positivos e negativos decorrentes desses processos para propor uma gestão
integrada dessa zona costeira. Os objetivos específicos são identificar a ocupação do
solo e as modificações ocorridas na zona costeira através de comparação de imagens
de satélite e fotografias aéreas em diferentes décadas; coletar informações periódicas
para acompanhamento das modificações ocorridas no litoral do Pecém; identificar as
variações geomorfológicas, relacionando-as à estrutura geológica presente, além de
determinar os processos hidrodinâmicos e biológicos atuantes nesse litoral; analisar os
processos sócio-econômicos e suas relações com os processos dinâmicos naturais;
obter um diagnóstico ambiental sugerindo medidas mitigadoras aos principais impactos
sócio-ambientais que forem detectados; propor uma gestão integrada para a zona
costeira do Pecém. A metodologia a ser aplicada contemplará uma revisão dos trabalhos
já realizados na área, interpretação de imagens de satélite e fotografias aéreas,
confecção de mapas básicos e temáticos, elaboração de diagnóstico e proposta de uma
gestão integrada da zona costeira local. Outra etapa consiste nos trabalhos de campo e
laboratório, com visitas periódicas para checagem da verdade terrestre, coleta de
informações sócio-econômicas, materiais e informações da dinâmica natural da praia.
071 - ANÁLISE COMPARATIVA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS OCASIONADOS
PELOS PERÍMETROS IRRIGADOS CURU-PARAIPABA E CURU-RECUPERAÇÃO NA
BACIA HIDROGRÁFICA DO CURU.
Prof. Dr. Fábio Perdigão Vasconcelos (UECE), Maria Cléa Brito De Figueredo
(EMBRAPA), Cristiane Alencar Lima (UECE)
A maior parte do território cearense encontra-se inserida no semi-árido, tendo
assim papel importante os rios que drenam a região, uma vez que essas áreas detêm
melhores condições hídricas e ainda um dos melhores solos do estado, favoráveis ao
desenvolvimento de atividades produtivas.O rio Curu se destaca, face a sua importância
agrícola, sua proximidade a capital do estado, bem como a canalização de recursos para
a construção de reservatórios e para o desenvolvimento de atividades agrícolas na
década de 60, além de compor um dos agropólos inseridos no estado do Ceará. A área
a ser analisada compreenderá, portanto, os perímetros irrigados Curu-Paraipaba e CuruRecuperação.Vale destacar aqui, as atividades agrícolas, como causadoras de impactos
ambientais importantes. Podendo ser eles entendidos como: a utilização indiscriminada
de agrotóxicos na produção agrícola, uma vez que tem o poder não só de contaminar o
recurso água (subterrânea e superficiais), como também o solo; uso de tecnologias e
manejo inadequado do solo, que podem comprometer a capacidade produtiva da terra,
ocasionar a salinização do mesmo etc., o uso exacerbado da água, entre outros. Esses
processos podem contribuir para a agravar a situação sócio-econômica da população, já
que a exaustão dos recursos do solo podem ocasionar a estagnação da economia
agrícola.Este estudo tem como objetivo geral avaliar de modo comparativo, os impactos
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ambientais ocasionados pelos perímetros irrigados Curu- Paraipaba e CuruRecuperação, bem como propor medidas mitigadoras para os efeitos negativos
encontrados.A metodologia utilizada consistirá em um levantamento bibliográfico e
cartográfico; compreenderá idas a campo inicialmente para o reconhecimento da área e
marcação dos pontos de coleta, aplicação de questionários com os produtores agrícolas,
componentes dos diferentes perímetros; coleta de água e solos; e análises em
laboratórios que propiciará a sistematização dos dados levantados em campo para a
obtenção dos resultados finais.
072 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO A PARTIR DE IMAGENS E MODELOS DE
ELEVAÇÃO GERADOS POR RADAR DE ABERTURA SINTÉTICA
Paula A. Cardoso, Teresa G. Florenzano, Luciano V. Dutra (INPE)
Palavras-chave: geomorfologia, radar, modelo digital de elevação.
Dados de sensores remotos, em particular os de Radar, são um recurso
fundamental para estudos geomorfológicos, principalmente em regiões com permanente
cobertura de nuvens e onde o relevo encontra-se sob densa cobertura vegetal ou em
áreas onde o contato entre formas de relevo com diferenças sutis não pode ser
delimitado com precisão nas imagens ópticas sem o recurso da estereoscopia. Nessas
situações, o maior realce da topografia, devido à geometria de imageamento dos radares
de visada lateral, e a maior penetrabilidade das microondas em determinados
comprimentos de onda permitem que o pulso de energia emitido pelo radar penetre os
dosséis e chegue até o solo, possibilitando a geração de imagens e de modelos digitais
de elevação com informações sobre o terreno. A partir desses dados é possível extrair
importantes descritores utilizados na caracterização do relevo, tanto em seus aspectos
qualitativos quanto quantitativos. Neste estudo em desenvolvimento, são utilizadas
imagens polarimétricas e modelo digital de elevação gerados na banda P por radar
aerotransportado (AeS-1) e imagens de radar orbital nas bandas C (Radarsat) e L (Jers).
O objetivo é a extração de informações dos dados de radar para a elaboração de um
mapa geomorfológico da região de São Jorge, no Tapajós. A metodologia empregada
consiste na interpretação visual dos dados e na classificação textural de versões
multiescala geradas a partir das imagens de radar, além da elaboração de carta de
declividade a partir do modelo digital de elevação. As informações obtidas nessas etapas
serão integradas para gerar o mapa de unidades geomorfológicas da área de estudo.
Serão apresentados o mapa de unidades geomorfológicas gerado por interpretação
visual e os resultados preliminares obtidos com a classificação textural.
077 - A IMPORTÂNCIA DOS DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS PARA OBTENÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA NO ASSENTAMENTO EZEQUIAS DOS REIS
NO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, MINAS GERAIS
Guilherme Pereira De Oliveira, Paula Cristina Almeida De Oliveira, Luciana De Souza
Barbosa, Antonio Carias Frascoli, Sílvio Carlos Rodrigues, Malaquias José De Souza
(UFU-MG)
Palavras - chave: diagnóstico ambiental, reserva legal, assentamentos rurais.
Os assentamentos rurais têm como função básica fornecer condições para que
as famílias se fixem no campo e produzem as atividades essenciais para sua

158

subsistência. Para que isso seja possível, é necessário que essas áreas ofereçam tanto
estruturas físicas, quanto condições naturais adequadas para melhor aproveitamento
dos recursos existentes na propriedade.O trabalho tem como objetivo realizar
diagnósticos ambientais para obtenção a Licença de Operação Corretiva para o
assentamento Ezequias dos Reis localizado no município de Araguari. A busca por
informações técnicas sobre geologia, geomorfologia, solos, vegetação e fauna são
possíveis através de visitas ao campo, que aliadas ao resultado das análises de
amostras colhidas no mesmo e de um amplo levantamento fotográfico fornecem
embasamento para que tais diagnósticos sejam tecidos.Vale lembrar que ainda são
informados os aspectos mais importantes de cada recurso como hidrologia e classes de
capacidade de uso do solo como também alternativas para que estes recursos sejam
aproveitados de forma sustentável, visando garantir a produtividade da propriedade bem
como a obtenção da Licença de Operação Corretiva. As áreas de reserva legal e de
preservação permanente são fundamentais para o desenvolvimento da fauna e flora.
Neste assentamento é dado uma atenção especial para essas áreas, uma vez que elas
são obrigatórias conforme exposto no Novo Código Florestal.É nesse contexto que
percebemos a importância dos diagnósticos ambientais em projetos de assentamentos
rurais, pois além de regularizar a situação dos assentados, possibilita melhor nível de
vida para essas pessoas.
080 - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E VOÇOROCA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIBEIRÃO DOURADINHO
Gleiciane Nascimento Silva, Michelle Camilo Machado Silva, Silvio Carlos Rodrigues
(UFU-MG)
PALAVRAS-CHAVE: Geomorfologia, Erosão, Voçoroca.
Os estudos geomorfológicos requerem o entendimento do relevo e sua dinâmica,
procurando a compreensão do funcionamento e da inter-relação entre os componentes
naturais. Estes ressaltam dentre outros fatores, a fragilidade dos ambientes naturais.
Sendo assim, os processos erosivos enquadram-se nesta linha, ao mesmo tempo em
que degradam os solos, esculpem o relevo, criando, assim, pequenas formas como as
voçorocas. A pesquisa propõe caracterizar e analisar as voçorocas que se situam na
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Douradinho, afluente do Rio Tijuco, no município de
Uberlândia. A área compreende relevo em colinas amplas, com média densidade de
drenagem. Os solos superficiais são constituídos por materiais arenosos, permitindo
grande infiltração, por serem provenientes de rochas da Formação Marília que afloram
em profundidades superiores a 10 metros. Tais processos de formação de voçorocas
desencadeiam preferencialmente em colinas, onde a vegetação já foi praticamente
retirada e substituída por pastagem e atividades agrícolas, deixando um solo fragilizado,
incapaz de deter o escoamento superficial, mudando a infiltração e o nível do lençol
freático interferindo no ciclo natural do relevo. As erosões caracterizadas neste trabalho
são evidências do elevado nível de degradação ambiental, pois constatou-se depósitos
de pneus, entulhando e promovendo contaminações com resíduos tóxicos, já que os
pneus são compostos por carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre. Os resíduos dos
pneus que foram incinerados estão expostos aos agentes climáticos. As águas de
regime pluvial atingem a superfície e carregam os detritos – cinzas, fragmentos de
borracha, pedaços de aço – para a parte mais profunda da voçoroca. Logo, devido às
realidades mencionadas, é preciso ter-se uma maior preocupação quanto à degradação
dos ambientes naturais, amenizando, assim, erosões como as voçorocas.
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081 - DINÂMICA DA EVOLUÇÃO DE PROCESSO EROSIVO NA BACIA DO CÓRREGO
LAGOINHA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA - MG
Roberto Reis Alves, Ricardo Reis Alves, Silvio Carlos Rodrigues (UFU-MG)
Palavras chaves: processo erosivo, bacia hidrográfica, monitoramento de erosão.
O objeto de estudo localiza-se na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, a qual
possui muitos problemas ambientais, em especial os processos erosivos criados pelas
atividades urbanas decorrentes de uma ocupação desordenada do espaço. Por esse
motivo, a pesquisa busca entender a dinâmica do relevo em escala local, mais
especificamente o processo erosivo de intensa degradação (voçoroca), na micro-bacia
do Córrego Mogi, afluente do Córrego Lagoinha, o qual é tributário do Rio Uberabinha,
principal fonte de abastecimento de água da cidade. Compreender o comportamento da
voçoroca mediante alguns elementos aceleradores do processo como: ações antrópicas
e os efeitos mecânicos provenientes da energia das precipitações, possui importante
relevância para o planejamento das autoridades para promover obras de recuperação e
recomposição desta e de outras áreas tanto no meio urbano quanto no rural.
Este estudo tem por objetivo monitorar e analisar a dinâmica do processo erosivo,
bem como as transformações antrópicas no ambiente e seus resultados. As medições
foram feitas em 3 pontos diferentes na voçoroca, com intervalos de 15 dias, iniciadas em
fevereiro de 2002, no fim da estação chuvosa. O avanço lateral e o aprofundamento da
voçoroca, foram determinados por estaqueamento em nível. Os dados coletados
possibilitaram criar um banco de dados, no qual foram sistematizadas informações num
período de 14 meses e a partir de sua interpretação foi possível a elaboração de gráficos
mostrando a evolução do processo, além de possibilitar elencar uma série de outras
informações, num ambiente tão pouco estudado quanto o cerrado.
082 - INTEMPERISMO EM ROCHAS ORNAMENTAIS DA FORTALEZA DE SANTA
CRUZ – NITERÓI (RJ): PROCESSOS EM UM AMBIENTE COSTEIRO URBANO
POLUÍDO.
André Luiz Carvalho da Silva (UERJ), Maria Augusta Martins da Silva, Cristiane Ferreira
da Silva (UFF)
Palavras – chave: intemperismo, rochas ornamentais e herança cultural.
A utilização de rochas ornamentais na construção de monumentos e prédios
históricos é marcante nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói devido, entre outros
fatores, a disponibilidade local destas rochas, principalmente, o granito e o gnaisse.
Estudos vêm sendo realizados por pesquisadores do Departamento de Geologia da
UFF, Geografia da FFP – UERJ e da Queen’s University na Irlanda do Norte, objetivando
o entendimento dos processos relacionados ao intemperismo e suas conseqüências
para as rochas ornamentais em ambiente urbano costeiro poluído. A Fortaleza de Santa
Cruz, localizada em Niterói, na entrada da Baía de Guanabara, foi escolhida para este
trabalho devido a sua grande importância histórica, arquitetônica e turística. Sua
construção, feita com blocos de rocha do tipo gnaisse facoidal, começou em 1555 e
durou até 1765. As rochas ornamentais em ambiente costeiro e urbano, tal como ocorre
em Niterói, são expostas a ação do sal marinho e a uma variedade de poluentes. Na
Fortaleza de Santa Cruz foram constatados níveis diferenciados de degradação e de
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feições de intemperismo nos seus três pavimentos, tais como, crostas negras e de sal,
“flowstones”, estalactites, além de crescimentos orgânicos (liquens). A ação do
intemperismo é mais intenso nos pavimentos intermediário e inferior devido a menor
circulação de ar e maior umidade bem como maior teor de sal no ar. Os blocos de rocha
destes pavimentos apresentam-se desgastados e com inúmeros buracos. A utilização de
cimento, rico em cálcio, como medida reparadora vem contribuindo para a intensificação
dos processos, pois este reage com o CO2, S e outros poluentes da atmosfera se
dissolvendo e reprecipitando na forma de “flowstone” e crostas, o que faz desta uma
medida inadequada.
087 - VULNERABILIDADE POPULACIONAL À DESASTRES TECNOLÓGICOS NA
ÁREA URBANA DE JUIZ DE FORA – MG
Lúcio Flávio Zancanela do Carmo, Geraldo César Rocha (UFJF)
Palavras-chave: riscos tecnológicos – cidade – população
O presente trabalho foi realizado na cidade de Juiz de Fora-MG, a qual segundo
o IBGE (2000) apresentava um contingente populacional de 456.796 habitantes. Esta
população dispõe de facilidades de produção modernas e artesanais, usos de diferentes
meios de transporte e equipamentos tecnológicos, que proporcionam facilidades na vida
urbana. Estes equipamentos também deixam esta população vulnerável aos chamados
acidentes tecnológicos, que podem ocasionar explosões, atropelamentos, vazamentos
de materiais tóxicos, entre outros desastres. Estes riscos tecnológicos podem ser
caracterizados pela combinação de freqüência e conseqüência de um evento não
desejável causando perdas humanas, materiais e ambientais, sendo disparado por
elementos tecnológicos. Este estudo visa espacializar os diferentes níveis de risco
tecnológico em uma área piloto da cidade, avaliando as vulnerabilidades da população
aos riscos tecnológicos, afim de difundir técnicas de planejamento urbano e ambiental. O
mapeamento foi elaborado com técnicas de geoprocessamento com base na
metodologia de Análise Ambiental (Xavier-da-Silva, 1992). O SIG utilizado foi o Sistema
de Análise Geo-Ambiental (SAGA/UFRJ). Os elementos considerados como fatores de
risco foram: depósitos de combustíveis, depósitos de produtos perigosos, oleodutos,
gasodutos e corredores de risco (avenidas e ferrovias). O cartograma dos fatores de
risco foi dividido em quadrantes de 36 ha, nos quais a maior intensidade de fatores
indica maior risco. A partir da avaliação de intensidade de fatores, foi gerado o mapa de
Riscos Tecnológicos, que foi cruzado com o mapa de Densidade Populacional, gerando
o mapa de Vulnerabilidade Populacional à Desastres Tecnológicos. Todos estes
cartogramas estão em escala 1:30000 e resolução de 6 metros e fazem parte de um
banco digital de dados ambientais do município.
088 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MÉDIO DA CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL
PARTICULADO INALÁVEL EM FUNÇÃO DO VENTO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA MG
Cristiane Campos Toledo, Fillipe Tamiozzo Pereira Torres, Luiz Alberto Martins (UFJF)
Palavras-chave: climatologia geográfica – poluição – qualidade do ar
O objetivo deste trabalho consiste em estabelecer relações entre a concentração
do Material Particulado Inalável (MP 10) e os fatores meteorológicos da cidade de Juiz
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de Fora – MG. Para atingir os objetivos foram analisadas séries temporais do Material
Particulado, durante o período de 26 de junho à 21 de setembro do ano de 2001 (com
isto tentou-se retratar o período mais crítico quanto a qualidade do ar que é o inverno), e
definidos os ventos predominantes em cada dia. Em seguida, estes dados foram
agrupados de acordo com os pontos cardeais e colaterais, definindo a direção
predominante e a velocidade do vento para cada dia da série. Foram então calculadas
as médias de concentração de Material Particulado para cada hora do dia, nos dias com
o mesmo vento predominante. Com isto foram identificados os picos de concentração e
as possíveis causas de ocorrência. Os dados foram coletados com equipamentos
instalados no centro da cidade. A coleta do Material Particulado Inalável foi feita com o
Monitor Beta Modelo FH62C14 (Andersen Instruments Incorporated) e a direção e
velocidade dos ventos através da Estação Meteorológica Automática (Met One
Instruments, Inc.). Os resultados obtidos indicam que a maior concentração de poluentes
coincide com os ventos no quadrante Norte, sobretudo a noite com ventos fracos e
próximo à calmaria. Por outro lado a menor concentração coincide com ventos no
quadrante Sul e de baixa velocidade. Com os resultados apresentados podemos concluir
que o sítio, juntamente com a concentração urbana, aliados aos fatores meteorológicos,
principalmente, são os grandes responsáveis pela qualidade do ar de Juiz de Fora,
influindo diretamente na qualidade de vida da população.
090 - PERCEPÇÃO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO DE RISCOS NO BAIRRO DOM
BOSCO, JUIZ DE FORA – MINAS GERAIS
Sarah Lawall, César Rocha (UFJF)
Palavra-chave: risco ambiental, escorregamento, urbanização.
O crescimento urbano desordenado provoca mudanças na paisagem e na
organização sócio-espacial, causando uma série de problemas econômicos e ambientais
que afetam direta e indiretamente a população. Pode-se destacar dentre esses
problemas os escorregamentos de encostas, como acontece no bairro Dom Bosco,
localizado a sul do município de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Esse trabalho engloba três objetivos. O primeiro consiste na delimitação espacial
dos eventos de escorregamentos de encostas dentro da estrutura geofísica da área. O
segundo objetivo é avaliar as principais características sócio-econômicas do bairro em
questão utilizando a percepção ambiental da comunidade perante o risco, e por fim,
partindo da junção desses fatores elaborar a proposta de atenuação do fator a partir de
práticas de educação ambiental.
Para a efetivação do trabalho foi empregada metodologia de Geoprocessamento,
voltada para Análise Ambiental, Xavier-da-Silva (2001) a qual é utiliza como ferramenta
de apoio as decisões. A metodologia compreende dois processos principais: a fase de
obtenção dos cartogramas digitais com os cruzamentos e/ou avaliações que comprovam
os riscos existentes na área estudada, e a pesquisa social de percepção ambiental da
comunidade frente ao riscos ambientais, elaborado por Valle (2003).
Com base nos mapas de avaliação ambiental obtidos aliados ao estudo da
percepção ambiental pela população local, observa-se que há maior concentração
populacional em áreas de alto risco a escorregamento. Fato relevante é que esta
comunidade é de baixa, e que na maioria das vezes possuem percepção ambiental
restrita.
Assim, há uma preocupação desta pesquisa em atenuar essa Incongruência de
Uso com práticas de educação ambiental para a comunidade.
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096 - AVALIAÇÃO DOS TEORES DE METAIS PESADOS EM DECORRÊNCIA DO USO
DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO MARINGÁ-PR
Marta Gaspar Sala, Nelson V. L. Gasparetto, Manoel Luiz dos Santos (UEM)
Palavras chave: toposseqüência, poluição do solo, metais pesados.
Este trabalho foi realizado na bacia hidrográfica do ribeirão Maringá, localizada na
região norte central do estado do Paraná-BR. Foram avaliadas as concentrações de
Cu+, Cd+, Pb+, Zn+, Cr+, e Ni+ em três perfis de solos argilosos, originados de rochas
vulcânicas básicas. As amostras foram coletadas em trincheiras, ao longo de uma
toposseqüência, num segmento de mata natural, a montante; área cultivada com soja na
média vertente, e numa planície de inundação, no sopé da vertente, onde são cultivados
produtos hortifrutigranjeiros. As maiores concentrações de Cu+ e Zn+ ocorrem nas áreas
cultivadas com soja. O Pb+ predomina nos solos da planície de inundação, enquanto o
Ni+ se destaca nas amostras de solo da mata natural. O Cr+ pouco varia ao longo da
toposseqüência, porém apresenta redução de teores em direção a jusante. O Cd+ ocorre
com pequenas concentrações ao longo da vertente. Todos os elementos químicos
analisados apresentaram pequenas variações nos perfis.
098 - DINÂMICA DAS FORMAS DE LEITO E TRANSPORTE DE CARGA DE FUNDO
NO ALTO RIO PARANÁ
Débora Pinto Martins, José Cândido Stevaux (UEM)
Palavras chave: rio Paraná, carga de fundo, batimetria
O conhecimento das características e da dinâmica das formas de leito dos
grandes rios são de grande interesse tanto nos estudos geomorfológicos e de hidráulica
fluvial, como também para dar suporte em vários problemas concernentes às ciências
ambientais. O presente trabalho contempla uma abordagem sobre o transporte de carga
de fundo (Cf) no rio Paraná, em um trecho a jusante da Usina Hidrelétrica Engenheiro
Sérgio Motta (Porto Primavera). A metodologia utilizada baseia-se no deslocamento das
formas de fundo à jusante. Este método permite medir indiretamente a Cf em rios
aluviais com o fundo coberto por dunas, onde o cálculo da carga de fundo do canal é
obtido pela determinação do tamanho das dunas e de sua velocidade de deslocamento
(STUKRATH,1969). Nesta primeira etapa deste estudo foram realizadas duas
campanhas de levantamentos ecobatimétricos as quais serviram de base para aplicação
desta metodologia. Durante o primeiro período analisado (nov – dez de 2002) observouse que a velocidade média de deslocamento linear das formas de fundo foi de 1,89 m/
dia (56,8 m/mês), sob uma velocidade de fluxo variando entre 0,59 a 0,81 m/s. Na
segunda campanha de campo (jun – jul de 2003), a taxa de deslocamento linear das
formas de fundo foi de 1,51 m/dia (45,0 m/mês), sob uma velocidade de fluxo variando
entre 0,50 a 0,76 m/s. Stevaux et al (1994) analisou a migração dos ripples e
megaripples, obtendo médias de 60 metros mensais, ou seja, uma taxa de deslocamento
linear de 2,0 m/dia. Estes dados podem ser o ponto de partida o desenvolvimento de um
modelo teórico que poderá ser aplicado em outros rios da magnitude do rio Paraná
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100 - UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS NO MUNICÍPIO
DE ABAIARA - CE
Maria Elisa Zanella-Veríssimo (UFC/UFPR), José Levi Furtado Sampaio (UFC), João
Sérgio Queiroz Lima, (UFC), Francisca Maria Teixeira Vasconcelos (UFC)
Palavras-chave: recursos naturais, degradação ambiental, solos.
Este estudo faz parte de um projeto maior intituilado “Projeto Geohistórico do
município de Abaiara” e tem como objetivo analisar os problemas relacionados à
utilização e conservação dos recursos naturais e a degradação ambiental.Em referido
municipio a utilização dos recursos naturais faz-se de forma intensa, sem preocupação
com a degradação do meio ambiente físico, o que tem gerado inúmeros problemas de
ordem sócio-ambiental.Para melhor compreender questões relacionadas à utilização e
conservação dos recursos naturais daquele município, introduziu-se às nossas
observações de campo, a percepção dos agricultores. Para isso fez-se uma série de
perguntas aos mesmos, através da utilização de questionários e entrevistas, abrangendo
aspectos relacionados aos solos, à cobertura vegetal, aos recursos hídricos, aos animais
e aos recursos pesqueiros.De acordo com os resultados obtidos, alguns problemas
ambientais e dos recursos naturais foram levantados pelos agricultores pesquisados e
pela nossa própria observação em campo. Os de maior destaque e ordem de
importância foram: erosão dos solos; retirada de areia dos riachos; depósitos de lixo;
retirada de argila para tijolos e telhas; desmatamentos; e poluição das águas.A erosão
dos solos, levantada como o problema ambiental mais grave, deve-se a retirada da
cobertura vegetal e a utilização dos solos sem técnicas de manejo adequadas,
principalmente em vertentes de altas declividades, o que leva ao aumento do
escoamento superficial e à retirada das camadas superficiais dos solos, reduzindo a sua
fertilidade natural e repercutindo na produtividade agrícola. Além disso, a maior
quantidade de sedimentos gerada causa o assoreamento dos rios, interferindo na
qualidade dos recursos hídricos. Assim sendo, algumas medidas conservacionistas
poderiam ser tomadas no sentido de minimizar os problemas ambientais. Formas menos
degradantes, tais como o plantio de culturas agrícolas em curvas de nível constituem-se
em técnicas que diminuem o desgaste dos solos. A recomposição de pequenos trechos
de vegetação junto às margens dos rios pode trazer benefícios no sentido de conservar
os recursos naturais. Programas de Educação Ambiental junto aos agricultores e na
própria escola podem contribuir para uma maior conscientização dos problemas e de
possíveis soluções para os mesmos.
101 - CARTA DE FRAGILIDADE AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO DA BACIA DO RIO
CURRALINHO, REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – PR.
Josemara Daron Boiko, Leonardo José Cordeiro Santos. (Universidade Federal do
Paraná)
Palavras Chaves: meio ambiente, fragilidade ambiental, geomorfologia
O crescimento do contingente populacional dos centros urbanos nos últimos anos
vem acarretando aumento no valor das terras, fazendo com que uma parcela da
população seja obrigada a buscar outros espaços livres para ocupação. Normalmente
estes encontram-se nas periferias dos grandes centros e em geral são áreas de
manancial de abastecimento, ou áreas de grande fragilidade no tocante as
características físicas como solo, relevo, hidrografia, vegetação, etc. O objetivo principal
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do presente estudo é elaborar uma carta das formas do relevo que identificará as
características geomorfológicas da bacia hidrográfica do rio Curralinho e como objetivos
secundários pretende-se: (a) elaborar mapas temáticos dos aspectos físico-naturais; (b)
gerar um produto síntese proveniente do cruzamento dos mapas temáticos, (c)
estabelecer recomendações de acordo com os condicionantes do meio físico e (d)
aprimorar a metodologia sobre fragilidade. Diversas metodologias foram elaboradas para
o estudo da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados. Um dos precursores a
tratar deste assunto foi ROSS (1991, 1994, 1996), que desenvolveu uma classificação
da fragilidade ambiental do meio físico, com base nos trabalhos de TRICART (1997), que
definiu duas Unidades Ecodinâmicas: Unidades Ecodinâmicas Estáveis ou de
Instabilidade Potencial e Unidades Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidade
Emergente. O Local escolhido foi a bacia hidrográfica do rio Curralinho, com área de
40,28 km2, localiza-se na Região Metropolitana de Curitiba, dentro dos municípios de
Piraquara e Quatro Barras e limita-se a oeste pelo município de Pinhais e a leste pela
Serra do Mar. O rio Curralinho é um dos afluentes do rio Iraí, contribuinte da Represa do
Iraí, uma das principais fontes de abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana.
Resultados preliminares da análise demonstram que o terço superior da bacia possui as
declividades mais elevadas, com vertentes mais curtas, onde normalmente encontram-se
as áreas de maior fragilidade, enquanto que no terço inferior ao sul e oeste, encontramse as vertentes mais longas, devido à baixa declividade da região, o que a princípio
seriam áreas de baixa fragilidade, porém a ação antrópica leva a encontrar áreas de alta
fragilidade, apesar da declividade baixa.
103 – CONSTRUÇÃO DE MAPAS DE UNIDADES DE PAISAGENS COM UTILIZAÇÃO
DE GEOTECNOLOGIAS NO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS – BA
Luis Magno Gomes das Virgens, Lucio Ivo de Melo Oliveira, Joselisa Maria Chaves,
Washington de Jesus Sant’anna da Franca Rocha, Carlos César Uchoa de Lima, Rita de
Cássia Ferreira Hagge (UEFS)
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Geomorfologia, SIG.
Vivemos a era da geo-informatização, onde em diferentes áreas do conhecimento
científico as geotecnologias estão sendo testadas. A Geomorfologia, que é de
fundamental importância para a sociedade, se alia nessa busca por metodologias que
estudem o espaço. Nesse contexto, utilizamos as geotecnologias, para análise
geomorfológica, gerando como produto final um mapa de unidades de paisagem. Como
área de estudo elegeu-se a folha de Lençóis (SD.24-V-A-V), localizado na região central
do Estado da Bahia, setor norte do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Para essa
pesquisa analisou-se imagens Landsat ETM+ e mapas temáticos de Geologia,
Geomorfologia e Solos, que auxiliaram no trabalho de campo, onde foram
georeferenciados 27 pontos, com o auxílio de GPS. Utilizou-se, ainda como dado
adicional, a carta topográfica digital cedida pelo Projeto Sempre Viva (Mucugê-BA). A
partir da qual gerou-se o modelo digital do terreno e os mapas de declividade, de
aspecto e hillshade. A gama de informações coletadas e geradas foi armazenada em um
banco de dados digital, que permitiu a discriminação das seguintes unidades observadas
no trabalho de campo: a) Relevo plano cárstico, localizado na região mais oriental da
área de estudo, formado pela Formação Salitre (calcários), caracteriza-se por possuir
uma topografia rebaixada, com cotas entre 320 a 520 m; b) Relevo suavemente
ondulado, onde ocorre a Formação Bebedouro (tilitos), com altimetria de 360 a 600 m; c)
Relevo estrutural de chapada de topo plano, que caracteriza a Formação Tombador
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(quartzito e meta-conglomerado), com cotas de 700 a 1720 m; e, d) Cobertura Tércioquaternária com declividade no padrão plano e cotas entre 320 a 600 m. As técnicas de
geoprocessamento e SIG mostraram-se eficientes para a análise geomorfológica da
região, permitindo também, uma revisão de conceitos geológicos, geomorfológicos,
biogeográficos e pedológicos que serviram de base para interpretação da paisagem.
105 - MAPA MORFOESTRUTURAL DA REGIÃO DE BEZERRA-CABECEIRAS (GO)
COM BASE EM GEOPROCESSAMENTO
Joselisa Chaves (UEFS, UNB), Edi Mendes Guimarães (UNB), Edson Eyji Sano (UNB,
Embrapa)
Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Geomorfologia, Unidade de paisagem.
Nesse estudo investigou-se o potencial de imagem de satélite Landsat-TM5 e de
SAR, em conjunto com dados de campo e digitais, para o mapeamento morfoestrutural,
na região de Bezerras-Cabeceiras (GO). Como resultado a área foi dividida em cinco
compartimentos morfoestruturais: Compartimento I – com elevações de 900 a 1000 m,
baixa densidade de drenagem, com tropia multidirecional, relevo plano, declividade de 0
a 2,5°, o que favorece o uso do solo para agricultura e pastagem; Compartimento II caracteriza-se por um conjunto de elevações topográficas alongadas e alinhadas na
direção NW-SE, compostas pelos Grupos Paranoá e Bambuí, com denso padrão de
drenagem ortogonal, tropia tri-direcional, sinuosidade e assimetria moderada,
condicionada pelo acamamento, fraturas e falhas, possui sucessões de cristas estreitas
e vales apertados alongados na direção N20-40W, com declividade de 0 a 70°;
Compartimento III – distribui-se na parte central da área, com cotas entre 700 e 800 m,
drenagem plano–paralela (E-W), as cristas são sustentadas pela Formação Três Marias
e Serra da Saudade que separam duas superfícies: uma com declividade mais suave e
constante e outra com declividade de 40-70°; Compartimento IV – constituída pelas
formações do Grupo Bambuí, apresenta cotas de 750 a 800 m, declividade de 50-72°,
padrão de drenagem plano-paralelo, com direção E-W; e, Compartimento V – com
altitudes de 900 a 1000 m, aplainadas, declividade de 40 a 60°, rede de drenagem mais
longa e menos densa em relação aos compartimentos III e IV, tropia multidirecional, com
densidade de segmentos retilíneos maior que 50%, interpretados como fraturas. As
feições estruturais que caracterizam esse compartimento são as fraturas com direções
de N70E, N70W, N40-50E e N40-50W. Os resultados apresentados nesta pesquisa
permitiram demonstrar a potencialidades do geoprocessamento associados com dados
de campo para o mapeamento geomorfológico de uma região do Cerrado.
