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RESUMO

Monografia de Especialização
Programa de Pós-Graduação em Geomática

Universidade Federal de Santa Maria

A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO USO DA TERRA EM FUNÇÃO DA 

DECLIVIDADE, NO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS-RS.

AUTORA: EDIANE GIRARDI VIERA

ORIENTADOR: ROBERTO CASSOL
Data e Local da Defesa: Santa Maria, 18 de maio de 2009

O mapeamento do uso da terra de uma região é  importante para a compreensão do espaço e 
suas  transformações;  além  de  solucionar  os  problemas  decorrentes  do  hábito  do 
desenvolvimento ao acaso, de maneira incontrolada, provocando, destruição dos solos e de 
terras  agricultáveis.  O  planejamento  torna-se  importante  no  desenvolvimento  econômico 
municipal para a reestruturação das áreas devastada, assim como a preservação, através de 
estudos que demonstram as condições do meio.  O objetivo geral  do trabalho consiste em 
analisar o uso da terra, através da geração de mapas, e como objetivo específico avaliar a 
distribuição espacial do uso da terra com a aplicação de técnicas por imageamento de satélite. 
Na metodologia  fez-se uma revisão  bibliográfica,  elaborou-se  o mapa base,  os  mapas  de 
declividade,  hipsométrico  e  uso  da  terra,  utilizando-se  técnicas  cartográficas  e  de 
Sensoriamento  Remoto,  onde  utilizou-se  aplicativo  SPRING  4.2,  gerando  produtos 
cartográficos  georreferenciados.  O  município  de  Silveira  Martins  caracteriza-se  pelo 
predomínio de pequenas propriedades rurais originadas do modelo de ocupação da época, 
onde o imigrante recebia um lote, totalmente recoberto por florestas, sendo o primeiro passo, 
o desmatamento para a prática da agricultura. As florestas que representam 53% da área total, 
se  encontram nas  áreas  de  declive  acentuado  impossibilitando  a  prática  da  agricultura  e 
pecuária, pois dificulta a mecanização e com isso, as áreas de florestas são preservadas. Os 
campos  e  lavouras  totalizam 40% da  área,  sendo  que  os  campos  se  localizam  em áreas 
comprometidas onde a topografia favorece á erosão do solo; na lavoura os principais cultivos 
são  batata  inglesa,  a  soja,  e  milho,  com  plantio  direto,  com  uso  de  adubos  químicos, 
fertilizantes e agrotóxicos. O aplicativo SPRING 4.2 possibilitou uma representação real das 
variáveis utilizadas, permitiu conhecer a dinâmica da paisagem do local, a hipsometria e a 
clinografia das quais foram importantes para compreender a dinâmica do uso da terra.

Palavras-chave: geotecnologias; uso da terra, declividades, geografia
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NO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS-RS, ATRAVÉS DO GEOPROCESSAMENTO.
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Data e Local da Defesa: Santa Maria, 18 de maio de 2009.

The mapping of the earth use of a region is important for the comprehension of space and its 
transformations; beyond of solving the problems resulting from the habit of development at 
random, in an uncontrolled way, causing soil and agricultural earth destruction. The planning 
becomes important in the economical development of the town to the restructure of devastated 
areas, as well as the preservation, through studies that show the environment conditions. The 
general objective of this work consists in analyzing the use of land, through the map creation; 
and as specific objective to evaluate the spatial distribution of earth use with the application of 
techniques by satellite imaging. In the methodology a bibliographic review was done, a base-
map  was  elaborated,  the  maps  of  declivity,  hypsometric  and  the  earth  use,  using  the 
cartographic and remote censoring techniques, where the instrument SPRING 4.2, generating 
georeferential  cartographic products.   The city of Silveira  Martins is  characterized by the 
predominance of small rural properties originated from the land occupation model of the time, 
when  the  immigrant  received  a  lot,  totally  covered  by  forests,  being  the  first  step,  the 
deforestation to the agriculture practice. The forests that represent 53% of the total area, are in 
the areas of accentuated incline, allowing the agricultural practice, because it makes more 
difficult the mechanization and with it, the forest areas are preserved. The field and farms 
totalize 40% of the area, as the fields are located in busy areas where the topography favors 
the soil erosion; in the farming, the main growing are potatoes, soy, corn, with direct planting, 
with  chemical  fertilizer,  agrotoxics.  The  instrument  SPRING  4.2  made  possible  a  real 
representation of the variable used, allowed knowing the dynamic of the local landscape, the 
hypsometric and the clinography that were important to the comprehension of the dynamic 
use of the land.

Key-words: geotechnologies, land use, declivity, geography 
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INTRODUÇÃO

Com a atual intensificação de técnicas agrícolas, cada vez mais, a agricultura 

passa a ser uma atividade que necessita economicamente do meio físico.  Neste 

sentido, estudar o solo é essencial para conhecer as características e entender as 

limitações que ele apresenta para o uso agrícola, permitindo, assim, o planejamento 

com a finalidade de obter rendimentos viáveis e a preservação ambiental.

O mapeamento do uso da terra de uma determinada região é de extrema 

importância  para a compreensão do espaço e suas transformações.  Seu estudo 

consiste em buscar conhecimento sobre a utilização das terras, além de caracterizar 

as diferentes classes vegetais que compõe a área.  Além disso, o mapeamento é 

importante  para,  a  região  estudada,  pois  contribui  com  o  planejamento  para 

solucionar os problemas decorrentes do hábito do desenvolvimento ao acaso, de 

maneira incontrolada, provocando a deterioração ambiental, destruição dos solos e 

de terras agricultáveis e a perda do habitat da fauna silvestre.

As  implicações  ambientais,  assumiram  grandes  dimensões,  contribuindo, 

assim,  para  a  crescente  preocupação  em  nível  mundial  no  que  se  refere  a 

necessidade de uma associação entre as pesquisas científicas e a sua aplicação na 

prática. 

O trabalho apóia-se na utilização de técnicas de Sensoriamento Remoto e do 

Geoprocessamento, para a análise da configuração espacial da área plantada e das 

variedades de culturas no espaço estudado. Essa técnica tem contribuído para a 

espacialização dos fenômenos de forma rápida e precisa.

O  Sensoriamento  Remoto  consiste  na  ciência  que  estuda  a  coleta  e  a 

utilização de informações da superfície terrestre, obtidas sem o contato físico entre 

eles.  Por  outro  lado,  o  Geoprocessamento  diz  respeito  ao  processamento 

informatizado de dados georreferenciados ou da superfície terrestre, podendo ser 

definido  como o  conjunto  de  tecnologias  de  coleta  e  tratamento  de  informações 

espaciais e de desenvolvimento.

Devido à relevância dos estudos detalhados sobre aspectos que singularizam 

determinada unidade  espacial  para  o  desenvolvimento local  e  regional,  optou-se 

pela  realização  de  mapeamento  sobre  as  condições  geo-ambientais  que 

correspondem  ao  município  de  Silveira  Martins/RS,  utilizando  produtos  do 



Sensoriamento  Remoto,  interpretados  através  da  aplicação  de  técnicas  de 

Geoprocessamento.  O relevo é um fator importante para a definição das condições 

ambientais do espaço e condicionantes do uso da terra. 

A escolha da região de estudo,  refere-se ao fato do município  de Silveira 

Martins, localizar-se na Região Central do Estado do Rio Grande do Sul, numa faixa 

transitória  entre  o  Planalto  Médio  e  a  Depressão  Central, com  uma  topografia 

relativamente  ondulada,  corresponde  a  uma  zona  de  exploração  agrícola, 

principalmente com o cultivo da batata inglesa, soja e milho, com a ocorrência de 

desmatamentos nas encostas.

Torna-se  de  fundamental  importância  para  o  desenvolvimento  econômico 

municipal  um  planejamento  no  que  diz  respeito  á  reestruturação  das  áreas 

devastadas irregularmente,  assim como a preservação do que ainda permanece. 

Esse planejamento pode ser feito a a partir de estudos que demonstram, de forma 

mais detalhada possível, as condições do meio, principalmente, no que se refere á 

exploração agrícola,  base da economia do Município.

Como justificativa leva-se em consideração que são praticamente inexistentes 

trabalhos  técnicos  e  científicos,  desenvolvidos  no  sentido  de  elucidar  a  atual 

situação do uso da terra neste Município, possibilitando um material de apoio para 

as  entidades  governamentais,   servindo  de  base  para  tomadas  de  decisões, 

relacionadas ao uso devido da terra.

Neste  sentido,  torna-se  necessários  mapeamentos  que  retratam  aspectos 

físicos,  como  por  exemplo,  o  mapa  de  declividade,  e  a  interpretação  das 

informações dos mapas, evidencia os possíveis conflitos entre o uso atual da terra e 

o ideal para as condições ambientais do Município, servindo como subsídio para o 

desenvolvimento de ações conservacionistas que visem o melhor aproveitamento 

dos recursos naturais.

O objetivo geral do trabalho consiste em determinar o uso da terra, através da 

geração  de  mapas  no  município  de  Silveira  Martins/RS,  propondo  assim,  um 

redirecionamento  das atividades agrícolas. Os objetivos específicos são: avaliar a 

distribuição espacial do uso da terra com a aplicação de técnicas por imageamento 

de  satélite;  gerar  o  mapa  de  uso  da  terra,  para  que  se  possam  analisar  as 

transformações espaciais ocorridas na estrutura produtiva; evidenciar as diferentes 

declividades e suas conseqüências.

No que se refere a metodologia o estudo foi analisado em etapas diferentes, 



com a elaboração dos mapas, necessários para os objetivos do trabalho. Os mapas 

foram  elaborados  no  programa  de  banco  de  dados  geográficos  SPRING  4.2 

(Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas),  a partir  do qual 

gerou-se produtos cartográficos georreferenciados, para a classificação e posterior 

análise das transformações ocorridas na referida área.

O trabalho está estruturado em quatro capítulos:  o primeiro constitui-se na 

fundamentação  teórica,  onde  são  abordados  os  conceitos  sobre  mapas, 

Geoprocessamento,  Sistema de Informação Geográfica,   Sensoriamento Remoto, 

declividade  e  uso  da  terra  e  teorias  fundamentais;  o  segundo  apresenta  a 

caracterização  da  área  de  estudo;  no  terceiro  é  apresentada  a  metodologia 

empregada  para  a  realização  do  trabalho  descrevendo  as  etapas  que  foram 

realizadas e no quarto capítulo têm-se os resultados da interpretação dos mapas, 

com considerações e recomendações referentes ao trabalhado.



1 FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA

1.1 Atributos espaciais (mapas)

Os mapas, originalmente, foram utilizados para descrever lugares distantes, 

como um auxílio á navegação e estratégias militares. Possuem grande importância, 

pois  possibilita  a  compreensão  da  superfície  terrestre,  além  do  limite  da  visão 

natural, permitindo o conhecimento do espaço de forma mais ampla.

Para  Duarte  (1988),  mapa  é  uma representação  gráfica,  geralmente  uma 

superfície plana e em determinada escala de características naturais e artificiais, 

terrestre ou até subterrâneas. Seus aspectos naturais são representados dentro de 

uma  mais  rigorosa  localização  possível,  estando  relacionados  a  um sistema  de 

coordenadas.

Nas palavras de Santos (1990), o mapa é a representação cartográfica dos 

fenômenos tanto naturais quanto humanos de uma determinada área, dentro de um 

sistema de projeções e em determinada escala, de modo a traduzir com fidelidade 

suas dimensões e formas.

Os  atributos  espaciais  podem  ser  subdivididos  em  mapa  base  e  mapa 

temático.   O mapa base estrutura-se como um aporte básico para a geração de 

mapas temáticos, onde deve-se ter primeiramente um documento cartográfico que 

contenha informações coerentes á superfície do terreno que está sendo estudada. O 

mapa base não pode ser visto, apenas, como uma informação isolada do tema a ser 

estudado, mas sim, como parte dele, sendo o pano de fundo sobre o qual se passa 

o fenômeno estudado.

Neste  sentido,  para  Rafaelli  (2000)  o  mapa  base  serve  de  referência 

geométrica física espacial para todo e qualquer trabalho cartográfico ou não, a ser 

executado em um determinado espaço político,  e que necessita ser referenciado 

espacialmente para operacionalizar sistemas de gerenciamento.

Os  mapas  temáticos  possuem  características  determinadas,  contendo 

informações  referentes  a  um  tema.  São  considerados  como  documentos  em 

qualquer  escala,  com  representação  sobre  um  fundo  geográfico  básico, 

apresentando  fenômenos  geográficos,  geológicos,  demográficos,  econômicos, 

agrícolas, climáticos, de uso da terra, de vegetação, etc., visando ao estudo, análise 



e à pesquisa dos termos, no seu aspecto espacial.

Segundo Joly (1990, p. 35) o objetivo dos mapas temáticos é

...o  de  fornecer,  com  auxílio  de  símbolos  qualitativos  e/ou  quantitativos 
dispostos sobre uma base de referência, geral mente extraída dos mapas 
topográficos ou dos mapas de conjuntos, uma representação convencional 
dos fenômenos localizáveis de qualquer natureza e de suas correlações. 

Os mapas temáticos estão vinculados, diretamente, a possibilidade de auxiliar 

no planejamento de uma unidade administrativa, ou microbacia, através de mapas 

como o de declividade, o de uso da terra, o de fluxo, o mapa geológico, o de relevo, 

entre outros.

1.2 Geoprocessamento

O  geoprocessamento  pode  ser  considerado  um  conjunto  de  tecnologias 

capaz de auxiliar no processamento de dados georreferenciados, sendo importantes 

para a coleta, tratamento e análise de informações específicas nas diversas áreas 

do conhecimento científico.

O  geoprocessamento  foi  introduzido  no  Brasil,  segundo  Silva  (2007),  na 

década de 1980, ocasionando o desenvolvimento de vários sistemas de informações 

geográficas,  como  o  SPRING,  que  unifica  o  tratamento  de  imagens  de 

Sensoriamento  Remoto,  mapas  temáticos,  mapas  cadastrais,  redes  e  modelos 

numéricos de terreno (MNT).  O SPRING permite uma integração entre vetores e 

imagens.

Para Silva (2007, p. 12) o geoprocessamento pode ser definido como 

...um  conjunto  de  tecnologia  voltada  á  coleta  e  ao  tratamento  de 
informações espaciais  para um objetivo específico.  Essas atividades são 
executadas por sistemas chamados de Sistema de informação Geográfica 
(SIG). Eles são destinados ao processamento de dados georreferenciados 
desde a sua coleta até a geração de produtos como mapas, relatórios e 
arquivos  digitais,  oferecendo  recursos  para  armazenamento, 
gerenciamento, manipulação e análise dos dados.



Podemos observar o enunciado acima, através da figura a seguir.

         Figura 01: Definição de Geoprocessamento
         Fonte: Silva (2007, p. 12).

Conforme Moreira (2001, p.  204) o geoprocessamento pode ser entendido 

como  sendo  “..a  utilização  de  técnicas  matemáticas  e  computacionais  para  o 

tratamento  de  informações  sobre  objetos  ou  fenômenos  geograficamente 

identificados.”

O mesmo autor comenta que o geoprocessamento está sendo empregado em 

diversas  áreas  da  ciência,  como:  cartografia  (mapas),  geografia,  geologia, 

agricultura; contribuindo em estudos com vista ao planejamento urbano e rural, aos 

meios de transporte, comunicação e energia.

Nas palavras de Rodrigues (1990, p. 01) geoprocessamento consiste num:

...conjunto de tecnologias de coleta e tratamento de informações espaciais e 
de  desenvolvimento,  e  uso,  de  sistema que  as  utilizam.  Podendo  desta 
forma,  seus  atributos  servirem  a  diversos  fins,  como  projetos  de  vias 
(rodovias, ferrovias, entre outros), de irrigação, de loteamento, drenagem, 
entre  outros.  Utilizando  ainda  para  o  planejamento  urbano,  regional, 
agrícola, operação de redes de esgoto, telefone, gás, água, entre outros.

Para Rosa; Brito (1996, p. 07) o geoprocessamento pode ser definido como “o 

conjunto de tecnologias destinadas a coleta e tratamento de informações espacias, 

assim,  como o desenvolvimento de novos sistemas e aplicações,  com diferentes 



níveis de sofistações”.

O termo geoprocessamento vem sendo muito empregado por profissionais 

que trabalham com o processamento digital de imagens, cartografia e sistema de 

informação geográfica.