108 - CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO COM ÊNFASE NA DESCRIÇÃO E
ANÁLISE DE SOLOS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DO ABACAXI
NO SEMI-ÁRIDO BAIANO: O CASO DE ITABERABA-BA
João Henrique Moura Oliveira, Pallas Pina Britto, Marcelo Oliveira Santos Figueiredo,
Joselisa Maria Chaves, Carleandro Dias, Quitéria Elias Pereira (UEFS)
A Geografia estuda a sociedade e a atuação desta sobre o ambiente,
configurando-se como a ciência que procura a estruturação, a ordem espacial dos
aspectos fisiográficos e socioeconômicos. Assim, a presente pesquisa caracteriza o
ambiente físico enfocando os aspectos pedológicos numa área com produção de
abacaxi no município de Itaberaba-Ba, onde a introdução dessa cultura em determinadas
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porções do território municipal vem resultando numa nova dinâmica sócio-econômicaterritorial. Para realização dessa pesquisa fez-se levantamento bibliográfico, trabalhos de
campo para caracterização do ambiente físico, constando também da descrição
morfológica de dois perfis de solo. A área de estudo está localizada em terrenos com
substrato rochoso gnáissico do Complexo Jequié, no domínio morfoclimático Semi-árido,
correspondendo às depressões interplanálticas (Pediplano Sertanejo), na porção centro
leste do Estado da Bahia. Possui pluviosidade mal distribuída sazonalmente com longos
períodos de estiagem, o que constituem fatores limitantes para o cultivo do abacaxi,
porém, o orvalho, comum na região é recolhido pelas folhas em forma de calha
proporcionando o desenvolvimento da planta. Quanto aos aspectos pedológicos foram
identificados através da descrição morfológica em campo e laboratório duas classes de
solos: os Argissolos e Latossolos Amarelo distrófico, cuja análise textural franco-argiloarenosa aliado a um relevo plano são características consideráveis de solos aptos para
fins de produção do abacaxi como ocorre em Itaberaba. Portanto, a relevância da
caracterização do ambiente físico (geologia, clima, geomorfologia, solos), numa porção
do espaço geográfico do Nordeste, desmistifica a noção de atrofismo e dependência. A
princípio o que poderia ser atributos limitantes para o desenvolvimento de determinadas
culturas, com desenvolvimento de técnicas de produção agrícola e políticas públicas
direcionadas de forma eqüitativa possibilitará gerir o território pelo viés ambientalmente
sustentado.
109 - O USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS
GEOAMBIENTES EM MUCUGÊ NA CHAPADA DIAMANTINA - BA
Geovana Freitas Paim (UEFS), Jocimara Souza Britto Lobão, João Henrique Moura
Oliveira (UEFS), Washington de Jesus Sant´anna da Franca Rocha, Joselisa Maria
Chaves, Carlos César Uchoa de Lima Rita Ferreira Hagge
Palavras-Chave: Geoprocessamento, Unidades de paisagem, Geomorfologia
A diferenciação dos ambientes no município de Mucugê-BA, situado na porção
meridional da Chapada Diamantina referente a carta SD. 24-V-C-II (SUDENE, 1976)
mostrou-se relevante por apresentar uma seqüência de paisagens, que variam conforme
os distintos aspectos topográficos, geológicos, geomorfológicos, pedológicos,
hidrográficos e fitogeográficos. Utilizou-se as geotecnologias para gerar correlações
significativas e resultados acurados. A metodologia aplicada baseou-se no
processamento digital de uma imagem LANDSAT7/ETM+, cena 217/69, e na
organização de um banco de dados georreferenciado (SIG-Sistema de Informações
Geográficas), com base nos dados do Projeto Sempre Viva. Estes procedimentos
possibilitaram a discriminação de três unidades geoambientais, relacionadas aos
aspectos fisiográficos específicos. A primeira, situada à leste da Serra do Sincorá, foi
caracterizada como uma unidade mista, tendo como substrato as Formações Caboclo e
Bebedouro, com relevo suavemente ondulado, onde a vegetação é arbórea estratificada
com algumas áreas de agricultura e pecuária. A segunda, pertencente à Formação
Tombador, localiza-se na parte central da área e é formada por estruturas dobradas com
anticlinais, sinclinais, e vales entalhados, que resultam em um modelado escarpado com
declividade elevada, controlando as drenagens. Os solos desta unidade são
predominantemente incipientes (Neossolos), sendo freqüente o aparecimento de
afloramentos rochosos. Estes aspectos, combinados com a elevada altitude permitem o
aparecimento de campos rupestres em quase toda sua extensão. E a última unidade
está localizada a oeste da Serra do Sincorá, no domínio do Pediplano Cimeiro, formada
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por depósitos coluvionares, formando um planalto, desenvolvendo Latossolos e
vegetação do tipo Cerrado, onde existe uma forte presença de rios perenes que
favorecem a agricultura irrigada. As geotecnologias foram instrumentos eficientes para
atingir o objetivo proposto, por favorecerem a integração da coleção de dados
fisiográficos da área de estudo.
110 - MORFOLOGIA E VARIAÇÕES SAZONAIS NA PLANÍCIE QUATERNÁRIA
COSTEIRA DO RIO SÃO FRANCISCO (SE/AL)
Camila Ferreira Santos, Liana Maria Barbosa (UEFS)
Palavras chaves: dunas costeiras, clima, variações sazonais
A área de estudo situa-se entre Pontal do Peba e Pontal da Barra (foz do Rio São
Francisco), se estende por aproximadamente 23 km ao longo da linha de costa e
caracteriza-se pela presença de (a) dunas barcanas, formas dunares simples com uma
única face de deslizamento, largura entre 8 a 180 m, altura variável de poucos
centímetros a 5 m e (b) dunas compostas com cristas transversais, com largura variando
de 200 a 1.100 m e altura entre 18 e 28 m. Este trabalho teve por objetivo, verificar a
influência das variações sazonais na morfologia das dunas ativas nesse setor. Para isso
foram coletados dados do regime de chuvas de 1957, 1958, 1959 e 1960, representando
o município de Penedo (Projeto Marituba) e município de Pacatuba (DNOCS). A
ocorrência de El Niño, os índices e o regime de chuvas (total anual e classificação –
seco, normal e chuvoso) e a quantificação de avanço das dunas (ENE - 99,4% a 99,2%,
SSE - 0,5%) obtidas através das fotografias aéreas (1957 e 1960) foram tabelados.
Foram identificados em: (a) 1957 - os meses de setembro a fevereiro como mais secos e
março a agosto como mais chuvosos, pelo regime total anual de chuvas foi considerado
seco e sob influência de El Niño; (b) 1960 - setembro, dezembro a fevereiro foram mais
secos e março a agosto e outubro a novembro mais chuvosos, ano considerado normal
em ambas estações. Nessas estações, os anos de 1957 e 1960 não apresentaram uma
relação entre o índice de pluviosidade e o fenômeno El Niño. Embora, o ano de 1957
tenha sido caracterizado como seco, a morfologia das dunas revela um transporte eólico
melhor favorecido em 1960. É possível portanto, que o fenômeno El Niño seja o controle
adicional, gerando assim o contraste entre os períodos analisados.
112 - A VUNERABILIDADE DE USO AO REDOR DAS PEDREIRAS MECANIZADAS EM
FEIRA DE SANTANA, BA: UM MODELO.
Adriana Mascarenhas Valente, Liana Maria Barbosa (UEFS)
Palavras chaves: urbanização, mineração e riscos.
Dentre os municípios do Estado da Bahia, Feira de Santana é um dos maiores,
com aproximadamente 500 mil habitantes e densidade demográfica de 360,8 hab/km2.
Sua história de desenvolvimento relaciona-se com a agricultura e a pecuária (sécs. XVI
ao XIX) e a instalação do Centro Industrial Subaé (1970). Neste último contexto surgem
as atividades de exploração mineral para a produção de brita, pó de brita, meio fio e
pedra para calçamento. Dentre as pedreiras, as maiores e mecanizadas - Itapororoca
(1972) e Rio Branco (1979) localizam-se a 12 km e a 5 km, respectivamente, do centro
comercial feirense. O objetivo da pesquisa foi diagnosticar os efeitos das explosões ao
redor dessas pedreiras. No entorno delas, tem-se uma população de baixa renda,
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atraída pelos baixos custos dos terrenos a despeito das explosões, que têm afetado as
estruturas das residências. A análise desses efeitos permitiu a elaboração de um modelo
de vulnerabilidade de uso, definindo os riscos em sentido radial de: até 1,6 km
(altíssimo), 1,6 a 2,4 km (alto), 2,4 a 3,2 km (médio), 3,2 a 4 km (baixo), 4 a 4,8 km
(médio) e de 4,8 a 6 km (alto). Com isto, refuta-se o limite mínimo de 200 m de ocupação
estabelecida pela Lei Orgânica Municipal 37/90, Art. 170 e propõe-se a continuidade da
pesquisa, visando intervenção via educação ambiental.
116 - IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁREA DE GARIMPO: O CASO DO GARIMPO DE
CAXIAS, MUNICÍPIO DE LUÍS DOMINGUES - MA
Lílian Daniele Pantoja Gonçalves, Neilianne de Fátima Costa Lima, Raimundo Nonato
Braga de Sousa, Antonio Cordeiro (UFMA)
Palavras-chave: Impactos ambientais, garimpo, Luís Dominges-MA.
Ao longo da história, as atividades humanas têm representado papel
determinante nas relações do homem com a natureza, sendo direcionadas para as mais
variados aspectos dessas relações. Nesse contexto, a atividade mineradora constitui
uma das primeiras expressões, através da manipulação de rochas e minerais para a
produção de artefatos que facilitassem a vida em sociedade. No mundo moderno, a
mineração assume importância decisiva para o desenvolvimento econômico, pois o
minério extraído da natureza é empregado na fabricação dos produtos de todos os níveis
tecnológicos. Embora utilizado por indústrias de alta tecnologia, os processos de
exploração mineral ainda não contemplam esta dimensão, determinando o surgimento
de imensas áreas degradadas. Na região noroeste do Estado do Maranhão, existem
antigas áreas de garimpo ainda praticado com emprego de técnicas tradicionais como as
de Aurizona e de Caxias. No presente estudo, abordam-se os níveis da degradação
sócioambiental resultantes da extração do mineral no garimpo de Caxias, município de
Luís Domingues-MA. Os procedimentos metodológicos consistiram de levantamento e
análise bibliográfica, visitas ao local e realização de entrevistas com moradores da área,
interpretação dos dados e informações obtidos e elaboração do relatório. A presença de
ouro na área foi detectada em 1934 mas a exploração só foi iniciada em 1988, havendo
interrupção durante o período do governo Collor devido à desvalorização do ouro,
permanecendo inativo até o final de 2002. Apesar do curto período de exploração do
ouro, grandes extensões da área do garimpo estão irreversivelmente impactadas, com
reflexos na vida da comunidade, indicando a necessidade de estudos emergenciais com
vistas à racionalização dos processos de exploração mineral visando à conservação
ambiental.
117 - PARAMETROS MORFOCLIMÁTICOS DO MUNICIPIO DE URBANO SANTOS-MA
Neilianne de Fátima Costa Lima, Raimundo Nonato Sousa Braga, Marcia Silva Furtado,
Antonio Cordeiro Feitosa (UFMA)
Palavras-chave: Parâmetros morfoclimáticos, Urbano Santos, Maranhão.
A dinâmica da paisagem sempre foi objeto de interesse do homem que sempre
procurou compreender e explicar sua estrutura e seu comportamento. Dentre os
procedimentos desenvolvidos com tal objetivo, o estudo dos parâmetros morfoclimáticos
desempenha papel de destaque, pela possibilidade acompanhar as transformações
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recorrentes em determinados sistemas ambientas, notadamente a partir da intervenção
humana. A região localiza-se 7 km a sudoeste da sede do município de Urbano Santos,
situado a nordeste do Estado do Maranhão, constituindo uma área de Cerrado, com
base geológica sedimentar atingindo altitudes entre 50 e 100 metros e inserida na
Planície Sublitorânea. A intervenção humana se caracteriza pelo plantio de eucalipto
intercalado com fragmentos de vegetação nativa. O presente estudo é parte integrante
de um trabalho de iniciação cientifica realizado na Base de Pesquisa da Fazenda Santo
Amaro, de propriedade da Comercial Paineiras Ltda pertencente à Companhia Report
Susano Ltda. Tem por objetivo caracterizar os parâmetros morfoclimáticos em diferentes
ambientes compreendendo: floresta semi-decídua, mata ciliar, vegetação herbácea
floresta de eucalipto. Foi utilizada a metodologia descrita por TROPPMAIR (1988),
abrangendo parâmetros quantitativos da umidade do ar, temperaturas do solo e ar,
parâmetros qualitativos no que diz respeito a vegetação e principalmente as atividades
humanas.Os dados foram coletados em 18 pontos distribuídos nos diferentes ambientes,
com mensurações horárias, compreendendo vinte e cinco horas consecutivas. Os
resultados revelam que, na mata semi-decídua, a variabilidade da temperatura e da
umidade foi pouco significativa; na área de plantio de eucalipto foi observado pouca
mudança nas temperaturas do solo e do ar entretanto a umidade variou entre 68 a 85%;
na área de vegetação herbácea, houve maior variabilidade em todos os parâmetros
quantitativos; na mata ciliar os dados revelaram variações na temperatura e umidade do
ar e uma menor variação na temperatura do solo. Com base nos dados obtidos pode-se
concluir que, nas áreas onde houve menor intervenção humana, os parâmetros
mensurados tiveram maior regularidade, enquanto a área cultivada e próximo às
estradas houve maior variabilidade dos dados, indicando maior dinâmica.
118 - A INTERVENÇÃO ANTRÓPICA NA DINÂMICA DA PAISAGEM NA ÁREA DO
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MARANHÃO
Marcia Silva Furtado, Neilianne de F. Costa Lima, Lílian Daniele P. Gonçalves, Antônio
Cordeiro Feitosa (UFMA)
Palavras-chave: intervenção antrópica, Paço do Lumiar
O homem, sempre interferiu no meio, pois para suprir suas necessidades, sempre
maiores, ele passou a produzir e criar o seu próprio ambiente através de técnicas cada
vez mais eficientes. No entanto, foi a partir do processo de industrialização e
crescimento populacional que essa intervenção se intensificou, refletindo em danos, tais
como poluição e degradação de ecossistemas.
122 - DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICOPARA VERIFICAÇÃO DE IMPACTOS
AMBIENTAIS DECORRENTES DA MINERAÇÃO NAS MICROBACIAS DO RIBEIRÃO
VERMELHO E DO CÓRREGO SÃO TOMÉ
Roberto Marques Neto (UNESP – Rio Claro)
Palavras chave: quartzito, mineração, impactos ambientais
As microbacias do Ribeirão Vermelho e do Córrego São Tomé localizam-se no
município de São Tomé das Letras (MG), na mesorregião administrativa do Sul de Minas.
O município em questão localiza-se em região serrana de topografia íngreme e
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acidentada (Serra de São Tomé), onde uma concentração anômala de quartzito micáceo
justifica a extração em larga escala.
Os quartzitos da Formação São Tomé das Letras pertencem ao grupo de rochas
englobado no ciclo deposicional Andrelândia, constituindo metassedimentos com gênese
ligada à ambiente litorâneo, onde o arenito sofreu metamorfismo de grau relativamente
baixo, sendo convertido num quartzito disposto em acamamento horizontal bastante
susceptível ao desplacamento. Esses eventos remontam ao proterozóico-inferior, sendo
que a área esteve submetida, ainda no pré-cambriano, a um retrabalhamento ligado aos
eventos do final do Ciclo Brasiliano.
A formação quartzítica da Serra de São Tomé, outrora englobada no Grupo
Carrancas (Trowu, 1982), possuem valor econômico expressos pela construção civil,
sobretudo àquelas de natureza ornamental, voltada para revestimentos e fachadas. O
resultado dessa propriedade é uma extração maciça e altamente depredatória ao meio
físico local, que denuncia os impactos ambientais profundos e irreversíveis que a
mineração impõe sobretudo à áreas de topografia acidentada.
O presente trabalho, embasado nessa realidade, se presta a um diagnóstico do
meio físico para verificar as perturbações decorrentes da mineração que cada vez mais
altera a configuração topográfica e a drenagem instalada nessa área dotada de notável
obra geomorfológica. Os impactos ambientais são generalizados, e podem ser
apreciados através da observação do meio físico e com base nas leis da natureza. Os
mais comuns são os desmontes de morros que ocorrem, as aberturas de imensas
crateras com conseqüente acúmulo de estéril que, disposto em altas declividades
adquirem grande energia potencial para se deslocarem pelo sistema vertente,
acumulando-se no fundo dos vales e assoreando a drenagem da área, onde duas
microbacias amplamente afetadas foram selecionadas para o estudo. As partículas
menores, notadamente as areias quartzosas liberadas nas explosões, são submetidas
ao arrasto eólico, contribuindo com a poluição do ar e expondo os habitantes à inalação
de material constituído por sílica livre altamente prejudicial para o sistema respiratório
humano. Os impactos ambientais também se fazem notar na poluição dos recursos
hídricos afetados e na degradação da vegetação, que é exaurida nas áreas onde ocorre
a extração e pressionada no entorno, uma vez que os seixos e os bancos de areia que
se formam prejudicam o seu desenvolvimento.
A necessidade de um planejamento que seja capaz de minimizar essa rede de
impactos ambientais que a mineração convoca é uma premissa no contexto analisado, e
para tanto uma análise do meio físico pode oferecer importante subsídio, a medida em
que se presta à verificação dos elementos naturais de maneira integrativa, permitindo
uma melhor compreensão de como a natureza se comporta diante de tal ordem de
pressão.
126 - COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS EM FORMAÇÕES SUPERFICIAIS
QUATERNÁRIAS – ANÁLISE E MAPEAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO
ARROIO PUITÃ; RIO GRANDE DO SUL.
Rafael Lacerda Martins (Universidade Luterana de Brasília/ULBRA), Roberto Verdum
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS)
Palavras chaves: compartimentos ambientais, arroio Puitã, Rio Grande do Sul.
Este trabalho tem como objetivo identificar a relação existente entre os critérios
estabelecidos para o mapeamento dos compartimentos ambientais e os processos
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morfogenéticos da bacia hidrográfica do Arroio Puitã, localizada no oeste do estado do
Rio Grande do Sul. A metodologia proposta fundamenta-se na compartimentação
ambiental, e para tal são dimensionados e diferenciados através de critérios (fisicoecológicos). As feições erosivas foram classificadas como sendo: os areais,
ravinamentos e voçorocamentos. Como resultado foi apresentado o detalhamento dos
principais processos morfogenéticos que caracterizam a crise erosiva da área de estudo,
assim como peermitiu a elaboração do mapa de compartimentos ambientais e da
dinâmica dos meios da bacia hidrográfica do arroio Puitã. A partir da análise da
representação cartográfica e da tabela síntese, constata-se que a ocorrência dos
referidos processos morfogenético situa-se principalmente no compartimento
geomorfológico de colinas. Exceto por alguns ravinamentos e voçorocamentos
localizados no grupo Escarpa. Assim, confirma-se a maior fragilidade das morfologias de
colinas, decorrente da friabilidade dos solos e das formações superficiais quaternárias
inconsolidadas, sendo essa fator que dificulta o desenvolvimento da vegetação.Nesse
compartimento ambiental das coxilhas é verificado que os solos do tipo latossolo,
oriundo do substrato arenítico, e litólico, oriundo do substrato basáltico, apresentam-se
como os mais diretamente associados aos processos morfogenéticos, apontando sua
fragilidade natural e à possível pressão agrícola exercida historicamente pela sociedade
que produz localmente. Uma possível indicação dessa degradação pode ser explicada
pelo uso dessas áreas, que permanecem sob agricultura mecanizada, por um período
prolongado, a partir daí tendem a se tornar mais sensíveis à formação de ravinas, que
podem evoluir para voçorocas.
127 - PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS POR VOÇOROCAS
NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA
Jane Karina Silva Mendonça, José Fernando Rodrigues Bezerra, Eulina Paz de Almeida,
Antônio Cordeiro Feitosa (UFMA); Antônio José Teixeira Guerra (UFRJ)
Palavras-chave: voçoroca, recuperação de áreas degradadas, bioengenharia.
O município de São Luís está localizado na parte centro-oeste da ilha do
Maranhão, cuja área urbana vem sofrendo sérios problemas ambientais, destacando-se
neste trabalho erosão por voçorocas, espalhadas por vários pontos da cidade, com
diversos níveis de evolução como mostram os estudos de Mendonça e Guerra (2002), e
em virtude de apresentar em sua paisagem características de suscetibilidade à
ocorrência de processos erosivos acelerados. Este trabalho é o resultado da 2ª etapa do
projeto de pesquisa sobre erosão urbana em São Luís, objetivando propor medidas
mitigadoras para solucionar essa problemática. Para a realização deste trabalho foram
adotados os seguintes procedimentos: levantamento do material bibliográfico e
cartográfico; trabalho de campo para o monitoramento da evolução das cabeceiras e das
bordas das voçorocas em estudo, instalação de estação experimental com tela vegetal
feita com palha de buriti na voçoroca do Sacavém para o controle de erosão, coleta de
amostra de solos e utilização do infiltrômetro. Durante dois anos de estudos foram
detectados e monitorados vários processos erosivos ao longo da zona urbana de São
Luís, destacando-se as voçorocas do Sacavém, Castelão, Araçagi, Bequimão entre
outras. Para reverter essa situação, faz-se necessário o emprego de várias técnicas de
recuperação e controle de erosão, destacando-se a bioengenharia, que segundo Pereira
(2001) é uma associação de alternativas, envolvendo estruturas biodegradáveis como:
fibras vegetais, estacas de madeira e estruturas rígidas como pedra, concreto, ferro e
outros. Como proposta de recuperação das voçorocas na área urbana de São Luís, está
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o emprego da bioengenharia, com a utilização de tela vegetal confeccionada com palha
de buriti. Devido ao alto estágio erosivo que se encontram as voçorocas estudadas,
apresentado alto declive e vales profundos, a utilização de telas biodegradáveis pode ser
a melhor solução, como mostram várias experiências apresentadas em congressos,
seminários, simpósios e livros sobre o assunto.
128 - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA DO RIO PACIÊNCIA, ILHA DO
MARANHÃO
José Fernando Rodrigues Bezerra, Maria de Jesus Ferreira, Marcia Fernanda Pereira
Gonçalves, Antônio Cordeiro Feitosa (UFMA)
Palavras-chave: degradação ambiental, ação antrópica, rio
Ao longo da história da ocupação do espaço, os cursos d’água sempre
representaram objeto de interesse do homem e fonte de recursos para sua
sobrevivência, sofrendo as consequências diretas do processo de exploração antrópica.
O rio Paciência, localizado na porção Centro-Leste da ilha do Maranhão, é o principal
curso d’água da região centro-oriental da ilha e drena parte da área dos municípios de
São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, sendo utilizado desde o início da
ocupação do interior da ilha. Esse curso d’água desempenha importante papel na
economia local, através da irrigação das áreas de olericultura e de floricultura. Outra
função desse rio é a utilização de alguns trechos como área de lazer. Foram adotados
os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento e análise da bibliografia e da
documentação cartográfica; levantamento dos parâmetros morfométricos do rio e
realização de trabalhos de campo com registro fotográfico de aspectos relevantes. O
processo de degradação ambiental na bacia do rio Paciência, começa com sua
ocupação em meados dos anos oitenta, seguindo-se a construção de grandes conjuntos
habitacionais e numerosas invasões caracterizadas por habitações de baixa renda. A
litologia sedimentar inconsolidada, associada à pequena amplitude altimétrica e a baixa
declividade das unidades geomorfológicas da área da bacia, favorecem a formação de
solos dominantemente arenosos e não oferecem limitações para o uso e ocupação do
solo o que implica a aceleração dos processos morfogenéticos. Dessa forma, o
acelerado processo de ocupação espacial que culminou no desmatamento da vegetação
e consequentemente o assoreamento do canal, deve ser apontado como um dos
principais fatores responsáveis pela a degradação do leito do rio, evidencia-se o
lançamento de esgotos domésticos e industriai, depósitos de lixo e exploração mineral
com a retirada de silte e argila.
129 - IMPACTOS AMBIENTAIS DOS RESÍDUOS SIDERÚRGICOS NO MUNICÍPIO DE
BACABEIRA – CASO MARGUSA.
Lívia Cândice Ribeiro Silva, José De Ribamar Carvalho Santos, Zulimar Márita
Rodrigues.
(Universidade Federal do Maranhão – UFMA)
Palavras-Chave: siderurgia, impactos ambientais, gusa
A área em pesquisa está localizada no município de Bacabeira, distando 43km da
capital São Luís, inserido na Mesorregião do Norte Maranhense, Microrregião de
Rosário, no Estado do Maranhão. Este município foi recentemente emancipado (ano de
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1994), sendo desmenbrado do município de Rosário, permanecendo em seu perímetro
as industrias siderúrgicas instaladas nesta área. Para a realização desta pesquisa, foram
utilizadas fontes secundárias, pesquisas bibliográficas, análises de fotos aéreas,
monitoramento do ar, água e efluentes da área. Como fonte primária realizaram-se
visitas in loco nas indústrias siderúrgicas. Na avaliação dos impactos ambientais foi
utilizada o “Método de Listagem de Controle” (check-list), possibilitando desta maneira,
uma descrição criteriosa dos impactos, observados durante a pesquisa. A indústria
siderúrgica é uma atividade fundamentalmente de transformação que envolve vários
processos interligados como a mineração, o beneficiamento, o transporte, a produção de
carvão vegetal e o próprio processo produtivo do ferro gusa. Sendo que estes processos
geram impactos dos mais variados, nas suas diversas etapas de produção, alterando o
equilíbrio deste sistema ambiental. Os impactos ambientais identificados nesta pesquisa
são concernentes às potencialidades impactantes da indústria siderúrgica. Segundo
Monteiro (1998), a produção de 16 toneladas de ferro gusa pode implicar na destruição
de 1 hectare de floresta, na dispersão de enorme quantidade de gases, na destruição
elementos da flora e da fauna e, principalmente, na degradação de ecossistemas que
tem sua integridade funcional comprometida.
132 - CARACTERIZAÇÃO DA FISIOGRAFIA DA PARTE SUL DO PARQUE NACIONAL
DA CHAPADA DIAMANTINA-BA A PARTIR DOS ASPECTOS FITOGEOGRÁFICOS
COM BASE EM SENSORIAMENTO REMOTO
Jocimara Souza Britto Lobão, Washington de Jesus Sant’anna da Franca Rocha,
Joselisa Maria Chaves, Carlos César Uchôa de Lima (UEFS)
Palavras chave – Fisiografia, Fitogeografia, Sensoriamento remoto.
A classificação do meio físico é uma tarefa complexa pois deve abordar vários
elementos. Sua descrição só será significativa se integrar diversas variáveis como:
geologia, geomorfologia, solo, clima, vegetação, ocupação antrópica etc. Em imagens de
satélites, a cobertura de vegetação apresenta assinatura espectral que reflete os
aspectos físicos da paisagem pois resulta da combinação de diferentes fatores físicos,
como Geologia, Geomorfologia, clima e solos, servindo como indicador desses fatores.
Visando testar processamentos digitais de imagens (PDI), para a caracterização
da vegetação, foram realizados trabalhos de campo, compondo 89 pontos de
amostragem, associados ao PDI, tais como: índice NDVI (Índice de Diferença
Normalizada de Vegetação - onde são realizadas operações aritiméticas baseada no
contraste entre as bandas do infravermelho próximo e do vermelho, que são as bandas
que apresentam diferenças de respostas espectrais), Transformações por Componentes
Principais - CP e fusões IHS (Hue, Saturation, Intensity). Os resultados destacam cinco
unidades diferenciadas e bem caracterizadas. As variedades de vegetação encontradas
na área de estudo estão adaptadas ecologicamente a unidades ambientais distintas, que
se particularizam em função dos seus variantes físicos. O índice de vegetação testado
demonstrou o enorme potencial desta ferramenta para discriminação da vegetação que
enriquecem as informações do meio físico. A partir desse novo conhecimento
fitogeográfico é possível propor ações mais eficazes de planejamento regional,
favorecendo a identificação e/ou previsão de impactos ambientais, que venham a
comprometer a sustentabilidade da região.
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133 - FATORES SÓCIO-AMBIENTAIS NA ACELERAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS
EM ÁREAS URBANAS: O BAIRRO SEMINÁRIO, CRATO/CE
Simone Cardoso, Antonio J. Teixeira Guerra (UFRJ)
Palavras-chave: erosão urbana; uso-ocupação do solo; planejamento territorial;
Muitos problemas ambientais são decorrentes de uma má organização espacial, e
da falta de adequação das atividades econômicas às potencialidades e, principalmente
aos limites oferecidos pelo substrato geo-ecológico que absorverá suas descargas.
Como observa Christofoletti (1995), devido às altas densidades ocupacionais das áreas
urbanizadas, a topografia se insere como um dos principais elementos a orientar sua
organização espacial, tendo que se realizar estudos sobre os processos dinâmicos do
relevo, a fim de identificar as áreas propícias para cada tipo de uso e ocupação.
A vulnerabilidade das áreas urbanas aos azares geomorfológicos naturais (como
deslizamentos, cicatrizes erosivas e até mesmo enchentes), segundo o referido autor,
está relacionada, principalmente com as condições sócio-econômicas das populações.
Ocupações impróprias também originam problemas na estabilidade das encostas dos
interflúvios.
No município do Crato, sul do estado do Ceará, e em especial no bairro
Seminário, pode-se observar a relação uso do solo-aceleração de processos erosivos.
Neste bairro, uma grande voçoroca é alimentada pela descarga do esgoto de boa parte
deste bairro e das vizinhanças. Esta feição erosiva localiza-se em uma área ocupada por
população de baixa renda, próxima a um forte declive em um interflúvio dos rios
Granjeiro e Batateiras. Em entrevista com os moradores mais antigos, obteve-se uma
estimativa de 30 anos para o início de sua formação, e levando-se em consideração seu
tamanho – aproximadamente 20 metros de profundidade, média de 10 metros de largura
e recuo de 30 metros a partir da encosta – podemos afirmar que ela recua 1 metro por
ano, em média.
O trabalho ora apresentado versa sobre as relações entre o uso-ocupação do
solo e suas conseqüências, em especial os processos erosivos, dentro da perspectiva do
planejamento territorial baseado na observância das potencialidades e limites do
substrato físico-biológico ao uso-ocupação do solo.
134 - ANÁLISE MICROMORFOLÓGICA DE SOLOS DESENVOLVIDOS SOBRE
GRANITO-GNAISSES DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – SP
Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (UFMG)
Buscando entender a organização dos solos através da Análise Estrutural da
Cobertura Pedológica em Espírito Santo do Pinhal foi utilizada a técnica da
micromorfologia de solos. A área de estudo está localizada em uma bacia de 1ª ordem
do Córrego do Rosa, bacia do rio Mogi-Guaçu. A Geologia da região é caracterizada por
rochas granitóides (granito-gnaisses). O relevo é formado por colinas convexas de vales
côncavos, esculpidos por dissecação. A vegetação original de mata foi devastada a
partir da década de 20, com o ciclo do café, quando houve intensa atividade agrícola,
com sucessivos retrabalhamentos nas camadas superiores dos solos. Atualmente, a
vertente apresenta-se coberta por pastagem, com solos rasos e profundos sucedendose, às vezes, com cascalhos miúdos na superfície. Os solos encontrados variam do
Podzólico Vermelho-amarelo, dominante, ao Latossolo Vermelho-amarelo, que ocorre
em forma de manchas normalmente situadas em posições mais elevadas e de relevo
mais suave. Às análises tradicionais realizadas nesse estudo, foi acrescentada a
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micromorfológica, baseada no estudo de 16 lâminas, confeccionadas a partir de
amostras indeformadas, previamente impregnadas com resina de poliéster e depois
cortadas, polidas a uma espessura de aproximadamente 30  e montadas em lâmina de
vidro. A interpretação das mesmas foi feita com o auxílio de microscópico ótico
polarizante binocular. Para a escolha das lâminas representativas foi dada atenção
especial às transições (verticais e laterais) dos horizontes e as áreas representativas de
cada um, pela possibilidade de encontrar testemunhos das possíveis transformações das
estruturas ou organizações pedológicas. Os dados obtidos forneceram importantes
conclusões com relação aos processos de iluviação e hidromorfia encontrados na
vertente, permitindo a identificação de importantes frentes de transformação no sistema.
135 - ESTUDO MORFO-ESTRUTURAL PRELIMINAR DA BORDA OESTE DA
CHAPADA DA CONTAGEM EM CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL
Roselir de Oliveira Nascimento, José Elói Campos Guimarães (UnB), Claudete
Aparecida, Dellavedove Baccaro (UFU-MG)
Palavras-chave: compartimentação geomorfológica, bordas de chapada, lineamentos
estruturais
O Distrito Federal está inserido na Faixa de Dobramentos Brasília, cuja evolução
ocorrida em cinco fases de deformação (final do Neoproterozóico, aproximadamente
570Ma.) gerou domos e bacias estruturais, falhamentos e fraturamentos. O presente
trabalho é resultado parcial de pesquisa desenvolvida em bordas de chapada no Distrito
Federal e tem por objetivo identificar o controle lito-estrutural nas feições
geomorfológicas, e correlacionar os resultados ao contexto geológico regional. A área de
estudo localiza-se nas proximidades da cidade de Ceilândia a oeste de Brasília, cujas
coordenadas geográficas são: Lat. 15°51’ de latitude sul e 48°06’ de longitude oeste. A
metodologia consistiu em levantamento bibliográfico, medição e análise das direções de
lineamento da drenagem, campo e interpretação dos dados do ponto de vista regional. O
modelado da área de estudo representa um sistema organizado pela transição de
feições de topo de chapada, borda e encosta. Concluiu-se que a transição (borda) do
topo para a encosta ocorre devido a um contato litológico. O caráter “festonado” da
borda é explicado pelo entalhamento de canais de drenagem de segunda e terceira
ordem, representados pelo par conjugado de cisalhamento cuja direção preferencial
observada é de N30-70E. Os canais de primeira ordem são responsáveis pelas incisões
menores na borda seguindo os lineamentos dos pares conjugados de cisalhamento com
direção preferencial N40-60W. O grande lineamento de direção geral NW-SE que marca
um patamar na encosta é interpretado como uma feição neotectônica representada por
uma falha de pequeno rejeito que auxilia na retomada erosiva na área.Tais resultados
evidenciam o padrão regional do controle lito-estrutural na área. A influência de couraças
lateríticas na evolução do modelado das bordas será analisa em uma segunda etapa de
trabalho.
136 - ANÁLISE GEOAMBIENTAL E AS EVIDÊNCIAS DE DEGRADAÇÃO /
DESERTIFICAÇÃO EM CANINDÉ - CEARÁ
Érika Gomes Brito (UECE), Vládia Pinto Vidal de Oliveira (UFCE)
O município de Canindé, que ocupa uma área de 3.205 km², está localizado na
microrregião dos Sertões Centrais na porção semi-árida do território cearense a uma
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distância de 113 km de Fortaleza, capital do Estado. Dentro da perspectiva de que a
maioria dos municípios do Ceará estão sob ameaça de desertificação na grande
extensão da depressão sertaneja em decorrência do manejo inadequado dos recursos
naturais, Canindé está sendo submetida a uma crescente e contínua degradação dos
seus recursos do solo, recursos hídricos e vegetação, ocasionados pelo processo
histórico de uso e ocupação do território e práticas agrícolas tradicionais em associação
às próprias condições ambientais submetidas aos efeitos da semi-aridez. Assim, este
estudo propõe-se dentro de uma análise geoambiental integrada, diagnosticar as
evidências de degradação/desertificação dos recursos naturais na depressão de
Canindé, sua intensidade e implicações para o meio físico-biótico e qualidade de vida da
população afetada pela degradação ambiental. A metodologia proposta envolverá a
elaboração de uma análise geoambiental integrada dos componentes ambientais tais
como aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, hidroclimáticos e cobertura
vegetal, e atividades antrópicas; Investigação e comprovação da verdade terrestre
através de trabalhos In locu a partir da análise preliminar da documentação cartográfica
e produtos do Sensoriamento Remoto; e Mapeamento final do atual quadro de
conservação/degradação dos recursos naturais através de ferramentas da Cartografia
Digital, Geoprocessamento e Sistema de Informação Geográfica – SIG, além da revisão
bibliográfica ao longo de toda a pesquisa.
139 - MINERAÇÃO EM ÁREAS METROPOLITANAS: LEGISLAÇÃO E AVALIAÇÃO DE
PEDREIRAS NA REGIÃO DE BANGU, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. MINERAÇÃO
EM ÁREAS METROPOLITANAS: LEGISLAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PEDREIRAS NA
REGIÃO DE BANGU, MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Rosiane Da Silva Moulin Curti, Telma Mendes Silva (UFRJ)
Palavras chaves: Mineração - Legislação - Impactos Ambientais
A possibilidade da esgotabilidade dos recursos naturais coloca em xeque a
existência humana, sendo urgente a necessidade de revermos as premissas de
crescimento econômico, com vistas ao alcance de índices satisfatórios de
desenvolvimento humano e de conservação ambiental. A elaboração e implantação de
leis surgiram como resposta do poder público, buscando disciplinar a ação
potencialmente impactante do homem ao meio. Neste contexto, estudos para
recuperação ambiental vêm tomando cada vez mais vulto, uma vez que o homem devido
a sua ação empreendedora apropriou-se dos recursos naturais de forma não
sustentável. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivos avaliar a legislação
voltada à implantação e funcionamento de atividades mineradoras e sua aplicação na
região de Bangu, considerando esta atividade como responsável por vários impactos ao
ambiente e que gera uma descaracterização paisagística significativa. A metodologia de
trabalho utilizada constou no levantamento bibliográfico detalhado sobre a legislação
ambiental, coleta de dados secundários e etapas de campo. Como impactos diretos
observa-se a retirada da vegetação, modificação da topografia com intensa
movimentação do solo na abertura da lavra e, em alguns casos, acrescidas de
considerável volume de rejeitos, poluição do ar gerada pela emissão de material
particulado, poluição sonora, entre outros. A região por estar situada entre os Maciços
Costeiros da Pedra Branca e Gericinó-Mendanha faz com que haja uma convergência de
ventos, provindos da direção da baixada de Sepetiba e da baixada da Guanabara, que
fazem com que a área, de intensa ocupação urbana desordenada, tenha uma baixa
capacidade de dispersão dos poluentes, contribuindo para inúmeros casos de doenças
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respiratórias. Tanto para região estudada como para demais áreas de mineração é fato
que há necessidade de medidas de controle para atenuar os impactos provocados pelos
processos de degradação que atendam as demandas e interesses da população
residente em sua área de influência.
140 - O COTOVELO DO RIO GUARATUBA NA SERRA DO MAR (BERTIOGA-SP):
CAPTURA
Déborah de Oliveira, Prof. Dr. José Pereira de Queiroz Neto (USP)
Este trabalho trata de um caso de captura fluvial na Escarpa da Serra do Mar em
Bertioga-SP. Teve como ponto de partida a Tese de Doutoramento de ROSSI (1999),
que fez um levantamento dos solos da área e identificou uma cascalheira que poderia
corresponder a um antigo terraço do Rio Guaratuba. Partiu também do modelo de
evolução da Serra do Mar de ALMEIDA & CARNEIRO (1998).A área de pesquisa
localiza-se na bacia do Alto Guaratuba, Estação Biológica de Boracéia, no reverso
imediato da Escarpa da Serra do Mar, a aproximadamente 45056’ e 45052’ de longitude
oeste e 23038’ e 23042’ de latitude sul.Conforme ALMEIDA & CARNEIRO (1998), a
Serra do Mar corresponde a um conjunto de escarpas festonadas com cerca de 1.000km
de extensão, de Santa Catarina ao Rio de Janeiro. Sua origem está relacionada a
processos tectônicos de movimentação vertical realizadas no Cenozóico.A
fotointerpretação na escala 1:25.000 revelou a presença de uma drenagem de difícil
identificação, por tratar-se de uma área densamente florestada, direcionada a NE-SW,
seguindo os alinhamentos presentes na área de estudo. Revelou também uma mudança
de direção do Rio Guaratuba, formando um cotovelo, próximo à borda da Escarpa,
descendo-a na direção N-S.As cartas elaboradas no programa Ilwis a partir da
digitalização das curvas de nível 1:10.000 mostraram-se eficazes na visualização de
compartimentos do relevo na área de estudo.Algumas evidências foram observadas em
campo, mostrando o Rio Guaratuba em seu cotovelo de captura, descendo oblíquo às
estruturas do gnaisse até posicionar-se perpendicular a essas estruturas, antes de
descer a Escarpa.
141 - A FORMAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS NA BACIA DO RIO DO MEIO
MUNICÍPIO DE PINHAIS – REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – PR
Roberto Teobaldo Valim, Leonardo José Cordeiro Santos (UFPR)
Palavras-chave: Solos, Declividade, Erosão.
A formação e o desenvolvimento de processos erosivos se tornou um dos
grandes problemas ambientais da atualidade. A falta de uma cobertura vegetal,
combinada a declividades acentuadas, aumenta a intensidade da ação erosiva, podendo
prejudicar as atividades locais, como, transpor obstáculos em estradas e arruamentos,
ou ainda inutilizar as terras para a agricultura e contribuir para o assoreamento dos rios.
O presente trabalho tem como principal objetivo confeccionar a carta de suscetibilidade à
erosão laminar na Bacia do Rio do Meio. Para tanto, será adotada a metodologia
proposta por Salomão (1999), que implica no cruzamento da carta da declividade com a
carta de solos. A Bacia do Rio do Meio, localizada no município de Pinhais, Região
Metropolitana de Curitiba, é integrante dos mananciais do Rio Iguaçu, um dos principais
rios do estado do Paraná. Possui uma área de aproximadamente 12,98 km², geologia
composta basicamente por argilitos e arcósios da formação Guabirotuba (Pleistoceno) e
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depósitos aluvionares (Holoceno), solos com predomínio dos rubrozens (30,90%),
latossolos (37,16%), cambissolos (1,65%), gleissolos (10,24%) e solos orgânicos
(20,16%), e relevo de formas suavizadas, com morros arredondados, onde predominam
baixas declividades. A carta de suscetibilidade à erosão laminar deixou evidente que a
maior extensão da bacia é pouco ou não suscetível a este tipo de processo erosivo,
entretanto, nas observações de campo constatou-se uma forte relação entre obras de
urbanização, como loteamentos e estradas e o aparecimento de erosões lineares
(ravinas).
146 - MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR-RS: SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE
Medianeira dos Santos Garcia, Bernardo Sayão Penna e Souza (UFSM)
Palavras- chave: Qualidade da água, geomorfologia aplicada, uso da terra.
Este trabalho está centrado no espaço geográfico do Rio Grande do Sul, sobre a
área do sítio urbano do município de Dilermando de Aguiar. Este trabalho justifica-se
pela carência de dados sobre a qualidade da água no município em questão. Dessa
forma busca-se verificar a qualidade da água no lençol freático através da análise da
água em poços escavados, distribuídos nas sub-bacias hidrográficas sobre as quais se
situa a malha urbana do município de Dilermando de Aguiar. Sabe-se que a água
consumida pela população local é, em parte, originária desses poços, e isso é
preocupante, porquanto a população, além de encaminhar o esgoto doméstico para o
arroio mais próximo, também faz uso de poços negros e valas próximas às residências.
Além disso, muitas unidades residenciais não possuem instalações hidrossanitárias.
Portanto, uma vez que essas práticas alimentam o lençol freático, torna-se imperioso um
estudo acerca da ocupação da superfície pelo homem. Por ser a sociedade um agente
transformador do ambiente natural e, devido à estreita dependência entre as
características físicas e humanas, tais variáveis são importantes para a compreensão
dos fatores que podem comprometer a qualidade da água no município. O trabalho de
pesquisa consiste de um levantamento bibliográfico do tema e a organização e
elaboração de texto que abordam as discussões, o qual constitui-se de resultados
parciais de dissertação de mestrado em Geografia, área de concentração em Análise
Ambiental e Dinâmica Espacial da Universidade Federal de Santa Maria, que
correlacionará dados de ocupação antrópica com a qualidade da água no lençol freático,
privilegiando a geomorfologia local.
147 - MEIO FÍSICO E INTERRRELAÇOES SÓCIO-ECONÔMICAS DA BACIA DO RIO
PARDO – BA
M.S. Moreau, A.M.S.S. Moreau, R.R. Amorim
Palavras-Chave: Bacia Hidrográfica, Rio Pardo, Diagnóstico
Com o objetivo de caracterizar a estrutura sócio-econômica da Bacia do Rio
Pardo, bem como, as formas de ocupação e o meio físico (geologia, geomorfologia,
pedologia, clima e vegetação), procedeu-se a coleta de dados referentes a estes tópicos
e a posterior análise dos mesmos a fim de identificar os fatores que contribuíram ou
limitaram o desenvolvimento dos principais municípios que compõem a bacia. Utilizou-se
publicações da CEPLAC, RADAM Brasil (Folha Salvador), Censos Agropecuários e
demográficos do IBGE do período de 1950 a 2001. A Bacia do Rio Pardo compreende
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as microrregiões Cacaueira, Pastoril de Itapetinga, Encosta do Planalto de Conquista e
Planalto de Conquista assim definidas pelas diferenças a nível físico e sócioeconômicos. As informações referentes ao meio físico e a análise dos aspectos sócioeconômicos da referida bacia indicam que o desenvolvimento das microrregiões nem
sempre esteve condicionado diretamente à influência do meio físico. A microrregião do
Planalto de Conquista, por exemplo, apesar das condições físicas mais adversas (solos
de baixa fertilidade, originados de coberturas detríticas do cenozóico), apresenta-se hoje,
na Bahia, como um pólo de desenvolvimento, merecendo destaque o município de
Vitória da Conquista. Atribui-se o eminente desenvolvimento a fatores outros, tais como:
melhor distribuição das terras, uso diversificado do solo e construção de vias de
comunicação entre os municípios desta região e os da BR-101 e 116. Por outro lado,
apesar da ocorrência de solos férteis originados de rochas do embasamento cristalino,
clima com temperaturas elevadas, floresta tropical atlântica, constituindo-se em ótimas
condições para a lavoura cacaueira, a microrregião cacaueira apresenta problemas
socioeconômicos decorrentes da crise da lavoura, falta de diversificação na agricultura,
organização agrária complexa com maior número de estabelecimento de tamanho médio
(10-100 ha), problemas ambientais em decorrência da substituição do cacau por
pastagem, café e frutícolas.
148 - FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO URBANA EM MANGUEZAIS DE TRÊS
MUNICÍPIOS DO SUL DA BAHIA
Ana Maria S.S. Moreau, Edir M. Figueiredo Filho, Ednice De Oliveira Fontes
(Universidade Estadual de Santa Cruz-BA)
Palavras-Chave: Manguezal, Impacto Ambiental, Ilhéus
Com a expansão dos centros urbanos e a necessidade crescente de moradias, os
manguezais constituem-se em áreas preferencias para aterros e instalação de sítios
urbanos. O ecossistema passa a ser utilizado como área receptora de efluentes
domésticos e resíduos sólidos, deixando as suas funções perspícuas de fonte de
alimento para inúmeros organismos aquáticos, berçário para várias espécies estuarinas
e marinhas, prevenção da erosão e inundação, retenção de sedimentos e nutrientes.
Portanto, é de grande importância estudar a interação das comunidades que habitam em
áreas de manguezal, ou em seu entorno, objetivando caracterizar as formas de uso dos
manguezais e os impactos decorrentes do mesmo. Tais práticas são fundamentais no
diagnóstico ambiental e sinalizam para a adoção de ações que visem a recuperação do
ecossistema afetado. Para tal, aplicou-se setenta e quatro questionários nas
comunidades da Rua do Mosquito em Ilhéus, Pedras de Una e Atalaia em Canavieiras
onde avaliou-se as condições de moradia, doenças locais, nível de escolaridade, uso do
manguezal, atividade econômica e carências locais. Na avaliação sócio-ambiental das
três comunidades estudadas pôde-se perceber particularidades que as diferenciam
quanto à interação com o manguezal e suas conseqüências ambientais. Na comunidade
de Pedras de Una registrou-se uma complexidade enorme de problemas que agem de
forma recíproca na promoção de impactos sócio-econômicos e ambientais. Em Atalaia,
os problemas referem-se à falta de conscientização das pessoas que fazem uso dos
recursos pesqueiros e marisqueiros devendo-se, então, buscar alternativas que possam
reduzir a exploração e, ou, fazê-la de maneira racional. Na “Rua do Mosquito” o
manguezal aparece como solução para o problema de moradia para a população pobre
da cidade de Ilhéus interferindo no que poderia ser uma solução para os problemas de
fonte de renda e de alimentação, já que os danos ao ecossistema são intensos.
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162 - ESBOÇO SÓCIO AMBIENTAL DA MICRO-BACIA DO CÓRREGO GRANDE E DA
ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA, MG
Alberto Adriano Ribeiro dos Santos, Alberto Franco Lacerda, Fabiana de Sousa Santos,
Ricardo Barbosa de Souza, Viviane Garcia da Costa (Centro Universitário Newton
Paiva), Marcelino dos Santos Morais (Centro Universitário Newton Paiva)
Palavras - chave: Pimenta, questionário, percepção ambiental.
O município de Pimenta localiza-se no Centro-Oeste de Minas Gerais, à 235km
de Belo Horizonte, às margens do Lago de Furnas. Este município situa-se na borda sul
do Cráton do São Francisco, possuindo a Serra da Pimenta como divisor de águas das
bacias dos rios São Francisco e Grande.
Este trabalho propõe caracterizar o perfil populacional deste município, avaliando
o nível de conscientização e percepção ambiental dos moradores em relação ao
ambiente em que vivem. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com a população rural e
urbana da cidade de Pimenta.
A porção rural estudada é localizada ao longo da micro-bacia do córrego Grande,
pertencente a bacia do rio Grande, cujo o percurso na busca de dados, realizou-se com
o auxílio de bicicletas.
No meio urbano, a aplicação dos questionários ocorreu de modo aleatório para
obter-se um resultado uniforme.
A priori, constatou-se que a população rural desta região é carente de
informações técnicas de campo. Observou-se que grande parte das propriedades
visitadas enterram embalagens dos agrotóxicos, possuindo ainda, currais e polcigas
próximo aos cursos d’água, resultando numa possível contaminação das drenagens, as
quais são utilizadas pela população local para o abastecimento e a irrigação de lavouras.
Na área urbana, percebeu-se o descaso das autoridades competentes, em
relação ao meio ambiente. O descarte de lixo, de efluentes industriais e de esgoto
doméstico é realizado principalmente às margens do Lago de Furnas.
165 - ANÁLISE FRACTAL DOS PERÍODOS SECOS E CHUVOSOS DE 1983 A 1985 NO
ESTADO DE SÃO PAULO
Anderson Luis Hebling Christofoletti, Daniella de Andrade Luz, Amalio Coelho Brienza
(Unesp, Rio Claro)
O trabalho baseia-se na aplicação da técnica fractal (R/S) elaborada por Hurst
(1951) para a análise da precipitação em períodos secos e chuvosos de diferentes anospadrão em de 114 localidades no Estado de São Paulo. Os tamanhos de cada período a
serem analisados foram de 96 e 192 dias. Observou-se que algumas regiões se
destacaram sendo possível estabelecer com analogias com a classificação climática
elaborada por Monteiro (1973) ao analisar as chuvas no Estado de São Paulo através da
dinâmica climática. Outro fato a ser destacado é que os a maioria dos valores da
dimensão fractal foram menores que 1,5, demonstrando que os eventos possuem
persistência e dependência com relação anteriores.
167 - A PERCEPÇÃO CLIMÁTICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP
Fabiana Luz de Oliveira
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A pesquisa tem por objetivo analisar a questão da percepção climática dos
moradores do município de Campinas-SP. Será avaliado o grau de percepção dos
indivíduos que vivem no meio urbano e rural com relação ao seu ambiente climático.
Para isso, serão analisados alguns elementos do clima: temperatura, precipitação,
pressão atmosférica, vento e umidade, correlacionados a dados de percepção dos
moradores do município. Tendo suas atividades vinculadas a natureza, o homem rural é
um observador do seu entorno mais atento do que em qualquer outro ambiente, pois
suas atividades diárias estão relacionadas diretamente aos ciclos naturais. Já no meio
urbano, a ação antrópica produz mudanças mais drástcas e o contato físico com o
ambiente natural fica cada vez mais indireto. Ressalta-se o caráter francamente
geográfico da pesquisa, que abordará dados de natureza física (atmosféricos) e
humanos (percepção) em interação dinâmica.
169 - COMPARTIMENTAÇÃO CLIMÁTICA DA BACIA DO RIO DAS GARÇAS - PE
PARA FINS DE APROVEITAMENTO AGRÍCOLA
Daniella Azevedo de A. Costa, Ercília Torres Steinke (UnB)
Palavras- chave: Climatologia, Sistemas de Informação Geográfica
Introdução - Este trabalho buscou uma compartimentação climática regional como
subsídio à gestão espaço-temporal de atividades agro-pastoris regionais, sob o aspecto
da escassez hídrica, originando-se dois produtos: Com SIG, elaborou-se zoneamento
climatológico identificando núcleos diferenciados pelo regime hídrico; classificaram-se os
meses por favorabilidade hídrica. A Bacia do Rio das Garças que apresenta regime
temporário e irregularidade hídrica situa-se entre 8°10’ e 8°50’ Sul e 39°40’ e 40°50’
Oeste.
Metodologia - Utilizou-se: dados básicos de precipitação, SUDENE, e
temperatura, calculada pela equação linear de regressão, Jatobá (1982); e cartas
topográficas, SUDENE. Aplicou-se o balanço hídrico de Thornthwaite-Camargo, VarejãoSilva (1990); e CAD de 25 mm. Pra transformar dados tabulares em geo-informações,
aplicou-se geoprocessamento.
Resultados – as isoietas anuais aumentam nas cabeceiras da bacia e em Jutaí;
as médias mensais elevadas ocorrem entre janeiro/abril, com máxima em março; sendo
reduzidas em junho/setembro, com mínima em agosto. As isotermas anuais elevam-se
na confluência com o São Francisco. Suas médias mensais superiores estão entre
outubro/janeiro, sendo a máxima em novembro; e inferiores de junho/agosto, ocorrendo
mínimas em julho. Em direção ao são Francisco a evapotranspiração potencial e os
índices de aridez e deficiência hídrica elevam-se; e a evapotranspiração real diminui.
Considerações – Identificou-se condições semi-áridas a sub-desérticas e definiuse dois núcleos e três porções de gradação. Para otimização hídrica, associam-se os
meses cuja precipitação iguala ou ultrapassa a evapotranspiração potencial com a
distribuição dos núcleos. O quadro 01 exibe a predisposição hídrica regional. Nessa
escala, manifestam-se variações transacionais no regime, verificando-se a exigência de
complementação hídrica a considerar: o calendário, a geografia, o tipo de cultura e os
insumos hídricos de produção. Por fim, a associação do balanço hídrico ao
geoprocessamento, para caracterizações climáticas, atingiu seu objetivo, porém
necessita-se de base informacional para análise e gestão.
171 - CAMPOS PERDIDOS: SIGNIFICADO E SIGNIFICÂNCIA.
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Elves Marcelo Barreto Pereira, Andréa dos Santos Coelho (Universidade Federal do
Pará)
Palavras-chave: Paisagem, Modo de vida
Partindo de observações realizadas em campo na área da bacia do rio tapajós,
tendo antes navegado grande parte dos rios Tocantins,Pará e Amazonas observou-se
como aquela bacia se diferencia das demais no que se refere ao comportamento do
relevo.Assim, as margens das três últimas bacias apresentam em sua maior extensão o
nivelamento com a água enquanto que no Tapajós há uma elevação da margem.
Essa diferença influenciará inclusive nos modos de vida das populações
ribeirinhas que habitam tais bacias o que é explicitado na forma como organizam suas
moradias.Os que habitam às margens dos rios Pará,Tocantins e amazonas as
constroem sobre palafitas em áreas que em sua maioria estão constantemente
alagadas,enquanto que no Tapajós essas moradias se encontram em terra firme.
A paisagem da bacia do rio Tapajós apresenta uma escassez de estudos no que
refere à sua dinâmica, deixando até o momento de explicar fenômenos como o que
ocorre na área conhecida pela população local como Campos perdidos, que consiste de
campos naturais com presença de dunas e vegetação típica de restinga no meio de uma
área de floresta primária de terra firme.Mediante nossas observações gostaríamos de
propor discussões a cerca das possíveis explicações para a existência de tal fenômeno.
A explicação seria geológica ,um registro de uma era glacial?Ou um processo natural de
desertificação?
Outras discussões dizem respeito a sua inclusão em um projeto de turismo,
desenvolvido pelo Sebrae, e suas implicações para a população de São Luiz do
Tapajós,distrito do município de Itaituba/Pa onde os mesmos estão localizados,e para
quem possuem um significado referente a sua reprodução.
O trabalho de campo foi viabilizado pelo projeto Caruso III,onde participamos
como assistentes da tese de doutorado do professor do departamento de geografia da
UFPa Otávio do Canto,a discussão proposta pauta-se também em bibliografias que
trabalham a Amazônia dentro desta perspectiva.
173 - CONDICIONANTES GEO-HIDROECOLÓGICOS DE VOÇOROCAMENTOS EM
CABECEIRAS DE DRENAGEM, BANANAL-SP
Otavio M. da Rocha Leão (UFRJ / UERJ), Paulo J. Leal (UERJ), Daniel M. Preza (UFRJ),
Ana Luíza Coelho Netto (UFRJ)
São comuns os voçorocamentos em cabeceiras de drenagem no compartimento
de colinas do vale do Paraíba do Sul, especialmente em áreas com coberturas de
gramíneas. Os trabalhos de Coelho Netto et all (1988); Coelho Netto & Fernandes (1990)
e Deus (1991), conduzidos na Estação Experimental da Bela Vista – Bananal/SP,
demonstram as relações entre a hidrologia sub-superficial e a propagação de
voçorocamentos nessas cabeceiras de drenagem. Esses voçorocamentos associam-se
ao mecanismo de excesso de poropressões em faces de exfiltração, conhecido como
Seepage Erosion. Rocha Leão et al (2001) aponta para a aceleração das taxas de recuo
remontante e de incisão vertical do voçorocamento com a aproximação dos divisores
topográficos, fato que, segundo Coelho Netto-1997, pode estar associado a circulação
de fluxos subetrrâneos por fraturas no substrato rochoso.Desde outubro de 1999 são
registrados os eventos chuvosos na EEBV e realizadas mensurações hidrológicas
contínuas nas encostas situadas a montante do voçorocamento. Essas mensurações
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envolveram o registro da geração de escoamento superficial nas encostas (12 parcelas
de 3m2), as variações nas cargas de pressão no topo do solo em diferentes posições de
encosta (27 baterias de tensiômetros – 10,30,60 e 90cm de profundidade) e o
monitoramento da água subterrânea (17 estações com poços e piezômetros).
Resultados indicam que todas as coberturas favorecem a infiltração da água da chuva,
que o molhamento e a drenagem do metro superior do solo variam nas diferentes
profundidades e posições de encosta e que o aquífero possui um comportamento
regional, não respondendo imediatamente as chuvas na cabeceira enfocada, ao
contrário, apresentando um atraso no tempo de resposta de pelo menos três meses.
Esse fato, associado ao registro de fluxos ascendentes no fundo de vale, no trecho onde
situa-se a cabeça da voçoroca, após o final da estação chuvosa, corroboram a
interpretação de Coelho Netto-1997 sobre circulação de água subterrânea pelas fraturas
do substrato rochoso.
175 - ESTRUTURA DA FLORESTA ATLÂNTICA DE ENCOSTA E ARQUITETURA DE
RAÍZES ARBÓREAS: MACIÇO DA TIJUCA - RJ.
Rodrigo Otávio Neri de Campos Basile (UFRJ), André Batista de Negreiros (UFRJ),
Felipe Lima Campos Guimarães Miguel (UFRJ), Ana Luiza Coelho Netto (UFRJ).
A remoção da vegetação através geralmente resulta num aumento da freqüência
de deslizamentos. É consenso, portanto, de que a vegetação florestal propicia altas
taxas de infiltração e favorece o armazenamento das águas pluviais em subsuperfície.
Em nível local, porém, a floresta desempenha um papel relevante no que diz respeito à
variabilidade espacial do processo de intercepção das chuvas pelas copas arbóreas e
serapilheira, promovendo uma redistribuição da precipitação terminal e, portanto,
influenciando as entradas diferenciais de água no solo. Neste sentido, a vegetação
consiste num dos elementos estabilizadores das encostas, promovido principalmente
pelo papel das raízes (PRANDINI, 1976).
176 - RESULTANTES BIOGEOGRÁFICAS E DA HISTÓRIA AMBIENTAL NA
SUCESSÃO ECOLÓGICA EM UM TRECHO DE MATA ATLÂNTICA NO MACIÇO DA
PEDRA BRANCA, RJ
Alexandro Solórzano, Rogério Ribeiro de Oliveira (PUC-RJ)
Palavras-chave: biogeografia, fitossociologia, História Ambiental.
O presente trabalho foi realizado em dois trechos de floresta secundária no
Maciço da Pedra Branca, Rio de Janeiro. Estas duas áreas pertencem ao anfiteatro da
Serra do Nogueira e foram divididas em dois ambientes geomorfológicos: fundo de vale
e divisor de drenagem. A floresta do Camorim teve um uso no passado recente de
extração de lenha para a produção de carvão vegetal in situ, sendo esta atividade
interrompida na década de 1950, de acordo com o levantamento de História Ambiental
realizado. A estrutura da Mata Atlântica foi determinada com o uso de parcelas contíguas
de 100 m2, sendo alocadas 20 em cada sítio. O critério de inclusão adotado foi o D.A.P.
mínimo de 5 cm. Foram amostrados 223 indivíduos no fundo de vale sendo distribuídos
por 39 espécies, com uma área basal de 27,5 m2/ha e uma densidade de 1.115 ind./ha.
No divisor de drenagem foram amostrados 369 indivíduos distribuídos entre 84 espécies,
apresentando um área basal de 27,2 m2/ha e uma densidade de 1.845 ind./ha. No fundo
de vale Guarea guidonia e Piptadenia gonoacantha apresentaram os maiores valores de
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importância (VI), sendo que somente a população de Guarea guidonia correspondeu a
mais de um terço deste parâmetro, apresentando um grande domínio dentro da
comunidade, estando presente em todas as parcelas amostradas e tendo uma distribui
diamétrica apresentando indivíduos jovens, intermediários e adultos, mostrando uma
estabilidade dentro da comunidade. No divisor de drenagem as espécies Piptadenia
gonoacantha e Cordia trichotoma apresentaram os maiores resultados de VI, sendo que
a população de Piptadenia gonoacantha apresenta na maior parte indivíduos de porte
elevado, indicando que esta população está em declínio dentro da comunidade. O fator
diferencial na recuperação das duas áreas foi a posição geomorfológica, que resulta em
maior disponibilidade de água e nutrientes para a comunidade florestal.
177 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANGI-RN
Josemberg Pessoa Borges, Maria Francisca de Jesus Lírio Ramalho (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte)
Palavras Chave: Erosão, Geoprocessamento.
O objetivo deste trabalho é apresentar o resultado do uso de técnicas de
geoprocessamento - tecnologia dos SIG’s e SGI, como ferramenta para a avaliação
ambiental da bacia hidrográfica do rio Pirangi, atualmente exposta aos impactos da
ocupação humana. O estudo tem como base à confecção de mapas temáticos da área geomorfológico, hipsométrico, geológico, de uso e ocupação que serão utilizados no
cruzamento de planos de informação para a confecção de um mapa de susceptibilidade
erosiva, processo realizado no módulo de análise ambiental do SAGA.