Neste  sentido,  para  Rodrigues  (1990,  p.  55)  têm-se  as  áreas  a  fins,  os 

propósitos e a natureza da aplicação do geoprocessamento:

  a)  área  de  aplicação:  geologia,  geografia,  agricultura,  meio  ambiente, 
engenharia civil, de minas, saúde, entre outros; b) propósito de aplicação: 
análise, projeto, gerenciamento, planejamento, monitoramento, construção, 
entre outros; c) natureza da aplicação: realizar tarefas, prover informações, 
entre outros. 

Segundo Rocha (2000, p. 210) o geoprocessamento é:

 ... uma tecnologia transdisciplinar que, através de axiomática da localização 
e  do  processamento  de  dados  geográficos,  integra  várias  disciplinas, 
equipamentos,  programas,  processos,  entidades,  dados,  metodologias  e 
pessoas  para  coleta,  tratamento,  análise  e  apresentação  de  informação 
associadas a mapas digitais georreferenciados.

Parafraseando  Rodrigues  (1990,  p.  01)  geoprocessamento  consiste  no 

“conjunto  de tecnologias  de coletas  e tratamento de informações espaciais  e  de 

desenvolvimento, e uso, de sistemas que as utilizam”.

A coleta de dados para o geoprocessamento pode ser efetuada de diversas 

maneiras, como, na cartografia com os mapas; no sensoriamento remoto através de 

imagens  de  satélite  e  de  radar;  na  fotogrametria  com  as  fotografias  aéreas;  a 

topografia  com  os  levantamentos  topográficos  e  geodésicos  e  o  GPS  com  o 

georreferenciamento dos dados gráficos e também para a coleta de atributos.

O geoprocessamento nada mais é do que o uso automatizado de informações 

que de alguma maneira estão ligados a um determinado lugar no espaço, seja por 

um simples endereço ou por coordenadas. Pode ser denotado como a disciplina do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento 

de  informações geográficas,  com influência  crescente  em diversas  áreas.  Vários 

sistemas fazem parte do Geoprocessamento dentre eles o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), que é um sistema que reúne maior capacidade de processamento 



de  dados  espaciais,  permite  realizar  análises  complexas,  ao  integrar  dados  de 

diversas  fontes  e  ao  criar  bancos  de  dados  georreferenciados.  Tornam  ainda, 

possível  automatizar  a  produção  de  documentos  cartográficos.  Com a  utilização 

destes  sistemas  produzem-se  informações  que  permitem  tomar  decisões  para 

colocar em prática ações. (Silva, 2007).

1.3 Sistema de Informação Geográfica

O termo Sistema de Informação Geográfica (SIG) refere-se ao sistema capaz 

de  armazenar,  recuperar,  manipular,  analisar  informações  digitais,  de  dados 

espacialmente georreferenciados, proveniente de imagens e mapas. São sistemas 

que efetuam tratamento computacional dos dados geográficos.

A história do SIG está diretamente relacionada com o início da produção de 

mapas, os primeiros mapas tiveram como objetivo central ajudar na navegação e 

subsidiar  operações  militares.  Silva  (1999)  afirma  que a  raiz  do  SIG remonta  a 

metade do século XVIII, com o surgimento da cartografia como ciência moderna e, 

conseqüentemente, o aparecimento dos primeiros mapas com um razoável nível de 

precisão. Ainda conforme o mesmo autor, o século XIX caracterizou-se, como uma 

época  de  produção  de  mapas.  Os  mapas  temáticos  foram incorporados  a  vida 

acadêmica nas décadas de 1848 e 1854, com o aparecimento de muitas técnicas 

inovadoras.

No  século  XX,  com os  avanços  tecnológicos,  o  refinamento  das  técnicas 

cartográficas e a revolução quantitativa dos dados espaciais reacenderam a questão 

da análise de dados espaciais, da estruturação do SIG.  O SIG está diretamente 

relacionado com os avanços na área da computação nas décadas de 1940 e 1950. 

Neste  período  desenvolveram-se  equipamentos  e  métodos  que  viabilizaram  a 

implantação de sistema para a automação de processos de análise espacial. (Davis, 

2002).

Em 1964, implementou-se o primeiro sistema a reunir as características de 

um SIG, voltado para problemas relacionados com os recursos naturais. A década 

de 1970 foi marcada pelo desenvolvimento do SIG voltado para o planejamento e 

modelamento de situações relacionados com o meio urbano e o aparecimento de 



imagens de sensoriamento  remoto,  que tornaria  uma das fontes de informações 

mais importante para o SIG. (Davis, 2002).

 Na  década  de  1980  houve  um  crescente  interesse  na  manipulação 

geográfica por computador. Os SIG não evoluíram de forma isolada, mas do esforço 

conjunto com outras tecnologias e áreas de aplicação, como a evolução tecnológica 

da informática, o aparecimento da plotagem eletrostática, do scanner e das estações 

de trabalho. Nos anos 1990 teve-se um período de intensa atividade utilizando o 

SIG,  prevalecendo o aumento  crescente  da  integração do usuário  com o  SIG e 

facilitando o uso do aplicativo. (Davis, 2002).

O uso do SIG foi difundido com a incorporação de muitas funções de análise 

espacial, passando a ser largamente utilizado por sua popularização e por ter custos 

baixos.

O SIG tem sido utilizado eficientemente em várias áreas do conhecimento, 

sendo sua aplicação mencionada por Maguire apud Câmara (1996 , p. 27):

...sócio-econômico, envolvendo o uso da terra,  seres humanos e a infra-
estrutura  existente,  ambientais,  enfocando  o  meio  ambiente  e  o  uso  de 
recursos naturais e de gerenciamento, envolvendo a realização de estudos 
e  projeções  que  determinam  onde  e  como  alocar  recursos  e  remediar 
problemas ou garantir a preservação de determinada característica.

Silva (1999) acrescenta que para o SIG atender as expectativas dos usuários 

e a demanda da sociedade, necessita do apoio de vários campos do conhecimento 

humano,  como  a  ciência  da  computação  que  fornece  os  meios  para  capturar, 

manipular,  armazenar  e  exibir  dados  espaciais  ou  não;  o  gerenciamento  de 

informações,  capaz  de  manipular  banco  de  dados  de  grande  proporção;  a 

cartografia que objetiva a elaboração de mapas; a geodésia que observa a forma e o 

tamanho do planeta Terra,  determinando a exata localização dos pontos sobre a 

superfície;  a fotogrametria;  a topografia;  o  processamento digital  de imagem e a 

geografia.

Nas palavras de Rosa; Brito (1996, p. 08) um SIG pode ser entendido como:

um sistema destinado a aquisição, armazenamento, manipulação, análise a 
apresentação de dados referidos espacialmente  na superfície  terrestre.... 
Essa  tecnologia  automatiza  tarefas  até  então  realizada  manualmente  e 
facilita a realização de análise complexa, através da integração de dados de 
diversas fontes.



Neste contexto Felgueiras; Câmara (1993, p. 41) define o SIG como sendo “ 

um banco de dados geográficos que permite adquirir, armazenar, combinar, analisar 

e recuperar informações codificadas espacialmente”.

Parafraseando Moreira (2001, p. 33) um SIG é conceituado como:

...um  conjunto  organizado  composto  de  equipamentos,  programas 
computacionais e dados geográficos, desenvolvido para capturar, interagir, 
atualizar,  manipular,  analisar,  criar  e  apresentar  todos  os  tipos  de 
informações  prevê  a  possibilidade  de  referenciar  a  posição  topológica 
(ponto, linha, área) de forma organizada e estruturada.

Neste sentido,  o SIG está ligado a informática e tem acompanhado a sua 

evolução,  aumentando,  assim,  as  possibilidades  e  facilidades  nos  processos  de 

análise espacial. O SIG reuniu diferentes tipos de dados, analisa de várias formas e 

com  diferentes  precisões,  conforme  o  objetivo  da  aplicação,  fornecendo  como 

resultado um conjunto adequado de funções de análise e manipulação de dados 

geográficos.

O SIG auxilia na tarefa de tomar decisões, de simular algumas ações que se 

quer  realizar,  na  atualização  de  mapas.  O  banco  de  dados  de  um  SIG  está 

associado a um modelo do mundo real, podendo ser utilizado para reproduzir certos 

aspectos da realidade de forma a facilitar o planejamento.

Para Paredes (1994, p. 28) o SIG é:

...um sistema que subsidia o processo de observação do mundo real em 
atividades de definição, mensuração, classificação e numeração. Subsidia a 
atuação  sobre  o  mundo  real  em  atividades  de  operações,  manutenção, 
gerenciamento, construção, etc. Subsidia, ainda, nos processos de análise 
do mundo real.

O SIG é uma tecnologia com ferramentas necessárias para a realização de 

análises com dados espaciais, oferecendo implementos espaciais, alternativas para 

o entendimento da ocupação e utilização do meio físico.

Na análise de Rocha (2000, p.48) SIG é um: 

sistema  com  capacidade  para  aquisição,  armazenamento,  tratamento, 
integração,  processamento,  recuperação,  transformação,  manipulação, 
modelagem,  atualização,  análise  e  exibição  de  informações  digitais 
georreferenciadas, topologicamente estruturadas, associadas ou não a um 
banco de dados alfanuméricos.



Segundo o mesmo autor, através de um SIG podemos estabelecer relações 

espaciais entre elementos gráficos, tornando mais fácil a análise espacial de dados 

geográficos.

Parafraseando  Sendra  (1992,  p.  21)  um SIG  pode  “contemplar  como  um 

conjunto de mapas de la mesma porcion del territorio, dando un lugar concreto tiene 

la mesma localizacion (las mismas coordenadas) em todos los mapas incluidos em 

sel sistema de informacion”.

Nos estudos de Rosa (2003, p. 220) o objetivo geral de um SIG “ é servir de 

ferramenta eficiente para todas as áreas do conhecimento que fazem uso de mapas, 

possibilitando interagir em uma única base de dados informacionais, representando 

vários aspectos do estudo de uma região; permitir a entrada de dados de diversas 

formas;  combinar  dados  oriundos  de  diferentes  fontes,  gerando  novos  tipos  de 

informações; gerar relatórios e documentos gráficos dos mais variados”.

Neste sentido, pode-se considerar o SIG como sendo uma tecnologia com o 

propósito de resolver problemas territoriais.

Câmara (1993, p.15) cita possibilidades básicas de aplicação de um SIG, são 

elas:

    - interagir, numa única base de dados as informações espaciais proveniente de 

dados  cartográficos,  dados  de censo e  de  cadastro  urbano  e  rural,  imagens de 

satélite, redes e MNT’s;

- combinar as várias informações através de algoritmos de manipulação, para 

gerar mapeamento derivado;

- consultar,  recuperar,  visualizar  e  desenhar  o  conteúdo  de  base  de  dados 

geocodificados.

Um SIG tem três (3) componentes principais: hardware, banco de dados e 

software. O hardware é o computador propriamente dito com todos os dispositivos 

que permitem o funcionamento da máquina, podendo ser computadores pessoais, 

relativamente modestos, workstations e minicomputadores de alta performance. A 

mesa digitalizadora,  e o scanner,  drivers de fitas são dispositivos  de entrada de 

dados e a impressora,  o vídeo ou plotter  são dispositivos de saída de dados. O 

banco de dados é um sistema que registra e mantêm informações.

O software é o SIG a ser aplicado, constituído de módulos que executam as 

mais  variadas  funções.  Um  SIG  é  composto  de  forma  simplificada  por  cinco 

componentes  (subsistemas):  interface  com  o  usuário,  entrada  e  integração  de 



dados, funções de processamento gráfico e de imagens, visualização e plotagem e 

banco de dados geográficos, como podemos visualizar na Figura 02. 

              Figura 02: Estrutura Geral de Sistemas de Informação Geográfica
              Fonte: Davis et al, 2002, p. 3-3.

Os componentes  se  relacionam de forma hierárquica.  A interface  homem-

máquina define como o sistema é operado e controlado. No nível mais intermediário, 

um  SIG  apresenta  mecanismo  de  processamento  de  dados  espaciais  (entrada, 

edição, análise, visualização e saída). No nível mais interno do sistema, um sistema 

de  gerência  de  banco  de  dados  geográficos  controla  o  armazenamento  e  a 

recuperação de dados espaciais e seus atributos. (Câmara; Medeiros, 1998).

Existem, basicamente, duas formas de representar dados espaciais em um 

SIG: o formato raster (matricial) e o formato vetorial (vector). A principal diferença 

entre  os  dois  formatos  de  estrutura  está  no  modelo  de  espaço  que  cada  um 

pressupõe. 

O formato raster tem uma matriz de célula (pixel), as quais estão associadas 

valores que permitem reconhecer os objetos sob a forma de imagem digital. Para 

Rosa (2003) o formato raster é usado para o processamento de imagens e de dados 

geográficos. Este formato de dados nos possibilita a sobreposição (cruzamento) de 

dados.

Para Buzai (1997, p. 49) o raster 

 está formada por uma matriz cuadriculada, también denominada de celdas 
continuas,  em  la  que  cada  uma  de  estas  contiene  información  em  su 
ibicación  espacial  relativa  y  forma  uma  unidad  mínima  de  resolución 
espacial o pixel.



No formato vetorial os elementos espaciais são transformados em uma série 

de pontos, linhas ou áreas, usadas para representar as localizações de objetos no 

mundo real.

Os  formatos  raster  e  vetorial,  apesar  do  aperfeiçoamento  que  ocorre  nos 

computadores, apresentam características específicas, e naturalmente, vantagens e 

desvantagens, como podemos observar nos quadros a seguir. (Quadro 01 e 02).

Quadro 01: Vantagens dos modelos raster e vetorial
Fonte: Silva, 1999, p. 140

Quadro 02: Desvantagens dos modelos raster e vetorial
Fonte: Silva, 1999, p. 140

Segundo  Paredes  (1994)  o  SIG  realiza  as  seguintes  funções  básicas: 

aquisição, gerenciamento, análise e exibição dos resultados.

A função  de  aquisição  está  relacionada  com a  conversão de  informações 

analógicas e digitais. A função de gerenciamento consiste na inserção, remoção ou 

modificação de dados, através de um sistema de gerenciamento de banco de dados. 



A função de análise consiste em examinar os dados que contêm informações 

de interesse, a fim de gerar novas informações. A função de exibição de resultados 

refere-se a apresentação dos resultados gerados na fase de aquisição e/ou análise.

O SIG se distingue dos demais tipos de sistemas de informação por funções 

de  análises  espaciais  que  eles  realizam.  Essas  funções  utilizam  os  atributos 

espaciais  e  não espaciais  de  entidades gráficas  armazenadas em uma base de 

dados espaciais, buscando simulações referentes aos fenômenos do mundo real, 

seus aspectos ou parâmetros.

Como  função  típica  de  SIG,  tem-se  a  representação  de  mapas  contendo 

informações particularizadas. Muitas vezes é conveniente expressar um novo mapa 

através  de  um  algoritmo  em  particular.  Nesse  caso,  em  termos  de  álgebra 

cumulativa,  as  funções  do  SIG,  podem  produzir  novos  mapas  através  de 

combinações de operações matemáticas.

Os  mapas  podem  ser  cruzados  através  de  modelos  lógicos  como, 

simultaneidade booleana, possibilidade fuzzy e probabilidade bayesiana, sendo que 

os produtos derivados destas operações são denominados de mapas integrados. 

(Silva, 1999).

A  simultaneidade  booleana  utiliza  operadores  lógicos,  permitindo  realizar 

cruzamentos entre dois ou mais planos de informação. Este modelo é muito utilizado 

em  SIG,  pois  permite  analisar  rapidamente  áreas  que  possam  conduzir  a 

desdobramentos operacionais. A operação lógica se utiliza dos elementos <NOT>, 

<AND>,  <OR>,  <XOR>.  Tomemos  como  exemplo,  destes  modelos,  o  mapa  de 

aptidão  agrícola  que  foi  gerado  a  partir  do  mapa  de  solo,  declividade.  A 

probabilidade bayesiana relaciona-se a dois conceitos: o da probabilidade posterior 

e prévia. A possibilidade fuzzy, são encontrados facilmente na engenharia, medicina, 

ciências  naturais.  A lógica  fuzzy  é  a  parte  da  matemática  que  se  dedica  aos 

princípios formais do raciocínio incerto ou aproximado. (Silva, 1999).