179 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DA FOLHA DE GRAVATAÍ (SH.22-X-C e D)
Adriane Ester Bülow (Universidade Federal de Santa Maria/RS -UFSM)
Palavras-chave: Geomorfologia; Cartografia
A Geomorfologia possibilita a compreensão do sistema ambiental físico que atua
como condicionante as atividades humanas, aumentando a importância dos
levantamentos geomorfológicos como forma de planejar o uso mais racional dos
recursos naturais. Vindo de encontro a tais necessidades, o presente estudo teve como
objetivo realizar o mapeamento geomorfológico na área de abrangência da Folha
Topográfica de Gravataí (SH.22-X-C e D), nas proximidades do limite entre os estados
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, propondo-se uma abordagem com o intuito de
identificar os domínios morfoestruturais, bem como as peculiaridades verificadas em
cada unidade morfológica.Para tanto, aplicou-se a metodologia proposta pelo Projeto
Radambrasil apud Ross (1996) que classifica as unidades do relevo de acordo com os
diferentes níveis taxonômicos. Utilizando-se como material de apoio: cartas topográficas,
imagem de satélite, assim como os mapas que retratam os aspectos físicos da área. Os
dados foram extraídos do material cartográfico de forma visual e posteriormente
transferidos para o Software Spring 3.6, através da mesa digitalizadora.Os resultados
obtidos retratam uma área de grande heterogeneidade no que se refere à textura do
relevo, com a presença de processos degradacionais e agradacionais representados
pelas Unidades Morfoestruturais Bacia do Paraná e Depósitos Quaternários, sendo que
estas apresentam peculiaridades internas que resultam em diferentes Unidades
Morfoesculturais. Por ser uma área de instabilidade das formas de relevo requer práticas
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de manejo, o que ressalta a importância deste estudo como subsídio à realização de
planejamentos de formas racionais de apropriação dos recursos naturais.
181 - ESTUDO GEOAMBIENTAL DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRANGI,
CATU E DOCE - RN.
Maria Francisca de Jesus Lírio Ramalho, Salim Kalil Aby Faraj Filho, Josemberg Pessoa
Borges, Hanyel Pessoa Paiva (UFRN)
Palavras chave: impactos ambientais, susceptiblidade de solos, análise ambiental
Este estudo faz parte de um projeto sobre bacias hidrográficas da costa leste do
estado do Rio Grande do Norte. Tem como principal objetivo analisar os impactos das
diferentes formas de uso de áreas susceptíveis à erosão. Nessa fase do projeto
desenvolvem-se pesquisas nas bacias dos rios Pirangi, Catu e Doce, onde o processo
de ocupação, decorrente de atividades agrícolas, moradia e uso do potencial hídrico
chama a atenção para a realização desse estudo, que visa analisar as potencialidades e
fragilidades do meio físico a fim de compreender as interferências do homem no
ambiente que se inserem as três bacias. As referidas áreas se caracterizam pela
predominância das rochas sedimentares representadas pelos depósitos da Formação
Barreiras, dunas e paleodunas, pelos solos arenosos e clima quente-úmido com chuvas
concentradas no período outono-inverno. A metodologia é baseada na análise
bibliográfica e cartográfica, na interpretação de imagens de satélite, fotointerpretação e
mapeamento temático que será utilizado como subsídio para análise ambiental; análise
quantitativa - morfometria das bacias e das encostas, trabalho de campo e laboratório,
visando a análise das propriedades dos solos. Espera-se que os resultados obtidos
poderão subsidiar outras pesquisas além de contribuir para o acervo das referências
bibliográficas que envolvem temas específicos ao estado norte-rio-grandense.
183 - ANÁLISE MORFOLÓGICA DOS SOLOS DAS TOPOSSEQÜÊNCIAS POUSINHOS
E BOIKO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO XAXIM – PRUDENTÓPOLIS – PR.
Nelson Douhi, Manoel Luiz dos Santos, Nelson Vicente L Gaspareto (Universidade
Estadual de Maringá – UEM)
Palavras-chave: morfologia, solos, toposseqüência.
Os solos da área em estudo tem origem a partir de rochas da Formação Terezina
e Rio do Rastro e rochas magmáticas da Formação Serra Geral, que ocorrem em áreas
de topos da bacia do rio Xaxim. Os estudos realizados em duas toposseqüências,
localizadas nas margens direita (Pousinhos) e na margem esquerda (Boiko) do rio,
mostraram que existe uma relação direta entre a distribuição dos solos e a morfologia do
relevo. Os processos hidrológicos e a mudança da litologia ao longo da vertente
desempenham papel importante nas características morfológicas dos diferentes tipos de
solos. As análises das toposseqüências demonstraram que os processos de migração
lateral e vertical são pouco evidentes, uma vez que não ocorre o aparecimento de
serosidade bem como a migração de argila para os horizontes mais profundos. Os
horizontes apresentam-se organizados sem truncamentos entre as camadas, com
transições variando de clara a difusa. No horizonte (BWc) de ambas as toposseqüências
ocorre à presença de nódulos, concreções ferruginosas e seixos compostos por quartzo
que variam de 0,2 a 1,5cm. As análises granulométricas realizadas em amostras
coletadas nos perfis de solo das trincheiras, abertas ao longo das vertentes, associadas
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com as descrições morfológicas permitiram identificar os seguintes tipos de solos:
Toposseqüência Pousinhos: Latossolo Vermelho Escuro no topo e Vermelho Amarelo na
alta vertente, Cambissolo na média-alta-vertente, Neossolos Litólicos na média e baixa
vertente e solos aluviais na margem do rio; Toposseqüência Boiko: Latossolo Vermelho
Amarelo do topo a média-baixa-vertente e solos hidromórficos com matéria orgânica na
baixa vertente.
187 - ANÁLISE FÍSICA APLICADA A GEOGRAFIA: DESENVOLVIMENTO
METODOLÓGICO SOBRE PESQUISA GEOMORFOLÓGICA DA BACIA DO RIO
MUCURI - MG / BA
Caio Mário Ferraz, Jeanne Domingues Santos, Patrícia Mara Lage Simões, Rafael
Rangel Giovanini, Allaoua Saadi (UFMG)
Palavras-Chaves: Ambiental: Geomorfologia, Mucuri; Bacia Hidrográfica
A análise do relevo constitui uma importante ferramenta na formação profissional
do geógrafo bacharel. A princípio, essa análise foi um primeiro passo para se treinar o
raciocínio geomorfológico e metodológico cumprindo um caráter de pesquisa científica
no curso de Geografia da UFMG.
Neste contexto, um dos fatores relevantes é o de apresentar o quão importante é
uma pesquisa geomorfológica. Este trabalho foi desenvolvido por graduandos do curso
de Geografia/UFMG, cuja orientação e apoio cartográfico foi fornecido pelo professor Dr
Allaoua Saadi, considerando a Bacia Hidrográfica como unidade de análise.
O trabalho visa demonstrar a metodologia utilizada por alunos de graduação em
geografia nos estudos realizados na bacia hidrográfica do rio Mucuri, situada na porção
NE de Minas Gerais e extremo sul da Bahia. Esse estudo possibilita apresentar a
variedade e relação das formas de relevo com a sua estrutura e quais as contribuições
climáticas e tectônicas que se desenvolveram na Bacia do Rio Mucuri.
A pesquisa permitiu apresentar uma grande diversidade fisiográfica, em que se
pode destacar a ocorrência de uma área de pontões, colinas convexas e policonvexas,
tabuleiros aplainados e falésias. Elaborou-se, a partir das análises realizadas, uma
compartimentação morfológica regional juntamente com um carta digital.
Essa proposta foi realizada em um curto espaço de tempo, indispondo de grande
recursos financeiros e de uma escassa fonte bibliográfica específica. As atividades
metodológicas desenvolvidas podem ser empregada tanto por alunos quanto
professores em cursos de geografia física, sendo que tal recurso possa ser utilizado na
superação das insuficiências bibliográficas e cartográficas específicas ao se realizar
trabalhos de pesquisas de graduação na Geografia.
190 - DEGRADAÇÃO DA CAATINGA NO SERIDÓ PARAIBANO E AS TENDÊNCIAS AO
PROCESSO DE “DESERTIFICAÇÃO
Eduardo Rubens de Medeiros, Maria José Vicente de Barros, Paulo Roberto de Oliveira
Rosa (UFPB)
Palavras-chaves: Degradação Ambiental, Desertificação, Paisagem.
A área caracterizada como objeto de estudo apresenta um quadro natural
formado por vegetação de Caatinga, no semi-árido do Seridó paraibano, mais
precisamente no município de Picuí. A Caatinga é um ecossistema típico do sertão do
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nordeste brasileiro, distribui-se geralmente em uma região de clima semi-árido com
presença de solos litólicos e rasos, com elevadas temperaturas durante todo o ano e
uma distribuição irregular das chuvas, apresentando apenas duas estações definidas:
uma seca com períodos prolongados e outra com chuvas, reduzidas a períodos
relativamente curtos e de alta magnitude, ficando toda a região sujeita a longos períodos
de estiagem que repercutem diretamente nas condições de permanência de
determinadas populações ali radicadas. A adaptação das plantas a essas condições
climáticas, é uma das principais características apresentadas pela flora da caatinga, que
é composta por espécies caducifólias, afilas (sem folhas) e cactáceas. A degradação das
zonas semi-áridas, áridas e sub-úmidas secas, são resultantes de fatores diversos. como
variações climáticas esta porém de ordem natural sujeita cuja elasticidade ambiental
permite o retorno aos sistema antecedente e as atividades humanas inadvertidas cuja
persistência acabam por causar a redução da cobertura vegetal e dos recursos hídricos,
gerando uma qualidade de vida caracterizada como desertificação.
197 - IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS CAUSADOS POR
EFLUENTES DO AUTOPOSTO BRAZUCA LTDA EM SOBRADINHO -DF
Ruth Elias de Paula Laranja, Maria Eduarda Miranda Fischer (UNB)
Palavras-chave: Contaminação, hidrocarbonetos, ambiente.
O objetivo deste trabalho foi verificar os impactos causados pelo vazamento de
efluentes (contaminação por hidrocarbonetos) no Autoposto Brazuca, localizado em
Sobradinho/DF, Km 2,2, da BR-020. O trabalho identificou os contaminantes e sua fonte
de origem, ou seja, a pluma de contaminação, sua extensão aproximada, devido à
impossibilidade de mensurar a área exata; e os impactos ambientais provenientes deste
acidente. O tema deste trabalho é um estudo de caso cuja problemática é comum em
nosso país, necessitando de estudos que analisem os efeitos reais ao meio ambiente e
aos seres humanos, bem como, medidas de remediação que eliminem por completo os
danos causados. As ocorrências são pouco divulgadas para resguardar a as
distribuidoras de combustível. Análises físico-químicas do solo e da água demonstraram
os respectivos graus de contaminação dos compostos da gasolina do tipo BTEX:
Benzeno, tolueno, Etil-benzeno e Xileno, comparando-se as primeiras amostras
coletadas em julho de 2002 com as coletas de abril do presente ano. Ainda, um parecer
técnico da CAESB (Companhia de Água e Esgoto de Brasília), considerou a água
utilizada para abastecimento local imprópria pela presença de bactérias acima do limite
permitido para consumo humano. Todavia, a mesma água apresentou-se em perfeitas
condições quanto aos seus aspectos físico-químicos. Os impactos indiretos provocados
pela contaminação do solo e da água subterrânea são de natureza mais grave, pois se
trata da contaminação de moradores das redondezas do posto, cujo sistema de
abastecimento de água é feito por poços artesianos particulares, uma vez que esta
ocupação urbana não foi planejada. Os mesmos componentes da gasolina citados
anteriormente estão presentes no sangue dos moradores, fato comprovado por exames
laboratoriais de toxicologia. Diante do exposto acima, a prerrogativa é o foco na
fiscalização de atividades potencialmente poluidoras, e de uma eficiente gestão urbana
para garantir os direitos básicos assegurados pela Constituição, tais como: segurança,
saúde e um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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198 - MAPEAMENTO DAS ÁREAS SUSCEPTÍVEIS A ESCORREGAMENTOS RASOS
NO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR (BA), UTILIZANDO OS PARÂMETROS
FÍSICOS DIFERENCIADOS PARA CADA CLASSE DE SOLO
Verônica Moreira Ramos, Renato Fontes Guimarães, André Luciancencov Redivo, (UNB)
Osmar Abílio de Carvalho Junior (INPE)
Palavras – chave: Modelagem matemática, Escorregamento raso, SHALSTAB
Diferentes modelos matemáticos desenvolvidos sob bases físicas buscam
compreender a relação entre a topografia e a dinâmica de fluxos nas encostas e,
conseqüentemente, com os processos de movimentos de massa que nelas ocorrem. Um
modelo preditivo de ocorrência de escorregamentos rasos Shallow Stability (SHALSTAB)
que combina um modelo de estabilidade de encosta com um modelo hidrológico,
desenvolvidos a partir de um Modelo Digital de Terreno (MDT), possibilita definir os locais
mais susceptíveis à ocorrência de escorregamentos rasos. O presente trabalho teve
como objetivo aplicar o modelo SHALSTAB na área do Subúrbio Ferroviário de Salvador
(BA) a partir de simulações utilizando os parâmetros físicos do solo constante para toda
a área de estudo, bem como diferenciado para cada classe de solo, a fim de analisar a
influência desses parâmetros no desencadeamento do processo. Para tanto, foi
confeccionado um MDT de detalhe (pixel de 1 metro) e mapas de área de contribuição e
declividade, além disso, foi desenvolvido um algoritmo que permitiu utilizar os diferentes
valores dos parâmetros do solo no modelo. A partir das simulações realizadas observouse que com a incorporação da variabilidade espacial dos parâmetros do solo, o modelo
apresentou melhores resultados do que aquele que utiliza parâmetros físicos do solo
constantes. Os resultados mostraram que em áreas que possuem levantamentos
precisos e detalhados desses parâmetros as zonas susceptíveis a escorregamentos
rasos poderão ser definidas com maior precisão.
204 - DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS URBANOS
NA BACIA DO RIO QUITANDINHA - ALTO CURSO DO RIO PIABANHA - 1º DISTRITO
DE PETRÓPOLIS/RJ
Lívia Guimarães de Andrade, Anderson Chagas de Oliveira, Antonio Jose Teixeira
Guerra (UFRJ)
Palavras Chaves: Impactos Ambientais Urbanos, Micro-bacias hidrográficas, ocupação.
Petrópolis situa-se ao norte do município do Rio de Janeiro e insere-se no
complexo geomorfológico da Serra do Mar, apresentando relevo montanhoso, altitudes
médias de 845 m, altas declividades (entre 3º e 90º), abrangendo uma área de
aproximadamente 811 Km² (CIDE, 2000).
O conhecimento da formação e evolução histórica do espaço urbano,
parcelamento e ocupação, no que diz respeito à cidade de Petrópolis, ofereceu uma
visão dinâmica da realidade, possibilitando realçar os principais problemas da cidade
ligados à essa ocupação.
Para a realização desse trabalho foi preciso dividir a área do 1º distrito de acordo
com os bairros, porém o município apresenta uma característica peculiar de não possuir
uma divisão legal em bairros, apenas em distritos (total de cinco). Devido a essa
característica, a metodologia baseou-se na divisão das sub-bacias que compõem o alto
curso do Rio Piabanha, que drena toda carga fluvial do município para o Rio Paraíba do
Sul, escolhendo-se assim a Bacia do Rio Quitandinha.
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O trabalho tem como objetivo avaliar e classificar os impactos ambientais
ocorridos ou potencializados pela ação humana na área estudada, bem como avaliar o
risco eminente na ocorrência de outros impactos. O trabalho sugere a importância do
levantamento de campo baseado na metodologia, utilizada por outros pesquisadores,
que levaram à implantação ou base para tal de um planejamento adequado do uso,
manejo e preservação das bacias e micro-bacias hidrográficas; visando a proteção e
prolongamento da vida útil dos mananciais localizados em suas cabeceiras.
Os resultados foram obtidos através de georreferenciamento por GPS e plotagem
dos pontos no mapa da bacia, caracterizando-os por foto. Os impactos ambientais
encontrados foram: assoreamento no baixo curso do rio, movimento de massa nas
encostas da cabeceira do rio, despejo de lixo nas margens, ocupação irregular das
encostas que compõem o vale do rio e poluição do mesmo por emissão de esgoto in
natura. Esses impactos estão, segundo a Deliberação CECA nº 1078/87 (RJ), impactos
negativos ou adversos, diretos, locais, cíclicos e permanentes.
207 - BACIAS HIDROGRÁFICAS COMO UNIDADE DE ANÁLISE DE PROCESSOS DE
EXPANSÃO URBANA DESORDENADA: O CASO DA BACIA DO CÓRREGO DO NADO
- BELO HORIZONTE/MG
Frederico W. Azevedo Lopes, Diego Rodrigues Macedo, Isaac Henriques Medeiros,
Glauco J. Matos Umbelino, Antônio Pereira Magalhaes Jr (Universidade Federal de
Minas Gerais)
Palavras Chave: Bacia hidrográfica, expansão urbana, riscos geomorfológicos.
Este trabalho se insere na atual fase de operacionalização da Lei De Água no
Brasil (Lei 9433), cujos princípios incluem a proposição da bacia hidrográfica como
unidade de planejamento. A bacia estudada situa-se na região norte do município de
Belo Horizonte, sendo carente em pesquisas ambientais. A bacia do Nado apresentou
uma ocupação urbana desordenada nas últimas décadas, ao longo dos vales e planícies
fluviais acarretando a deterioração da qualidade das águas, a extinção de alguns cursos
d'água, dentre outros impactos negativos. Os esgotos locais deságuam nos cursos
d'água sem tratamento prévio. Os cursos d'água canalizados apresentam, por vezes,
problemas de subdimensionamento das estruturas, contribuindo para a freqüente
ocorrência de no espaço urbano durante os períodos de intensas precipitações. Este
trabalho tem como objetivo principal fazer um estudo da ocupação do solo a partir da
década de 1930 associando-o com seus respectivos impactos na Bacia do Nado. Para
tal, fez-se uma análise da evolução da ocupação da área com base em mapas e
ortofotos, enfocando as pressões antrópicas, os impactos e as alterações sofridas pelos
cursos d'água. Foi também realizado a compartimentação geomorfológica da área e o
mapeamento das áreas de risco, considerando-se os aspectos sócio-ambientais, os
riscos para a população local e também a definição de áreas prioritárias para políticas
racionais de ocupação e preservação ambientais. Foram gerados dois mapas da bacia
do Nado: um de 1936, quando a urbanização não era intensa, e outro de 2003,
apresentando o resultado da expansão da mancha urbana, assim como seus impactos e
a proposta de reenquadramento dos corpos d'água da bacia.
208 - VARIABILIDADE PLUVIOMÉTRICA NO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO (Resultado
Parcial)
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Regina Maria Lopes, Zilda De Fátima Mariano, Iraci Scopel, João Batista Pereira Cabral,
Hildeu Ferreira De Assunção (Universidade Federal de Goiás)
Palavras Chaves: Jataí, variabilidade, precipitação pluviométrica.
A presente pesquisa é resultado de um projeto em desenvolvimento no Campus
Avançado de Jataí/Universidade Federal de Goiás, com apoio do PIBIC-CNPq, o qual
objetiva-se um levantamento de dados geo-referenciados das chuvas no município de
Jataí-GO, entre o período de 2000 a 2002. Jataí-GO localiza-se entre as coordenadas
geográficas 170 16'e 180 32'de latitude sul e 510 12' e 520 17' de longitude oeste, com
diferenças climáticas desde sua porção sul para a porção norte. Os dados de chuvas
foram coletados de 20 postos pluviométricos instalados dentro da área do município,
seguindo os quadrantes sul, norte, leste e oeste. Estes coletores foram construídos com
tubos PVC, o qual possui uma superfície coletora de 7.854 mm², composta por uma
redução de 100x50mm, um depósito de 50 mm diâmetro por 700 mm de altura, fechado
na extremidade por um tampão de 50 mm e um registro de esfera para a drenagem após
a leitura. Após a coleta dos dados de chuvas no campo esses foram digitados em
planilhas, no Programa Excel, verificou-se que as localidades que se encontram na
porção norte do município, a precipitação acumulada anual foi de 435,4 mm, sendo que
ao leste o índice foi de 315 mm, a variação dos totais de chuva neste município,
apresenta elevada amplitude, os maiores índices são encontrados no sentido sul-oeste
com um gradiente crescente de 1.991 mm na porção sul e 1.405,1 mm ao oeste. A
precipitação média anual para o município encontrada é de 1.650 mm, podendo chegar
a 2.000 mm, concentrada de outubro a março; as médias mensais atingem ao redor de
300 mm em janeiro contra apenas 10 mm em julho. Constatou-se que os invernos são
secos e os verões chuvosos, onde os meses mais chuvosos concentraram-se entre
outubro a abril e a estação seca de maio a setembro.
210 - O PAPEL DOS GRANDES DETRITOS ORGÂNICOS NA MORFOLOGIA E
SEDIMENTOLOGIA EM CANAIS DE CABECEIRA DE DRENAGEM
Oscar V. Q. Fernandez (Universidade Estadual do Oeste do Paraná -Unioeste)
Palavras-chave: Morfologia de canal fluvial, Canais de primeira ordem, Grandes detritos
orgânicos.
No leito dos canais de baixa ordem (Classificação de Stralher), os detritos
orgânicos provenientes da vegetação ripária (folhas, galhos e troncos) influenciam
significativamente nos processos de erosão e sedimentação. Os detritos orgânicos
depositados no leito barram parcial ou totalmente a passagem de sedimentos de fundo.
O diâmetro dos troncos determina a sua eficiência como barragem. Alguns autores
americanos definiram como grandes detritos orgânicos (GDO), os troncos com diâmetro
superior a 10 cm. O presente trabalho descreve o papel dos GDO na morfologia do leito
e na deposição de sedimentos grossos na cabeceira do córrego Guavirá, município de
Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná. O estudo foi executado em três trechos
afetados pela presença de GDO, onde foram realizados perfis longitudinais da superfície
do leito e da lâmina de água, adotando o método de nivelamento geométrico. Os perfis
incluem um trecho de dezenas de metros a jusante e a montante da barragem formado
por GDO. Cada barragem de GDO gera uma unidade soleira-depressão. Na soleira, a
montante da barragem, a superfície do leito é plana e ocorre expressiva deposição de
sedimentos rudáceos. Foi constatado que em cada soleira, o volume médio de
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sedimentos foi de 17 m3. Imediatamente à jusante das barragens são encontradas
depressões estáveis e bem desenvolvidas. Estudos anteriores já constataram que umas
das funções da vegetação ripária é dar início à formação de soleiras e depressões, que
constituem habitats físicos essenciais na manutenção dos ecossistemas aquáticos.
Estas feições geradas pelos GDO podem permanecer inalteradas por décadas,
mostrando o papel regulador das barragens na remoção de sedimentos grossos das
bacias de baixa ordem.
212 - DINÂMICA DA PAISAGEM DA AREA NORDESTE DA ILHA DO MARANHÃO
Márcia Fernanda Pereira Gonçalves, Lenir Cardoso Brito, Simone Cristina de Oliveira
Silva, Antonio Cordeiro Feitosa (UFMA)
A dinâmica da paisagem se constitui como um fascinante fenômeno natural
decorrente de diversos processos. Fato este que desde tempos remotos atraí a
curiosidade humana, que busca incessantemente compreender as formas adquiridas
pela superfície terrestre, explicações que surgiram inicialmente baseadas em preceitos
religiosos.Os estudos de dinâmica da paisagem assumem papel de destaque dentro da
ciência geomorfológica. Numa explanação de acordo com Thomas (1993:02), a dinâmica
da paisagem natural pode variar através do espaço e do tempo. Mudanças ao longo do
tempo podem ser classificadas como lentas e graduais podendo ocorrer modificações
repentinas causadas por eventos catastróficos em determinado espaço.
214 - PARCELAMENTOS IRREGULARES E EROSÃO DOS SOLOS AO LONGO DA
BR-040 EM RIBEIRÃO DAS NEVES -MG
Andre Luiz Nascentes Coelho (UFMG)
Palavras-chave: Meio Ambiente, Parcelamentos Irregulares e Impactos Ambientais.
Ribeirão das Neves, município que compõe a Região Metropolitana de Belo
Horizonte em Minas Gerais é apenas mais um exemplo do processo de crescimento
desordenado que ocorre nas grandes regiões metropolitanas brasileiras, materializado
em um espaço fragmentado com diversos danos ambientais. Dentre os danos
ambientais, o que mais se destaca é o aspecto erosivo, principalmente, nas
proximidades do eixo da BR-040 que corta o município onde grande parte dos
parcelamentos - voltados para uma população de menor poder aquisitivo - está
localizada em áreas impróprias, susceptíveis a todas a todas as formas de erosão,
encontrando ali vários voçorocamentos estabilizados e alguns destes reativados por tais
empreendimentos (CETEC, 1980).
Este cenário, nas últimas décadas, tornou-se mais problemático pela forma como
se consolidaram tais parcelamentos que, aproveitando a falta de fiscalização por parte
da prefeitura e demais órgãos, promoveram mudanças significativas na paisagem, não
levando em conta, por exemplo, as características dos solos das mesmas, removendo
toda a vegetação para abertura de ruas, demarcação de lotes, notando-se também a
imprecisão nos projetos de drenagem e sistema viário. Tudo isso agravado pela
construção de residências populares sem qualquer auxílio técnico, promovendo o
aumento das superfícies impermeáveis, resultando no final, em alguns pontos dos
bairros, o surgimento de sulcos, ravinas e até voçorocamentos.
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O objetivo deste ensaio é realizar a identificação das principais áreas de erosão,
analisado-as e apresentando propostas dentro da realidade do município, que busquem
uma melhoria da qualidade de vida da população e a diminuição desses impactos.
215 - DINÂMICA SEDIMENTOLÓGICA E AMBIENTAL DO RIBEIRÃO PALMITO E SUAS
INTERAÇÕES COM O USO E OCUPAÇÃO NA SUA BACIA
Bruna Tiago Almeida, Paulo Cesar Rocha (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul)
Palavras-chave: Carga sedimentar; dinâmica ambiental; Ribeirão Palmito.
A pesquisa em andamento tem por objetivo, avaliar, ao longo de um ano,
sazonalmente, o comportamento morfológico e sedimentológico do Ribeirão Palmito, em
2 seções transversais ao longo do rio. O ribeirão deságua na planície aluvial do rio
Paraná, localizando-se na porção central de sua bacia, no município de Três Lagoas-MS.
Este trabalho baseia-se na quantificação de carga detrítica suspensa e carga detrítica de
fundo, na análise fisico-química do canal, e na análise fisiográfica da bacia, a partir de
trabalhos de campo e análise de carta topográfica (1:100.000), fotografias aéreas
(1:60.000) e imagens LandSat. Foram estudados alguns componentes do regime
hidrológico, afim de, posteriormente, inter-relacionar as características do canal com o
uso e ocupação do solo nas vertentes. Observou-se previamente que, a partir dos dados
de campo, os valores relacionados ao oxigênio dissolvido tiveram boa correlação com os
valores de pH em todo o conjunto de dados amostrados. Os valores do pH mantiveramse sempre inferiores a 7, denunciando a acidez das amostras. Na seção 1 (montante), os
valores de condutividade foram sempre muito menores que na seção 2 (jusante), além
do que, no primeiro, a velocidade do fluxo é bem maior. Do ponto de vista
sedimentológico, a seção 1 apresentou aumento nos valores médios e, diminuição no
desvio padrão, conforme a análise granulométrica, com predominância de areia grossa.
Já na seção 2, à jusante de uma pequena corredeira, não se encontrou material arenoso
no leito. Conforme observou-se até o momento, as diferenças na condutividade elétrica
entre as 2 seções, podem estar relacionadas a lançamentos de dejetos orgânicos por
indústrias localizadas próximas à seção 2. A falta de materiais arenosos no leito da
seção 2 deve-se, provavelmente, à maior energia das correntes neste ponto, sendo o
canal erosivo nesta seção.
216 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A VARIABILIDADE HIDROLÓGICA DO ALTO RIO
PARANÁ PAULO CESAR ROCHA
Paulo César Rocha (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Éder Comunello
(Embrapa-MS), Edvard Elias De Souza Filho (Universidade Estadual de Maringá)
Palavras-chave: regime hidrológico; barragens; rio Paraná.
Com base nos dados hidrológicos diários da estação fluviométrica de Porto São
José, no Alto Rio Paraná, foram estudados 5 componentes do regime de fluxo
relacionados aos processos ecológicos em ecossistemas fluviais: a magnitude do fluxo,
a duração, a periodicidade, a freqüência e a taxa de alteração do fluxo, sendo utilizados
ao todo 32 índices hidrológicos como Indicadores de Alterações Hidrológicas (IAH).
Posteriormente, foram calculados os valores médios dos indicadores, o desvio padrão, o
mínimo valor e o máximo valor, para os períodos pré e pós-barramentos, com o objetivo
de se comparar e calcular a magnitude das alterações observadas, através da aplicação
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da "Taxa de Aproximação da Variabilidade Natural" (TAV). Os resultados evidenciaram
uma grande alteração do regime hidrológico do rio Paraná no período pós-barramentos
(1982-2000), principalmente dos indicadores relacionados aos baixos fluxos. Tais
indicadores apresentaram elevação na magnitude, acompanhada de diminuição na
freqüência.
218 - ANÁLISE DE FATORES GEOGRÁFICOS QUE INFLUENCIAM A
SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO
IBITIPOCA -LIMA DUARTE -MG
Daniel Fontana Baptista da Silva, Érica Cristina Nogueira dos Santos e Mara Lúcia
Rodrigues Costa (UNIPAC Barbacena MG)
Palavras-chave: manejo, preservação, Ibitipoca.
O presente trabalho foi realizado no Parque Estadual da Serra do Ibitipoca,
localizado no sudeste de Minas Gerais, na Serra do Ibitipoca, uma ramificação da Serra
da Mantiqueira. Possui uma área de 1488 ha e é uma das poucas unidades de
conservação do estado que possui toda a sua situação fundiária resolvida (IEF).
É evidente a necessidade de gestão ambiental sustentável da área do Parque do
Ibitipoca e da região do seu entorno, pois além de espécies em extinção, como o loboguará (Chrysocyon brachyurus) e o puma (Puma concolor), Ibitipoca é um refúgio
vegetacional destoante da flora dominante na região, possuindo espécies vegetacionais
endêmicos, o que torna mais importante a sua preservação.
Neste contexto, o trabalho analisou diversos fatores geográficos que definem a
composição paisagística do parque como solo, hidrografia, clima, geologia,
geomorfologia, além de fatores ecológicos como a vegetação e a fauna, destacando
suas potencialidades e principalmente suas fragilidades.
Além disso, o Parque nos últimos anos vem sofrendo um processo de
degradação de seu patrimônio natural causado pela atividade turística excessiva e sem
monitoramento, o que torna necessário a criação de normas como um plano de manejo
ambiental para o parque que possibilitem a redução do número de visitantes, que visem
reduzir os impactos gerados pelo turismo, não somente na área do parque, mas também
da área de seu entorno Desta forma torna-se a adequação do uso do parque ao uso
sustentável deste importante remanescente natural e assim, através do diagnóstico
ambiental, na busca da capacidade de suporte do parque, e utilizar este patrimônio de
forma economicamente viável e ambientalmente sustentável.
219 - CARACTERÍSTICAS PEDOMORFOLÓGICAS DA TOPOSSEQÜÊNCIA DE
SOLOS FRENTINO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR: SUAS RELAÇÕES E
IMPLICAÇÕES NOS PROCESSOS EROSIVOS
José Edézio da Cunha, Maristela Denise Moresco (UNIOESTE-PR)
Assim como a maioria das regiões agrícolas paranaenses, o oeste do estado
sofre as conseqüências do sistema de preparo e cultivo convencional que impôs o uso
de grade pesada e da prática de escarificação. A compreensão desse tipo de exploração
desordenada e conseqüentemente a prevenção de fenômenos a ele correlato só são
possíveis com o conhecimento do solo como um corpo tridimensional, ou seja, num
continuum pedológico. A análise integrada da paisagem relacionada principalmente as
características de solo e de relevo, com o uso da análise bi e tridimensional da cobertura
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pedológica, pode ajudar no mapeamento das zonas de riscos a erosão. Para
compreender as relações e implicações dos processos erosivos na paisagem foi
realizado um estudo na toposseqüência de solos Frentino, na margem direita do trecho
superior do córrego Guavirá no município de Marechal Cândido Rondon-PR, através da
metodologia da Análise Bidimensional da Cobertura Pedológica. Esse sistema
pedológico tem 660 metros de extensão, apresenta o predomínio do solo Nitossolo
Vermelho, em quase toda a vertente, e a classe de solo Neossolo Litólico nas
proximidades das rupturas de declive, localizadas nos primeiros 100 metros a montante
e nos últimos 30 metros a jusante da vertente. O conhecimento das características
pedomorfológicas atuais dessa vertente parece demonstrar uma relação estreita entre a
distribuição dos solos e os seus diferentes segmentos topográficos, já que os segmentos
representados pelas rupturas de declive e pela transição lateral do solo Nitossolo
Vermelho para o Neossolo Litólico são os mais fragilizados da vertente em termos
erosivos, o que leva a considerar os menos propícios ao cultivo, ou pelo menos os que
merecem maior atenção na escolha do uso e do manejo. Nessas condições recomendase evitar a concentração de água superficial e a permanência da cobertura vegetal.