Ao  implementar  um  projeto  em  SIG,  é  fundamental  que  as  relações 

topológicas entre dados espacias sejam satisfeitas. Para analisar e manipular dados 

espaciais  necessitou  das  relações  topológicas  de  disjunção,  adjacência, 

contingência, adjacência e contingência, igualdade, interseção e cruzamento.

A disjunção é definida pelas relações matemáticas entre os elementos que 

não possuem limites comuns, como exemplo, um mapa pedológico. A adjacência é 

definida pela presença de cadeias que separam os elementos, como exemplo, os 



diversos tipos de vegetação de uma região.  A contingência abrange as relações 

existentes entre elementos contidos em outros elementos. A igualdade refere-se a 

singularidade  dos  elementos  que  possuem  as  mesmas  relações  geométricas.  A 

interseção representa o cruzamento de um elemento linear com um dos contornos 

de determinados polígonos, como exemplo, ao estudar o limite dos municípios e a 

rede  hídrica  de  uma  região.  O  cruzamento  os  elementos  lineares  cruzam  pelo 

menos  dois  lados  de  um polígono,  como  exemplo,  limites  municipais  com rede 

viária. (Silva, 1999).

Operações  de  superposição  são  muito  utilizadas  em  SIG,  podendo  ser 

eficazmente  implementadas  pelo  fato  dos  Planos  de  Informações  (PI)  estarem 

georreferenciados, não havendo limite de superposição. As principais operações de 

superposição são a imposição ou máscara,  colagem,  comparação,  associação e 

sincronização.

A imposição é conceituada como a seleção de determinada área para ser 

analisada e observada em todos os Planos de Informação de um projeto. Na figura 

03, o mapa A representa a cobertura vegetal e seus atributos e o mapa B um mapa 

de uso do solo com seus atributos. Com a máscara sabemos quais os tipos de solo 

que estão associados a vegetação arbustiva. O mapa C representa graficamente 

que todos  os  tipos  de  solo  estão  presente  na  área  definida.  A tabela  registra  a 

operação de superposição. (Figura 03).

                 Figura 03: Operação de Superposição – Imposição ou Máscara
                 Fonte: Silva, 1999, p. 188

A colagem representa a imposição de regiões geográficas de um determinado 

mapa a outro mapa, neste caso, os atributos mudam de codificação, as regiões e as 



qualidades são preservadas.  A figura 04 mostra que após a colagem, o mapa C 

apresenta modificações nos atributos do mapa de solo, porém, os atributos do mapa 

de vegetação foram preservados. (Figura 04).

               Figura 04: Operação de Superposição – Colagem
               Fonte: Silva, 1999, p. 189

A comparação  permite  identificar  áreas  com  os  mesmos  atributos,  sendo 

estas preservadas quando ocupam a mesma região geográfica. A figura 05, no mapa 

C, mostra a operação de superposição de comparação, onde mostra as áreas de 

simultaneidade.  A associação  representa  a  geração  de  áreas  georreferenciadas 

controladas por argumentos determinados. (Figura 05)

          

                  Figura 05: Operação de Superposição-Comparação
                  Fonte: Silva, 1999, p. 190



A sincronização implica  na superposição de mapas,  onde cada interseção 

corresponde a uma nova e independente categoria.  Na figura 06,  observamos a 

superposição dos mapas de vegetação e solo, e a nova distribuição é mostrada no 

mapa C, junto com a tabela de apoio á sincronização.

           

                 Figura 06: Operação de superposição – Sincronização
                 Fonte: Silva, 1999, p. 191

1.4 Sensoriamento Remoto

O  Sensoriamento  Remoto  é  utilizado,  principalmente  na  área  tecnológica, 

para  obtenção  de  informações  a  distância,  sem  contato  físico  com  o  alvo, 

possibilitando o estudo do ambiente terrestre em suas diversas manifestações.

O surgimento do Sensoriamento Remoto está ligado ao descobrimento da 

fotografia em 1822, sendo utilizado como ferramenta de reconhecimento do terreno, 

e em 1859 foi tomada a primeira fotografia aérea a bordo de um balão contendo 

câmaras fotográficas da época. No início do século XX, com a invenção do avião, o 

aperfeiçoamento dos sistemas ópticos e dos mecanismos de exposição, inicia-se a 

fotografia tomada por aviões. (Novo, 1992).

A primeira  fotografia  orbital  obteve-se no ano de 1961,  a  bordo da sonda 

espacial  MA-4  Mercury,  da  National  Aeroutics  and  Space  Administration,  dos 

Estados  Unidos  da  América.  Durante  a  Primeira  e  Segunda  Guerra  Mundial,  o 

Sensoriamento Remoto foi amplamente utilizado para o planejamento de missões 



com fins militares. (Novo, 1992).

No ano de 1972, colocou-se em órbita,  pelos Estados  Unidos da América 

(EUA), o primeiro satélite de Sensoriamento Remoto com finalidade civil, e com o 

propósito  de  obter  dados  de  forma  rápida,  confiável  dos  alvos  terrestres, 

proporcionando,  assim,  um  melhor  conhecimento  do  nosso  planeta  através  da 

enorme  gama  de  informações  fornecidas  pelos  sensores,  sendo  ferramentas 

indispensáveis ao inventário, mapeamento e monitoramento dos recursos naturais. 

(Rosa, 2003).

O Sensoriamento Remoto tomou impulso no Brasil na década de 1960 com o 

projeto RadamBrasil. Para Rosa (2003), o projeto RadamBrasil tinha como objetivo 

realizar um levantamento integrado dos recursos naturais do país, proporcionando a 

especialização de muitos técnicos brasileiros. Segundo o mesmo autor, a extensão 

do território brasileiro, o custo para obter informações pelos métodos tradicionais e o 

pouco conhecimento dos recursos naturais foram decisivos para o país aderir  ao 

programa de sensoriamento remoto por satélite.

A partir da década de 1980 sensores mais poderosos, com maior controle dos 

satélites  e  ferramentas  modernas  para  a  análise  dos  dados  tornaram  o 

Sensoriamento Remoto cada vez mais útil e confiável. Atualmente esta tecnologia é 

utilizada para obter informações de caráter geológico, geomorfológico, hidrológico, 

agrícola, pedológico, de qualidade ambiental, etc.

Atualmente têm-se uma variedade, em termos de produtos, de Sensoriamento 

Remoto disponível, vários sensores foram instalados em plataformas espaciais em 

torno da Terra.

Neste sentido, Frantz et al (1990) comenta que as técnicas de Sensoriamento 

Remoto  são  importantes  para  viabilizar  os  estudos  ligados,  principalmente,  as 

questões ambientais, à medida que a interpretação dos dados for gerando mapas de 

recursos naturais. 

A respeito da definição do termo Sensoriamento Remoto, surgem conceitos 

de diferentes autores, tornado, assim, de fundamental importância à compreensão 

dos mesmos.

Para  Rocha  (2000,  p.115)  o  Sensoriamento  Remoto  caracteriza-se  como 

sendo “...a aplicação de dispositivos que colocados em aeronaves ou satélites, nos 

permitem obter informações sobre objetos ou fenômenos na superfície da Terra, sem 

contato físico com eles”.



Neste  sentido,  Garcia  (1982, p.  23),  complementa  a  definição  de 

Sensoriamento Remoto afirmando que:

...de uma maneira ampla como a detecção da natureza de um objeto sem 
que haja contato físico, em que aviões e satélites são as plataformas mais 
comuns.  O termo Sensoriamento Remoto é restrito  aos métodos que se 
utilizam  da  energia  eletromagnética  na  detecção  e  medida  das 
características de objetos, incluindo-se aqui as energias relativas a luz, calor 
e ondas de rádio.

De acordo com Rosa (2003), o Sensoriamento Remoto é a forma de obter 

informações  de  um objeto  ou  alvo,  sem haver  contato  físico  com o  mesmo.  As 

informações são obtidas utilizando-se a radiação eletromagnética, que é gerada por 

fontes naturais como o Sol e a Terra, e por fonte artificial, como o radar.

Conforme  Novo  (1992)  Sensoriamento  Remoto  é  a  utilização  conjunta  de 

modernos sensores e equipamentos para a aquisição de dados ou informações, sem 

contato direto com eles, com o objetivo de estudar o ambiente terrestre, podendo ser 

dividido em dois subsistemas: o subsistema de coleta de dados e o subsistema de 

análise de dados. O subsistema de coleta de dados,  para funcionar, precisa ter uma 

fonte de radiação eletromagnética, esta deve se propagar pela atmosfera até atingir 

a superfície terrestre. O subsistema de análise dos dados inclui o processamento 

fotográfico, o processamento eletrônico do sinal, a modelagem.

Os  sensores  são  equipamentos  capazes  de  coletar  energia  do  objeto, 

convertendo,  assim,  em sinal  passível  a  ser  registrado e apresentado em forma 

adequada para a extração de informações.

Neste âmbito, Rosa (2003, p. 41) define sensor como sendo “um dispositivo 

capaz de responder a radiação eletromagnética em determinada faixa do espectro 

eletromagnético,  registrá-la  e  gerar  um produto  numa forma  adequada  para  ser 

interpretada pelo usuário”.

Ainda conforme o autor, o sistema sensor é constituído basicamente por um 

coletor (podendo ser lente, espelho ou antena) e por um sistema de registro (detetor 

ou filme).

Os sensores são classificados, segundo sua fonte de energia, em sensores 

ativos e sensores passivos. Os sensores ativos produzem sua própria radiação, ou 

seja, emitem energia em direção ao objeto para depois medir a parcela refletida. São 

os radares que podem ser instalados em satélites, aeronaves ou sobre plataformas, 



na superfície da Terra. Os sensores passivos detectam a radiação solar refletida ou 

emitida pelos objetos da superfície, ou seja, a energia registrada provém de uma 

fonte natural. Como exemplo de sensores passivos tem-se as câmaras fotográficas 

(como  produto  fornece  fotografias,  especialmente  os  pares  estereoscópios  de 

fotografia aéreas verticais pancromáticas).

Quanto ao tipo de produto gerado, os sensores são classificados em sensores 

imageadores  e  não  imageadores.  O  sistema  de  sensor  imageador  fornece 

informação sobre a variação espacial da resposta espectral da superfície observada, 

fornecendo  uma  imagem  da  superfície  observada.  O  sistema  de  sensor  não 

imageador não fornece uma imagem da superfície sensoreada, o sistema integra a 

energia no tempo, no espaço e em comprimento de onda, produzindo, assim, uma 

curva  espectral  que  caracteriza  a  potência  eletromagnética  emitida,  refletida  ou 

transmitida pelo alvo.

No  que  se  refere  à  faixa  espectral  utilizada,  os  sensores  podem  ser 

classificados em sensores de energia refletida ou emitida (termais). 

Para avaliar  a evolução temporal  de um fenômeno são necessárias várias 

imagens com diferença temporal pequena, sem, necessariamente, ter um alto grau 

de detalhe nas imagens, para tanto se necessita das características das imagens, 

estas dependem do conjunto sistema-plataforma utilizado. O conjunto de informação 

é dado em função das resoluções espaciais e espectrais. (Centeno, 2003).

A resolução espectral está relacionada ao número de faixas e à largura das 

faixas espectrais nas quais a radiação magnética é medida. Estas faixas espectrais 

correspondem aos intervalos de comprimento de onda onde o sensor opera. Neste 

sentido, quanto maior for o número de faixas e menor a largura delas, maior será a 

capacidade do sistema em registrar diferenças espectrais entre os objetos. (Centero, 

2003). A resolução espectral aumenta com o aumento de bandas e as reduções da 

largura destas bandas.

Neste aspecto, deve-se considerar que tudo que distingui-se em uma imagem 

visível  ou  infravermelha  decorre  da  variação  do  campo  espectral  de  várias 

superfícies presentes, como as nuvens, o solo e a água.

Para  Crosta (1992, p.  25) a resolução espectral é definida pelo “número de 

bandas espectrais de um sensor e pela largura do intervalo de comprimento de onda 

coberto por cada banda”. Neste caso, quanto maior o número de bandas e menor a 

largura do intervalo,  maior será a resolução espectral  de um sensor. Cabe, aqui, 



ressaltar que o conceito de banda pode ser exemplificado através de fotografias, na 

qual  as imagens brancas e pretas tratam de apenas uma banda espectral,  e as 

coloridas, de três bandas espectrais: vermelha, azul e verde.

A resolução espacial de um sistema é função da geometria da tomada da 

imagem. Centeno (2003, p. 49), define a resolução espacial de uma imagem como

 “ área unitária de terreno representada por um pixel. Quanto menor a distância entre 

a plataforma e o objeto, maior será a capacidade de distinguir detalhes”. Segundo o 

mesmo autor, o grau de detalhe na imagem aumenta na medida em que o ângulo de 

visão instantâneo do detector diminui. Em função da resolução espacial podemos 

distinguir os diferentes alvos na imagem.

Nas palavras de Crosta (1992, p. 25) a resolução espacial  é definida pela 

“capacidade  do  sistema  sensor  em  “enxergar”  objetos  na  superfície  terrestre; 

quando menor o objeto possível de ser visto, maior a resolução”. 

A resolução espacial está diretamente relacionada com o tamanho do pixel, 

ou seja, uma determinada quantia em metros quadrados de área no terreno que o 

sensor é capaz de registrar.

A forma  mais  comum  de  determinar  a  resolução  espacial  é  pelo  campo 

instantâneo de visada ou IFOV (Instantaneous Field of View). Campo determinado 

pelas propriedades geométricas do sensor, definindo a área do terreno imageado, de 

uma dada altitude e a um dado momento.

Para Silva (2007, p. 86) a resolução espacial é “o tamanho da célula mínima 

imageada no terreno”. A célula mínima em uma imagem orbital é denominada de 

pixel, abreviatura na língua inglesa, das palavras Picture Element.

Cada pixel corresponde a uma área com as mesmas dimensões na superfície 

terrestre,  possuindo  um  atributo  numérico  z,  indicando  o  nível  de  cinza 

representando a intensidade da energia eletromagnética medida pelo sensor, para a 

área  da  superfície  terrestre  correspondente.  Os  pixels  justapostos  formam  uma 

grade  que  compõem a  imagem.  A cada  pixel  é  atribuído  um valor  binário,  que 

corresponde de 0 a 255 níveis de registro (tons de cinza).

Quanto  menor  a  superfície  do  terreno  representada  num  pixel,  melhor  a 

resolução espacial da imagem; e quanto maior a área do terreno representada em 

um pixel, menor será a resolução espacial.

 Para  Souza (1996) as técnicas de Sensoriamento Remoto,  são utilizadas 

com a finalidade de avaliar e monitorar os recursos naturais, presente em todas as 



áreas do conhecimento, especialmente nas áreas ligadas ao meio, como a geofísica, 

astronomia, aerofotogrametria, entre outras áreas.

Nesta  linha  de  raciocínio,  Amaral  (1990)  descreve que a  finalidade  de  se 

utilizar  às  técnicas  de  Sensoriamento  Remoto  está  ligada  ao  fim  último  que  é 

identificar,  mapear e cadastrar as várias formas de objetos compatíveis com sua 

resolução, podendo ser naturais ou artificiais, com o intuito de controlar e melhorar a 

utilização destes pelo homem. Além disso, as técnicas de Sensoriamento Remoto 

buscam verificar os conflitos de uso, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais, 

a poluição de rios, áreas de risco nos centros urbanos, modificações ambientais.

A geologia se ocupa muito das técnicas de Sensoriamento Remoto, como na 

busca por depósitos minerais; jazidas de metais; monitoramento de água superficial; 

áreas de sedimentação; localização de depósitos de areia, cascalhos, argila, entre 

outras finalidades; tornando–se de grande utilidade nos estudos geológicos, pois as 

imagens  obtidas  são  utilizadas  para  a  identificação  de  corpos  rochosos  e  para 

analisar  o  comportamento  dos  mesmos.  O  Sensoriamento  Remoto  em geologia 

envolve pesquisas em nível de campo, através de satélite e sofisticadas técnicas de 

processamento de dados. 

No  que  se  refere  aos  recursos  hídricos,  as  técnicas  de  Sensoriamento 

Remoto  contribuem  para  desenvolver  formas  de  uso  e  manejo  racional  deste 

recurso, podendo realizar estudos referentes à qualidade da água, a profundidade e 

transporte  de  sedimentos,  analisar  quantitativamente  as  bacias  hidrográficas.  Os 

dados do Sensoriamento Remoto são incorporados ao estudo dos recursos hídricos 

através  da  análise  qualitativa  de  imagens  e  fotografias  áreas,  através  do 

mapeamento  de  superfícies  líquidas  e  pela  análise  quantitativa  que  permite  o 

estabelecimento  de  modelos  que  relacionam  medidas  pontuais  à  propriedade 

espectrais da água. (Novo, 1992).

Em relação ao estudo da vegetação, as técnicas de Sensoriamento Remoto 

podem distinguir diferentes tipos de vegetação de acordo com a espécie, através da 

tonalidade  apresentada  na  imagem,  facilitando,  assim,  o  trabalho  de  cadastro 

agrícola,  mapeamento  das  espécies  vegetais,  e  até  a  previsão  de  safras.  Rosa 

(2003)  salienta  que  a  escolha  da  imagem  deve  basear-se  em  três  pontos 

fundamentais,  que  são:  a  época  da  tomada  da  imagem  que  está  diretamente 

relacionada á variação sazonal  que  ocorre  com as diferentes  espécies  vegetais, 

refletindo  no  comportamento  espectral  da  vegetação;  as  bandas  espectrais  e  a 



escala de trabalho. Salienta ainda, a importância da tonalidade nos alvos vegetais e 

a textura fotográfica para a melhor interpretação da vegetação. 

Na  área  da  agricultura  as  técnicas  de  Sensoriamento  Remoto  estão 

relacionadas  à  atividade  de  levantamentos  e  características  dos  solos  ou  a 

identificação e mapeamento de culturas; a estimativa de safras agrícolas, onde o 

Sensoriamento Remoto fornece, pelo menos, dois tipos de dados, o tipo de cultura e 

a área ocupada por ela.

Estudos de levantamento e mapeamento do solo utilizam-se das técnicas de 

Sensoriamento  Remoto.  Neste  caso,  o  relevo  desempenha  papel  importante  na 

determinação e magnitude dos diferentes processos que formam o solo, tais como a 

erosão e a drenagem. A tonalidade fotográfica, a textura, o comportamento espectral 

do solo, são importantes para a interpretação das imagens de satélite.

Recentemente  a  engenharia  civil,  também,  está  utilizando  técnicas  de 

Sensoriamento Remoto, em projetos de estradas, ferrovias, túneis,  barragens, no 

que diz respeito a informações referentes à rede de drenagem, o tipo e uso do solo, 

estabilidade de encosta, entre outros.

A interpretação  de  dados  do  Sensoriamento  Remoto  pode  ser  realizada 

através  de  dois  métodos,  a  interpretação  visual  e  a  interpretação  digital.  A 

interpretação  visual  permite  que  as  informações  sejam  extraídas  por  análise 

indutiva, mostrando-se, normalmente aplicável na análise de objetos ou fenômenos 

de grandes proporções,  facilmente detectados visualmente e espacialmente.  Esta 

interpretação permite analisar imagens fotográficas com o propósito de identificar 

objetos  ou  alvos  e  deduzir  seu  significado,  sendo  necessário  a  elaboração  de 

chaves de interpretação.

De  acordo  com  Novo  (1992,  p.  251),  a  interpretação  visual  apresenta 

“procedimentos de análise (teste de hipótese, convergência de evidências), técnicas 

(modelo  de  percepção,  material  colateral,  visão  esteroscópica)  e  elementos 

(tonalidade/cor, tamanho, forma)”.

Neste sentido, para que uma imagem seja interpretada de melhor maneira 

possível, é necessário entender como é que cada tipo de alvo costuma responder a 

incidência da radiação solar sobre si e conhecer os elementos de análise de cada 

alvo básico, como: tonalidade, cor, tamanho, forma, textura, padrão, sombreamento 

e localização. 

A interpretação digital de imagens baseia-se na distinção e identificação de 



diferentes alvos que possuem comportamentos espectrais diferenciados, permitindo 

a sua classificação. Envolve técnicas de manipulação numérica, sendo que os dados 

derivam de sistemas de varredura multiespectral, tornando possível a interação de 

dados obtidos  em diferentes  níveis  de coleta  de  dados,  ou seja,  o  orbital,  o  de 

aeronave  e o de campo/laboratório.

Para a interpretação digital existem duas técnicas: a técnica supervisionada e 

a não supervisionada. Na técnica supervisionada as classes são definidas “a priori” e 

cada  pixel  é  atribuído  a  uma  determinada  classe,  através  de  uma  função 

discriminante. Nesse caso, o especialista determina as classes a serem geradas, 

extraindo, assim, do conjunto de dados um determinado número de amostras em 

função do brilho do pixels. O número de classes será o resultado da média de níveis 

de cinza contidos nas amostras,  sendo que quanto menores forem às amostras, 

maior tende a ser o número de classes. (Souza, 1996).

A técnica supervisionada classifica apenas os pixels cujo nível de cinza esteja 

dentro  da  média  dos  pixels  incluídos  nas  amostras  coletadas.  Por  isso,  para  o 

especialista  realizar  uma  classificação  ele  necessita  ter  uma  noção  prévia  da 

realidade de campo.

Na técnica não-supervisionada, o especialista apenas determina o número de 

classes  e  o  classificador  atribui  cada  um  dos  pixels  a  uma  das  classes 

correspondente.  Esta  técnica  classifica  os  pixels  contidos  no  conjunto  de  dados 

delimitados, não necessitando de um conhecimento prévio da realidade de campo.

  

1.5 Declividade

O solo, elemento básico da agricultura, é suporte fundamental sobre o qual se 

fixam as plantas, mas é, também, a fonte de nutrientes para a mesma. Caso este 

solo não for bem manejado, fica sujeito a fenômenos de depauperação.

O mapa de declividade, é uma das formas de obter dados do meio físico, 

pode-se  identificar  as  configurações  do  relevo  no  que  tange  as  inclinações  das 

vertentes. O mapeamento da declividade é indispensável no levantamento de uso da 

terra, constituindo elemento importante no condicionamento de sua potencialidade 

de  ocupação;  tem  influência  sobre  a  aptidão  agrícola  de  determinada  área, 



influenciando diretamente  no  escoamento  superficial,  facilitando ou dificultando a 

erosão dos solos.

A declividade pode ser definida como a inclinação do relevo em relação a 

linha horizontal,  ou então,  como a tangente trigonométrica da inclinação de uma 

linha do relevo relacionada com uma linha do horizonte.

 Werlang (1997, p. 13), no que se refere ao estudo da declividade do terreno, 

afirma que:

O estudo da declividade torna-se importante na medida que permite obter 
uma série de informações do meio físico. Informações que trazem subsídios 
ao planejamento do uso da terra. Permite aplicações no controle da erosão, 
programas de reflorestamento, além do uso do solo rural e urbano.

Neste sentido,  o  mapa de declividade assume significativa  importância  no 

planejamento ambiental, pois facilita o planejamento de uma determinada região ou 

município, possibilitando a correta utilização do terreno e o máximo aproveitamento 

do mesmo.

A elaboração  do  mapa  de  declividade  serve  como  base  para  avaliar  as 

restrições pertinentes á mecanização agrícola, orienta para a escolha de técnicas 

para a conservação dos solos.

Cassol (1996) destaca que o mapa de declividade quando analisado de forma 

independente já oferece resultados aceitáveis, pois existe uma legislação relativa ás 

áreas urbanas e rurais, cujos intervalos de classes de declividade foram testados 

nos diferentes campos do conhecimento.

As  classes  de  declividade  para  serem  utilizadas  na  confecção  da  carta 

clinográfica,  obedecem  a  um  espectro  bem  amplo  no  que  diz  respeito  á  sua 

utilização na representação cartográfica para os mais diversos usos e ocupações do 

espaço, seja ele urbano ou agrícola. (DE BIASI, 1970).

DE  BIASI  (1970)  propõem  os  seguintes  limites  de  porcentagem  para  a 

declividade.

     < - 5%: limite urbano indústria, utilizado internacionalmente;

     5 – 12%: define o limite máximo do emprego da mecanização na agricultura;

    12 – 30%: limite máximo para a urbanização sem restrição;

    30 – 47%: limite máximo, fixado pelo Código Florestal, para o corte raso;

   >  47%:  pelo  Código  Florestal,  nessa  faixa  não  é  permitido  à  derrubada  de 

florestas.



1.6  Uso da Terra

A avaliação da terra constitui numa prática muito antiga, pois os agricultores 

primitivos já classificavam suas terras, em apropriadas ou não para determinado fim, 

baseado  no  conhecimento  empírico  que  dispunham  e  em  observação 

comportamental do trinômio solo-planta-clima. (Assad, 1993)

Atualmente, há vários procedimentos técnicos que auxiliam no levantamento 

e  planejamento  do  uso  da  terra,  como  a  cartografia,  sensoriamento  remoto,  a 

fotointerpretação.

O solo é um recurso que suporta toda a cobertura vegetal da terra, sem a qual 

os seres vivos não poderiam existir. Nessa cobertura, incluem-se não só as culturas, 

como também, todos os tipos de árvores, gramíneas, raízes, herbáceas que podem 

ser utilizadas pelo homem.

Para  Rocha (1997),  o uso da terra é a forma como ela está sendo utilizada 

pelo homem, e seu levantamento consiste em mapear tudo o que existe sobre a 

superfície terrestre, sendo um registro básico para o planejamento físico natural de 

uma  região;  propicia,  também,  a  detecção  de  possíveis  impactos  ambientais 

decorrentes de práticas predatórias.

O  conhecimento  do  uso  da  terra  de  um determinado  lugar/região  é  uma 

importante  fase  do  planejamento,  pois  o  uso  permite  avaliar  qualitativamente  e 

quantitativamente  tudo  o  que  existe  sobre  a  litosfera,  e  através  do  tipo  de 

levantamento, pode-se conhecer a deterioração causada ao meio ambiente pelo uso 

desordenado das terras.

Ainda, conforme Rosa (2003, p. 148), o estudo do uso da terra e ocupação do 

solo consiste em:

 ...buscar conhecimento de toda a sua utilização por parte do homem ou, 
quando não utilizadas pelo homem, a caracterização dos tipos de categorias 
de vegetação natural que reveste o solo, como também, suas respectivas 
localizações. De forma sintética a expressão “uso da terra ou uso do solo” 
pode ser entendida como sendo uma forma pelo qual o espaço está sendo 
ocupado pelo homem.

O uso da terra é indispensável para a sustentabilidade de qualquer povo, e 

seu  estudo  proporciona  visualizar  parâmetros  quantitativos  e  qualitativos  que  se 



conhecidos e compreendidos, em sua essência, poderão trazer inúmeros benefícios 

a estrutura econômica existente.

Segundo Rosa (2003), a utilização de informações atualizadas de uso da terra 

subsidia  estudos  como:  inventário  de  recursos  hídricos,  controle  de  inundações, 

identificação de áreas com processos erosivos avançados, avaliação de impactos 

ambientais, formulação de políticas econômicas, planejamento do abastecimento de 

água e tratamento do esgoto, manejo dos recursos da vida silvestre e minimizar os 

conflitos do ecossistema do homem/vida silvestre, dentre outros. Acrescenta, ainda 

que  é  importante  na  elaboração  de  planos  de  gestão,  de  manejo  e  de 

desenvolvimento,  em  planejamentos  e  em  monitoramento  e  controle.  As 

diversificações  no  quadro  natural  e  as  potencialidades  dos  seus  recursos  se 

constituem nos fatores condicionadores do sistema de uso da terra. 

O  mesmo  autor  comenta  que  o  conhecimento  atualizado  das  formas  de 

utilização  e  ocupação  do  solo,  bem  como  o  uso  histórico,  tem  sido  um  fator 

imprescindível ao estudo dos processos que se desenvolvem na região, tornando-se 

de fundamental importância, na medida em que os efeitos de seu mau uso causam 

deterioração no meio ambiente.

O levantamento de uso da terra baseia-se na avaliação dos recursos da terra 

referentes  à  sua  capacidade  produtiva,  à  localização  e  estimativas  de  terras 

adequadas ou mal aproveitadas, além de objetivar um melhor aproveitamento de 

áreas depauperadas.

Para Moreno (1972), o levantamento de uso da terra torna-se importante, pois 

é através dele que pode-se identificar as paisagens geográficas, a ampliação das 

áreas  agrícolas,  visualizar  os  problemas  e  buscar  soluções.  Permite  ainda, 

avaliações qualitativas nas modificações provocadas pela ação do homem em seu 

meio  natural,  fornece,  também,  informações  para  um manejo  mais  eficiente  dos 

recursos naturais existentes em determinado espaço.

Neste sentido, Pereira (1993, p. 29) salienta que o levantamento de uso da 

terra:

...consiste  em mapear  e  avaliar  quantitativamente  o  que  existe  sobre  a 
litosfera  e  que,  para  facilitar  a  identificação  dos  elementos,  estes  são 
convencionados utilizando uma simbologia adequada.
(...)  é  indispensável  para  o  planejamento  físico  natural,  pois  é  um  dos 
melhores indicativos da propriedade do solo.



De acordo  com  Mello  (1992), o  levantamento  do  uso  da  terra  tem como 

finalidade avaliar as propriedades do solo, no que se refere a capacidade produtiva, 

localização  e  quantificação;  além de  propor  soluções  técnicas  para  melhorar  as 

áreas  mal  aproveitadas,  depauperadas  pelo  uso  inadequado  ou  naturalmente 

deficiente.

Rosa  (2003),  destaca  que  o  levantamento  do  uso  da  terra  em  uma 

determinada região, torna-se um aspecto de interesse fundamental no que se refere 

a  compreensão  dos  padrões  de  organização  do  espaço.  Salienta,  ainda,  a 

necessidade de atualização constante de uso da terra, para que suas tendências 

possam ser analisadas. 

Neste sentido, o levantamento do uso da terra permite avaliar as alterações 

provocadas, também, pela ação do homem, fornecendo informações essenciais para 

o  manejo  eficiente  dos  recursos  naturais.  Consiste,  ainda,  em mapear  e  avaliar 

quantitativamente tudo o que existe sobre a litosfera, tornando-se um pré-requisito 

básico para o planejamento físico-rural de uma região. 

As  informações  do  estudo  de  uso  da  terra  podem  revelar  o  grau  de 

conservação,  preservação ou artificialização de uma dada parte da superfície da 

terra.

Para a EMBRAPA (1995), o levantamento do uso da terra, objetiva, em última 

análise, subdividir áreas heterogêneas em parcelas mais homogêneas, reduzindo a 

variabilidade entre estas, segundo parâmetros de classificação e das características 

utilizadas para a distinção dos solos.

Wambeke  (1987) comenta  que  as  terras  são  avaliadas  com  base  na 

capacidade de retorno, de trabalho ou de capital, em relação específica, de acordo 

com o nível de manejo empregado e são classificados em diferentes unidades de 

uso.

O levantamento do uso da terra torna-se necessário na análise dos problemas 

ambientais e, portanto, estas informações do uso da terra constituem pré-requisito 

para melhor utilização.

Neste sentido, podemos considerar que o levantamento de aptidão agrícola 

das terras consiste em diminuir a degradação dos solos, motivado pela má utilização 

das terras, além de ser uma ferramenta com caráter seletivo e de orientação ao uso 

das terras.

O mapeamento do uso da terra torna-se, portanto, um produto indispensável 



para  o  planejamento  ambiental,  rural  ou  urbano,  permitindo  aos  planejadores 

obterem informações necessárias com grande precisão para melhor uso e manejo 

dos recursos naturais que dispõem sem gerar conseqüências desastrosas ao meio 

ambiente. 

A capacidade de uso da terra visa fornecer bases para promover o melhor 

aproveitamento, avaliar os diferentes usos potenciais que possam estar relacionadas 

a ela. Tem-se um grupamento qualitativo e tipos de solos sem que se considere a 

localização ou então as características econômicas da terra, sua propriedade, mas 

sim sintetizados para obter classes com terras homogêneas, a fim de definir  sua 

máxima capacidade de uso sem riscos de deterioração do solo.

Segundo Volpi  (1994),  o levantamento da capacidade de uso da terra tem 

como finalidade principal avaliar os recursos da terra, com base nas características 

físicas que determinam o potencial e impõem limitações de uso, permitindo, assim, a 

formulação das alternativas de uso adequado.