226 - IMPACTOS AMBIENTAIS DA MONOCULTURA DA SOJA, NO MUNICÍPIO DE
BALSAS-MA
Lenir Cardoso Brito, Marcia Silva Furtado, Antonio Cordeiro Feitosa (UFMA)
O povoamento da região de Balsas teve inicio com a chegada de criadores de
gado oriundos da região do Vale do São Francisco e do sertão nordestino, decorrente da
expansão do ciclo do gado.As características geográficas da região favoreceram o
rápido desenvolvimento de atividades econômicas que proporcionaram significativo
crescimento econômico apoiado na agricultura e na pecuária.A pecuária pioneira foi
cedendo espaço para a agricultura de subsistência com a produção de culturas
diversificadas como arroz, milho, feijão e mandioca, praticadas nas áreas mais úmidas
enquanto a pecuária se concentrava nas chapadas. Ao longo das três últimas décadas,
as potencialidades econômicas da região foram objeto da atenção de agricultores
gaúchos que se instalaram na região introduzindo as culturas de arroz e soja.Através de
iniciativas destes pioneiros e de gestões das lideranças políticas regionais, os governos
Federal e Estadual passaram a desenvolver políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento da sojicultura regional.
229 - CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DO RESERVATÓRIO DE CACHOEIRA
DOURADA – GO/MG (FASE – 1)
João Batista Pereira Cabral; Luiz Alberto Fernandes; Iraci Scopel; Regina Maria Lopes,
Romário Rosa de Sousa; Volnan Vieira de Freitas; Raquel Souza Moraes. Sebastião
Alves da Silva (Universidade federal de Goiás)
Palavras chaves: sensoriamento remoto, Granulometria, Cachoeira Dourada
O presente projeto de pesquisa tem por objetivo testar técnicas de sensoriamento
remoto, geoprocesamento, parâmetros limnológicos, parâmetros granulométricos e a
aplicação da Equação Universal de Perdas de Solos para identificar áreas de
assoreamento e eutrofização no reservatório de Cachoeira Dourada – GO/MG. Estão
sendo analisados parâmetros como o total de sólidos em suspensão (TSS), a
profundidade do disco de Secchi, o material inorgânico e orgânico, obtidos com a garrafa
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de Van Dorn. A amostragem de fundo foi efetuada com amostradores do tipo “CLS” e
draga de Peterson. Está sendo efetuada a análise de correlação simples bivariada para
detectar-se as relações existentes entre os parâmetros físico-químicos medidos in situ e
os dados extraídos das imagens TM, obedecendo-se metodologia proposta por CABRAL
(2001). As análises granulométrica estão sendo feitas no laboratório de sedimentologia
do CAJ/UFG, onde o material é posto a secar em estufa por 24h sob temperatura de 40°
C, sendo em seguida efetuada a pipetagem para determinar as proporções de material
nas frações silte e argila, utilizando-se a escala de WENTWORT (1922), para se obter os
intervalos de freqüência. Os resultados obtidos nesta pesquisa possibilitarão verificar o
nível de assoreamento e eutrofização que este reservatório vem sofrendo.
233 - ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO DE FEIÇÕES EROSIVAS
LINEARES E CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS NA BACIA DO CÓRREGO DA
CACHOEIRA. MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES/RJ.
Thiago Pinto da Silva, Carla Maciel Salgado, Josilda Rodrigues da Silva de Moura
(UFRJ)
O presente trabalho, realizado pelo Núcleo de Estudos do Quaternário e
Tecnógeno (NEQUAT/UFRJ) tem como objetivo verificar se aspectos geológicos
regionais influenciam na ocorrência das feições erosivas lineares na bacia do Córrego da
Cachoeira, sudoeste do município de Paty do Alferes, onde o papel da geologia pode ser
descrito pela relação: a litologia determina intensidade da erosão na paisagem e a
estrutura, sua localização e orientação.
A metodologia fundamenta-se no fato da drenagem refletir o controle da geologia,
pois se ajusta às estruturas do substrato rochoso enquanto disseca o relevo de uma
região. As estruturas, então, podem ser percebidas pelos lineamentos (feições retilíneas)
da rede de drenagem. Além disso, as feições erosivas foram classificadas em voçorocas
conectadas à rede de drenagem, desenvolvidas nos fundos de cabeceiras de drenagem,
e ravinas/voçorocas desconectadas, situadas nas encostas.
O desenvolvimento do trabalho compreendeu: levantamento geológico regional;
elaboração do mapa de feições erosivas e da drenagem, com base em fotografias
aéreas; confecção dos mapas de lineamentos da rede de drenagem, do adensamento
da drenagem e das feições erosivas.
Pelo levantamento geológico, percebe-se que a litologia compreende,
principalmente, gnaisses e migmatitos. Por sua semelhança litológica, em virtude da
baixa resistência de alguns minerais ao intemperismo, as voçorocas se fazem
freqüentes.
Através da análise das características estruturais, percebe-se que os canais
fluviais mais extensos apresentam direção NE-SW, coincidindo com os lineamentos do
Sudeste brasileiro e a direção N-S, relaciona-se as nascentes, sendo a mais freqüência.
As ravinas/voçorocas desconectadas ocorrem em maior número (63) e suas
orientações coincidem com as das fraturas e falhas, revelando forte influência da
estrutura geológica nesse tipo de feição. As voçorocas conectadas, menos freqüentes
(23), seguem o padrão dos lineamentos apenas nas direções NE-SW e N-S, sugerindo
que a estrutura geológica não é o fator mais influente na orientação dessas feições.
238 - A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS CARTOGRÁFICAS COMO AUXILÍO NA ANÁLISE
DA SUBSTITUIÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA PARA A IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS
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AGRICULTÁVEIS NOS MUNICÍPIOS DE ITAARA E SANTA MARIA - RIO GRANDE DO
SUL.
Springer, Kalina Salaib; Costa, Rafael Alves; Cassol, Roberto; Pereira Filho, Waterloo
(Universidade Federal de Santa Maria – UFSM)
PALAVRAS-CHAVE: Técnicas cartográficas - Geografia Física – Agricultura
Atualmente, vários estudos são realizados na Geografia, principalmente os que
concernem a Geografia Física. Tais estudos têm o propósito de estabelecer relações
entre o meio natural e o homem, que muitas vezes o utiliza inconseqüentemente,
podendo alterar os ecossistemas e provocar desequilíbrios, a menos que se incorporem
técnicas para a manutenção de uma nova estabilidade. Contudo, praticamente, todas as
atividades humanas, de uma forma ou de outra, alteram as características do meio
natural, de maneira que a sociedade organiza e desorganiza o espaço em função de
seus interesses e condições sócio-econômicas, que muitas vezes são antagônicos à
dinâmica natural do restante do Planeta. No Rio Grande do Sul, e particularmente nos
municípios de Santa Maria e Itaara, as modificações no meio ambiente intensificaram-se
a partir da colonização, sendo que muitas áreas foram devastadas para que se
implantasse a agricultura. Com relação a este desmatamento, Moreno (1972) comenta
que o agricultor da zona colonial só se interessava em cultivar terras originais de matas,
deixando de lado os campos por serem menos férteis e necessitarem de adubação. Com
o grande impulso dado a agricultura, provocou-se um grande desmatamento, resultando
numa transformação da fisionomia vegetal do Estado. Com a retirada da cobertura
vegetal, a erosão torna-se um dos fatores mais acentuados para a degradação dos solos
e para o assoreamento de rios e arroios, sendo, esta ação de impacto ambiental mais
sentida em áreas de maiores declividades e topografia acidentada. No entanto, o
abandono das áreas de cultivo em regiões originalmente cobertas por florestas e matas,
proporcionou um lento processo de reconstituição da vegetação nativa, que atualmente
encontra-se em diferentes estágios de sucessão. Neste sentido, a maioria dos solos
encontra-se cobertos por capoeiras e capoeirões, estando as florestas localizadas
principalmente nas áreas mais íngremes e ao lado dos cursos d'água.
241 - AS INTERVENÇÕES ESPACIAIS NO MEIO FÍSICO DO VALE DO RIO SÃO
JOÃO-RJ
Rodrigo da Costa Caetano (UFF, UERJ)
O vale do rio São João, localizado nos municípios de Casimiro de Abreu e Silva
Jardim, entre a Baixada Litorânea Fluminense e a Serra do Mar, foi objeto de
intervenções geográficas auspiciadas pelo Governo Federal no início dos anos 70. Tais
transformações espaciais, estavam inseridas no Programa de Desenvolvimento do Norte
Fluminense (PRODENOR) e no Pró-Várzeas. A construção da Rodovia Federal Br 101,
ligando o vale à Região Metropolitana do Rio de Janeiro e as obras de macro drenagem
na planície pantanosa do vale em questão, conduziram à valorização de uma área
periférica e deprimida, marcada pela estagnação, pelo extrativismo vegetal, por um
antigo ciclo do tráfico de escravos e pela proliferação da malária.
Os impactos causados devem ser entendidos dentro de um processo contínuo de
utilização deste espaço. Muitas atividades foram realizadas no vale do rio São João, com
destaque para a rizicultura irrigada que, somada às obras de macro drenagem, ou seja,
à abertura de profundos canais para o escoamento das águas retidas nos brejos,
juntamente com a retificação dos cursos d’água - em especial no trecho do rio São João
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à jusante da lagoa de Juturnaíba - alteraram o funcionamento sistêmico, a dinâmica
ambiental e, por conseguinte, causaram importantes impactos ao meio ambiente local.
Abordaremos neste ensaio o avanço da cunha salina, como resultado das obras
de retificação realizadas pelo DNOS no rio São João. Neste particular, houve um
processo de salinização do solo “criado” pela drenagem local, potencializado pela
utilização dos recursos hídricos do rio para irrigação da monocultura do arroz, produzida
por arrendatários gaúchos. Por não conhecerem as especificidades ambientais do vale,
principalmente relacionadas aos rasos solos - geralmente os tiomórmicos das várzeas
hidromórficas - e ao manejo entre a água, solo e lavoura, eles agravaram os impactos
ambientais. Outros aspectos merecem menção, tais como: a devastação da flora,
principalmente a mata ciliar e o ressecamento da turfa, levando à combustão
espontânea da mesma.
Atualmente, a região está inserida numa APA, englobando toda bacia do rio São
João e duas Unidades de Conservação: as Reservas Biológicas Poço das Antas e
União, respectivamente com 5.000 e 3.200 hectares, aproximadamente. Recentes
estudos, desenvolvidos pelo Consórcio Lagos São João, indicam a viabilidade da
revitalização do rio São João. Com o apoio financeiro da WWF e a participação de
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da
Universidade Federal Fluminense, preconiza-se outra intervenção ambiental que, em
longo prazo, trará benefícios ao frágil ecossistema do vale, principalmente ao mico-leãodourado, espécie ícone da preservação ambiental desta área, mas que não deve servir
como indicador para estimar-se o recrudescimento dos danos ao meio ambiente a partir
das modificações do meio físico.
243 - ARBORIZAÇÃO URBANA NO RIO DE JANEIRO (RJ): PROPOSTA DE MANEJO
E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA DO PODER PÚBLICO
Luis Otávio de Carvalho Simões, Bárbara Balzana Mendes Pires, Humberto Marotta
Ribeiro, Alexander Josef Sá, Tobias da Costa (UERJ)
Palavras-Chave: Arborização, Planejamento Urbano e sombreamento.
No contexto urbano, a arborização urbana em calçadas necessita de estudos que
contribuam ao planejamento do ambiente urbano. O presente estudo analisa e monitora
as ações do Estado na arborização da rua Barão de Mesquita e adjacências, por meio
de uma metodologia que caracteriza e analisa a carência arbórea. Esse diagnóstico
permitiu estabelecer como essa intervenção urbanística, denominada Rio Cidade,
influenciou no manejo da arborização estabelecida nos passeios públicos das vias em
questão.
Para se caracterizar a arborização das calçadas das ruas estudadas foram
utilizados os índices de sombreamento arbóreo (ISA), de sombreamento específico
(ISE) e de densidade arbórea (IDA), além da distância arbórea média (DAM). Os
resultados possibilitaram estimar o número de árvores requeridas em cada calçada para
se atingir os percentuais propostos como satisfatórios para cada via, respeitando a sua
funcionalidade. Esse percentual proposto foi obtido a partir da análise conjunta dos
dados gerados pelas mensurações de campo e a da pesquisa de opinião. Desse modo,
a percepção ambiental da população foi um instrumento essencial à proposta
metodológica.
Compararam-se os resultados obtidos por meio da metodologia proposta com as
intervenções do projeto urbanístico. Um retrato anterior às ações do Rio Cidade
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demonstrou que a rua Barão de Mesquita apresentava excessiva carência arbórea,
evidenciando a falta de um planejamento coerente.
A via de circulação analisada foi mapeada e destacaram-se a carência arbórea e
a distribuição espacial das árvores ao longo de suas calçadas. Comparou-se
posteriormente a proposta obtida com os números empregados pelo Estado,
evidenciando as demandas pelo estabelecimento de novos espécimes arbóreos.
O estudo destacou que as larguras acima de 3 metros e ausência de fiação elétrica
aérea são características da calçada que propiciam o estabelecimento da arborização
urbana, de forma a minimizar prejuízos futuros. Cabe ressaltar que apenas com esforços
mútuos entre o poder público, a academia e a sociedade tornam possível a efetiva
valorização do espaço urbano.
244 - UTILIZAÇÃO DO MÓDULO DE GEOESTATÍSTICA DO SIG SPRING/INPE:
ESTUDO DE CASO - PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA ADJACENTE AO CABO
FRIO - RJ, BRASIL
Raquel Dezidério Souto, Liane M. Azevedo Dornelles (UERJ)
Palavras-chave: Geoestatística, Krigagem,
O objetivo deste trabalho reside na utilização do módulo de Geoestatística do
SPRING/INPE - Sistema de Processamento de Informações Geográficas. Inicialmente,
modelou-se um banco de dados geográficos, denominado Cabo Frio, com os dados
percentuais de matéria orgânica, carbonato de cálcio, fração grossa (> 0,062 mm),
fração fina (< 0,062 mm), silte e argila em sedimentos de 54 pontos da plataforma
continental do Cabo Frio - RJ. Planos de informações - PIs do tipo modelo numérico com
amostras do tipo pontos cotados e grade retangular foram utilizados na entrada e saída
dos dados, respectivamente. As etapas referentes à análise exploratória: estatísticas
descritivas (média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, coeficiente de
assimetria, coeficiente de curtose, valor mínimo, quartil inferior, mediana, quartil superior
e valor máximo), histograma, gráfico de probabilidade normal e diagrama de dispersão,
foram executadas com base no tutorial de ajuda do SPRING. Semivariogramas
experimentais foram levantados e ajustados a modelos teóricos para cada PI,
consistindo a próxima etapa na validação dos modelos de ajuste e geração das grades
regulares mediante a Krigagem. A linguagem LEGAL - Linguagem Espacial para
Geoprocessamento Algébrico do SPRING , será utilizada na elaboração de mapas de
risco de poluição por metais pesados em geral.
246 - DEGRADAÇÃO DOS AMBIENTES NATURAIS DO PLANO SEDIMENTAR
COSTEIRO DE BIGUAÇU - SC
Edison Fortes, Susana Volkmer (Universidade Estadual de Maringá)
Palavras-chave: Plano sedimentar costeiro, ambientes naturais, zona costeira.
O plano sedimentar de Biguaçu corresponde a uma superfície, com declividade
inferior a 2%. A despeito da homogeneidade do relevo, ela apresenta vários ambientes
sedimentares, vinculados a compartimentos de relevo. Estes ambientes correspondem a
áreas de sedimentação transicional, representadas pela praia atual e por uma sucessão
de cristas praiais, as áreas de sedimentação flúvio-transicional que compreendem a
barra de desembocadura do rio Biguaçu e os depósitos paludiais, as áreas de
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sedimentação fluvial representadas por inúmeros leques aluvias retrabalhados pelo rio
Biguaçu, e as áreas de sedimentação coluvial e as feições eluviais. A ocupação humana
da baixada sedimentar de Biguaçu, crescente e não planejada, tem gerado, nos últimos
anos, uma acelerada degradação dos seus ambientes naturais. A alteração dos canais
de drenagem por obras de retificação, a extração irregular de areia dos leitos dos rios, os
aterros inadequados sobre mangues, à ocupação residencial junto às praias e a emissão
de esgotos “in natura” na baía norte de Santa Catarina, a ocupação de encostas com
alta declividade, o cultivo nestas áreas e a exploração mineral, são alguns exemplos de
ações humanas que têm interferido de maneira desastrosa no ambiente natural desta
zona costeira.
247 - ANÁLISE PRELIMINAR DA GEOMORFOLOGIA DOS TERRENOS VULCÂNICOS
DA REGIÃO OESTE DO ESTADO DO PARANÁ.
Susana Volkmer, Edison Fortes (Universidade Estadual de Maringá)
Os terrenos que compõem as rochas vulcânicas mesozóicas (Formação Serra
Geral) do Estado do Paraná encontram-se associados ao Terceiro Planalto Paranaense.
O limite leste deste planalto corresponde ao “front”, representado pela Serra Geral, com
escarpas e vales epigênicos drenados por rios antecedentes que fluem principalmente
em direção ao rio Paraná situado à oeste. O quadro geomorfológico da região oeste
paranaense exibe morfologias por vezes distintas. Na parte norte-noroeste do estado,
predominam basaltos, dispostos em relevo colinoso, normalmente com vertentes
convexas e solos mais espessos, fornecendo à paisagem um aspecto monótono. Na
parte sul-sudoeste, ocorrem também termos ácidos e intermediários das rochas
vulcânicas, associados aos quais observa-se um planalto de altitude, modelado
preferencialmente pela alteração geoquímica.
248 -POTENCIAL PARA O TURISMO ECOLÓGICO DAS TRILHAS RIO GRANDE E
CAMORIM - PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA (PEPB-RJ).
Vivian Castilho da Costa (UFRJ), Nadja Maria Castilho da Costa (UERJ), Flávia Alves de
Oliveira (UFRJ), Paloma Sol Herz Cunha (UFRJ), Wilde Itaborahy Ferreira (UFRJ), Olívia
Maria de Oliveira Carvalho (UERJ), Jorge Victorino Pires Jr. (UERJ)
Palavras-chave: Turismo Ecológico, Geoprocessamento, Banco de Dados GeoAmbiental
Na cidade do Rio de Janeiro, a população tem utilizado, cada vez mais, as áreas
preservadas para o lazer, o turismo ecológico e a prática de esportes de aventura, e é no
centro geográfico do município que se encontra uma das áreas de maior potencial: o
Maciço da Pedra Branca, possuidor da maior floresta urbana do mundo e de uma
significativa área de Mata Atlântica a ser protegida pelo Parque Estadual da Pedra
Branca (PEPB). A área piloto do presente trabalho abrange sua porção menos
degradada - a vertente leste (voltada para o bairro de Jacarepaguá). Buscando subsidiar
o manejo do turismo sustentável dessa área, o trabalho visa detectar, analisar e
desenvolver propostas de Ecoturismo para as trilhas com maior potencial para atividades
interpretativas, através de ações de Educação Ambiental. Elas foram hierarquizadas a
partir da conjugação entre os aspectos geográficos, o seu estado de conservação e a
possibilidade de utilização para visitação e práticas ligadas ao Ecoturismo, destacandose duas trilhas principais: Trilha do Rio Grande e Trilha do Camorim. Com os dados
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obtidos, está sendo elaborado um Banco de Dados Geográfico (BDG) através do uso de
Sistema de Informação Geográfica (SIG) mediante o uso do software ArcView GIS, que
conduzirá à definição das zonas de potencialidades ecoturísticas. Está sendo reavaliada
também a aplicação da metodologia para o cálculo da capacidade de suporte para a
visitação das trilhas, tomando como base metodologias como a capacidade de carga de
CIFUENTES (1992), o LAC (Limite Aceitável de Carga ou de Câmbio) e o MIV ou VIM
(Monitoria de Impacto de Visitação). Os mapeamentos realizados através do
geoprocessamento estão mostrando resultados de extrema importância para o
desenvolvimento do Banco de Dados Geo-Ambiental (BDGA), pois as informações
armazenadas poderão ser atualizadas rapidamente e disponibilizadas, tanto para a
administração da área protegida, como também para o visitante em geral.
257 - MAPEAMENTO DO USO/COBERTURA DO SOLO E CICATRIZES EROSIVAS
NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS VERTENTES NORTE E SUL DO MACIÇO DA
TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ.
Bárbara Balzana Mendes Pires, Luis Otávio de Carvalho Simões, Humberto Marotta
Ribeiro, Cristiane Gomes Carneiro, Alexander Josef Sá Tobias da Costa.(UERJ)
Palavras-Chave: Cicatriz Erosiva, Dinâmica Urbana, Geoprocessamento
O presente estudo objetivou mapear cicatrizes erosivas, relacionando-as às
classes de uso/cobertura do solo em bacias hidrográficas densamente povoadas.
Pretendeu-se evidenciar se a expansão urbana pode contribuir para a ocorrência dessa
feição geomorfológica. A área de estudo incluiu parte do maciço da Tijuca, município do
Rio de Janeiro, abrangendo a vertente Sul e a bacia do rio Maracanã na vertente Norte.
Para alcançar o objetivo proposto, utilizou-se metodologia baseada na interpretação de
fotografias aéreas (1996), escala 1:20000, cujo mapeamento resultante foi comparado
com cartas topográficas do IPLANRIO (1976), escala 1:10000. Os mapas foram
digitalizados e georreferenciados em um Sistema de Informação Geográfica.A maior
ocorrência de cicatrizes erosivas foi detectada em áreas de macega e de entorno das
favelas. Concluiu-se que a dinâmica de uso/cobertura do solo na área estudada,
caracterizada por expansão de favelas e redução das áreas de mata, foi uma
condicionante favorável à ocorrência dessas feições erosivas.

261 - AS ONDAS DE CALOR NA REGIÃO CENTRAL DO RS ENTRE OS MESES DE
MAIO A OUTUBRO.
Paula Savegnago Rossato, Maria Da Graça Barros Sartori, Luis Rodrigo Missio
(Universidade Federal de Santa Maria)
Palavras Chaves: Ondas de Calor, Temperatura, Clima
O clima é caracterizado por uma sucessão habitual de tempo, isso não quer dizer
que este tempo não poderá apresentar variações bruscas, como dias de calor na
estação do inverno em regiões onde os invernos apresentam dias com baixas
temperaturas ou, ao contrário, dias de frio na estação de verão onde, regularmente as
temperaturas são altas. É o caso das Ondas de Calor, fenômeno meteorológico que se
caracteriza pela elevação das temperaturas máximas e mínimas diárias, que em regiões
de média e baixa altitudes devem estar acima de 33°C e 22°C respectivamente, durando
de 3 a 7 dias consecutivos, segundo Machado (1950).Utilizando-se o período
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compreendido entre os anos 1962 a 2002 e em cada ano os meses de maio a outubro,
que corresponde a época do ano com menor insolação, com as massas polares mais
intensas e com temperaturas médias mais baixas, tem-se como área de estudo a região
central do Estado do Rio Grande do Sul mais especificamente Santa Maria. Utilizaram-se
dados diários de temperatura máxima e mínima do período em estudo da Estação
Meteorológica de Santa Maria. Os dados diários foram selecionados, analisados,
elaboram-se gráficos diários, montaram-se tabelas com a distribuição mensal, das ondas
de calor segundo sua ocorrência. Como também utilizou-se técnicas estatísticas para
avaliação da freqüência das ondas de calor ao longo do período. Tendo obtidos
resultados, de que realmente as Ondas de Calor ocorrem no período hibernal,
coincidindo inúmeras vezes com a ocorrência do fenômeno El Niño. Verificou-se em que
tipos de tempo elas ocorrem com mais freqüência para se definir sua gênese, com o
objetivo de melhor caracterizar o clima do RS e, assim, proporcionar maiores
informações à população e demais estudiosos interessados no tema.
262 - CORRELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO DAS VERTENTES E O USO DO SOLO
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS ARROIO TRAVESSEIRO E SANGA DO VELOCINDO RS
Juliana Henz, Renata Dias Silveira, Roberto Cassol, Waterloo Pereira Filho
(Universidade Federal de Santa Maria)
Palavras -chave: bacia hidrográficas, orientação de vertentes, uso do solo
A análise da orientação de vertentes de uma determinada área torna-se um
instrumento eficaz para determinar o grau de insolação e o nível de umidade a que estão
expostas, bem como a influência dos ventos sobre estas. A partir da Carta de Orientação
pode-se, dessa forma, indicar o manejo adequado para cada orientação, além de
verificar a adequação das áreas já ocupadas pelo homem. De acordo com De Biase
(1992) elaborou-se a respectiva carta, baseada nos quadrantes norte, sul, leste e oeste
para duas bacias hidrográficas localizadas em diferentes domínios morfoestruturais do
estado do Rio Grande do Sul. Assim, além da análise individual, foi estabelecida uma
relação entre a Bacia do Arroio Travesseiro e a Bacia da Sanga do Velocindo, sendo
ambas de 4ª ordem, segundo Strahler (1974), e localizados nos compartimentos
geomorfológicos Planalto da Bacia do Paraná e Escudo Sul-Riograndense,
respectivamente. Foram consultadas imagens de satélites, cartas topográficas e mapas
temáticos referentes às áreas das bacias em análise e realizados trabalhos de campo.
Posteriormente, confeccionou-se as Cartas de Orientação de Vertentes e Uso do Solo e,
numa etapa final, fez-se a interpretação e correlação entre os dados de cada bacia e
relação entre as bacias. Pôde-se constatar que na bacia Sanga do Velocindo houve
equivalência de áreas em cada orientação, além de grandes áreas (52% da área total)
com fraca energia do relevo (declividade menor que 5%), onde não se estabeleceu a
orientação das vertentes. Verificou-se ainda a predominância de campos nativos em
todas as vertentes desta bacia. Já na bacia do Arroio Travesseiro obteve-se maior área
de vertentes com orientação, visto a grande energia do relevo em toda a bacia, sendo
que ocorre também certa equivalência de áreas em cada orientação. O uso florestal
apresentou maior significância em todas as vertentes desta bacia.
263 - ANÁLISE DA INSOLAÇÃO DIRETA NAS VERTENTES DO BAIRRO CENTRO DA
CIDADE DE SANTA MARIA-RS
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Alexandre Pistoia Saydelles, Maria da Graça Barros Sartori (UFSM, Santa Maria-RS)
Palavras Chaves: Geografia Física, Climatologia Urbana, Conforto Térmico
O objetivo do trabalho foi avaliar a insolação direta através da carta de orientação
das vertentes no Bairro Centro da cidade de Santa Maria-RS, localizado entre as
coordenadas geográficas de 29º41’ a 29º 42’ de Latitude Sul e 53º 49’ a 53º 48’ de
Longitude Oeste, a partir da declinação do Sol ao longo do ano sobre o RS. O canal de
percepção climática Termodinâmico do Sistema Clima Urbano de Monteiro (1976), serviu
de orientação metodológica, pois a insolação define o comportamento da temperatura e
umidade do ar, repercutindo no conforto térmico. Para análise da insolação direta e
morfologia do bairro, elaboraram-se cartas na escala 1:16000 da malha urbana,
hipsométrica, e orientação das vertentes, com eqüidistância das curvas de nível de 10
metros. Para melhor analisá-lo o bairro foi dividido em quatro setores N, S, E e W.
Assim, o Setor Norte do bairro possui 78% das vertentes orientadas para os quadrantes
que recebem maior insolação direta, no período da manhã (E) e meio-dia (N). O Setor
Leste caracteriza-se por apresentar menor índice de insolação, com 48% das vertentes
orientadas para o quadrante sul. O Setor Sul, possui 77,5% das vertentes voltadas para
os quadrantes que recebem maior insolação durante a tarde (W e N), podendo causar
desconforto térmico nas tardes de verão. O Setor Oeste, apresenta-se privilegiado
quanto a insolação direta, com 46% das vertentes orientadas para o quadrante leste, o
qual recebe maior insolação pelo turno da manhã, quando as temperaturas são mais
agradáveis. Desta forma, pode-se concluir que o Bairro Centro apresenta a maioria de
suas vertentes orientadas para os quadrantes que recebem maior insolação direta, com
exceção do Setor Leste, e que a insolação deve ser considerada no planejamento
urbano e arquitetônico visando maior conforto térmico e qualidade de vida dos
habitantes.
265 - ÁREAS DE RISCO GEOMORFOLÓGICO NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO
PASSO DA AREIA, SANTA MARIA/RS.
Edson Luis de Almeida Oliveira (UFRGS), Bernadete Weber Reckziegel (UFSM), Luis
Eduardo de Souza Robaina (UFSM)
O presente trabalho teve por objetivo identificar a dinâmica superficial, realizar o
levantamento do uso e ocupação do solo e estabelecer os riscos de acidentes
provocados por processos geomorfológicos atuantes na Microbacia Hidrográfica do
Passo da Areia, Santa Maria/RS. O termo "Risco Geomorfológico" foi utilizado para
designar o tipo de risco existente, porque são os processos geomorfológicos os
desencadeadores de tais circunstâncias na área. Após, realizou-se a compilação dos
documentos cartográficos existentes. Os trabalhos de campo foram realizados em toda a
área que compreende a Microbacia Hidrográfica do Passo da Areia. A partir dos dados
obtidos foi possível identificar as moradias que estão em situação de risco. As áreas
susceptíveis à risco geomorfológico foram definidas levando-se em consideração: a)
Susceptibilidade natural de ocorrência de eventos em áreas ocupadas; b) Padrão
Função Urbana da área em estudo e: c) Ocorrência de eventos (relato de moradores).
No presente trabalho as áreas de risco relacionadas aos processos de dinâmica de
encosta são a erosão do solo, incluindo locais em que pode ocorrer erosão
subsuperficial. Ocorrem voçorocas e ravinas em avanço para montante e seguindo
alguns canais ao longo da vertente, entretanto não existem registros de acidentes. O
cruzamento destes parâmetros permitiu definir o risco como II, ou seja de alto grau. Na
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porção do baixo curso, junto ao canal principal, ocorre área de risco por solapamento de
margem. A ocupação é de médio padrão, onde ocorrem em alguns trechos obras de
contenção realizadas pelos próprios moradores. Nessa área até o momento não foram
registrados eventos/acidentes. Esse setor apresenta grau III de risco, ou seja, moderado.
Na bacia do Passo da Areia os processos de inundação/alagamentos são significativos e
apresentam uma tendência crescente. A ocupação das margens dessas drenagens
podem originar áreas de risco a inundações/alagamentos.
270 - PROCESSOS DE URBANIZAÇÃO E IMPACTOS AMBIENTAIS AO LONGO DOS
RIOS BOMBA E IMBUASSU - SG/RJ
Gustavo Wagner de Souza, Graziane Francini Pereira Pinto, Reginaldo Palma, Jose
Antonio Baptista Neto (UERJ)
O processo de sedimentação tem sido apontado como uma ferramenta
importante para o manejo de sistemas fluviais nos centros urbanos, uma vez que os
sedimentos encontrados nos rios servem como indicadores das características
ambientais de uma bacia hidrográfica a ser analisada, sendo desta forma, reservatórios
para diversas formas de poluentes, como os metais pesados.
O impacto das atividades relacionadas ao uso do solo no fornecimento de
sedimentos e nos processos fluviais tem sido bem documentado na literatura. Nas áreas
tropicais vários estudos já foram feitos dando uma importância no processo de
urbanização como um dos mais importantes impactos no sistema fluvial. Desta forma
deve-se chamar a atenção para a falta de informação sobre estes impactos, onde a
bacia de drenagem urbanizada encontra-se na região costeira. Os efluentes domésticos
provavelmente constituem-se na maior fonte pontual de elevadas concentrações de
metais pesados para rios e estuários. A Baía de Guanabara, é considerada um dos
ambientes mais degradados do litoral brasileiro, especialmente no que se refere à
contaminação por metais pesados. No entanto, existe uma grande necessidade de se
acessar as principais fontes de poluição para a Baía de Guanabara. Na bacia de
drenagem da Baía de Guanabara os efluentes domésticos são descarregados
diretamente no rio ou mesmo na Baía. Sendo que somente 25% do esgoto que entra na
baía é tratado.