 A capacidade do uso da terra indica o grau de intensidade de cultivo de um 

determinado local, ou seja, é a capacidade de utilização da terra sem que haja o 

risco  de  diminuir  sua  produtividade,  mantendo  sua  capacidade  produtiva.  Vale 

salientar,  que  o  uso  inadequado  da  terra  degrada  os  ecossistemas,  provocando 

impactos  ambientais,  com conseqüências  desastrosas  como processos  erosivos, 

inundações, assoreamento da rede de drenagem, redução e extinção de espécies 

da fauna e flora, portanto, a utilização racional e o planejamento do uso tornam-se 

essenciais para diminuir essas alterações.

Para a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, as terras são classificadas 

em oito classes de capacidade de uso da terra, são elas:

− classe I: terras cultiváveis, sem aparentemente problemas de conservação, solos 

profundos,  férteis,  solos  aparentemente  fáceis  de  ser  trabalhados  e  quase 

planos;

− classe  II:  terras  cultiváveis  com pequenos  problemas  de  conservação,  áreas 

ligeiramente inclinadas;

− classe III: terras cultiváveis com problemas complexos de conservação, necessita 

de algum tipo de técnicas de conservação, terras com declive;

− classe IV:  terras cultiváveis,  ocasionalmente,  com problemas de conservação, 

aparece limitações de uso;



− classe V: terras aptas para pastagens e/ou reflorestamento, sem necessidade de 

práticas de conservação, com culturas apenas em casos especiais;

− classe VI: terras aptas somente para pastagens e/ou reflorestamento aliada a 

técnicas de conservação, não devem ser usadas intensamente;

− classe VII: áreas declivosas, terras com limitações permanentes, aconselhável o 

reflorestamento onde a mata nativa foi retirada;

− classe VIII: não é aconselhável a agricultura, pastagem ou reflorestamento, área 

reservada para a proteção da fauna e flora. 

No  que  se  refere  a  adequação  do  uso  da  terra,  pode-se  citar  os  solos 

adequadamente utilizados, onde são solos com boa capacidade de uso, utilizados 

para uma agricultura intensiva com culturas anuais, ou então que apresentam baixa 

capacidade  de  uso  sendo  utilizados  para  a  cultura  permanente  não  exigindo 

manejos  intensivos;  os  solos  inadequadamente  utilizados,  estes  não  estão 

observadas a sua capacidade de uso e os solos não utilizados na agricultura, neste 

caso  são  terras  utilizadas  com  áreas  de  edificação  correspondentes  às  zonas 

urbanas, açudes, lagos e rios.

Para  Marques  et  al  (1971),  a  classificação  geral  de  uso  da  terra  visa  o 

estabelecimento de bases para formular planos e recomendações com respeito a 

melhor relação entre o homem e a terra. Após mapeado e classificados os dados 

sobre a capacidade de uso da terra, eles possibilitam determinar a aptidão agrícola, 

além de possibilidade de estabelecer práticas que visem melhorar a sua utilização e 

a qualidade de vida na área abrangida.

Devido às variedades de informações que podem ser extraídas de mapas de 

uso da terra, constata-se que os mesmos fornecem informações precisas sobre o 

meio  físico,  permitindo a  realização  de  diagnóstico  e planejamento  do  uso mais 

adequado e racional da terra, promovendo o desenvolvimento social e econômico da 

unidade espacial estudada. 

May (1991, p. 208) aborda a importância dos mapas de uso da terra, onde 

para ela “a utilização de um mapa de uso da terra seria essencial no planejamento e 

implantação  dos  programas de  desenvolvimento,  antes  mesmo da  realização de 

qualquer  atividade.  Os  mapas  temáticos  tornam-se  vitais  para  programas  de 

desenvolvimento de um município”.

Desta  forma,  reforça a importância  do mapa de uso da terra,  pois  com o 



desenvolvimento tecnológico ao dispor do homem, o espaço se torna cada vez mais 

mutável,  tornando  o  uso  da  terra  de  uma  região  um  aspecto  de  interesse 

fundamental para a compreensão da organização desse espaço.



                   2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1 O município de Silveira Martins

O município de Silveira Martins localiza-se na região central do estado do Rio 

Grande do Sul, numa faixa transitória entre o Planalto Médio e a Depressão Central, 

à  280  km da  capital  do  estado  do  Rio  Grande do  Sul,  Porto  Alegre.  Faz  limite 

municipal ao norte com Júlio de Castilhos e Ivorá; a sul Santa Maria; a leste Faxinal 

do Soturno, São João do Polêsine e Restinga Seca e a oeste Itaara e Santa Maria. 

Situa-se entre as coordenadas 29° 34’ e 29º 42’ de Latitude Sul e 53º 39’ e 53° 47’ 

Longitude Oeste do Meridiano de Greenwich, ocupando uma área territorial de 118 

Km²,  possuindo  uma  densidade  demográfica  de  21,03  hab/Km²  e  com  uma 

população de 2.479 habitantes.(IBGE, 2007). A população se distribui principalmente 

no meio rural, onde residem 1593 habitantes, o que representa 65% da população 

total. O meio urbano no Município é pouco expressivo pois possui apenas 35% dos 

habitantes, o que equivale a 886 habitantes.  Apresenta altitude mínima de 431 m 

acima do nível do mar.

Está inserido na Mesorregião Geográfica Centro Ocidental Riograndense e na 

Microrregião  Geográfica  de  Restinga  Seca  (MRGRS),  conforme  classificação  do 

IBGE, constituída por oito unidades político-administrativas: Agudo, Restinga Sêca, 

Formigueiro,  Dona  Francisca,  Nova  Palma,  Faxinal  do  Soturno,  São  João  do 

Polêsine, Ivorá e Silveira Martins.

O Município foi criado pelo Decreto/lei 8.481 de 11 de dezembro de 1987, até 

então 4º Distrito de Santa Maria. Não possui distritos e sim localidades e vilas, sendo 

elas: Linha Seis Norte, Linha Duas, Linha Quarta Norte, Linha dos Mantuanos, Vila 

Cattani, Linha Base, Marco Cinqüenta, Linha Pompéia, Linha Seis Sul, Val Feltrina, 

Val de Buia, Val Veronês, Linha Um Sul. Como podemos observar na Figura 07.

Há uma maior concentração de habitantes na zona rural, fato este explicado 

por ser um Município tipicamente agrícola, absorvendo boa parte da mão de obra 

disponível, com uma estrutura fundiária baseada em pequenas propriedades rurais, 

onde é desenvolvida a atividade familiar de subsistência.



Figura 07: Mapa de localização das linhas do município de Silveira Martins
Org: VIERA, E. G.; CIROLNI. A .  

 
A atividade agropecuária comporta 80% da população economicamente ativa 

e,  apenas 20% está nos setores comerciais,  industrial  e de serviço.  A economia 

baseia-se,  principalmente,  no  setor  primário,  com destaque para  a agricultura.  A 

estrutura fundiária está centrada na pequena propriedade com até 50 ha, minifúndio 

diversificado, com integração entre agricultura e pecuária. 

O setor secundário é pouco representativo, talvez pela falta de incentivos do 

poder municipal, e também por ser um Município pequeno voltado para a agricultura. 

Os estabelecimentos de porte médio vêm tendo um aumento de capacidade física e 

de demanda de mão-de-obra, como as fábricas de esquadrias, forrinhos e parquet.

O  setor  terciário  que  presta  serviço  a  população  está  crescendo, 

desenvolvendo-se  através  do  turismo  da  gastronomia,  com  abertura  de  novos 

restaurantes,  ao  turismo  ecológico,  entre  outros.  O  comércio  restringe-se  às 

atividades essenciais e em poucos casos destina-se aos visitantes. O deslocamento 

da  população  à  cidade  pólo  (Santa  Maria)  é  constante.  A  seguir,  o  mapa  de 

localização do município de Silveira Martins. (Figura 08).



 Figura 08: Mapa de localização do município de Silveira Martins
 Org: VIERA, E., G., 2008.



2.2 Bases históricas do município de Silveira Martins e seu contexto no 
estado do Rio Grande do Sul

No ano de 1875, com a unificação da Itália e a necessidade de ocupação da 

região  serrana da província  de São Pedro  do Rio  Grande do Sul,  chegaram as 

primeiras levas de imigrantes italianos nas colônias de Campos dos Bugres, Dona 

Isabel  e  Cond’Eu,  hoje,  respectivamente,  Caxias  do  Sul,  Garibaldi  e  Bento 

Gonçalves, formando, assim, as Três Colônias de Imigração Italiana do Rio Grande 

do Sul. (Sponchiado, 1996).

No  Estado,  a  colonização  teve  como finalidade  o  “embranquecimento”  da 

população, ou seja, o aumento da presença européia no Rio Grande do Sul.

Dom Pedro II, através de seu aliado o Senador do Império, Gaspar Silveira 

Martins, percebeu a necessidade de povoar a Serra de São Martinho, e em 1877, 

chega  a  primeira  expedição  de  imigrantes  destinados  a  colonizar  o  núcleo  de 

Silveira  Martins,  surgindo,  assim,  mais  uma colônia  de imigração italiana no Rio 

Grande do Sul. (Sponchiado, 1996).

Ainda conforme  Sponchiado (1996), os imigrantes vieram do norte da Itália, 

basicamente das regiões de Vêneto, Buia e Montava fixados na sede, em Silveira 

Martins, surgindo outros núcleos, como: Arroio Grande, Vale Venêto, Val Veronês, 

Novo Treviso, Ivorá, Faxinal do Soturno, Santos Anjos e Nova Palma.

Os imigrantes italianos que se dirigiram para Silveira Martins embarcaram em 

Porto Alegre em pequenos vapores, chegando até a Estação “Colônia”, em Camobi. 

Eram transportados para o local de destino por picadas, matagais, rios, banhados e 

obstáculos de todas as espécies, perfazendo 15 km. A viagem durava vários dias até 

chegar ao acampamento em Val de Buia.

O sofrimento e o trabalho que os imigrantes passaram ao chegarem na região 

foi parecido com o dos primeiros imigrantes que se instalaram na serra gaúcha. O 

diferencial é que na Serra de São Martinho, faltou a araucária para construírem as 

primeiras moradias e os pinhões para dar sustento aos bravos imigrantes.

Ao  chegarem  a  Silveira  Martins  se  instalaram  num  Barracão,  hoje 

denominado de Val de Buia, que se situava em meio a morros de pedras e mata 

virgem.  O  local  servia  de  abrigo  para  os  primeiros  imigrantes  que  ficavam  no 

Barracão  até  receberem  seus  lotes  de  terra  e  construírem  suas  casas.  O 

acampamento era precário, não havia alojamento, nem lonas e para construir suas 



barracas utilizavam lençóis brancos.

As famílias, inicialmente, não tinham nada, porém a força de vontade e a fé 

dos imigrantes ajudaram na construção de uma nova vida.

Dois anos após a chegada muitos imigrantes foram dizimados pela epidemia 

de  peste  bubônica,  matando,  aproximadamente,  quatrocentos  imigrantes.  Muitas 

crianças,  também,  faleceram  desnutridas,  pois  chegaram  subnutridas  da  Itália, 

devido a longa viagem que foram submetidos.

Ao conquistarem os lotes de terra, saíram do Barracão para os lotes medidos 

a partir de uma linha base que originou sete linhas ao norte e sete linhas ao sul, 

atuais estradas descentralizadas do pequeno núcleo central.

A distribuição de lotes em diferentes linhas foi  uma estratégia do Governo 

para manter o grupo de imigrantes separados, evitando, com isso, futuros problemas 

políticos. Os imigrantes, já devidamente instalados nas linhas, voltaram-se para a 

produção  da  sobrevivência.  Tinham como princípio  básico  o  trabalho  social  e  a 

religião. Após a construção de suas casas de “ pau a pique” inicia-se a produção de 

alimentos, cultivavam, basicamente, feijão, milho e uva.

Silveira Martins foi inicialmente chamada de “Cittá Bianca” (Cidade Branca), 

pois usavam os próprios lençóis para fazer de telhados as suas casas. O Barracão 

abrigava cento e vinte (120) famílias, e aproximadamente,  mil  e duzentos (1200) 

imigrantes.

Em 1878, os imigrantes desbravaram o sopé do morro, construindo a sede da 

colônia, que passou a ser chamada de “Cittá Nova” (Cidade Nova). Em 1879, os 

desbravadores italianos resolveram dar um nome condigno e de importância para o 

núcleo colonial, designando como patrono o grande destemido “Silveira Martins”, em 

homenagem ao ilustre Sul-Riograndense Gaspar Silveira Martins, um hábil político 

da época que exercia diversos cargos públicos sendo conhecido como o “Sansão do 

Império”. Quando foi ministro da Fazenda, repassou recursos para a colonização do 

núcleo da Cidade Nova, recebendo a admiração dos colonos.  (Sponchiado, 1996).

Outro  personagem  ilustre  na  história  da  colonização  italiana  em  Silveira 

Martins  foi  Guilherme  Greenhalg,  integrante  da  comissão  do  Governo  Imperial 

responsável pelas expedições imigratórias daquela época.

O núcleo prosperava, sua produção foi comparada com as outras colônias de 

imigração italiana e, em muitos casos superava em produtividade.

Segundo Boni (1982), com o contínuo fluxo de imigrantes a Quarta Colônia de 



Imigração  Italiana  pode  se  expandir  pelos  contrafortes  da  serra,  surgindo  novos 

núcleos: Vale Vêneto (1878), Val Veronês (1880-1885), Soturno (hoje, Nova Palma) 

em 1884; Núcleo Norte (hoje Ivorá) e Dona Francisca no ano de 1883. 

A Quarta Colônia de Imigração Italiana, até o ano de 1886, abrangia uma área 

de 3 mil  Km²,  englobando desde o Rio  Jacuí  até  os trilhos  da viação férrea na 

Estação  Colônia,  hoje  Camobi.  No  ano  de  1886,  através  do  Decreto  Imperial, 

Silveira Martins foi desmembrada e dividida entre os municípios de Cachoeira do 

Sul, Santa Maria (onde se localizou a sede) e Vila Rica (hoje, Júlio de Castilhos), 

ficando reduzida a pouco mais de 200 Km². (Batista, 1996).

Após o desmembramento intensificou-se a comercialização dos excedentes 

produzidos pelos imigrantes, excedente estes, vendido em Santa Maria.

No ano de 1900 começa a produção do fumo em corda, trigo e alfafa, anos 

depois a batata inglesa e a cana-de-açúcar passaram a ser cultivadas. Na década 

de 1920 houve a instalação de alambiques e a fabricação de charutos.

Com o desmembramento Silveira Martins passou a ser 4º distrito de Santa 

Maria, tendo importância social e econômica até a década de 1930. Chegou a ter 

hotéis  e  várias  pensões  que  abrigavam  o  grande  número  de  visitantes  que 

chegavam a cidade, para desfrutar do clima e da gastronomia típica italiana.

Em fins da década de 1930, Silveira Martins sofreu com mudanças ocorridas 

no  cenário  nacional,  ocasionando  a  redução  do  comércio,  em  decorrência  da 

abertura  de  estradas  rumo ao  litoral;  muitas  famílias  abandonaram a  região  em 

busca de novas terras, no momento que surgiu problemas ligados a esgotamento 

dos solos em função do pequeno tamanho dos lotes que não permitia mais o pousio; 

os  comerciantes,  lentamente,  vão  instalar  seus  negócios  em  municípios  mais 

prósperos.

Na década de 1950 alguns problemas foram parcialmente resolvidos, como a 

recuperação do solo com o uso de adubos, a introdução de sementes de batata 

inglesa melhorada o que possibilitou aumentar a produção. Salienta-se, ainda, que 

no mesmo período surgiu a produção da soja como alternativa para os produtores.

No ano do desmembramento os Silveirenses tentam sua emancipação, mas 

sem direitos políticos não conseguem a tão almejada emancipação.

Neste sentido, Boni  (1982) destaca que, em 1964 reascendeu o sonho de 

emancipação,  tornando-se  fato  quando  o  então,  governador  do  Estado,  Ildo 

Meneghetti, assina a lei da criação do Município. O prefeito de Santa Maria entra 



com um mandato de segurança e revoga a lei, sepultando, mais uma vez, a tão 

sonhada emancipação.

Na  década  de  1980  ocorreu  um aumento  expressivo  de  uso  de  insumos 

agrícolas,  o  governo  diminuiu  os  incentivos  à  produção  da  soja,  o  fumo decaiu 

devido o aumento da produção, o preço da batata inglesa eleva-se juntamente com 

a área plantada. (EMATER, 1996).

Em 1990 há um aumento significativo de plantio direto, aumenta o uso de 

agrotóxicos. Surge, ainda, neste período, a preocupação com o reflorestamento; a 

diminuição da área destinada a produção de fumo em corda;  a mecanização no 

cultivo da batata inglesa. (EMATER, 1996)

No  ano  de  1985  houve a  terceira  mobilização  pela  autonomia  política  de 

Silveira  Martins  com a  criação  do  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  e 

através dele começa uma grande ação de retomada do sonho de emancipação. No 

dia 22 de fevereiro de 1987 ocorreu a primeira assembléia para a municipalização. 

Em 20  de  setembro  de  1987  foi  realizado  um plebiscito,  com vitória  do  sim  á 

emancipação. (Prefeitura Municapal de Silveira Martins)

No dia  11  de  dezembro  de  1987,  depois  de  duas tentativas frustradas,  o 

município  de  Silveira  Martins  conseguiu  sua emancipação  política  administrativa, 

através da Lei Estadual nº 8481.

Com a emancipação e a implantação do novo Município, novos projetos vêm 

sendo viabilizados, com perspectivas de um maior desenvolvimento socioeconômico 

para Silveira Martins.

Silveira  Martins  é  possuidor  de  uma  bela  paisagem  que  tem inspirado  o 

desenvolvimento do turismo por apresentar lindas cascatas, morros verdejantes que 

alternam o cenário. A imigração permite desvendar a sua história, apresentando uma 

riqueza cultural como moinhos coloniais, degustação de cachaça, além da cultura 

típica italiana. (Fotografia 01)



Fotografia 01: Área urbana do município de Silveira Martins.
Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.
Org: VIERA, E., G.

2.3 Bases físicas do município de Silveira Martins

No que se refere ao clima, Silveira Martins se enquadra no clima temperado 

mesotérmico e úmido, do tipo Cfa de koeppen. (Nimer, 1989)

Segundo Nimer (1989) o Cfa apresenta atributos, como:

- invernos frios, com temperatura média no mês mais frio entre 13º C e 15º C 

e médias mínimas entre 8º C e 10ºC.

- verões quentes, com temperatura média no mês mais quente superior a 

24ºC, média das máximas variando entre 18º C e 40ºC.

Para Sartori (2000 p. 209)  a região se caracteriza por apresentar 

- no inverno, a temperatura média do mês mais frio (julho) fica entre 
13º C e 15º C e a média das média das mínimas entre 7º C e 10º C, 
provocadas pelas invasão periódicas do Anticlone Polar Atlântico;

- no  verão,  a  temperatura  média  do  mês  mais  quente  (janeiro)  é 
superior a 24º C e a média das máximas entre 32º C, provocadas 
pelo super aquecimento continental das massas polares (polar velha) 
ou pelo domínio eventual, portanto, em menor freqüência, de massas 
tropicais (MTA ou MTC);

- as temperaturas médias anuais variam entre 18º C e 20º C.



A precipitação térmica anual varia em torno de 1500 a 2000 mm, podendo 

ocorrer estiagens, na maioria das vezes, de curta duração de um ou dois meses. As 

chuvas são essencialmente frontais, isto é, causadas por passagens de frentes frias 

(frentes polares), e mais esporadicamente por frentes quentes sobre a região. Os 

meses  mais  chuvosos  são  abril,  junho  e  setembro,  e  os  meses  com  menor 

precipitação  correspondem  a  novembro  até  fevereiro.  No  Município, apesar  de 

apresentar precipitações médias elevadas, são freqüentes períodos de déficit hídrico 

(seca), principalmente nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, quando, 

devido às altas temperaturas, há elevada perda de água por evapotranspiração. Estas 

“secas” ocasionais podem promover consideráveis perdas na produção das culturas 

principalmente na soja, milho e forrageiras. 

A temperatura média oscila de – 2º C a 40º C, mas devido a sua localização 

no Rebordo do Planalto, que está, praticamente, situado em ambiente que contêm 

as últimas manifestações florísticas da Mata Atlântica, as temperaturas determinam 

uma sensação agradável que beneficia a saúde dos habitantes.

Pereira (1989) cita as principais formações da vegetação de Silveira Martins:

-  floresta  subcaducifólia  subtropical,  presente  no rebordo,  hoje,  devastada, 

dando lugar, na grande maioria, a agricultura. Esta vegetação se encontra em locais 

de relevo mais íngreme, acidentados e pedregosos.

- formação campestre, no topo do Planalto, nas superfícies planas e suave 

onduladas,  caracterizadas  por  espécies  rasteiras  (gramíneas,  matas,  galerias  e 

capões).

O  Município  possui  recursos  naturais  com  matas  nativas  que  fazem  a 

cobertura vegetal, as quais somadas às capoeiras ocupam 35% da área coberta. 

Nos  campos  predomina  as  espécies  como:  samambaias,  gravatás,  grama 

forquinha,  grama  missioneira,  pega-pega.  A vegetação  de  porte  médio  tem  sua 

representatividade na vassoura, unha-de-gato e fumo-bravo.

A vegetação natural era constituída pela floresta subtropical subcaducifólia. A 

presença  desta  vegetação  se  localiza  na  atualidade  nos  locais  de  relevo  mais 

íngreme.  Em  locais  mais  acidentados  e  pedregosos,  abandonados  pelos 

agricultores,  ocorre  vegetação secundária.  A Floresta,  também classificada como 

estacional  semidecidual,  que  reveste  os  vales  encaixados  e  as  encostas  das 

vertentes  formadas  pelas  drenagens  menores,  constituídas  principalmente  pelas 

fanerófitas,  providas  de  organelas  de  proteção  ao  frio,  das  espécies:  Inga 



uruguensis (ingá-banana),  Inga marginatal (Ingá-feijão),  Luehea divaricata (açoita-

cavalo), Sebastiana klotzschiana (branquilho), Terminalia australis (sarandi-amarelo), 

Salix humboltiana (salseiro),  Erythrina cristagalli (corticeira),  Patagonula americana 

(guajuvira),  Cupania  vernalis (camboatá),  Parapiptadenia  rigida (angico), 

Myrocarpus frondosus (cabreúva),  Cordia trichotoma (louro),  Cedrela fissilis (cedro) 

e Apuleia leiocarpa (grápia). Acompanhando as drenagens é freqüente a ocorrência 

de touceiras de Bambusa trinii (taquaraçu). (Klamt; Dalmolin; Cabral; Pedron, 2007, 

p. 14).

Rocha (1997) comenta que as variações de vegetação se relacionam com a 

variação da topografia de uma região e, que a freqüência das espécies existentes 

em  cada  tipo  de  morfologia,  reforça  a  constatação  de  que  a  topografia  influi 

diretamente na vegetação. O mesmo autor acrescenta que, sobre a mesma área 

distinguem-se  tipos  de  vegetações,  solos,  litologia  e  estrutura,  devendo-se  esta 

distinção principalmente á variação das formas de relevo.

Os tipos  de  solo  que  predomina  no  município  de  Silveira  Martins,  são:  o 

litólico, com 60% da área e o brunizem avermelhado em 40% da área do Município. 

O litólico localiza-se nas encostas íngremes dos morros e brunizem avermelhado, 

localiza-se  nos  topos  do  Planalto,  encima  da  Serra  de  São  Martinho. 

(EMATER,1996).

O  solo  brunizem  avermelhado  apresenta  textura  média,  com  relevo 

suavemente ondulado. São solos ácidos, utilizados principalmente para pastagens, e 

em algumas áreas são encontradas lavouras  com culturas de verão, como a soja e 

milho.  A  fertilidade  deste  solo  é  baixa,  há  susceptibilidade  à  erosão  e  a  má 

drenagem, o que limita a utilização agrícola para as culturas de inverno. (Lemos, 

1973).

O  brunizem  avermelhado  é  bastante  suscetível  aos  fenômenos  erosivos, 

principalmente pela profundidade do perfil e da proximidade com os solos litólicos, 

este fenômeno pode ser agravado quando o solo é submetido a mecanização.

O solo litólico apresenta textura média, com relevo montanhoso. São solos 

poucos  desenvolvidos,  rasos,  moderadamente  drenados.  Usados  no  cultivo  de 

pequenas lavouras, como milho, soja, feijão, batatinha, além do cultivo de citrus e 

videiras.  A  mecanização  neste  solo  é  extremamente  difícil  somente  algumas 

ferramentas com tração animal podem ser utilizadas. (Lemos, 1973).

Os solos litólicos, apresentam baixa capacidade de armazenamento de água, 



sendo  uma  limitação  para  o  uso  agrícola,  que  torna  a  atividade  rural  um 

empreendimento  de  alto  risco.  Apresentam,  também,  limitações  ao  crescimento 

radicular das culturas. A tração animal é viável onde a pedregosidade superficial é 

pequena e não há existência de inclusão ou afloramento de rocha.

A presença de solos de várzea (podzólicos e hidromórficos) e solos de textura 

arenosa são pouco significativos no Município.

A maioria dos solos apresenta problemas de acidez (com ph 5,0 e 5,5), com 

baixos e médios teores de matéria orgânica (0,1 a 3,5%), mas são ricos em potássio 

e outros minerais. (EMATER, 1996)

Conforme a EMATER (1996), a mecanização é restrita pela pedregosidade e 

declividade acentuada dos terrenos, apenas 40% da área pode ser mecanizada.

No que se refere a capacidade de uso da terra, conforme dados da EMATER 

(1996), o Município apresenta 63% da sua área classificada nas classes acima de 

IV, o que representa limitações sérias para o uso agrícola, como mostra o quadro 

que segue:

Classes de capacidade de 
uso da terra

Área (ha) Área (%)

I, II e III 4.500 37
IV e V 5.250 43

VI, VII e VIII 2.450 20
    Total 12.200 100

Quadro 03: Área de capacidade de uso da terra no município de Silveira Martins/RS
Fonte: EMATER (1996)
Org: VIERA, E., G.

     A hidrografia do Município é bastante limitada, não possuindo rios de grande 

porte  somente  arroios,  sangas  e  fontes  d'água,  fato  explicado  por  apresentar 

topografia dobrada, movimentada e de altitude.

Em  Silveira  Martins  localizam-se  duas  sub-bacias  hidrográficas,  a  do  Rio 

Soturno  e  do  Rio  Vacacaí,  ambas  pertencentes  ao  sistema  Jacuí-Guaíba,  que 

completa a hidrografia de inúmeros arroios, sangas e banhados.

Os arroios de destaque são: o Arroio dos Veados e dos Gatos, os quais se 

encontram na  região  sul  e  sudeste  do  Município;  o  Arroio  Lobato  e  Guardamor 

fazendo divisa com os municípios de Ivorá, Faxinal do Soturno e Júlio de Castilhos 

ao norte e noroeste;  o Arroio Divisa drena em direção a Vale Vêneto.  Além dos 



arroios há abundância de sangas e inúmeros outros cursos fluviais e fonte d’ água.

Um problema existente no Município é o baixo potencial de açudes, uma vez 

que a àgua é muito importante para a economia municipal, pois grande parte dos 

agricultores possuem sistema de irrigação nas culturas em épocas de estiagem.

Pereira  (1989)  descreve  que  o  padrão  característico  de  drenagem  nas 

formações  Serra  Geral  e  Botucatu  (Planalto  e  Rebordo),  tende  para  o  padrão 

retangular ou baionete, determinado, particularmente, pelas falhas e diácleses.

O relevo da região de Silveira Martins apresenta-se ao norte, o planalto que 

se caracteriza por altitudes superiores a 400 m, e relevo suavemente ondulado. O 

rebordo do planalto, montanhoso e com escarpas abruptas, onde são comuns vales 

estreitos em forma de “V”, com altitudes de 200 a 400 m e a Depressão Central, com 

altitudes  inferiores  a  150  m,  planas  ou  suavemente  onduladas,  formando  as 

conhecidas “coxilhas sedimentares” (Müller, 1970).

    Fotografia 02: Relevo do município de Silveira Martins, na subida para o centro urbano. 
    Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.
    Org: VIERA, E.,G.

De  acordo  com  Sartori  (1988),  as  formações  geológicas  que  afloram  no 

Município são:

   -  depósitos  de  planícies  fluviais  recentes  e  terraços  fluviais  pleistocênicos: 

encontra-se esta formação geológica as Margens do Arroio Grande (em direção a 

Silveira  Martins).  O solo  é arenoso de cor  amarela  passando a cinza-média  em 

direção ao topo. A litologia está representada por cascalhos, areias médias, silte e 

argilas,  muitas  vezes  com estratificação  cruzada  e  planar  e  siltitos  arenosos  de 



ambiente fluvial. A área da ocorrência destes depósitos sedimentares acompanham 

as margens dos Arroios do Veado, do Gato e Linha Sete, no  Arroio Lobato e Arroio 

Guarda Mor na porção noroeste e norte;  e no Arroio  Divisa,  que desce ao Vale 

Veneto. 

   - formação serra geral: abrange a maior parte do município de Silveira Martins, 

correspondendo às rochas ácidas na  região  do Planalto,  recobrindo também os 

morros testemunhos, e as rochas básicas, no rebordo das escarpas.

- formação Botucatu: esta formação é representada por arenitos médios e finos, 

com estratificação  cruzada cuneiforme de grande porte  e  de  ambiente  eólico.  É 

encontrado na subida para Silveira Martins, ao longo da estrada em direção a Linha 

Três Sul passando por Linha Pompéia. A área de ocorrência desta Formação limita-

se a uma faixa relativamente estreita constituindo a porção média a basal do rebordo 

do Planalto e dos morros testemunhos da região serrana. Nos locais onde ocorre 

esta  Formação,  o  contato  com  os  primeiros  derrames  basálticos  situa-se  em 

altitudes variáveis (200 metros na região de Três Barras; 295 metros na subida para 

Silveira Martins; 260 metros na descida de Silveira Martins para Vale Vêneto).

 - formação Caturrita: representada por camadas de arenitos finos a médios, 

com estratificação cruzada acanalada e planar, intercalados com siltitos de ambiente 

fluvial. Encontra-se na subida da Serra, junto ao Monumento do Imigrante Italiano. O 

Membro caturrita encontra-se, geomorfologicamente e estratigraficamente abaixo da 

Formação Botucatu na encosta (rebordo do Planalto), onde é comum estar recoberta 

por depósitos coluviais. 

     - formação Santa Maria-Membro Alemoa: constitui em colinas amplas e suaves 

que atinge no seu topo altitudes em torno de 120 metros. O solo é de espessura 

variável  e  rasa,  bastante  argilosa  e  de  cor  cinza-média  a  escura.  Comumente 

encontrado em zonas de flancos, resultando na formação de ravinas,  localmente 

denominadas de sangas. No município a formação Santa Maria aparece ao sul da 

área  urbana,  na  parte  inferior  no  rebordo  das  escarpas,  ao  longo  do  Arroio 

Guardamor.  A litologia  típica  está  representada  por  um  lamito  (siltito  argiloso), 

compacto,  maciço,  apresentando  em  alguns  locais,  níveis  sub-horizontes,  mais 

duros, com espessura de até 20 cm.



Figura 09: Mapa de geologia do município de Silveira Martins
Fonte: Adaptado de Sartori et al. (1988). 

De acordo com Pereira (1989), a geomorfologia apresenta três feições distintas:

  -  planícies  aluvias:  que  são  modeladas  em  sedimentos  quartenários,  com 

topografia plana sujeitas á inundações;

  -  áreas  de  coxilhas:  são  modeladas  em  rochas  sedimentares  triássicas  e 

cenozóicas  constituídas  por  colinas  alongadas  e  com  topografia  suavemente 

ondulada.

− relevo modelado em rochas vulcânicas com elevações de topo aplainado e com 

patamares nas encostas.



              3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A primeira etapa da pesquisa baseou-se na busca de material  bibliográfico 

referente à proposta a ser trabalhada, nesta etapa definiu-se conceitos e métodos. 

Na  seqüência,  elaborou-se  a  fundamentação  teórica  sobre  os  temas,  atributos 

espaciais,   Geoprocessamento,  Sensoriamento  Remoto,  Sistema  de  Informação 

Geográfica, declividade e sobre o uso da terra.

Num  segundo  momento  pesquisou-se  material  referente  ao  município  de 

Silveira  Martins,  a  pesquisa  buscou  embasamento  no  Instituto  Brasileiro  de 

Geografia e Estatística (IBGE), em órgãos públicos como a Prefeitura Municipal de 

Silveira Martins,  a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER), a Secretaria Municipal de Turismo e Desporto, 

e em trabalhos acadêmicos. 