Dentro deste contexto, é objetivo deste trabalho, buscar um maior conhecimento
dos impactos ambientais ao longo dos cursos dos rios Imboassu e Bomba, assim como
avaliar as concentrações de metais pesados nos sedimentos de fundo destes rios, que
são os rios mais urbanizados do Município de São Gonçalo. Buscando um melhor
conhecimento das fontes de metais pesados para a Baía de Guanabara.
271 - ALTERAÇÕES AMBIENTAIS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO NA BACIA DO RIO UNA- MA
Simone Cristina de Oliveira Silva, Jorge Henrique Martins Bastos, Márcia Fernanda
Pereira Gonçalves, Antonio Cordeiro Feitosa(UFMA)
Palavras- chave: Alterações ambientais, Turismo
O turismo constitui-se em uma das atividades econômicas mais importantes da
atualidade. No Brasil, esta atividade vem sendo intensificada continuamente devido ao
grande potencial natural e cultural. Uma das regiões brasileiras mais procuradas é o
nordeste, pelo vasto litoral e rica hidrografia, associando-se os cenários naturais com os
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motivos culturais. No Maranhão, o rio Una, localizado no entorno do Golfão Maranhense
e abrangendo áreas dos municípios de Morros e de Cachoeira Grande, é uma área de
grande potencial para o desenvolvimento da indústria do turismo, resultando na
ampliação do mercado de trabalho formal e informal e na geração de novos empregos. e
a devastação do meio natural, pois é difícil conciliar este com a evolução da sociedade.
Para analisar as alterações ambientais da área, foram realizados os seguintes
procedimentos: levantamento e análise do material bibliográfico e cartográfico;
entrevistas com moradores locais e freqüentadores, registro fotográfico das cenas mais
relevantes e interpretação dos dados. Os recursos hídricos da região do rio Una
constituem um dos elementos mais afetados com a introdução do turismo devido à alta
vulnerabilidade da paisagem local, associada à falta de conscientização do público
envolvido, tanto os visitantes como os moradores, mesmo constatando-se alguns
exemplos de tentativa de racionalizar a exploração dos recursos naturais. É evidente a
falta de colaboração dos órgãos públicos na realização de campanhas educativas
visando a preservação do rio, ou mesmo investimento na infra-estrutura para o
desenvolvimento local sustentável, resultando em uma área com pouca estrutura para a
recepção dos turistas, que só não está em pior estado por causa dos proprietários dos
bares e restaurantes ou chalés que se esforçam para apresentarem bons “produtos”
para os visitantes.
272 - CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO CAMPUS DA UFSM, SANTA
MARIA-RS.
Juliê Lourenço da Rosa, Maria da Graça Barros Sartori, Renata Dias Silveira, Luis
Rodrigo Missio (Universidade Federal de Santa Maria)
Palavras Chaves: Geomorfologia, campus, compartimentação.
As pesquisas geomorfológicas são amplamente aplicáveis para diferentes tipos de
atividades humanas, sendo o nível de aprofundamento dos estudos decorrente da
dimensão da área, do objetivo, da atividade a ser implantada e da complexidade
geomorfológica do espaço geográfico, objeto da análise. O trabalho a ser desenvolvido
tem como objetivo a caracterização e análise do relevo do Campus da UFSM, ao se
definir os compartimentos geomorfológicos e se conhecer os processos morfogenéticos
atuantes para embasar as atividades de planejamento que visem um maior e melhor
aproveitamento do espaço, já que o mesmo foi e continua sendo modificado. O Campus
Universitário está localizado no município de Santa Maria, no centro do estado do Rio
Grande do Sul, entre as coordenadas UTM de 6710,56Km a 6706,32Km lat. sul da linha
do Equador e 235Km a 239,2Km long. Oeste do fuso 22. Num primeiro momento,
elaborou-se o referencial teórico-metodológico e a caracterização geográfica do
Campus, mais especificamente a compartimentação geomorfológica. Para análise
cartográfica, utilizaram-se cartas topográfica e geológica de acordo com os pontos
relevantes para o trabalho, em escalas de 1:50000, 1:25000 e 1:7500. Foram
confeccionadas as cartas de declividade das vertentes com base na carta topográfica de
escala 1:7500 e eqüidistância das curvas de nível de 5 metros, assim como calcularamse as declividades de várias vertentes em todos os compartimentos individualizados.
Utilizaram-se, ainda, as imagens de satélite e as fotografias aéreas para complementar a
interpretação e análise da geomorfologia do Campus.
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275 - AS DISPARIDADES EXISTENTES ENTRE A PROTEÇÃO AMBIENTAL E AS
ATIVIDADES ECONÔMICAS EXERCIDAS EM ÁREAS “NATURAIS” ANALISADAS EM
ITAMBI – RJ
Arthur L. De Albuquerque, L. C. Bertolino, C, M, D Leles (UERJ)
O homem, após a Revolução Industrial (séc. XVIII), se viu obrigado a mudar
drasticamente sua relação com a natureza. Esta, que era uma relação de relativa
harmonia, agora se baseia na exploração inescrupulosa de seus recursos. Para isso,
teve que, literalmente, se separar de tudo o que poderia rememorar essa relação. Assim
nasce a chamada sociedade moderna, também intitulada de sociedade urbano-industrial,
que inserida no modo de produção capitalista e sobre a ótica da obtenção de lucro,
consumiu de modo insensato os recursos naturais durante um longo período.
Com o tempo, estes recursos começaram a dar sinais de exaustão devido aos
meios de exploração utilizados e, a vida nas cidades – vista como o auge da
modernização - já não possuía o mesmo status por causa da poluição proveniente das
indústrias. Logo, foi concebida a idéia de se criar áreas de proteção natural. Esses
lugares foram instituídos, dentre outros fatores, para a conservação de recursos naturais
e assim, para a manutenção do próprio sistema. Nesse contexto, grandes áreas naturais
de todo mundo foram ‘isoladas’ para a conservação.
Geralmente, essas áreas, principalmente nos países subdesenvolvidos são
ocupadas por populações denominadas tradicionais (povos indígenas, caiçaras,
coletores, entre outros). Estas possuem as mais diversas formas de cultura e mantêm
com a natureza uma relação de reciprocidade, o que de forma alguma é interessante ao
sistema.
Tem-se no manguezal de Itambi, distrito do município de Itaboraí – Região
Metropolitana do Rio de Janeiro – uma amostra desses acontecimentos. Faz parte de
uma Área de Proteção Ambiental, onde se encontram todos os elementos necessários
para uma abordagem crítica da relação homem/natureza: o ecossistema manguezal – a
natureza a ser preservada; os catadores de caranguejo – a população local; e o poder
público – representante dos interesses da sociedade (urbano-industrial). Sendo a
coexistência desses elementos determinante de conflitos e, ocasionalmente de soluções
para algumas questões relativas à preservação.
276 - PROBLEMAS SÓCIO-AMBIENTAIS NA BACIA DO IPITANGA SALVADOR/BAHIA
Maria Eduarda Travassos Cotta (Universidade Federal da Bahia )
Palavras-chave: geossistema, derivações antropogênicas, ocupação informal.
O presente trabalho apresenta alguns resultados preliminares obtidos a partir das
pesquisas, documental e direta, sobre a situação atual da Bacia do Rio Ipitanga, de
grande importância como fonte de abastecimento de água na Região Metropolitana do
Salvador - RMS. A Bacia do Rio Ipitanga encontra-se inserida na Bacia do Recôncavo
Norte, precisamente como principal afluente do Rio Joanes. Localiza-se na porção
central da RMS e tem fundamental importância no abastecimento de água potável - com
as represas: Ipitanga I, Ipitanga II e Ipitanga III - reforçam o sistema Joanes no
abastecimento de Salvador, demais municípios da RMS e principalmente do Centro
Industrial de Aratu - CIA. A Represa Ipitanga I tem a função de regularizar as águas do
Rio Ipitanga, além de complementar a produção de água, para o abastecimento de
Salvador e Lauro de Freitas; a Represa Ipitanga II destina-se basicamente para fornecer
água bruta para algumas indústrias do CIA e ampliação dos sistemas públicos de água
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dos municípios de Salvador e Simões Filho; enquanto, para impressão de todos, foi
construída e sem função, se analisada isoladamente, inclusive a alguns que não a
consideram separada, e sim, como continuidade de Ipitanga III. A expansão urbana
acelerada na cidade de Salvador nas últimas décadas vem acarretando sérios
problemas na ocupação de áreas vulneráveis à ação antrópica. A existência de
indústrias, pedreiras e, em seu médio curso, às margens do Rio Ipitanga surgiu,
recentemente, um processo de ocupação formal e/ou informal (chácaras, invasões,
construções autorizadas pelo Governo do Estado - conjuntos habitacionais, por exemplo)
em vários pontos deste rio, que vem se expandindo.Estes problemas, resultantes das
derivações antropogênicas, ocasionam graves implicações sócio-ambientais, seja pelos
desmatamentos, assoreamentos, pela precariedade nas redes de água e esgoto,
situação insalubre nas construções desordenadas - e que interferem diretamente na vida
da população que ali reside. Este crescimento urbano descontrolado com invasões e
demais construções vem dizimando a fauna e flora do Rio Ipitanga, diminuindo o volume
d'água, um rápido assoreamento e destruição de matas ciliares, acarretando numa
deterioração da qualidade de vida e ambiental de toda a Bacia do Ipitanga.
281 - IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS PROPÍCIAS AO REFLORESTAMENTO E/OU
FLORESTAMENTO A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE
GEOPROCESSENTO. UM ESTUDO DE CASO: A MICROBACIA DO RIO DO PEIXE –
MG
Martinelli da Rocha Balthazar, Bárbara da Silva Santiago, Raquel Fernandes Rezende,
Flavio Áglio do Carmo, cássia de Castro Martins Ferreira. (Universidade Federal de Juiz
de Fora)
Na época do ciclo do ouro em Minas Gerais a região próxima de Juiz de Fora
sofreu pouco com o garimpo o que conseguiu manter por mais tempo suas matas, mas
com o esgotamento deste recurso e o aparecimento da necessidade de uma nova fonte
de renda para o país optou-se para a monocultura do café resultando no corte
indiscriminado e acelerado destas matas.
A partir daí, toda a região do Rio do Peixe de área de cerca de 400 Km2, próximo
à cidade de Juiz de Fora, vem sendo submetida a manejos inadequados na área rural e
na urbana, principalmente no que tange à preservação de matas em locais de maior
declividade, nas nascentes e regiões ribeirinhas. O que leva a uma degradação de seus
solos e o empobrecimento das populações que dele depende seu sustento, fazendo com
que aumente cada vez mais o fluxo migratório desta população rural para as cidades,
elevando assim os índices de desemprego e criminalidade.
Esta pesquisa buscou o desenvolvimento de uma metodologia baseada na
utilização das técnicas de geoprocessamento que visou identificar as áreas que
deveriam conter matas ou vegetação adequada, em função da declividade do terreno e
da sua rede hidrográfica em função do Código Florestal, na Lei nº 1771 (1965), artigo 2º
e com isso identificou-se áreas propícias a florestamento e ou reflorestamento na
Microbacia do Rio do Peixe – MG.
Esta pesquisa representou espacialmente as matas ribeirinhas que estão
presentes na bacia e as áreas que deveriam apresentar esta vegetação segundo a lei
ambiental vigente. Ressaltando quais os maiores danos ambientais e prejuízos às
populações ribeirinhas e da região. E com isso apresentou-se sugestões de medidas que
poderiam minimizar estes problemas.
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282 - MORFOLOGIA DO RELEVO E OCORRÊNCIAS EROSIVAS LINEARES NA ALTA
BACIA DO RIO ARAGUAIA, GO/MT
M. G. S. Barbalho; S. S. De Castro; A. Campos, C. M. De B.Medeiros (UFG)
Palavras-chaves: formas de relevo, erosão linear
A presente pesquisa teve como objetivo verificar as relações existentes entre as
formas e outros atributos do relevo e as feições erosivas lineares, sobretudo de
voçorocas, que ocorrem na Alta Bacia do Rio Araguaia, a partir do cruzamento do
esboço morfológico com o mapa de ocorrências erosivas obtidos a partir da
interpretação de fotografias aéreas (USAF,1966), em escala 1:60.000 e imagem
LANDSAT 7 ETM+, RGB/543 de 1999, no formato analógico e digital e finalizadas com
técnicas de geoprocessamento, com auxílio do programa SPRING/ INPE.
283 - A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG
Bárbara Da Silva Santiago, Raquel Fernandes Rezende, Flávio Áglio Do Carmo,
Martinelli Da Rocha Balthazar, Cássia De Castro Martins Ferreira (Universidade Federal
de Juiz de Fora)
Palavras-chave: áreas verdes, material particulado
O crescimento das áreas urbanas tem despertado o homem para as modificações
na qualidade ambiental, dentre as quais as mudanças nos microclimas inseridos na
cidade. O grande aumento demográfico e a concentração das atividades urbanas têm
gerado uma valorização do espaço urbano, que contribui para o crescimento e o
adensamento horizontal e vertical das áreas edificadas. A diversidade das funções leva
à divisão das cidades em áreas residenciais, comerciais e industriais, dentre outras.
Estas atividades provocam consumo de energia e liberação de calor e poluentes para a
atmosfera urbana. Porém, a qualidade do ar das cidades não depende somente da
quantidade de poluentes lançados pelas fontes emissoras, mas também da forma como
a atmosfera age no sentido de concentra-los ou dispersa-los. Por entendermos que a
atmosfera em consonância com as características da superfície urbana, tais como:
topografia natural e edificada, direcionamento e traçado das ruas e prédios, diferentes
usos do solo, e não podendo deixar de evidenciar a incidência e quantidade de áreas
verdes, contribuem para a maximização ou minimização da poluição do ar. Como não
havia estudos sobre a quantificação, espacialização e os aspectos qualitativos das áreas
verdes, na cidade de Juiz de Fora, este estudo visou exatamente detectar e estabelecer
um diagnóstico da relação entre a quantidade de habitantes, veículos automotores,
incidência de material particulado na atmosfera e a espacialização e quantificação das
áreas verdes na cidade. Verificou-se um baixo índice de áreas verdes por habitante,
principalmente quando considerado sob o enfoque de uma melhor distribuição espacial,
pois a cidade apresenta algumas áreas de preservação, que geralmente se concentram
na suas periferias, mas que são extremamente concentradas, e por outro lado,
apresenta um baixo índice de praças e ruas arborizadas. Atrelado a expressiva
verticalização no centro da cidade proporcionando a retirada dos quintais normalmente
presentes em residências unifamiliares. Este trabalho leva a uma discussão sobre a
possibilidade de melhorar e estabelecer novos critérios de uso e ocupação do solo
urbano visando também uma melhoria na qualidade de vida do morador urbano.
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284 - DIAGNÓSTICO GEO-BIOFÍSICO DE UM CASO DE FRAGMENTAÇÃO DA
FLORESTA ATLÂNTICA NA BACIA DO RIO MACACU (RJ)
Thiago Ferreira Pinheiro Dias Pereira, Evaristo Castro Junior (UFRJ)
Fragmentos podem ser vistos como formas particulares desenvolvidas numa
paisagem, resultantes de um produto da história das relações sociais que afetaram direta
ou indiretamente a estrutura e funcionalidade interna da mesma. Essas modificações
podem vir a gerar novos padrões de paisagem. O estudo de fragmentação das
paisagens naturais, podem nos mostrar o estado de preservação e/ou degradação
ambiental. O presente trabalho objetiva um diagnóstico geo-biofísico da composição e
estrutura de um caso de fragmentação da Mata Atlântica. Os estudos estão sendo
realizados numa área de reserva do INCRA que representa um fragmento florestal
situado no baixo curso do rio Macacu, no distrito de São José da Boa Morte do município
de Cachoeiras de Macacu (RJ). Como critérios para a escolha deste fragmento,
tomamos a sua forma, o seu entorno, o seu grau de preservação aparente e a presença
de drenagem no seu interior. Como metodologia, utilizamos o recorte de uma micro bacia
como unidade de estudo, onde estão sendo efetuados estudos fluviosedimentométricos,
estudos relativos ao solo, levantamento da estrutura da vegetação, da topografia e da
serrapilheira.
289 - ALTERAÇÕES E IMPACTOS AMBIENTAIS NA MICRO-BACIA DO ANGELIM-ES
AO LONGO DE VINTE E CINCO ANOS (1975-2000)
Leonardo Matiazzi Corrêa, Antonia Brito Rodrigues Frattolillo (Universidade Federal do
Espírito Santo)
O trabalho propõe uma analise ambiental da micro-bacia do Angelim, integrante a
bacia do rio Itaunas, localizada no norte do Espírito Santo. O objetivo é a identificação
das alterações e impactos ambientais ao longo dos últimos vinte cinco anos (1975 a
2000) decorrentes do processo de uso e ocupação do solo.
A metodologia empregada baseou-se em técnicas de SISTEMAS DE
INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) cuja base de dados, foi gerada a partir de cartas
topográficas da SUDENE (1975 e 2000) na escala de 1 :100 000 , agregados aos dados
de uso do solo , obtidos por meio de foto interpretação de fotos aéreas onde os usos ,
foram obtidos por meios de foto interpretação de fotos aéreas de 1975 , já a de 2000 , foi
obtida por compilação de mapeamento elaborado a partir de interpretação de imagens
orbitais para Aracruz Celulose.
Após a geração dos mapas analógicos de uso e ocupação do solo para os anos
de 1975 e 2000, estes foram digitalizados por meios de uma mesa digitalizadora
utilizando aplicativo arc view, com o objetivo de quantificar as áreas degradadas e os
possíveis impactos ambientais na bacia, apoiada no aplicativo IDRISI FOR WINDOWS,
visando comparar as alterações do uso e ocupação do solo na seqüência temporal de
1975 a 2000.
A partir desta analise, propõe medidas mitigadoras que poderão subsidiar o plano
de manejo da micro-bacia, bem como estabelecer estratégias de monitoramento de
áreas degradadas implementando praticas comprometidas com a sustentabilidade
ambiental.
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290 - CARACTERIZAÇÃO DO RELEVO DOS MUNICÍPIOS DE ABAÍRA E RIO DE
CONTAS PARA O CONHECIMENTO DA DIVERSIDADE DE AMBIENTES NATURAIS
DA CHAPADA DIAMANTINA – BAHIA
Rita de Cássia Ferreira Hagge, Joselisa Maria Chaves, Washington de Jesus Sant’anna
Franca Rocha, Carlos César Uchoa (Universidade Estadual de Feira de Santana –BA)
A Chapada Diamantina é uma região de extrema importância no Estado da Bahia
por conter um mosaico de ecossistemas, a saber: cerrado, caatinga, floresta montana,
campo rupestre e campos gerais. Essa biodiversidade decorre dos ambientes climáticos
e geomorfológicos diferentes, constituindo uma riqueza de aspectos a serem estudados.
O presente estudo é parte do programa de elaboração de banco de dados do Projeto
Chapada Diamantina -Biodiversidade, desenvolvido pelo Laboratório de Geociências UEFS. Neste trabalho efetuou-se a análise do relevo dos municípios de Abaíra e Rio de
Contas. A pesquisa realizou-se através de coleta de dados bibliográficos e cartográficos,
análise de mapas (geológicos, geomorfológicos, de vegetação, de solo e de uso do
solo), interpretação de imagens de satélite e de cartas topográficas, e trabalho de
campo. O relevo da área foi classificado em três unidades: I - Serras do bordo ocidental
da Chapada Diamantina, constituídas por rochas metassedimentares em estrutura
dobrada; II- Vale do Rio de Contas, com afluentes dispostos em fraturas geológicas; IIIPedimentos (Pediplano Sertanejo). Sobressaem-se picosresultantes da erosão sobre
rochas, com camadas muito inclinadas, destacando-se o Itobira e o Barbado (2033 m),
este considerado o pico mais elevado do Estado. A análise geomorfológica apoiada em
imagens e dados de campo permitiu a caracterização de unidades e sub-unidades e
melhores resultados acerca da diversidade de ambientes.
291 - ESTUDOS DA POLUIÇÃO VEICULAR DE JUIZ DE FORA - MG
Pedro Higgins Ferreira de Lima, Nathan Belcavello de Oliveira, Cássia de Castro Martins
Ferreira, Luiz Alberto Martins (UFJF)
Palavras-chave: Climatologia - veículos - poluição
O presente trabalho tem o objetivo de relacionar dados do fluxo de veículos com
dados da concentração do Material Particulado Inalável (MP10) na cidade de Juiz de
Fora - MG. Para atingir os objetivos foram colhidos dados no GETRAN (Gerência de
Trânsito), órgão da prefeitura de Juiz de Fora, além de dados observados em campo e
de dados do laboratório de Climatologia e Análise Ambiental da Universidade Federal de
Juiz de Fora. A sistematização do trabalho teve como base o Plano de Controle da
Poluição por Veículos em Uso - PCPV, do estado de São Paulo.
Foram selecionadas algumas avenidas da cidade onde foram observados a
fluidez do trânsito no período de 6:00 às 20:00 em alguns dias da semana. A partir daí
foi elaborado um gráfico mostrando o número de carros por hora que foi comparado com
o gráfico da concentração de Material Particulado Inalável. Os resultados obtidos indicam
que a curva de crescimento do tráfego de veículos é equivalente a curva de crescimento
da poluição atmosférica nas diferentes horas do dia. Sabendo-se o quanto o trânsito
influi na poluição do ar, e as principais origens dessa poluição (as avenidas mais
movimentadas) foi feito o mapeamento da poluição a partir da relação estabelecida
(trânsito-poluição) utilizando-se o SAGA (Sistema de Análise Geoambiental). Ficou
evidenciado que Juiz de Fora, uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes,
tem como principal fonte de poluição atmosférica a grande concentração de veículos em
determinados horários (normalmente três horários de pico), indicando que para haver
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uma melhoria na qualidade do ar de Juiz de Fora tem que haver um melhor
planejamento do trânsito da cidade, desconcentrando este do centro.
292 - MODELADO DO RELEVO E PROCESSOS EROSIVOS NA MICROBACIA DO
ARROIO CADENA/SANTA MARIA-RS.
Cristiane Regina Michelon; Mauro Kumpfer Werlang (Universidade Federal de Santa
Maria-RS)
Palavras – Chave: Vertente, Perfil e forma , Nichos de nascentes
Atualmente observa-se um crescimento populacional que vem refletindo em
profundas modificações na paisagem. O homem com o intuito de suprir suas
necessidades interfere na natureza do ambiente. Essas modificações, geralmente, não
levam em conta as condições físicas do meio ambiente e acabam por comprometê-lo.
Nessa ótica estudos que enfatizem as condições geomorfológicas e litológicas assumem
fundamental importância. Foi nessa perspectiva que se desenvolveu o trabalho, o qual
teve como objetivo analisar os diferentes modelados do relevo, destacando as áreas de
cabeceiras de drenagem como fontes de alimentação para os processos que causam
incisões erosivas sobre as vertentes. Para tanto elaborou-se o mapa do modelado do
relevo e o mapa da geomorfologia. Também foi compilado o mapa da geologia
objetivando compartimentar a área conforme a ocorrência das formações superficiais.
Para auxiliar no entendimento da dinâmica das vertentes obteve-se, a partir de
aerofotogramas verticais, o perfil da forma das vertentes conforme a proposição de
Rocha (1986). Esses foram analisados de acordo com o Índice de Curvatura de Crista
(ICC);Índice de Curvatura de Base (ICB) e o Índice de Massa (IM) (Christofoletti,1980).
Assim identificou-se três compartimentos morfológicos então denominados de Rebordo
do Planalto Meridional Brasileiro, Depressão Central e Depósitos Aluviais. No que se
refere ao compartimento do Rebordo do Planalto, os processos da dinâmica do relevo
estão relacionados sobretudo ao modelado de relevo e ao grau de declividade da área.
A Depressão Central constitui-se na área mais problemática da microbacia. Nela as
vertentes, em sua maioria, apresentam formas convexas, onde condições geológicas e a
natureza dos solos, associadas à ação antrópica e a presença de nichos de nascentes,
produzem intensa instabilidade morfogenética. O setor correspondente à Planície Aluvial
apresenta vertentes, em sua maioria, com cristas e bases concavizadas. O modelado do
relevo associado às condições litológicas e a pequena profundidade do lençol freático
tem expressiva participação na evolução das vertentes nesse compartimento.
293 - DETERMINAÇÃO DA EROSIVIDADE DA CHUVA E CORRELAÇÃO COM OS
EVENTOS DE INUNDAÇÕES, ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS NA CIDADE DE
SANTA MARIA-RS.
Elisângela Rosemeri Curti Martins; Mauro Kumpfer Werlang (Universidade Federal de
Santa Maria, RS).
Palavras – Chave: Precipitação; erosividade da chuva; índice crítico.
A cidade de Santa Maria possui várias vilas onde ocorrem conflitos de uso da
terra. Esses conflitos evidenciam problemas relacionados a ocorrências de inundações,
alagamentos e deslizamentos. Nessa perspectiva, o trabalho teve como objetivo
determinar a erosividade da chuva para Santa Maria-RS, estabelecendo um índice
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crítico, correlacionando-a com esses eventos, buscando a definição de uma equação de
regressão. O período de pesquisa foi de 1980-2002, através dos dados relativos a
precipitação coletados pelo Departamento da Fitotecnia-Setor de Meteorologia da UFSM.
Determinou-se a erosividade da chuva conforme a proposta de Wischmeier & Smith
(1956), expressa através de EI30, (fator "R" da Equação Universal de Perdas de Solo).
Os dados oficiais relativos as inundações, alagamentos e deslizamentos foram obtidos
junto ao Batalhão do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar de Santa Maria. Esses
foram retirados das Fichas de Ocorrências de Bombeiros (FOB). Através da planilha
Excel foram geradas tabelas e gráficos, definindo a correlação existente entre a
erosividade da chuva e os eventos de inundações, alagamentos e deslizamentos. Para
definição da correlação entre os dados apoiou-se em Tatizana et al (1987) que
determinou quatro dias de precipitação acumulada a serem consideradas quando
analisou ocorrências de escorregamentos na Serra do Mar, Cubatão-SP. Obteve-se
como índice crítico o EI30 de 48.55 Mj.ha/mm.h, e o índice crítico para a precipitação
acumulada de 31,21 mm. Constatou-se também que os maiores índices de erosividade
das chuvas correspondem aos meses de dezembro, janeiro, março e fevereiro,
respectivamente. Portanto nos meses de verão as precipitações são mais torrenciais,
consequentemente, mais erosivas uma vez que representam uma precipitação maior
num intervalo de tempo menor, se comparada aos eventos de precipitação no inverno,
face as condições locais de tempo.
294 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE VIAMÃO/RS
André Luiz Proença, Nina Simone V. Moura Fujimoto (UFRGS)
O Projeto de Mapeamento Geomorfológico do município de Viamão/ RS propõe a
identificação das formas de relevo e análise dos processos atuantes na sua formação. A
modelagem das formas de relevo está relacionada à dinâmica dos processos erosivos e
deposicionais sobre diferentes estruturas litológicas e pela apropriação da superfície
terrestre pela sociedade. Assim, a compartimentação dos elementos do relevo será
determinada a partir da análise e apreensão das evidências dos processos de
transformação sobre a superfície, a fim de tentar estabelecer a gênese e evolução do
modelado. Para tal, faz-se necessário a identificação das formas de relevo a partir da
fotointerpretação, na escala de 1:40.000, bem como trabalho de campo com a finalidade
de checar a fotointerpretação, observar as diferentes feições do relevo e relacioná-las ao
uso do solo. Caracterizando o quadro geomorfológico regional, com base na bibliografia
anterior, será possível mapear e classificar as feições com relação a gênese e a
dinâmica atual e,ainda, analisar as transformações antrópicas e os processos que estão
a elas relacionados. A carta geomorfológica será o resultado desta pesquisa e servirá
como suporte para análises ambientais no município, reconhecendo as fragilidades do
relevo frente à utilização humana e as potencialidades para usos atuais e futuros.
297 - A APROPRIAÇÃO DOS AMBIENTES DE NASCENTES: O CASO DE
TERESÓPOLIS-RJ
Robson Monteiro dos Santos, Dr. Jorge Soares Marques (UERJ)
Palavras-chaves: Mananciais, Urbanização, Cabeceiras de Drenagem
A água pode ser obtida de diversas maneiras, a mais fácil e usual é a apropriação
desse recurso disponibilizado pelos rios. Eles têm início em áreas quase sempre
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sensíveis às intervenções, denominadas cabeceiras de drenagem ou simplesmente
áreas de nascentes. Esses locais em geral, apresentam água de boa qualidade e
abundante que podem acabar escassas ao atrair cada vez mais população. O Município
de Teresópolis, na Região Serrana Fluminense, é bom exemplo desta situação na qual a
apropriação da água foi importante. Sua área central, encontra-se no fundo de um vale,
em forma de alvéolo, que após grande expansão urbana ao longo dos últimos cinqüenta
anos, foi completamente ocupado. A falta de novas áreas planas próximas e a
valorização de áreas elevadas por populações de alta renda, aliada à uma inércia do
poder público, tem levado à ocupação das encostas, atingindo áreas de nascentes. Este
trabalho, analisando as áreas de nascentes do entorno da cidade de Teresópolis,
objetiva apresentar em que medida o uso desordenado desses locais vêm
comprometendo o ambiente e a qualidade de vida urbana de Teresópolis. A metodologia
deste trabalho se pauta na realização de pesquisas de gabinete, com a utilização de
bibliografia temática sobre a área, levantamento em cartas topográficas e trabalhos de
campo, buscando obter informações e cotejar resultados com a realidade. A investigação
mostra que a utilização destas áreas de forma desordenada tem criado problemas que
em ritmo crescente comprometem a condição ambiental, do município, principalmente
quanto ao uso da água, além de outros problemas associados, como por exemplo, a
ocorrência de movimentos de massa e a poluição. Conclui-se que a não intervenção, no
sentido de melhor ordenar a ocupação do território, vêm abrindo precedentes perigosos
para o futuro das condições ambientais de Teresópolis.
301 - DOENÇAS SAZONAIS NA CIDADE DE BELÉM - UMA INTRODUÇÃO À
CLIMATOLOGIA MÉDICA
Andréa Santos Coelho (Universidade Federal do Pará), Ana Mª Medeiros Furtado
(Universidade Federal do Pará), Cláudia Ribeiro da Silva (Prefeitura Municipal de Belém/
SEMAD)
Palavras-chave: Climatologia Médica, Meteorologia Médica e doenças sazonais.
A escassez de estudos sobre Climatologia Médica ainda é muito grande entre os
geógrafos. Embutidos sob o nome de patologias ambientais na área da Medicina, muitos
estudos são vislumbrados contemplando as relações entre a fisiologia do homem e os
elementos climáticos. No início do século passado ressaltam-se trabalhos de
Climatologia Médica e Meteorologia de eminentes sanitaristas brasileiros, que dão
ênfase à influência dos elementos climáticos na incidência sazonal de doenças sazonais.
Foi dentro desse aspecto, que na disciplina de Climatologia na UFPA, se tratou da
importância da Climatologia Médica e como esta poderia ser aplicada à cidade de Belém,
aliada às implicações de seu clima urbano. O trabalho à nível de pré-projeto e seminário
primou pela identificação das principais enfermidades que são acometidas na Cidade
durante suas duas estações climáticas (a chuvosa e a menos chuvosa) partindo do
pressuposto do surto de algumas doenças. Por outro lado foi indispensável caracterizar,
bibliograficamente, as condições climáticas de Belém, a fim de relacionar os tipos de
doenças que se revestem de maior importância nos períodos supracitados, a partir de
dados obtidos em postos de saúde e do maior consumo de remédios nas farmácias de
alguns bairros estudados. Embora a influência climática seja fator de maior importância
para o aparecimento de doenças sazonais, não se pode omitir i problema sócioambiental que mostra o quadro crônico da população citadina, sujeita a diferentes
condições de moradias sem saneamento, ventilação, etc. Do mesmo modo é importante
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sensibilizar a comunidade para um estudo de tal natureza, dada a importância do qual o
mesmo se reveste.