3.1 Base cartográfica digital 

Primeiramente  procedeu-se  a  elaboração  de  uma base cartográfica  digital 

para  o  município  de  Silveira  Martins-RS,  a  digitalização  teve  como  base  cartas 

topográficas  elaboradas pelo Diretório  de Serviço  Geográfico  (DSG)  do  Exército, 

com escala de 1: 50.000, através da compilação das cartas topográficas Camobi 

SH-22V-C-IV-2 MI-2965/2 e Faxinal do Soturno SH-22-V-C-V-1 MI-2966/1.

 Com a base cartográfica do Município e com as imagens de satélite CBERS-

2B, passou-se para a fase da elaboração dos mapas necessários para atingir os 

objetivos do trabalho. Para a elaboração dos mapas utilizou-se o aplicativo SPRING 

4.2,  obtendo dessa forma,  o mapa de uso da terra para o município  de Silveira 

Martins.

No aplicativo SPRING 4.2 realizou-se a conversão das cartas topográficas 

para o formato “grib” no Impima, após, realizou-se a importação das imagens para o 

programa SPRING 4.2,  onde se procedeu o georreferenciamento que teve como 

base nas coordenadas planas das cartas topográficas e Datum horizontal Córrego 



Alegre. As imagens foram utilizadas como base para os mapeamentos.

Para  a  elaboração  do  mapa  base,  escaneou-se  as  cartas  de  Camobi  e 

Faxinal do Soturno que englobam o referido Município digitalizou-se as estradas, 

área urbana, rede de drenagem, as curvas de nível baseado nas cartas topográficas. 

O traçado do limite municipal seguiu a Lei nº 8.481 de 11 de dezembro de 1987. 

As estradas foram digitalizadas a partir  das cartas topográficas,  utilizou-se 

duas categorias para as estradas: com pavimentação e sem pavimentação. A área 

urbana baseou-se também, nas cartas topográficas.

Para a digitalização da rede de drenagem, classificou-se os cursos d' água 

segundo  a  hierarquica  de  drenagem de  Strahler.  Para  as  curvas  de  nível,  com 

eqüidistância altimétrica de 20m, criou-se no modelo de dados a categoria Modelo 

Numérico do Terreno (MNT) para conter valores de cada curva de nível e dos pontos 

cotados e posteriormente elaborar o mapa clinográfico/de declividade.

 3.2 Imagens de satélite

Para a obtenção da imagem de satélite, realizou-se o “download” da imagem 

do Satélite CBERS-2B, de órbita ponto igual a 233/160, a qual foi georreferenciada 

no  aplicativo  SPRING  4.2.  A  imagem  data  do  dia  23/12/2007.  As  operações 

realizadas foram georreferenciamento, processamento de imagens e a classificação 

das imagens para a elaboração dos mapas de uso da terra.

O georreferenciamento, para Crosta (1992) tem como finalidade estabelecer 

as diferenças de posicionamento de alguns pontos na imagem e na carta, onde suas 

distorções  podem  ser  estimuladas,  propiciando  a  transformação  adequada  e 

computada no sentido de corrigir a imagem.

O  georreferenciamento  é  uma  técnica  necessária  para  a  integração  da 

imagem com a base de dados de um SIG. O georreferenciamento é importante, pois 

combina  imagens  de  sensores  diferentes  sobre  uma  mesma  área,  no  aplicativo 

SPRING  é  entendido  como  a  transformação  geométrica  dos  dados  de 

sensoriamento remoto adquirindo as características de base de dados cartográficos.

Nesse georreferenciamento foram usadas as coordenadas planas do mapa, 

onde se selecionou pontos com coordenadas conhecidas distribuídos em todas as 



áreas do mapa em estudo.

 A  partir  do  mapa  base  fez-se  os  seguintes  mapas  temáticos:  mapa 

hipsométrico, mapa clinográfico, mapa de uso da terra. 

3.3 Mapa hipsométrico

O mapa hipsométrico permite uma compreensão ampla da área de estudo, 

com noções  dos  tipos  de  topografia  presentes,  onde  há  o  reconhecimento  das 

altitudes existentes.

Neste  sentido,  Christofoletti  (1980)  comenta  que  a  hipsometria  tem  a 

preocupação  de  estudar  as  interrelações  existentes  em  determinada  unidade 

horizontal do espaço no tocante de sua distribuição em relação as faixas altitudinais, 

que indica a proporção ocupada por certa área da superfície terrestre em relação as 

variações altimétricas a partir de determinada isoípsa base.

Para elaborar o mapa hipsométrico utilizou-se o MNT. Segundo o INPE (2006) 

o MNT é a representação matemática da distribuição espacial de uma determinada 

característica  inserido  em  uma  superfície  real,  esta  superfície  é,  geralmente, 

contínua e o fenômeno que representa pode ser variado.

Com o MNT realizou-se o fatiamento  do terreno,  sendo  dividido em cinco 

classes, para melhor entendimento das mesmas, com intervalo na 1ª classe de 20m 

e nas demais classes de 100m. A primeira classe com intervalo de 80 a 100 m; a 

segunda  de 100 a 200m; a terceira classe de  200 a 300m; a quarta abrange de 300 

a 400m; e a quinta > de 400 m.

3.4 Mapa clinográfico

O mapa clinográfico foi obtido a partir do MNT, por meio da grade altimétrica, 

onde foram geradas as isolinhas, e posteriormente o fatiamento.

 Para  a  elaboração  do  mapa  adotou-se  como  parâmetros  as  classes  de 

declividade propostas por De Biasi (1970) que tem por objetivo avaliar a aptidão para 



determinado uso da terra.  De Biasi, na sua metodologia, sugere cinco classes de 

declividade, estas podem ser visualizadas no quadro 04.

Classes Limitação de uso
 < 5 % Limite urbano industrial, internacionalmente utilizado, quando próximos 

a cursos d' água são regiões susceptíveis de enchentes e problemas de 
drenagem, representa áreas de terrenos planos e muito suaves, tendo 
solo arável que suporta maquinários.

5 – 12% Propício  a  mecanização  sendo  o  limite  máximo  para  tal, 
estabelecimento de rodovias e áreas residuais,  apresenta restrição a 
irrigação e o controle da erosão já se torna necessário.

12 - 30% Limite  máximo  para  instalação  urbana  exige  infra-estrutura  de  alto 
custo, muito íngreme para cultivos necessitando cultivos em curvas de 
nível com cuidados especiais para o controle da erosão.

30 – 47 % Só  será  permitida  a  realização  de  corte  raso,  a  partir  do  qual  a 
exploração só será permitida se sustentada por cobertura de floresta, 
apresenta sérios problemas de erosão e instabilidade de vertentes, pois 
as vertentes são fortemente inclinadas não podendo ficar sem cobertura 
vegetal.

> 47 % Não é permitido derrubada de floresta, só sendo tolerada a extração de 
toras, quando em regime de utilização racional, que vise o rendimento 
permanente.

Quadro 04: Classes de declividade, segundo De Biasi, 1970.
Org: VIERA, E., G., fevereiro de 2008.

Para  a  elaboração  do  mapa  de  declividade,  inicialmente  baseado  na 

digitalização das curvas de nível, com eqüidistâncias de 20 m, criou-se uma grade 

triangular (TIN), que serviu de base para a geração do referido mapa.  Na grade 

triangular, cada polígono que forma uma face do poliedro é um triângulo. Os vértices 

do triângulo são geralmente os pontos amostrados da superfície. Esta modelagem, 

considerando as arestas dos triângulos, permite que as informações morfológicas 

importantes, como as descontinuidades representadas por feições lineares de relevo 

(cristas)  e  drenagem  (vales),  sejam  consideradas  durante  a  geração  da  grade 

triangular,  possibilitando  assim,  modelar  a  superfície  do  terreno  preservando  as 

feições geomórficas da superfície. (INPE, 2006).

Após, gerou-se a grade retangular, que serviu para fazer o fatiamento das 

classes de declividade. O fatiamento gera uma imagem temática a partir  de uma 

grade  retangular,  que  representa  mais  fielmente  o  relevo.  Cada  fatia  deve  ser 

associada a uma classe temática definida no banco de dados, estabelecendo as 

diferente classes de declividade para o Município.



Com o mapa de declividade pronto, partiu-se para a confecção do mapa de uso 

da terra.  O mapa de uso da terra  foi  elaborado baseado na imagem de satélite 

CBERS – 2B, orbita ponto igual a 233/160, datada em 23/12/2007.

3.5 Processamento digital de imagem

Entende-se  por  processamento  digital  de  imagens a  manipulação de  uma 

imagem por  computador,  de  modo que a  entrada  e  a  saída  do  processo  sejam 

imagens. Por comparação, na disciplina de reconhecimento de padrões, a entrada 

do processo é uma imagem e a saída constitui-se numa classificação ou descrição 

da mesma. Já a área de gráficos por computador envolve a geração de imagens a 

partir de descrições das mesmas.  O objetivo de se usar processamento digital de 

imagens é melhorar o aspecto visual de certas feições estruturais para o analista 

humano e  fornecer  outros  subsídios  para  a  sua  interpretação,  inclusive  gerando 

produtos  que  possam  ser  posteriormente  submetidos  a  outros  processamentos. 

(INPE, 2006).

O processamento digital de imagens permite analisar uma cena nas várias 

regiões do espectro eletromagnético, o que possibilita a integração de vários tipos 

de dados registrados.

As imagens utilizadas foram obtidas através do satélite CBERS-2B, com as 

bandas 1, 2, 3, 4 e 5, em formato TIFF, e convertidas para o formato GRIB pelo 

módulo Impima do aplicativo SPRING 4.2, o qual importou as imagens já no formato 

GRIB. Utilizou-se as bandas 3, 4 e 5 para a realização do trabalho.

3.6 Classificação digital de imagem

A classificação digital de imagens é o processo de extração de informação 

sobre as mesmas para se reconhecer padrões e objetos homogêneos. Os métodos 

de  classificação  são  usados  para  mapear  áreas  da  superfície  terrestre  que 

apresentam um mesmo significado em imagens digitais.   Ela  é feita  de maneira 



automatizada,  buscando-se  encontrar  as  áreas  de  cada  uso  e  sua  localização, 

através  de  áreas  de  treinamento  pré-selecionadas.  Efetuou-se  uma classificação 

não supervisionada para obter um número aproximado de classes significativas que 

foram  confirmadas  a  campo.  Após  a  classificação  não  supervisionada  que 

determinou cinco classes de uso da terra, realizou-se a classificação supervisionada, 

onde as classes de uso da terra são identificadas e diferenciadas uma das outras 

pela resposta espectral.

O  mapeamento  das  classes  temáticas  é  a  última  etapa  do  processo  de 

classificação, onde serão obtidos os mapas de uso da terra e de conflito, permitindo 

a análise tanto quantitativa quanto qualitativa do município de Silveira Martins. 

As  classes  de  uso  da  terra  foram  elaboradas  com  base  no  objetivo  do 

trabalho. Neste sentido, identificou-se  as seguintes classes: florestas, área urbana, 

lâmina de água, campos, solo exposto.

 A classe  das  florestas  abrange  áreas  com  vegetação  de  porte  médio  e 

grande,  arbóreo  e  arbustivo.  Esta  categoria  compreende  as  matas,  capoeiras, 

floresta nativa e exótica, reflorestamento. 

 A área urbana compreende a sede do município apenas, as localidades não 

foram  consideradas.  A  lâmina  de  água  abrange  todos  os  recursos  hídricos, 

representados pelos rios, arroios, sangas e açudes. 

Para a classe do campo considerou-se áreas permanentemente cobertas por 

gramíneas,  vegetação  herbácea,  áreas  de  lavouras  em  pousio  e  vegetação  de 

pequeno  porte.  Nesta  classe  englobou-se   as  áreas  agricultáveis  onde  foram 

considerados  as  áreas  utilizadas  para  cultivos  agrícolas,  tanto  anuais  como 

temporários. No solo exposto considerou-se as lavouras em pousio, voçorocas.

 As classes foram individualizadas por meio digital e, posteriormente, sofreram 

alguns ajustes manuais devido a ocorrência de ruídos na composição da imagem. 

3.7 Trabalho de campo

O trabalho de campo teve como objetivo tirar dúvidas das etapas anteriores, 

para o trabalho. Realizou-se uma saída de campo, no mês de dezembro de 2008, 

com o  intuito  de  visualizar  todo  o  município  de  Silveira  Martins,  identificando  e 



registrando fatos significativos do Município. Percorreu-se e atualizou-se todas as 

estradas de Silveira Martins, na realização do trabalho de campo.



          4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Base cartográfica

Ao  elaborar  a  base  cartográfica  para  o  município  de  Silveira  Martins/RS, 

compilou-se duas cartas topográficas, associadas às imagens do satélite CBERS-

2B,  com  a  digitalização  da  rede  de  drenagem,  da  rede  viária,  dos  limites 

administrativos e da área urbana do Município, conforme figura 10. 

Figura 10: Base cartográfica do município de Silveira Martins/RS 
Elaboração: VIERA, E. G.; CIROLINI, A .

A rede de drenagem do município de Silveira Martins é constituída por arroios, 

como o Arroio dos Veados e dos Gatos, os quais se encontram na região Sul e 

Sudeste do Município, nas localidades de Val Feltrina, Val de Buia; o Arroio Lobato e 

Guardamor fazendo divisa com os municípios de Ivorá, Faxinal do Soturno e Júlio de 

Castilhos ao Norte e Noroeste, nas localidade de Linha Quarta Norte e Linha Seis 

Norte; o Arroio Divisa drena em direção a Vale Vêneto; possuindo também, diversas 



sangas,  rios e açudes que são utilizados pelos agricultores para a irrigação das 

lavouras  em  períodos  de  estiagens.  Vale  ressaltar  que  Silveira  Martins  é 

contemplado com duas sub-bacias hidrográficas, a do Rio Soturno e do Rio Vacacaí, 

ambas pertencentes ao sistema Jacuí-Guaíba.

A rede viária do município é composta por uma estrada estadual, a RS 304, 

que liga a cidade de Santa Maria a sede do Município, e por estradas municipais que 

ligam a  sede  as  quinze  localidades  do  interior.  As  estradas  municipais  não  são 

pavimentadas, mas estão em bom estado de conservação, como podemos observar 

na fotografia 03, sendo que a estrada, das localidades de Linha Duas Norte e de 

Linha Base, na área em que se encontra o centro comunitário, é de paralelepípedo. 

       Fotografia 03: Estrada municipal de Silveira Martins/RS
       Fonte: Trabalho de campo, dezembro de 2008.
       Org: VIERA, E. G. 2008.

A área urbana do Município compreende ruas asfaltadas com paralelepípedo, 

onde se encontra o centro administrativo; o comércio; a assistência médica, jurídica 

e policial; o colégio estadual com ensino médio completo e pontos turísticos como a 

igreja matriz, a arquitetura local com características da imigração italiana, a praça 

Giuseppe Garibaldi, o quiosque e o centro cultural. (Fotografia 04 e 05).



Fotografia 04: Quiosque do Município                        Fotografia 05: Igreja matriz de Silveira Martins
Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008                    Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008
Org: VIERA, E.G., 2008                                              Org: VIERA, E.G., 2008

4.2 Mapa hipsométrico

Com o mapa hipsométrico  podemos conhecer a variação da topografia de 

uma determinada área,  através da representação de sua altimetria. A hipsometria 

estuda as interrelações que existem em um local e indica a proporção ocupada por 

determinada área da superfície terrestre em relação às suas variáveis. 

O  mapa  hipsométrico  representa  a  altimetria  da  área  e  foi  elaborado 

utilizando-se o aplicativo SPRING 4.2 onde gerou-se o modelo numérico do terreno 

através  de  uma  grade  com  cotas  altimétricas.  Fez-se  o  fatiamento  em  faixas, 

gerando  curvas  de  nível  com eqüidistância  de  20m,  onde  o  intervalo  altimétrico 

resultante, do Município, foi de 80 até 500m. Com isso, obtiveram-se cinco classes 

altimétricas com intervalos de 20m de altura para a primeira classe e de 100m de 

altura  para  as  demais  classes,  as  quais  foram  quantificadas  e  distribuídas 

espacialmente na representação cartográfica na figura 11.