302 - INFLUÊNCIA DOS EVENTOS EXTREMOS DA OSCILAÇÃO SUL NA
PRECIPITAÇÃO DO NORDESTE DE MINAS GERAIS
Antônio Carlos de Carvalho Melo Filho (UFMG,UNI-BH)
Palavras-Chave: Climatologia, Norte de Minas Gerais, El Niño
As regiões de clima semi-árido, são muito vulneráveis às variações no regime de
precipitação. Os estudos dos fenômenos climáticos que podem influenciar nos
parâmetros deste tipo climático, podem minorar os impactos das estiagens quando
podem ser desenvolvidas políticas agrícolas mais adequadas. O El Niño, é conhecido
como um fenômeno climático que tem seus efeitos notados em todo o planeta. O
Nordeste de Minas Gerais, apesar de ter uma porção considerável climatologicamente
classificada no semi-árido, não sofre os mesmos impactos impostos ao Nordeste
brasileiro. O desvio padrão e o coeficiente de variação mostram que em anos de El Niño
forte ou moderado, o município que sofreu maior variação foi Diamantina, que já não
está dentro do polígono semi-árido.
303 - VARIAÇÃO DA EXTENSÃO DO FLUXO EM CANAIS FLUVIAIS DE PRIMEIRA
ORDEM, TRECHO SUPERIOR DO CÓRREGO GUAVIRÁ, MARECHAL CÂNDIDO
RONDON, PR.
Carlos Sander, Manoel Luiz dos Santos (Universidade Estadual de Maringá -UEM),
Oscar Vicente Quinonez Fernandez (Universidade Estadual do Oeste do Paraná Unioeste).
Palavras chave: variação da extensão do fluxo; canais de primeira ordem; região oeste
do Paraná.
O presente trabalho foi desenvolvido para compreender a variação da extensão
do fluxo em canais fluviais de baixa ordem em áreas urbanas e rurais no município de
Marechal Cândido Rondon, PR. A área de estudo compreende os córregos Cassel e
Iracema, localizados no trecho superior da bacia do córrego Guavirá, na região oeste do
Paraná. A sub-bacia do córrego Cassel drena áreas essencialmente rurais e a sub-bacia
do córrego Iracema é ocupada quase em toda a sua totalidade pela área urbana de
Marechal Cândido Rondon. O trabalho foi desenvolvido entre o período de julho/2001 a
junho/2002 através do levantamento do uso do solo, do levantamento da rede de
drenagem, do monitoramento da posição das nascentes, da medição da vazão dos
canais e monitoramento pluviométrico. A rede de drenagem dos córregos foi classificada
em segmentos perenes, intermitentes e efêmeros, onde foi constatado que mais de 70%
da rede de drenagem das sub-bacias dos córregos Cassel e Iracema são constituídos
por trechos perenes. A extensão do fluxo da rede de drenagem do córrego Cassel variou
entre 1,70 e 2,09 km, ao passo que no córrego Iracema a rede drenagem apresentou
extensões entre 2,53 e 3,29 km. A variação da extensão do fluxo dos córregos Cassel e
Iracema apresentou associações com o comportamento pluviométrico, hídrico e com
vazão para o período monitorado. Para períodos caracterizados por estiagens (julho e
agosto/2001 a março e abril/2002) as sub-bacias apresentaram os menores valores de
vazões e de extensão total dos fluxos, enquanto em maio de 2002 foram registradas as
maiores vazões e a maior extensão total dos fluxos para as duas sub-bacias, sendo que
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nesse período ambas foram influenciadas pelos altos índices pluviométricos ocorridos no
mês.
307 - EVOLUÇÃO DA COBERTURA PEDOLÓGICA EM ÁREAS DE SOLOS
DESENVOLVIDOS A PARTIR DO ARENITO CAIUÁ: REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
DO PARANÁ
Vanda Moreira Martins (UNIOESTE-PR)
Palavras-chave: sistema pedológico, transformações laterais e verticais, circulação
hídrica
O uso e manejo dos solos têm sido os principais responsáveis por modificações
nas características físico-químicas da cobertura pedológica em algumas regiões do
Estado do Paraná. Na região Noroeste desse estado os solos de textura média a
arenosa evoluíram a partir da alteração do Arenito Caiuá. O desmatamento
generalizado, seguido da ocupação urbana e agrícola interferiu na dinâmica hídrica da
cobertura pedológica, promovendo modificações laterais e verticais nos horizontes de
solos e, conseqüentemente nos tipos de solos que compõem o sistema pedológico da
região. Essas transformações associadas ao aumento do escoamento superficial e
subsuperficial aceleraram a instalação e evolução dos processos erosivos. Diante dessa
problemática, esse trabalho caracterizou a cobertura pedológica de uma unidade de
paisagem (bacia hidrográfica de 1ª ordem) com enfoque para as principais
transformações verticais e laterais dos horizontes de solos na vertente e na paisagem.
Seu desenvolvimento baseou-se na metodologia da Análise Estrutural da Cobertura
Pedológica, que reúne um conjunto de procedimentos que busca o conhecimento da
organização espacial da cobertura pedológica na paisagem (Boulet, 1988). Os
resultados trouxeram importantes informações sobre a cobertura pedológica da região,
como aquelas relacionadas à identificação e distribuição espacial das principais classes
de solos que compõem o sistema pedológico, constituído, predominantemente por
Latossolos Vermelhos, Argissolos Vermelhos e Neossolos Quartzarênicos. Tal sistema
encontra-se em diferentes estágios de evolução na paisagem, apresentando estreita
relação com as condições de topografia; com a dinâmica hídrica; forma da vertente; nível
de base do rio e com a susceptibilidade à erosão. O setor mais suscetível ao
desencadeamento dos processos erosivos corresponde à transição Argissolo Vermelho/
Neossolo Quartzarênico devido aos contrastes texturais, estruturais e à morfologia dos
poros que, aliados à forma convexa e à declividade da vertente favorecem o aumento
dos fluxos hídricos laterais superficiais e subsuperficiais neste setor.
308 - ELABORAÇAO DE PRODUTOS CARTOGRÁFICOS BÁSICOS PARA ESTUDO
GEOMORFOLÓGICO NO COMPLEXO HÍDRICO DA BAÍA DA BABITONGA, SC
Fabiano A.Oliveira1, Alexandre M. Mazzer, Monica L. Gonçalves, Naum A. Santana
(Universidade da Região de Joinville)
Palavras-chave: documentos cartográficos; estudo geomorfológico; baía da Babitonga
O presente trabalho integra um projeto de pesquisa desenvolvido junto ao
Departamento de Geografia da Universidade da Região de Joinville. Tem como objetivo
principal o preparo de material cartográfico básico como instrumento de apoio ao estudo
de aspectos geomorfológicos que envolvem o aporte sedimentar ao complexo hídrico da
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Baía da Babitonga, localizado na costa norte do estado de Santa Catarina. A área de
estudo inclui parte dos municípios de Garuva, Joinville, São Francisco do Sul e Araquari,
compreende um polígono de 1.567 km2 e altitudes que variam entre o nível do mar e
1.520m, distribuídas em três ambientes principais: a planície costeira, a frente de
escarpa da serra do Mar e o planalto. No contexto geológico predominam rochas
metamórficas do embasamento e depósitos quaternários de origem flúvio-marinha na
planície costeira. O ponto de partida para a elaboração dos produtos cartográficos foi a
edição, em ambiente CAD, da base cartográfica digital existente, previamente
digitalizada a partir de folhas topográficas em escala 1:50.000 do IBGE. As isolinhas
representando as curvas de nível foram transformadas em elementos gráficos únicos e
receberam valores das respectivas cotas altimétricas. Efetuou-se também a edição da
rede hidrográfica e dos polígonos referentes aos demais níveis de informação. O
próximo passo foi a elaboração, em ambiente SIG, do modelo digital do terreno, o que
possibilitou a geração das cartas clinográfica, hipsométrica e de orientação de vertentes,
entre outras. Na definição das classes de declividades e de hipsometria procurou-se
estabelecer valores que retratassem com a maior fidelidade possível a grande amplitude
topográfica existente, o que permite uma definição preliminar das áreas mais frágeis e
com maior potencial de produção de sedimentos, principalmente quando da análise
conjunta com outros parâmetros como o uso da terra, vazão dos rios e distribuição da
precipitação pluviométrica.
309 - DADOS METEOROLÓGICOS E A INFLUÊNCIA DO EL NIÑO E LA NIÑA SOBRE
O CLIMA NA CIDADE DE ITAJAÍ - SANTA CATARINA.
Giseli Debortoli, Sergey Alex De Araújo, Homero Haymussi, Fabricio Estevo Da Silva
(Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI )
Palavras-chave:Dados meteorológicos, El niño, La niña
A Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI situada na cidade de Itajaí, litoral
centro-norte de Santa Catarina possuí uma estação meteorológica automática instalada
desde 1998 e vem coletando dados meteorológicos diários de temperatura (média,
máxima e mínima), chuva, vento (direção e intensidade), umidade relativa do ar e
pressão atmosférica. Tem utilizado estes dados entre outras coisas, para o
acompanhamento dos reflexos do El Niño e La Niña na região. O El Niño se caracteriza
de forma geral na região sul com verões quentes e invernos amenos, já La Niña com
verões amenos e invernos rigorosos com passagens de frentes frias rápidas e estação
mais seca. Os meses de Jul/Ago/Set de 1999 apresentaram temperaturas médias de
16,8ºC, 17,5ºC e 19,1ºC sendo a média de 17,8ºC e os mesmos meses em 2000 foram
de 14,4ºC, 15,5ºC e 17,5ºC com a média de 15,8ºC. A média das normais climatológicas
(18 anos) para o período é de 16,4ºC. Quanto à precipitação a média para o mesmo
período foi de 73,4 mm em 1999 e de 39,6 mm em 2000 enquanto a média das normais
é de 121,8 mm. Estes dois anos estavam sob influência da La Niña e apresentaram
inverno mais rigoroso e seco que os anos de 2001 e 2002 e também temperaturas mais
amenas no verão/primavera. Os anos de 2001/2002/2003 apresentaram temperaturas
médias mais altas no verão/primavera. Em 2001 a média de Jan/Fev/Mar foi de 26,4ºC,
em 2002 de 25,8ºC e 2003 de 26,2ºC. A média das normais é 23,4 ºC. No inverno dos
anos de 2001/2002 apresentaram temperaturas superiores às de 1999 e 2000.
Consegue-se desta forma observar a influência a nível local da La Niña e El Niño.
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310 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-HÍDRICA E DA SUSCETIBILIDADE A
VOÇOROCAMENTO DOS SOLOS DA SUBBacia do Córrego Queixada, na Alta Bacia
do Rio Araguaia-GO
Gilberto Viana Marinho (Universidade Federal de Goiás)
Palavras chave: piezometria, erosão, rio Araguaia
O presente estudo dá ênfase ao comportamento morfológico e hidrodinâmico dos
solos de uma vertente da microbacia do Córrego Paraíso, que integra a subbacia do
Córrego Queixada, afluente da Alta Bacia do Rio Araguaia. Trata-se de uma das mais
críticas sub-bacias da região em número voçorocas; portanto, este estudo objetiva
analisar o comportamento físico-hídrico dos solos da referida área e sua dinâmica, a fim
de contribuir com subsídios para o entendimento e controle deste fenômeno. A
metodologia consistiu em: revisão bibliográfica; levantamento planialtimétrico de uma
vertente representativa; caracterização morfológica dos solos em topossequência, por
tradagem e abertura de trincheiras; coleta de amostras deformadas e indeformadas de
solo; instalação de pluviômetro e pluviógrafo; implantação de medidores de nível d´água
no terço inferior da vertente; levantamento geofísico com GPR – Ground Penetrating
Radar, para o monitoramento do lençol freático em maiores profundidades, ao longo da
topossequência, nas estações seca e chuvosa. Na toposseqüência foram identificados o
Neossolo Quartzarênico, Neossolo Quartzarênico Hidromórfico e Gleissolo, muito
friáveis, distribuídos de montante para jusante, assentados sobre o arenito eólico da
Formação Botucatu (Triássico), ao longo de uma vertente suave ondulada convexa
coberta em grande parte por pastagem e alguns fragmentos de cerrado no topo e
próximo ao córrego. O monitoramento com GPR apresenta perfis sub-horizontais
convexos do lençol freático nos terços superior e inferior da vertente e quase plana no
terço médio, indicando maior circulação hídrica no terço inferior em que a convergência
hídrica sub-superficial é mais acentuada. Confrontando-se os dados de chuva e dos
medidores de nível d´água, constatou-se rápida flutuação do lençol freático frente aos
episódios chuvosos. Segundo os mapas do lençol freático, ocorre a circulação
preferencial e concentrada em determinados pontos no terço inferior da vertente em
períodos chuvosos, inclusive com exfiltração do lençol freático, a uma distância de
aproximadamente 60m do curso d´água, indicando assim, um setor de risco ao efeito
piping, mecanismo evolutivo de erosão remontante em voçorocas.

312 - LIXO FLUVIAL NA MARGEM DIREITA DA FOZ DO RIO NEGRO:UM ESTUDO DE
(DES) CASO
Estefania Souza Silva, Maria Salomé de Albuquerque Toledano, José Alberto Lima de
Carvalho (Universidade Federal do Amazonas)
Palavras-chave: Lixo fluvial, Conservação, Rio Negro
A problemática ambiental faz parte do processo histórico o qual compreende as
instâncias: política, jurídica, ideológica, cultural e econômica da sociedade da sociedade
global. A literatura especializada sobre resíduos sólidos associa a produção desses,
entre outros fatores: aumento populacional, intensidade da industrialização, hábitos e
costumes da população, nível educacional, eficiência da coleta e condições climáticas.
Nessa perspectiva, o presente estudo procura investigar as causas que justifiquem a
presença de depósitos de resíduos na margem direita da foz do rio Negro, que não
correspondem à população residente nos flutuantes. O fato de a área de estudo ser um
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local onde não existe uma população fixa, por ser sujeita a inundação periódica, foi o
que justificou a pesquisa em questão. Portanto, identificar as fontes originárias dos
resíduos depositados na margem do rio na área de estudo, classificá-los e quantificá-los
são os objetivo deste trabalho. Para alcançar os objetivos propostos, inicialmente, foi
realizada uma visita ao local para reconhecimento da área onde foram selecionadas
cinco subáreas correspondentes a 10% da área total. Para identificação das fontes
poluidoras trabalhou-se com duas hipóteses: a primeira, a população residente em
flutuantes, associada aos freqüentadores dos flutuantes e praias; a segunda, o lixo seria
oriundo da cidade de Manaus e das embarcações que trafegam pelo rio. A primeira
coleta foi realizada na vazante, seguida de levantamento da população local e aplicação
de questionário socioeconômico. A segunda coleta foi realizada na enchente quando se
percebe o acúmulo de resíduos no local; na seqüência foi observado o comportamento
dos igarapés de Manaus quando dos grandes eventos pluviométricos e o avanço do rio
Negro para esses. Foi necessário um levantamento de dados sobre a predominância de
ventos no local e testes com objetos flutuadores para verificar a possibilidade destes
alcançarem a margem oposta. Constatou-se, de início, a necessidade da ação de
políticas públicas, tanto do município de Iranduba, quanto do município de Manaus. No
período da vazante as praias desses municípios tornam-se depositárias de resíduos
assim como também os igarapés de Manaus. Os usuários de embarcações, por sua vez,
fazem do rio depósito de lixo. Com o aumento das águas que avançam sobre as praias e
igarapés e com o auxílio das chuvas, dos ventos e da ação humana o lixo chega até o
outro lado. Como principal fonte produtora de lixo foi identificada a cidade de Manaus,
seguida, pela ordem, pelos usuários de flutuantes, praias e a feira situada na Ponta do
Brito, no município de Iranduba. Quanto a sua origem o lixo foi classificado como:
domiciliar e comercial. Na classificação por material, o plástico lidera com 84% dos
resíduos, e o restante fica distribuído entre outros materiais. Na primeira coleta foram
quantificados 3.549 nas cinco subáreas selecionadas, o que corresponde a uma
densidade de 0,18 objetos por m2. Na segunda coleta obteve-se um total de 3.580
objetos, com uma densidade de 0,90 objetos por m2. Observou-se que durante a
vazante do rio os objetos apresentam ocupação espacial diferenciada nas margens,
enquanto que na enchente os mesmos encontram-se mais concentrados e alinhados
pelo banzeiro, o que exigiu a redução da área de coleta.
314 - LAGOA INTERLAGOS: QUALIDADE AMBIENTAL E ADENSAMENTO URBANO
Maria Ivete Soares de Almeida, Iara Soares de França (Uni- Montes)
Palavras Chaves: adensamento urbano, degradação ambiental, planejamento urbano.
O presente trabalho objetiva analisar os impactos ambientais na Lagoa do
Interlagos, na cidade de Montes Claros/MG, gerados a partir do processo de ocupação
via loteamentos urbanos. A Lagoa é um espaço turístico da região do bairro Esplanada,
servindo de atrativo comercial, onde estão instalados grandes bares e restaurantes, que
tem provocado uma dinamização da economia da região norte da cidade. Pode-se
observar que, a poluição das águas da Lagoa é decorrente de depósitos de esgoto
doméstico e de efluentes industriais. Como conseqüência, sofre o processo de
assoreamento pela deposição de sedimentos diversos (carreamento de terras, lixo),
muitas vezes trazidos pelo escoamento superficial no período das chuvas. Assim, buscase diagnosticar a degradação da Lagoa, destacando a percepção dos moradores sobre
tal processo, bem como, a importância econômica/turística e ecológica/ambiental da
Lagoa para o bairro em que ela se situa. Também procura-se compreender a relação
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sociedade/natureza no ambiente urbano e as suas principais implicações ambientais,
resultantes da falta de planejamento urbano e do acelerado crescimento demográfico,
tais como: a poluição, assoreamento dos cursos d’água, erosão dos solos,
desaparecimento de nascentes, dentre outros.
315 -A FLORESTA INFLUENCIANDO O URBANO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE
SUSTENTÁVEL PARA AMAZÔNIA: O CASO DE RIO BRANCO
Jairon Alcir Santos Do Nascimento (Universidade Federal Do Acre)
Palavras Chaves: Sustentabilidade – Fragmentação – Periferização
Rio Branco, capital do Estado do Acre, a exemplo das outras vinte e uma cidades
acreanas, tem sua origem ligada a reprodução do capital mercantil da borracha que a
transformou de antiga sede de seringal, em entreposto comercial (OLIVEIRA,1985). A
compreensão dos movimentos de formação e transformação das cidades acreanas,
especialmente Rio Branco, em sincronia com as etapas de evolução e contradições da
economia mercantil da borracha são fundamentais para se entender a fragmentação e a
apropriação do espaço urbano e da cultura de Rio Branco, a segregação e o aparthaid
social em que a maioria de seus habitantes são vitimas e o conseqüente
comprometimento do funcionamento pleno de alguns de seus sistemas ambientais,
tendo como elemento impulsionador o aceleramento da urbanização(BEZERRA,1993).A
emergência do fracionamento da economia e da cultura acreana, com diretas
implicações nos sistemas ambientais tem início nos primeiros anos da década de 1970,
quando os governos militares passam a implementar um novo plano de desenvolvimento
para Amazônia, que tem como carro chefe a pecuária extensiva.Em que pese o declínio
da economia gomífera que vinha se acentuando desde meados de 1912 em toda a
Amazônia, mas é efetivamente em 1970 o marco principal, em que as cidades acreanas
e principalmente Rio Branco, inicia um progressivo processo de transição, de uma cidade
predominantemente florestal para uma outra de base urbana, conforme a tabela de
evolução da população urbana e rural de 1970 a 2000.A falta de oportunidades
econômicas e sociais na floresta, motivada pelo decréscimo da capacidade produtiva,
pela falta de investimentos e pela instalação de grandes áreas de pastos, têm sido os
responsáveis pela desarticulação das relações urbano-florestais e pelo processo de
concentração urbana exagerada. As chamadas cidades florestais acreanas, em que a
vida e a dinâmica dependiam da floresta, estão perdendo poder e influência no processo
de organização da vida urbana.Assim, a cidade de Rio Branco, pôr exemplo, depende
cada vez mais de incentivos fiscais e da transferência de verbas públicas federais,
principalmente. Além do mais, os centros urbanos acreanos, baseado na economia
informal, estão desprovido de economias formais dinâmicas. Portanto, a capital do
Estado do Acre depende cada vez menos, para seu funcionamento, de suas áreas de
florestas circundantes e está submetida a um intenso e acelerado processo de
favelização e periferização. A compreensão dos principais problemas ambientais da
cidade de Rio Branco, está em um modelo de desenvolvimento economicamente
irracional, socialmente desigual e ambientalmente degradador, em que predominam a
fragmentação das relações espaciais, das identidades coletivas e da desarticulação das
relações urbano-florestais.Portanto, o essencial de todos estes processos será promover
a participação e a mobilização da população em ações concretas para edificar um
processo de cidade sustentável. Para cada ação na cidade seria necessário uma ação
de cidadania.A organização comunitária, através da associação de moradores e
cooperativistas, representará uma melhoria essencial no processo de mudança do
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modelo de desenvolvimento, tendo o conceito de democracia participativa e a
implementação de sua prática, através de algumas das ações já sugeridas, como eixo
central. Estas ações portanto, irão refletir em profundas mudanças na cidade e no seu
entorno regional. Mudanças essas que atingem a cultura e as relações sociais. A
essência desta praxis está nas ações voltadas para as pessoas e não para as coisas. A
prioridade e o objetivo é o desenvolvimento espiritual individual e coletivo e não o
material.
316 - ASPECTOS FISIOGRÁFICOS DO SEMI-ÁRIDO BAIANO: EXEMPLO DO
DISTRITO DE JAGUARA, FEIRA DE SANTANA.
Marilda Santos-Pinto, Jane Claúdia Teixeira França, Angela Cardoso Souza (UEFS) e
Maria José Marinho Rego (UFBA).
Palavras chave: Feira de Santana, meio físico, semi-árido.
A caracterização do meio físico de uma região é uma ferramenta importante para
a gestão sustentável de seus recursos naturais. O objetivo deste trabalho é descrever o
clima, a hidrografia, a vegetação, a fauna, o relevo e os solos do distrito de Jaguara, a
noroeste do município de Feira de Santana, a porta de entrada do semi-árido baiano. O
clima é tipo Dd A'a' (semi-árido) na classificação de Thornthwaite & Matter. As médias
anuais de temperatura e precipitação são de 24,7°C e 822,8 mm, respectivamente. A
concentração das chuvas no verão (novembro a março) gera deficiência hídrica em
todos os meses do ano e é responsável pelo caráter intermitente da maioria dos
tributários dos Rios Jacuípe e do Peixe, os únicos rios perenes da região. O inventário
da flora no distrito de Jaguara realizado através de entrevistas e visualização,
juntamente com dados do herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana,
conforme as classificações do RADAM BRASIL (1981), indicam que as espécies
vegetais encontradas pertencem aos domínios de Floresta Estacional Decidual e Estepe
(caatinga) (Souza & França, 2002). A ação antrópica, através de queimadas e
desmatamentos para a formação de pastagens e o preparo do solo para a agricultura de
subsistência, é responsável pela destruição da vegetação primária e a diminuição da
ocorrência de diversos animais que têm seus habitats destruídos. Os compartimentos
regionais do relevo identificados são: Depressões Periféricas e Interplanálticas e os
Planaltos Pré-litorâneos. Localmente, o relevo apresenta-se suave ondulado (cotas entre
160 e 200m) a forte ondulado (cotas de 240 a 544m) com serras e morros alinhados na
direção NW/SE, de forma paralela às drenagens, evidenciando um forte controle
geológico. Os solos de maior representatividade são os neossolos litólicos seguidos de
cambissolos, planossolos e luvissolos (Santos Pinto, 2002).
317 - ANÁLISE MULTITEMPORAL DA COBERTURA VEGETAL DO MUNICÍPIO DE
BARREIRINHAS-MA UTILIZANDO TÉCNICAS DE SENSOREAMENTO REMOTO E
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
José Renato Silva Foicinha, Elcylene mandes Rodrigues (UFMA)
Palavras Chave: Vegetação, Sensoriamento Remoto, SIG`s.
Nas últimas décadas, o sensoriamento remoto orbital tornou-se uma importante
ferramenta para monitorar os recursos da terra, pois possibilita adquirir dados
significativos de grandes extensões geográficas. Diversos trabalhos que utilizam dados
obtidos por sensoriamento remoto levam em conta séries temporais e, por isso,
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necessitam de um conjunto multitemporal de imagens de satélite. O objetivo do trabalho
é mapear, monitorar e quantificar as alterações na cobertura vegetal do município de
Barreirinhas-MA. Neste trabalho foram utilizadas imagens de satélite LANDSAT 5-TM
(thematic mapper), bandas 3, 4, 5 e 7, com órbita ponto 220_62 de 20/06/1984 e de 14/
06/1999. O processamento digital da imagem foi realizado utilizando-se o SIG SPRING
e compreendendo as seguintes etapas: Realce de Contraste, Segmentação e
Classificação. Para obter os mapas temáticos, relativos a retirada da cobertura vegetal a
metodologia baseia-se no principio da classificação supervisionada MAXVER em que o
fotointerprete interage com o sistema, píxel a píxel, podendo interferir nos resultados da
classificação, por exemplo, mudar classes temáticas classificadas erroneamente.
Observou-se preliminarmente que a cobertura vegetal do município de Barreirinhas-MA
sofreu grandes impactos provocados por uma antropização acentuada nos últimos anos
decorrente do incremento do turismo no local. A cobertura vegetal é um dos elementos
mais importantes no equilíbrio ambiental e a sua retirada na área do município, ocasiona
a erosão do solo. Esta última tem sérias conseqüências no tocante aos recursos hídricos
locais devido a importante função da vegetação na contenção do solo arenoso, evitando
o assoreamento dos corpos hídricos, os quais são importantes obstáculos ao avanço das
dunas móveis. Outro fato importante diz respeito a vegetação existente no município
( mangue, mata ciliar e restinga) enquadrar-se em área de preservação permanente
conforme o código florestal de 1965.
318 - CONSEQÜÊNCIAS DE UMA OCUPAÇÃO INTENSA PARA O AMBIENTE
LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ: O CASO DAS LAGOAS DE JACAREPAGUÁ,
CAMORIM E TIJUCA.
Leonardo Correa Pimenta, Dr. Jorge Soares Marques (UERJ)
Palavras Chaves: Lagoas Costeiras, Degradação Ambiental, Qualidade de Vida
Este trabalho analisa a ocupação das margens do conjunto lagunar de
Jacarepaguá que está situado na Baixada de Jacarepaguá, zona oeste da cidade do Rio
de Janeiro. O trabalho descreve as características ambientais desta Baixada, analisando
as formas de ocupação e uso do solo. A partir da segunda metade do século passado, o
conjunto lagunar Jacarepaguá vem sentido os efeitos de uma antropização compulsória.
O espaço natural deste ecossistema lagunar é composto por um conjunto de lagoas,
antes cercada por floresta tropical e restingas, com uma rica flora e fauna. A expansão
do tecido urbano carioca impulsionou a ocupação deste espaço, que vem sendo tomado
por fixos urbanos: grandes edifícios, condomínios, favelas, shoppings, entre outros.
Estes fixos, para serem implementados, ocasionam significativas mudanças ambientais
na baixada costeira de Jacarepaguá, através de desmatamentos, obras de
macrodrenagem (incluindo retilinização de rios) e aterros nas margens das lagoas. Tudo
isto favoreceu a urbanização, criando um vertiginoso crescimento populacional que se
distribui em ocupações que vão de luxuosos condomínios a miseráveis favelas.
Ressalta-se que todas as formas de ocupação desta área ajudam na degradação
ambiental local, pois, a ausência de uma rede de esgoto faz com que ricos e pobres
poluam os corpos hídricos da região. O trabalho apresenta a ocupação das lagoas em
dois momentos: 1970 e 2000, através de fotografias aéreas gerando mapa de entorno.
Aponta-se que as lagunas e suas margens são os lugares que mais sentem os impactos
da urbanização, afinal, as margens já foram sensivelmente redefinidas e o corpo lagunar
recebe sedimentos e lixo, principalmente, pela drenagem em momentos de chuva e está

221

poluído em função deste e do esgoto sanitário que é despejado diariamente (destaca-se
que a atual população da Baixada é estimada em mais de 600 mil habitantes).
319 – GÊNESE E EVOLUÇÃO DOS SOLOS NA BACIA DO CÓRREGO DO QUEBRA,
ESPINHAÇO MERIDIONAL, GOUVEIA - MG
Leonardo Cristian Rocha, Vilma Lúcia Macagnan Carvalho (UFMG)
A compreensão da dinâmica evolutiva de uma vertente tem perpassado por
inúmeras linhas de pesquisa. Nas últimas décadas, o estudo da vertente por meio da
Análise Estrutural da Cobertura Pedológica (Boulet et al, 1982) tem permitido identificar
os fatores responsáveis pela formação de solos diferenciados vertical, lateral e
espacialmente, através do estudo de toposseqüências. Neste contexto, busca-se
compreender a dinâmica pedológica ocorrida nas vertentes do Córrego do Quebra,
Gouveia-MG. Inserido no Espinhaço Meridional, a grande variedade litológica e estrutural
encontrada no município, aliada à influência climática, proporciou uma diversidade de
formas de relevo nas quais a ação dos agentes erosivos produziu variados resultados,
sendo as voçorocas o processo de maior impacto ambiental. As nascentes do Córrego
do Quebra encontram-se no sopé da serra, sendo as duas vertentes estudadas
representativas da região, conhecida como Depressão de Gouveia. As principais
litologias encontradas são as rochas do embasamento cristalino, xistos verdes, quartzomica xistos e quartzitos. São assimétricas, cortadas por veios de quartzo e apresentam
coberturas dedríticas significativas próximas à ruptura de declive da baixa vertente,
sendo identificado também material de origem coluvionar. Na vertente da margem direita,
mais curta, foram encontrados neossolos e cambissolos, além de um número
significativo de veios de quartzo. Já na margem esquerda, mais longa, ocorrem
neossolos, cambissolos e latossolos, estes últimos provavelmente associados à
presença de colúvios. As transições verificadas entre os solos são graduais, exceto
quando são encontradas as coberturas detríticas. Em ambas vertentes são encontradas
voçorocas. Espera-se que a análise micromorfológica desses solos permitam esclarecer
a gênese e evolução dos mesmos, contribuindo assim para o entendimento da dinâmica
cenozóica da regiâo.
325 - ASPECTOS DA ALTERAÇÃO SUPERFICIAL E DA PEDOGEOMORFOLOGIA NO
SUL DO COMPLEXO BAÇÃO, QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MG
Múcio do Amaral Figueiredo (UFMG, Uni-BH e FEMM); Angélica Fortes D. Varajão
(Universidade Federal de Ouro Preto); José Domingos Fabris (UFMG); Ivan Soares Loutfi
(Universidade Federal de Ouro Preto)
Palavras-chave: Pedogeomorfologia, Alteração Superficial, Quaternário
Alguns aspectos dos processos de alteração superficial e seus reflexos na
pedogeomorfologia quaternária na sub-bacia do alto Ribeirão Maracujá, no Complexo
Bação, Quadrilátero Ferrífero, MG, são aqui caracterizados. São investigados caracteres
relativos à dinâmica evolutiva de três vertentes (topossequências 1, 2 e 3), situadas
sobre gnáisses, mas com graus de erosividade diferenciados. A vertente da
topossequência 1 não apresenta voçorocamentos; a da topossequência 2 apresenta
voçorocamento ativo; a da topossequência 3 apresenta voçorocamentos inativos. Foram
investigados os segmentos de alta, meia e baixa vertente, para caracterização da
evolução dos perfis de solo através de análises texturais, mineralógicas (difratometria de
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raios X, DRX; análise térmica diferencial e gravimétrica, ATD-ATG;), químicas
(fluorescência de raios X, FRX) e micromorfológicas. Nos segmentos de alta vertente das
topossequências 1 e 2, os perfis são pouco desenvolvidos e autóctones. Na
topossequência 3, o perfil de alta vertente apresenta-se bem desenvolvido (horizonte B
latossólico). Nos segmentos de meia vertente das três topossequências, ocorrem perfis
bem desenvolvidos (horizontes B latossólicos) formados à partir de coluvionamento. Nos
segmentos de baixa vertente ocorrem distinções entre as topossequências 1 e 3 com a
2. Em 1 e 3, os perfis são desenvolvidos sobre materiais de natureza alúvio-coluvial nos
horizontes superiores e "in situ" no horizonte C, em ambiente redutor possivelmente
influenciado por um paleoambiente flúvio-lacustre. Em 2, ocorre um perfil latossólicocâmbico autóctone, evidenciado pela presença de litorreliquias distribuídas
decrescentemente no sentido base topo. Constata-se uma ruptura na sequência
transporte - deposição nas vertentes investigadas. Há coluvionamento nos segmentos de
meia vertente, mas não há continuidade deste processo em direção à baixa vertente. As
evidências micromorfológicas e mineralógicas não sinalizam correlação com
susceptibilidade erosiva acelerada verificada na área, visto que as topossequências
analisadas têm características similares, porém estão situadas em vertentes com
comportamento erosivo distinto.

328 - SOLOS DA BACIA DO RIBEIRÃO CHIQUEIRO EM GOUVEIA-MG
REALACIONADOS AOS TIPOS DE UNIDADES FISIOGRÁFICAS LOCAIS
Saul Moreira Silva, Cristiane Valéria de Oliveira (UFMG)
Palavras chave: Pedologia, Superfícies Geomórficas, Geomorfologia
Todos os solos que compõem o sistema pedológico são resultantes de processos
de esculturação das estruturas de relevo que integram a paisagem. A estrutura do relevo
constitui o fator onde o solo se desenvolve. O solo, com a sua estruturação em conjunto
com outros fatores, delineia e molda as estruturas de relevo, sendo a morfogênese
comumente exercida sobre os solos do que sobre a rocha sã.Com base neste raciocínio,
optou-se por delinear os tipos de solos presentes em quatro tipos de unidades
fisiográficas das porções leste e sul da bacia do Ribeirão Chiqueiro no município de
Gouveia-MG. Para a realização deste trabalho foi utilizada a metodologia para descrição
e coleta de amostra de solos proposta por Lemos e Santos(2002), que foi aplicada a
todas unidadesfisiográficas mapeadas de forma repetitiva no cenário de estudo, na qual
poderiam ser correlacionadas a algum tipo de solo especifico. A metodologia de
prospecção seguida foi o método de investigação ao longo de topossequências,
conforme EMPRAPA(1995), realizando-se o levantamento topográfico com uso de
balizas e clinômetros para as vertentes que foram escolhidas em etapa de campo como
sendo representativas para cada unidade de mapeamento. Nestas toposseqüências
foram abertas trincheiras, correlacionando assim os solos e as suas variâncias conforme
a sua posição topográfica de alta, média e baixa vertente. Para áreas de ocorrência de
várzeas e terraços, foram consideradas a dimensão espacial e a relação de distância
para os cursos d'água. Tal método possibilitou correlacionar as classes de solos
reconhecidas em campo com as unidades fisiográficas da bacia.
330 - APLICAÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE ROSGEN NOS CÓRREGOS
DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON (PR)
Valdir Rohenkohl, Oscar V. Q. Fernandez (Unioeste)
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Rosgen [Catena. (1994) 22: 169-161.] propôs uma classificação de canais fluviais
considerando parâmetros geométricos e sedimentológicos. Rosgen classifica os canais
fluviais em oito classes: A, G, F, B, E, C (para padrões unicanal) e D, DA (para padrões
multicanal), empregando os seguintes parâmetros de classificação: grau de
entalhamento do canal, razão largura/profundidade, gradiente do leito e tipo de material
de fundo. Rosgen (1994) utiliza o nível de vazão plena como plano referencial nas
medições dos parâmetros físicos dos canais. Após a identificação do nível de margens
plenas para cada seção transversal, procede-se a medição das variáveis requeridas pela
classificação de Rosgen. Aplicamos a classificação de Rosgen em quatro córregos de
baixa ordem (Stralher) que drenam áreas urbanas e rurais do município de Marechal
Cândido Rondon (PR): córregos Bonito (Bon-2), Guará (Guar-1), Apepú (Ape-1) e
Matilde-Cüe (Mat-1). Após a seleção dos pontos se efetuou o levantamento das variáveis
dos perfis transversais, longitudinais, e da sedimentologia. Para o levantamento das
variáveis geométricas dos perfis transversais foi utilizada a técnica de nivelamento
geométrico. Na análise granulométrica dos sedimentos foram utilizadas as seguintes
técnicas: peneiramento e a técnica de Wolman [Transactions of the American
Geophysical Union, (1954) 35 (6): 951-956.]. Os pontos Bon-2, Guar-1, Mat-1 foram
classificados como C4, com grau de entalhamento superior a 2,2; razão largura/
profundidade superior a 1,2; índice de sinuosidade superior a 1,5; gradiente da lâmina da
água entre 0,001-0,02 e granulometria média composta por seixos. O ponto Ape-1 foi
classificado como do tipo F4, com grau de entalhamento inferior a 1,4; razão largura/
profundidade superior a 1,2; índice de sinuosidade superior a 1,2; gradiente da lâmina
inferior a 0,02 e granulometria média composta por seixos.
331 - CARTOGRAFIA DA TRANSFORMAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA COBERTURA
VEGETAL A PARTIR DO SENSORIAMENTO REMOTO - APLICAÇÃO AO MUNICÍPIO
DE UBATUBA, LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Andrea de Castro Panizza, Ailton Luchiari (USP); Jérôme Fournier (CNRS/Institut de
Géographie, Paris – France)
Palavras-chave:cartografia, transformação espaço-temporal, sensoriamento remoto
Apresentação: A ocupação urbana nas cidades litorâneas caracteriza-se como
imediatista, pois obedece a especulação imobilária, visando o lucro imediato, e sem
preocupação com o planejamento territorial. Por outro lado, consome o espaço cultural e
natural existente, destruturando as culturas tradicionais e os recursos naturais. Esse
processo desestabiliza os sistemas sócio-culturais e naturais causando transformações
radicais na paisagem e nas comunidades locais. Problemática : Considerando os
territórios à beira-mar heterogêneos, dinâmicos e fragmentados seria o sensoriamento
remoto um instrumento eficaz para detectar as transformações espaço-temporais ? As
imagens dos satélites de observação terrestre, neste caso do satélite Landsat, possuem
qualidades técnicas interessantes para tais estudos, principalmente as resoluções
temporal e espectral do satélite, superando a baixa adequação da resolução espacial de
30 metros. Metodologia : As imagens de satélite foram utilizadas para a realização da
cartografia da ocupação espacial, através de classificações supervisionadas. Sucessivas
amostragens permitiram obter uma legenda representativa e melhores resultados. As
cartas de ocupação do espaço, nos anos 1988 e 1999, contam com seis classes: água,
areia/solo exposto, cobertura vegetal florestal, campo antrópico, zona úmida e zona
construída. O cruzamento dessas cartas e a combinação, entre si das seis classes
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citadas, gerou uma legenda com 36 classes para as cartas de transformação espaçotemporal. Resultados : Considerando a estabilidade e a transformação das classes,
constatou-se que as estáveis são a cobertura vegetal florestal e o campo antrópico. A
regeneração da floresta, caracterizada pelo aumento de sua área em detrimento de
outras, ganhou área das classes zona úmida e campo antrópico. O desmatamento,
definido pela perda de área nas classes representantes de qualquer tipo de cobertura
vegetal, ocorre na classe campo antrópico, transformada em areia/solo exposto. A zona
construída expandiu-se e avança sobre campo antrópico, zona úmida e cobertura
vegetal florestal.
339 - IDENTIFICAÇÃO DE MUDANÇAS NAS CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES
DE UM SOLO SOB COBERTURA VEGETAL DISTINTA NA MICROBACIA DA
ESTRANGINA, PETRÓPOLIS, RJ.
Fernanda Araújo dos Santos e Neusa Maria Costa Mafra (UERJ); Beata Emoke Madari
(Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias/CNPS).
Estudos dentro do contexto da relação solo-planta têm sido desenvolvidos na microbacia
da Estrangina, parte integrante da bacia do Rio Bonito (extremo norte do município de
Petrópolis, RJ). A área de estudos caracteriza-se por um clima tropical úmido de regime
mesotérmico, típico das áreas montanhosas da Serra dos Órgãos, cuja geomorfologia
está constituída por degraus escalonados de serra, paredões rochosos, vales
encaixados e colinas muito dissecadas.Este trabalho está inserido no projeto
“Planificação de uso do solo no município de Petrópolis (RJ): distritos de Posse e Pedro
do Rio”, o qual vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Investigação Solo-Paisagem
(GISP), do Departamento de Geografia. O objetivo do presente estudo foi avaliar as
mudanças ocorridas em algumas propriedades físicas e químicas de uma mesma classe
de solo, sob iguais condições de declividade e morfologia, porém sob diferentes
coberturas vegetais.Durante os trabalhos realizados em campo, foram selecionadas
duas áreas para as quais foram delimitadas 2 parcelas experimentais sob cobertura de
cultivo/pousio (parcela I) e floresta (parcela II). A parcela I corresponde a área submetida
a alguns tipos de uso, tais quais, pasto, cultivo de feijão e de jiló, respectivamente,
estando atualmente em pousio; a parcela II corresponde a área sob cobertura de
floresta, introduzida há 15 anos, aproximadamente, após ter sido utilizada para a
pastagem. Foram realizadas análises físicas (densidade das partículas e aparente,
estabilidade dos agregados e textura) e químicas (fertilidade e carbono orgânico) no
Laboratório de Geografia Física (LAGEFIS/ Depto de Geografia) e na Embrapa-Solos
(RJ). Os resultados alcançados até o momento evidenciaram a tendência à compactação
dos solos da parcela I (cultivo/pousio) com relação aqueles da parcela II (floresta
secundária), demonstrando alguns dos efeitos decorrentes de mudanças nas
propriedades do solo devido ao manejo inadequado e à retirada da cobertura vegetal.
340 - AVALIAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL DECORRENTE DE ATIVIDADE
GARIMPEIRA NA REGIÃO DO RIO GURUPI - MA
Josimar Ribeiro de Almeida (UFRJ), Laís Alencar de Aguiar (UFRJ), R. Ricardo B.
Cunha Rachid (CEDERJ)
A corrida do ouro na Amazônia trouxe sérios impactos ambientais e para a saúde
humana a nível local e regional. Estima-se que nas duas últimas décadas a atividade
garimpeira tenha sido responsável pela introdução de aproximadamente 2,5 mil
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toneladas de mercúrio no ambiente amazônico (Malm, 1998). As emissões de mercúrio
na Amazônia resultam predominantemente, da volatilização do Hg elementar durante a
queima do amálgama. Este Hg tem um grande potencial de contaminação ambiental,
devido à sua capacidade de transporte, e às condições favoráveis do ecossistema
amazônico, sendo oxidado em Hg2+ através de reações mediadas pelo ozônio, energia
solar e vapor d’água, retornando ao solo por processos de deposição seca e úmida na
forma inorgânica, podendo ser transformado em metil-Hg. Este mercúrio entra na cadeia
trófica, promovendo a biomagnificação através de espécies predadoras, chegando ao
homem pelo consumo de organismos aquáticos contaminados.
Atualmente, a produção garimpeira de ouro na Amazônia está estimada em 30t/
ano. Entretanto, é importante salientar que a atividade garimpeira implica em grandes
distúrbios ecológicos, não só pelos impactos diretos e indiretos ao meio ambiente, mas
também pelas conseqüências para a saúde humana a curto e longo prazo.
Os passivos ambientais representados pelas cavas abandonadas pelos
garimpeiros constituem um risco potencial para o sistema amazônico. A região do Rio
Gurupi – MA, compreendendo o município de Centro Novo do Maranhão, integra hoje as
áreas de pesquisas da Mineradora Chega Tudo Ltda., com aproximadamente 30.000
ha. Estas áreas estão inseridas no interflúvio Gurupi-Maracaçumé, onde desenvolve-se
uma densa rede de drenagem, em geral de padrão dendrítico, localmente controlada por
faturamento. O rio Cachoeira, tributário de primeira ordem de rio Gurupi, e sua bacia de
captação, formada por córregos e igarapés, constituem-se no principal sistema de
escoamento das áreas perturbadas pelas atividades garimpeiras.
341 - INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E O USO DOS RECURSOS HÍDRICOS EM ÁREAS
DE GRANDES PROJETOS HIDROELÉTRICOS: O CASO DE TUCURUÍ(PA).
Paulo Alves de Melo, Prof. Dr. Gilberto de Miranda Rocha, Geraldo Fabrício P. De
Almeida (Universidade Federal do Pará)
Palavras chaves: Sistema de Informação Geográfica (SIG), Recursos Hídricos, Usos.
A criação de sistemas de informação para a regulação dos usos da água é hoje
uma determinação da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Visando contribuir para
esse propósito, utilizando o Sistema de Informação Geográfica, pretendemos, através do
projeto de pesquisa - A produção da informação geográfica para a gestão municipal da
água: o emprego da tecnologia SIG na caracterização e monitoramento do uso múltiplo
dos recursos hídricos na cidade de Tucuruí-Pa (convênio n. 590 UFPA / Fadesp /
Funtec / Governo do Estado do Pará), identificar e discutir as diversas modalidades de
uso e consumo que se faz da água na cidade de Tucuruí, gerando com isto, informação
para os órgãos oficiais e para os grupos sociais daquela cidade.Inicialmente, a partir de
dados coletados no local, como cartas cedidas pela Prefeitura Municipal, fotografias e
pontos marcados com o GPS, pretendemos, elaborar um Atlas com informações
georeferenciados sobre o uso dos dois igarapés que cortam a cidade (Santana e Santos)
e da orla do Rio Tocantins, classificando as diferentes formas de utilização deste recurso
de modo sistematizado, visando a aplicação em mapas temáticos, abordando,
essencialmente estes tópicos: a) Setores de captação para tratamento; b) Uso
agropecuário; c) Consumo in natura feito pela população não atendida pelo sistema de
abastecimento; d) Ocupação desordenada das margens (e até mesmo dos leitos dos
igarapés); e) Uso privado dos igarapés; e f) Lançamento de efluentes.É importante
salientar que o município de Tucuruí teve um crescimento demográfico extraordinário em
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função da instalação da Usina Hidrelétrica e isto, é evidente, promoveu uma pressão
sobre os recursos hídricos elevando o consumo e utilização de uma maneira geral.
342 - A GESTÃO DA ÁGUA NA CIDADE DE TUCURUÍ (PA): ANÁLISE DA REDE DE
ABASTECIMENTO LOCAL
Prof. Dr. Gilberto de Miranda Rocha, Izaura Cristina Nunes Pereira, Michelle Sena da
Silva (Universidade Federal do Pará)
Palavras chaves: Gestão da água, Sistema de Informação Geográficas (SIG) e rede de
abastecimento local.
Um dos principais problemas sócio-ambientais que afetam a sociedade brasileira
refere-se a qualidade da água, decorrente da falta de uma gestão mais eficiente dos
recursos hídricos, sobretudo no setor de saneamento. Analisando o caso amazônico
percebemos que o problema assume dimensões alarmantes, haja vista que em muitos
municípios da região o setor de saneamento (abastecimento e esgoto) é deficitário ou
até mesmo inexistente, não havendo, portanto, políticas públicas direcionadas para a
gestão da qualidade da água. No tocante a esses acontecimentos, a gestão integrada
dos recursos hídricos requer por parte do governo local todo um instrumental que sirva
de apoio para a tomada de decisões, assim o SIG apresenta-se como uma ferramenta
primordial para a construção de diretrizes que auxiliem o planejamento e a gestão do
recurso em questão. Na cidade de Tucuruí, localizada no sudeste paraense, observa-se
um caso atípico em relação à realidade amazônica, sendo possível identificar quatro
momentos de implementação dos serviços de abastecimento de água com
características espaço-temporais distintas, que acompanham o contexto sócio-territorial
do município, além da própria gestão política e institucional da água, os quais são:
primeiro período de autonomia do sistema de abastecimento, o segundo de
estadualização, o terceiro de privatização e por fim, o período de municipalização do
mesmo, correspondente ao período atual. Logo, este trabalho que integra o projeto
intitulado A produção da informação geográfica para a gestão municipal da água: o
emprego da tecnologia SIG na caracterização e monitoramento dos recursos hídricos na
cidade de Tucuruí-Pa coordenado pelo Prof. Dr. Gilberto de Miranda Rocha tem por
objetivo central analisar a gestão da água a partir da rede de abastecimento local, com
vistas a subsidiar com informações geográficas as ações do poder público em relação ao
uso e o controle dos recursos hídricos na cidade em questão.
345 - AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DOS SOLOS E SUA IMPORTÂNCIA
NOS PROCESSOS EROSIVOS - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DO DGEO - UERJ/FFP
C.M. D. Leles e A.V.F.A. Bertolino (UERJ); A.P. Souza e J.P.L Miranda (UFRJ)
Palavras-chave: Propriedades Físicas, Erosão e Estação Experimental
As propriedades físicas dos solos assumem um papel de grande importância nos
estudos de erosão, pois, juntamente com outros fatores, atuam como determinantes da
maior ou menor susceptibilidade dos solos à ocorrência de processos erosivos. Sendo
assim, torna-se relevante seu conhecimento assim como entender sua relação com a
dinâmica hidrológica para um melhor planejamento do uso dos solos. O estudo teve
como objetivo caracterizar as propriedades físicas dos solos da Estação Experimental do
Departamento de Geografia da UERJ/FFP, bem como relacioná-las como agente
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controlador dos processos erosivos. Foram coletadas amostras deformadas e
indeformadas em três trincheiras (posições inferior, intermediária e superior da encosta)
nas profundidades de 8, 15 e 30 cm, para a caracterização da granulometria, porosidade
total, microporosidade, macroporosidade e densidade aparente As posições inferior e
intermediária apresentaram maior ocorrência de partículas de granulometria grosseira,
enquanto a posição superior apresentou maior teor de partículas de granulometria fina.
Os maiores percentuais de porosidade total foram encontrados na posição superior (54%
a 68%); por sua vez os menores valores de densidade aparente (0,79 g/cm3 a 1,13 g/
cm3) também foram encontrados nessa posição. Em relação à macro e microporosidade
há predominância de microporos, embora nas posições inferior e intermediária os valores
de micro e macroporosidade não tenham apresentado variação significativa. Verificouse, entretanto, que embora sejam maiores os valores de microporosidade, a porosidade
total está relacionada à macroporosidade, podendo-se então afirmar que os fluxos de
água dentro desses solos estão condicionados à atuação da macroporosidade. Pode-se
concluir que o material presente nas posições inferior e intermediária, em função do
maior espaçamento entre as partículas granulométricas, apresenta baixa capacidade de
retenção de água, em detrimento da posição superior, onde a predominância de
partículas de granulometria fina e microporos conferirá maior capacidade de retenção de
água e, conseqüentemente, poderá reduzir a capacidade de infiltração, aumentando o
escoamento superficial e o risco à ocorrência de processos erosivos.
347 - MORFOTECTÔNICA E SUA RELAÇÃO COM A PEDOGÊNESE DIFERENCIADA
EM DEPÓSITOS ALUVIAIS NA BACIA DO RIO BONITO, PETRÓPOLIS, RJ
Laura Delgado Mendes (UFRJ, UERJ); Ambrosina Helena Ferreira Gontijo (UERJ,
UFRJ); Neusa Maria Costa Mafra (UERJ) e Nelson Ferreira Fernandes (UFRJ)
Palavras-chave: morfotectônica, depósitos aluviais, pedogênese.
A área de estudo é a bacia do rio Bonito, localizada no município de Petrópolis,
RJ, que corresponde a uma área de aproximadamente 60 Km². A geomorfologia é
caracterizada pelos degraus da Serra dos Órgãos, que constituem os divisores de água
da bacia, sendo os demais compartimentos representados por um relevo muito
dissecado, vales encaixados e vales suspensos e escalonados ao longo das vertentes
escarpadas. Litologicamente a área é caracterizada pelos ortognaisses do Complexo Rio
Negro e granitóides Serra dos Órgãos, englobados pelo Domínio Rio Negro, diques
mesozóicos e sedimentos quaternários. Este trabalho objetiviza analisar as condições
topográficas, hidrológicas e tectônicas que atuaram e atuam no controle de processos de
morfogênese e pedogênese, identificando processos pedogenéticos diferenciados em
depósitos aluviais. Pretende-se demonstrar que as condições de desenvolvimento de
solos formados, em situações topográficas distintas (zonas de depressão, terraços
fluviais e alvéolos), associadas à estruturação morfotectônica da área, podem ser
responsáveis pelas diferenças no processo de evolução dos solos hoje observadas. Os
elementos mais importantes na identificação da pedogênese diferenciada sugerem
possível deslocamento tectônico das áreas onde estão situados os perfis de solos, de
acordo com os mapeamentos e compartimentação morfotectônica da área, o que se
reflete nas características físicas, mineralógicas e químicas dos solos. Os solos que
ocorrem nas zonas de depressão de fundo de vale são do tipo Gleissolos Háplicos e
Melânicos. Já os desenvolvidos a partir dos terraços são os Neossolos Flúvicos. Nas
posições topográficas que correspondem aos alvéolos, ocorrem tanto Neossolos
Flúvicos como Cambissolos Háplicos. A evolução geológico-geomorfológica da área se
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reflete numa compartimentação do relevo que promove condições ambientais
específicas, a partir do deslocamento de blocos por tectonismo e, por sua vez, geração
de áreas deprimidas e outras soerguidas, que atuam no desenvolvimento de coberturas
pedológicas diferenciadas espacialmente.
348 - ANÁLISE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DOS SOLOS EM PARCELAS DE
EROSÃO SOB DISTINTOS MANEJOS EM PATY DO ALFERES - RJ : SUBSÍDIO PARA
O PLANEJAMENTO AMBIENTAL EM ÁREAS AGRÍCOLAS
João Paulo Lima de Miranda, Andréa Paula de Souza, Aline Santos Lopes, Nelson
Ferreira Fernandes (UFRJ); Ana Valéria Freire Allemão Bertolino(UERJ, UFRJ) e Hélder
Lages Jardim (UFMG, UFRJ)
Palavras-Chave: Hidrologia, Porosidade.
As propriedades físicas do solo possuem grande influência no controle hidrológico
e erosivo. Sabe-se que as diferentes formas de manejo e uso podem modificá-las,
assim, uma correta análise e caracterização é de enorme importância para o
planejamento ambiental de áreas agrícolas. O objetivo deste trabalho é caracterizar as
propriedades físicas do solo em parcelas de erosão sob distintos manejos e usos,
analisando-se as diferenciações espaciais. O estudo foi realizado no Campus
Experimental da PESAGRO, em Paty do Alferes (RJ), situado em uma região de grande
destaque na produção de olerículas. Os estudos estão sendo desenvolvidos num
latossolo vermelho-amarelo, em uma encosta com declividade de 30%, onde há quatro
parcelas de erosão de 22 x 4 m situadas na porção intermediária da encosta com
distintos usos e manejos; Parcela A: ausência de cobertura, Parcela B: plantio
convencional, Parcela C: cultivo em nível, Parcela D: cultivo mínimo. Foram coletadas
amostras nas profundidades de 0-5, 15-20 e 30-35 cm nas porções superior e inferior
das parcelas (totalizando 48 amostras) para os ensaios de porosidade total,
macroporosidade, microporosidade e densidade aparente. O método utilizado foi o da
mesa de tensão. Os dados demonstram que, em geral, ocorre uma diminuição da
porosidade total e da macroporosidade com o aumento da profundidade. Verifica-se que
o comportamento da porosidade total é condicionado pela macroporosidade. Constatase que há uma relação inversa entre a macroporosidade e a densidade aparente. De
uma maneira geral, onde as técnicas de manejo e uso possuem maior impacto, verificase uma alteração da macroporosidade do solo.
349 - MONITORAMENTO DO POTENCIAL MATRICIAL, DAS PERDAS DE SOLO E DA
ÁGUA PARA DIFERENTES TÉCNICAS DE MANEJO DO SOLO, DURANTE O EVENTO
PLUVIOMÉTRICO: CAMPUS EXPERIMENTAL DA PESAGRO (PATY DO ALFERES/RJ)
A.P. Souza, F.M.S. Souza A.S. Lopes, R.A.T. Gomes, J.P.L. Miranda e N.F. Fernandes
(UFRJ); H.L. Jardim (UFRJ, UFMG) e, A.V.F.A. Bertolino (UFRJ, UERJ)
Palavras-chave: Erosão, Potencial Matricial e Manejo do Solo.
Cada vez mais se torna de grande importância estudo voltado para a melhor
compreensão dos processos hidrológico-erosivos, pois das agravantes mais nocivas
causadas pelas diversas alterações pelo preparo e manejo solos sejam a erosão e a
perda de água. Poucos são os trabalhos mensuram as perdas de solo, durante o evento
pluviométrico (escala de minutos e horas), o qual se faz de grande importância, uma vez
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que este é fundamental na geração do escoamento superficial, causada pelo alto teor de
umidade antecedente no solo e pelo seu estado de conservação. Este trabalho visa
contribuir para uma melhor compreensão das relações entre os processos hidrológicoserosivos, através da investigação da influência da chuva (em termos de magnitude e
intensidade) na distribuição espacial (lateral e vertical) do potencial matricial, no
momento do evento pluviométrico. O trabalho foi desenvolvido em parcelas
experimentais de 4mx22m, com diferentes tipos de tratamento: Parcela A (sem
cobertura), Parcela B (plantio convencional), Parcela C (plantio em nível) e Parcela D
(cultivo mínimo). Na parcela A ocorre grande perda de solo e água, para chuvas de
diferentes intensidades, permitindo estimar o quanto este manejo é prejudicial para os
solos agrícolas. Já a parcela B, foi pouco eficiente ao controle da erosão, uma vez que
depois do sistema sem cobertura ele é que tem as maiores perdas de solo e água. A
parcela C teve valores de perda de solo próximos ao da parcela B, tal resposta pode
estar associada aos seus valores de potencial matricial mais elevados (mais saturado)
no solo. Já a parcela D teve a melhor resposta, com os menores valores de perda de
água e solo. Desta forma, pode-se dizer esta última técnica de manejo mostrou-se mais
eficiente ao controle da erosão durante o evento monitorado.
352 - MONITORAMENTO HIDROLÓGICO EM VOÇOROCA SUBMETIDA À PRÁTICAS
DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: AEROPORTO INTERNACIONAL - RJ
H. Portocarrero; N.F. Fernandes e D.C. Ângelo (UFRJ); G.F Carvalho (Universidade
Santa Úrsula); A.G. Andrade, B.B Simões e F.O Araújo (Embrapa)
Palavras- chave: Poro-pressão; propriedades físicas; saprolito.
Através de Contrato de Prestação de Serviços firmado com a INFRAERO, a
Embrapa Solos vem desenvolvendo um projeto para a recuperação das áreas
degradadas em dezenove aeroportos em todo o Brasil. Dentre estas áreas cita-se o
Morro do Radar, que abriga o sistema de radares do Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro, atual campo experimental da Embrapa Solos para o aperfeiçoamento e
produção de tecnologias em RAD. O objetivo deste trabalho é investigar o
comportamento da dinâmica hidrológica da voçoroca do Morro do Radar após o projeto
de RAD, sendo para tal avaliadas propriedades físicas do substrato, comportamento das
poro-pressões. Pretende-se contribuir para a detecção dos mecanismos e
condicionantes hidrológicos locais gerados pelas medidas adotadas, abordando relações
entre alterações na geometria do talude, estruturas de contenção, propriedades físicas
do substrato saprolítico, cobertura vegetal e a dinâmica hidrológica subsuperficial. Uma
vez que os processos de voçorocamento e os processos de instabilização de taludes
serão avaliados conjuntamente, esta pesquisa pretende contribuir com o
estabelecimento de metodologias integradas para a avaliação destes processos em
áreas degradadas submetidas à projetos de RAD. A metodologia utilizada constou da
obtenção das propriedades do substrato e das poro-pressões ao longo de diferentes
segmentos e profundidades na área da voçoroca. Objetivou-se avaliar a variação diária
dos potenciais matriciais, nos diferentes locais e profundidades, relacionando os dados
às propriedades do substrato, sendo determinados os pontos mais susceptíveis a um
rápido aumento das poro-pressões, fator normalmente associado aos processos de
instabilização dos taludes. Os resultados obtidos neste trabalho, embora preliminares,
mostram que tanto as propriedades do substrato quanto as poro-pressões apresentaram
grande variabilidade ao longo da área da voçoroca. Observou-se que a metodologia
utilizada, por chegar a um nível de detalhamento elevado, possibilita a distinção de
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variáveis como propriedades do substrato e vegetação, nos diferentes compartimentos
funcionais da voçoroca.
353 - MONITORAMENTO DOS FLUXOS DE ÁGUA SOB DIFERENTES TÉCNICAS DE
MANEJO E USO: IMPORTÂNCIA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS EROSIVOS
-CAMPUS EXPERIMENTAL DE AVELAR, RJ.
Ana Valéria F. A. Bertolino; A.P.Souza e N.F.Fernandes (UERJ)
Palavras-chave: monitoramento; manejo; erosão
O entendimento da dinâmica dos fluxos de água apresenta grande importância
nos estudos voltados para a hidrologia dos solos. É consenso que diferentes técnicas de
manejo podem auxiliar no aumento da velocidade de infiltração, com o intuito de
minimizar os processos erosivos na superfície terrestre, bem como auxiliar na
conservação dos solos. O objetivo deste trabalho é avaliar a dinâmica dos fluxos de
água em parcelas de erosão com diferentes técnicas de manejo e uso. O estudo foi
desenvolvido no município de Paty do Alferes - Campus Experimental de Avelar
(PESAGRO/RIO). A área é voltada para plantio de oleráceas e utiliza o sistema
convencional de preparo do solo (aração morro abaixo e queimada), apresentando a
região um elevado grau de erosão. Foram utilizadas parcelas de erosão de 22 x 4 m,
situadas no terço superior das encostas com diferentes manejos e usos: Parcela sem
cobertura vegetal - SC; Parcela com preparo convencional - PC; Parcela com plantação
em nível - PN e Parcela de cultivo mínimo - CM. O monitoramento da água no solo foi
realizado utilizando tensiômetros de manômetros de mercúrio e sensores de matriz
granular (GMS's), na porção alta, média e baixa das parcelas nas profundidades de 15,
30 e 80 cm. Os instrumentos foram monitorados diariamente, com duas leituras por dia,
e ao
longo de eventos de chuvas. O comportamento hidrológico médio das diferentes
posições
topográficas demonstra que o potencial matricial para a parcela SC é o menor em todas
as profundidades. Observa-se que as parcelas PC, PN e CM apresentam
comportamentos hidrológicos distintos, nas camadas de 15 e 30 cm. Já na camada de
subsuperfície (80cm) as parcelas apresentam comportamentos similares só diferindo da
SC. Constata-se assim que os diferentes tipos de usos e manejo alteram a dinâmica
hidrológica das parcelas, bem como os processos erosivos.
354 - CORREDOR BIOCEÁNICO LOS LIBERTADORES: RIESGOS DE LA VÍA EN LA
SECCIÓN ANDINA DE CHILE (Los Andes – Complejo Los Libertadores)
F. J. Ferrando A. (Universidad de Chile)
Palabras chave: Morfodinámica andina, Riesgos, Corredor comercial bioceánico.
En la sección andina del valle del Río Aconcagua, Región de Valparaíso, Chile, la
carretera internacional que constituye el eje central del corredor de comercio bioceánico
Argentino-Chileno presenta diferentes situaciones de riesgo derivadas tanto del diseño
de su trazado en un marco montañoso morfodinámicamente activo, como de la
intervención inadecuada de las laderas y de los cauces de los torrentes andinos.En este
contexto existe una componente natural que deriva en condiciones de amenaza, la cual
dice relación con la naturaleza de los sustratos rocosos en cuanto a grado de
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intemperización de los componentes líticos, al grado de fracturamiento y de alteración
hidrotermal que los afecta, así como con los espesores y características constitutivas de
las cubiertas sedimentarias y de los suelos (granulometría, cohesión y humedad, entre
otras). A ello se agregan aspectos morfológicos de las laderas como su tipo, perfil,
pendiente y grado de cobertura vegetacional que presentan. En dicho contexto natural
ha incidido negativamente la intervención antrópica, mediante la modificación de los
perfiles y morfologías naturales, creando desequilibrios o incrementando los existentes, y
agudizando la dinámica de ciertos procesos naturales propios de la evolución de las
laderas de esta área montañosa.La conjunción de las condiciones naturales imperantes
con los efectos derivados de la construcción de una carretera en estos ambientes de
montaña somete a dicha obra a situaciones de riesgo asociadas a la potenciación de los
procesos de remoción en masa, tanto gravitacionales como asistidos por agua, así como
a flujos aluvionales producto del cruce de la vía con ejes fluviales pertenecientes a
subcuencas y microcuencas con régimen de alimentación nivo-pluvial.En este contexto, y
como una forma de aportar a la corrección del trazado de la vía y a la consideración de
las obras de apoyo necesarias, se reconocen, describen y analizan las siguientes
situaciones:Riesgo potencial de la vía ante remociones en masa del tipo derrumbe
(desplomes) deslizamientos y coluvionamiento. Riesgos derivados de relaciones de
interposición entre la vía y sistemas hidrológicos con características de torrentes de
montaña.
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