Figura 11: Mapa hipsométrico do município de Silveira Martins/RS 
Elaboração: VIERA, E., G.; CIROLINI, A .

No  que  se  refere  ao  mapa  hipsométrico,  nota-se  que  as  áreas  mais 

significativas,  que  apresentam  maior  área,  estão  situadas  acima  de  400m  de 

altitude. A faixa altimétrica de 400 – 500m de altitude é a que apresenta maior área 

no Município,  com mais de 57% da área total,  que eqüivale a 6929,31 hectares, 

abrange as localidades de Linha Duas Norte, Linha dos Mantuanos, Vila Cattani, 

Linha Base, Marco 50, Linha Quarta Norte, Linha Segatto. A classe de 300 – 400m é 

a segunda mais representativa, com mais de 23% da área total de Silveira Martins, e 

2863,64ha. No trabalho de campo observou-se que há muitas florestas nativas nas 

altitudes superiores a 350m, fato que pode ser explicado pelo difícil acesso para o 

local, o que mantém preservada a floresta.

A faixa que compreendem 80 a 300m representam, aproximadamente, 18% 

da área total, com um total de 2247, 45 ha.

No quadro 05 pode-se observar as classes altimétricas e as áreas em ha.



Classes altimétricas (m) Área em hectare (ha) Porcentagem (%)
 80 - 100  23, 70 0,20
100 - 200 799, 98 6,64
200 - 300 1423,47 11,82
300 - 400 2863,64 23,77
400 - 500 6929,31 57,53

Quadro 05: Classes altimétricas através do Aplicativo SPRING 4.2
Org: VIERA, E. G. 2008.

O Município  apresenta  altitudes  que  variam de  80  a  500m,  apresentando 

relevo acidentado. Geomorfologicamente, situa-se na transição entre a Depressão 

Central e o Rebordo do Planalto. O relevo da região de Silveira Martins apresenta-se 

ao norte, o planalto que se caracteriza por altitudes superiores a 400m, e relevo 

suavemente  ondulado.  O  rebordo  do  planalto,  montanhoso  e  com  escarpas 

abruptas, onde são comuns vales estreitos em forma de “V”, com altitudes de 200 a 

400m  e  a  Depressão  Central,  com  altitudes  inferiores  a  150m,  planas  ou 

suavemente onduladas,  formando as  conhecidas  “coxilhas sedimentares”  (Müller, 

1970), como podemos observar nas fotografias 06, 07, 08 e 09.

Fotografia 06:  Relevo montanhoso – Linha 
Seis Norte
Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.
Org: VIERA, E. G. 2008.

Fotografia 07: Relevo em forma de coxilha - 
Linha dos Mantuanos
Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.
Org: VIERA, E. G. 2008.

Fotografia 08: Relevo  ondulado-Linha Duas
Fonte; Trabalho de campo, dez de 2008.
Org: VIERA, E. G. 2008. 

Fotografia 09: Relevo montanhoso–Val  Feltrina
Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.
Org: VIERA, E. G. 2008.



    4.3 Mapa clinográfico

O mapa de declividade do terreno constitui-se num instrumento de apoio a 

estudos  de  potencialidade  de  uso  agrícola  de  uma  determinada  área,  quando 

correlacionado a outros tipos de fenômenos geográficos inerentes à topografia.

As  cartas  de  percentagens  de  declividade  são  consideradas  como  um 

documento básico para os planejadores regionais, com múltiplas utilizações também 

nos estudos de estrutura agrária e da geomorfologia, além de apresentar vantagens 

de melhor  visualizar  a  declividade das  vertentes  e melhor  realçar  as  áreas  com 

declividades homogêneas. 

A figura 12 representa o mapa de declividade do município de Silveira Martins 

e suas respectivas classes, baseadas na metodologia empregada por  De Biasi. 

  Figura 12: Mapa de declividade do município de Silveira Martins
  Elaboração: VIERA, E., G.; CIROLINI, A .

No município de Silveira Martins as áreas mais declivosas se localizam junto 



ao  Rebordo  do  Planalto,  o  que  demonstra  grande  suscetibilidade  das  terras  a 

problemas relacionados à erosão. Essas áreas são constituídas, na sua maioria, de 

escarpas acidentadas, não utilizáveis para agricultura e nem pecuária,  com solos 

poucos  profundos,  altamente  pedregosos,  pois  encontram-se  em  um  relevo 

montanhoso  e  íngreme.  Nestas  áreas  não  é  permitida  a  derrubada  de  floresta, 

apenas a extração de toras.

O  quadro  06 mostra  as  distribuição  das  classes  de  declividade,  suas 

respectivas áreas e percentagens no município de Silveira Martins.

Classes de declividade Área em hectares (ha) %
0 - 5% 7697,96 33

5 - 12% 2899,42 12
12 - 30% 6383,76 28
30 - 47% 3044,96 18

> 47% 2051,33 09
Quadro 06: Classes de declividade através do Aplicativo SPRING 4.2
Org: VIERA, E. G. 2008.

As classes de declive que variam de < 5% a 12% apresentam os melhores 

solos, e estão localizados nas localidades da Vila Cattani, Linha Base, Linha Duas 

Norte e Linha Quarta Norte. Estes solos são propícios para a mecanização, com 

alguns problemas de drenagem, onde se deve preservar as margens da rede de 

drenagem, as nascentes d' água, apresenta, também, limitações relacionadas com a 

fertilidade,  a  presença  de  pedras  e  alguns  riscos  de  erosão.  Possuem  terras 

cultiváveis e culturas anuais adaptadas, com a utilização de uma ou mais práticas de 

manejo e uso da terra. Na classe de 5 a 12% há a presença de uma declividade 

moderada, característico de coxilhas.

As áreas  em declive  entre  12  a  30%,  que representa  28% das  terras  de 

Silveira  Martins,  apresentam  solos  de  melhores  características,  não  possuindo 

grandes extensões, são um pouco íngremes, sendo que para o cultivo necessita-se 

de um controle com relação a erosão. Apesar de não ser indicada para cultivos, 

nota-se  que  estas  são  as  principais  áreas  utilizadas  pelos  agricultores,  mesmo 

necessitando de práticas intensivas no controle de erosão. O cultivo das espécies é 

feitas com tração animal, devido à inclinação do local. Permite o cultivo de culturas 

permanentes sem restrição, reflorestamento, podendo ser extraído lucro financeiro 



com a exploração florestal.

A classe de declividade que engloba 30 a 47% apresenta 18% das terras do 

município. Há uma restrição ao uso, não podendo ser utilizadas em culturas anuais, 

onde é permitida apenas a realização de corte raso, apresenta sérios problemas de 

erosão e instabilidade das vertentes.  Observa-se que há uma aptidão adequada 

para a silvicultura ou pastagens naturais. São áreas constituídas, na sua maioria, de 

um relevo acidentado não utilizável para a agricultura, necessitam de cuidados no 

que se  refere  ao controle  da  erosão,  pelas  suas limitações de uso.  Esta  classe 

determina  o  limite  máximo  para  o  corte  raso  de  vegetação,  as  terras  que  se 

enquadram nesta classe devem ser utilizadas apenas em reflorestamento, cultivo de 

vegetação permanente, visando minimizar a ação do homem.

A classe com declive maior de 47%, caracterizado por 9%  da área total do 

Município, é de relevo montanhoso, onde não é permitido a derrubada das florestas, 

apenas a extração de toras. 

4.4 Mapa de uso da terra

O uso da terra pode ser entendido como a forma pela qual o espaço está 

sendo  ocupado  pelo  homem.  As  práticas  de  gestão  e  uso  da  terra  têm grande 

impacto nos recursos naturais,  como a água, solo,  nutrientes,  plantas e animais. 

Informações sobre o uso da terra pode ser usada para desenvolver soluções para a 

gestão  de  problemas  relacionados  aos  recursos  naturais.  Neste  sentido,  o 

levantamento do uso da terra tem significativa importância, na medida em que os 

efeitos do uso desordenado causam deterioração ao meio ambiente. Os processos 

de erosão intenso, as inundações, os assoreamentos de reservatórios e cursos d' 

água são conseqüências do mau uso da terra.

A atualização do uso da terra e sua distribuição espacial são essenciais para 

o manejo eficiente dos recursos agrícolas e florestais,  para que suas tendências 

possam ser bem analisadas.

Para a análise do mapa de uso da terra no município de Silveira Martins, foi 

utilizada a imagem do satélite CBERS-2B do ano de 2007 para depois realizar a 

classificação digital. Com isso foi possível quantificar e analisar o seu uso, conforme 



mostra a figura 13.

Figura 13: Mapa de uso da terra no município de Silveira Martins
Elaboração: VIERA, E., G. ; CIROLINI, A .

No quadro abaixo podemos observar a quantificação das classes de uso da 

terra, juntamente com suas áreas avaliadas.

Classes de uso da terra Área (ha) Àrea (%)
Floresta 6360,96 53
Campo 4714,12 40

Solo Exposto 514,88 5
Àgua 413,28 2
Total 12003,24 100

Quadro 07: Classes de uso da terra através do aplicativo SPRING 4.2
Org: VIERA, E. G. 2008.

Observando-se o quadro 07, nota-se a presença significativa da classe de uso 

da  terra,  classificada  como  floresta,  correspondendo  a  53%  da  área  total  do 

Município, o que pode ser explicado  pelo relevo acidentado do local.  A  vegetação 

se  encontra,  principalmente,  nas  áreas  de  declive  acentuadas  impossibilitando, 

assim, a prática da agricultura e pecuária, pois dificulta a mecanização e com isso, 



as áreas de florestas são preservadas, como pode-se observar nas fotografias 10 e 

11.  As florestas encontram-se, em grande parte, próximas as nascentes dos arroios, 

tornando-se preservadas, mais pelos impedimentos físicos de difícil acesso do que 

pela consciência e por políticas de preservação. 

Neste  sentido,  Rocha  (1997)  diz  que apesar  dos  solos  de  mata  ser  mais 

férteis, a topografia constitui-se numa limitação do uso destes solos, pois o excesso 

de declividade determina o aceleramento da erosão da camada fértil. Sendo assim, 

a topografia pode ser um fator limitante para o desmatamento e, conseqüentemente, 

limita a expansão do espaço agrícola.

Nota-se, também, nas florestas, áreas de regeneração, muitas delas devido 

ao abandono de áreas cultivadas, ou então pela sucessão vegetal de corte raso de 

floresta.  Esta classe é representada por áreas de vegetação de médio e grande 

porte, como a capoeira, matas de galerias, floresta nativa e exótica, reflorestamento, 

regeneração.

No que se refere às áreas de floresta plantada (eucaliptos, pinus, araucárias, 

cedros),  percebeu-se,  durante  o trabalho de campo,  que é uma atividade pouco 

praticada no Município, quase inexistente.

Fotografia 10: Floresta nativa – Val Feltrina                    Fotografia 11: Floresta nativa- Val de Buia
Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.                        Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.
Org: VIERA, E. G. 2008.                                                  Org: VIERA, E. G. 2008.

Segundo a EMATER, a floresta nativa do Município tem diminuído, isso se 

deve, na grande maioria, ao avanço da fronteira agrícola, como Silveira Martins tem 

uma estrutura fundiária caracterizada como minifúndio, onde as propriedades são de 

tamanho  relativamente  pequeno,  a  grande  maioria  não  ultrapassando  os  50 

hectares, os agricultores desmatam a floresta para cultivar, principalmente para as 



culturas da batataI inglesa, milho e feijão, que não necessitam de áreas planas para 

o cultivo.

Os campos correspondem a 40% da área total do Município. Localizam-se, 

principalmente, nas coxilhas, sendo considerado nesta classe  o campo nativo e/ou 

pastagem  implantada,  onde  tem  a  ocorrência  de  gramíneas,  vegetação 

subarbustiva, áreas de lavouras em pousio e lavouras. Os campos encontram-se 

dispersos por  todo o Município,  ocupando desde os topos de morros,  até  locais 

planas. 

As pastagens se localizam em áreas, normalmente, comprometidas onde a 

topografia favorece á erosão do solo, baixa fertilidade do solo, ou ainda em locais 

onde o uso contínuo para a agricultura agrava o processo de erosão dos solos, 

fazendo com que fiquem inaproveitáveis ao desenvolvimento dos cultivos agrícolas. 

As áreas improdutivas são convertidas em potreiro, onde os agricultores aproveitam 

para a criação de gado bovino, ovino, responsáveis pela renda familiar, subsistência 

e como complemento da atividade agrícola, como observa-se na fotografia 12 e 13.

Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008. 
Org: VIERA, E. G. 2008.

Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.
Org: VIERA, E. G. 2008.

A classe  campo engloba,  também, as áreas agricultáveis do município  de 

Silveira Martins.

O  Município  era,  praticamente  todo,  coberto  por  florestas  na  época  da 

colonização,  diminuindo  consideravelmente  devido  a  ocupação  humana,  e 

conseqüentemente agrícola.  Neste sentido, Rocha (1997, p. 182) salienta que “ com 

o avanço da ocupação agrícola, os colonos procuraram áreas para suas lavouras, 

ocupando  muitas  vezes  as  não  propícias,  derrubando  matas  em  áreas  mais 



acidentadas ou ao longo dos rios, por serem zonas mais férteis acarretando com 

isso a transformação dos rios...”.

 A formação/plantação das lavouras deu-se a custa do desmatamento em 

áreas de declividade acentuada, pedregosidade e estão susceptíveis à erosão. Os 

proprietários, na sua maioria, não adotam técnicas de controle à erosão. 

Muitos agricultores se vêem obrigados a desmatar parte, ou em alguns casos, 

toda  a  área  de  sua  propriedade  devido  ao  pequeno  tamanho  da  mesma  para 

cultivarem  suas  lavouras,  subindo  em  muitos  casos  os  morros,  e  com  isso 

desmatando áreas de florestas.

Silveira  Martins  tem  como  base  uma  economia  que  gira  em  torno  das 

atividades agropecuárias, centrada em torno do cultivo da batata inglesa (atingindo 

73,20% em relação  as  outras  culturas),  milho,  feijão,  e  em menor  quantidade  o 

cultivo  do  fumo,  nas  localidades  de  Linha  Seis  Norte  e  Val  Veronês,  a  uva  e 

hortifrutigranjeiros na localidade de Val Feltrina. (EMATER, 1996).

 A estrutura fundiária é caracterizada pela pequena propriedade (conforme o 

módulo rural, é considerado pequena propriedade quem possui de 1 a 4 módulos, o 

que  corresponde a 100ha,  pois  cada módulo  rural  equivale  a 25ha),  estas não 

ultrapassam  os  100ha,  havendo  uma  concentração  de  propriedades  com  área 

menor que 20ha, como podemos observar no quadro abaixo.

Área total 
(ha)

Estabelecimento 
(nº)

% Área ocupada 
(ha)

%

  Até 10 114 23,8        768 6,00
11-20 153 32,0         2.355 20,40
21-30 84 17,6         2.208 19,20
31-40 48 10,1         1.707 14,80
41-50 35    7,3         1.573 13,60

  51-100 44    9,2         2.946    25,03
> 101 0    0,0 0    0,00
Total 478 100         11.527 100,00

Quadro 08: Estrutura fundiária do município de Silveira Martins, 1985.
Fonte: IBGE: Censo Agropecuário do Rio Grande do Sul - 1985
Org: VIERA, E. G., fevereiro de 2008.

Os principais  produtos  cultivados  são  a  batata-inglesa,  soja,  milho,  feijão, 

fumo, seguido de outros produtos mais para a subsistência como cana-de-açúcar 

(que serve para alimentar o gado, fazer o açúcar mascavo, cachaça, derivados da 

cachaça), mandioca, alfafa e azevém (para alimentar o gado).



Segundo a EMATER (1996), a cultura da batata inglesa constitui-se na maior 

fonte  de  renda,  absorvendo,  na  maioria  das  vezes,  mão-de-obra  familiar, 

necessitando,  muitas  vezes,  da contratação de diaristas ou da troca de serviços 

entre os próprios vizinhos no período da colheita. Logo após a colheita da batata 

inglesa, os produtores aproveitam que a terra está adubada e para a plantação da 

soja, podendo ser observado esta atividade na fotografia 14. Os agricultores utilizam 

adubos  químicos,  fertilizantes  e  agrotóxicos,  que  poluem  o  solo,  ar,  águas 

superficiais e subterrâneas.  

Na cultura da soja, predomina o plantio direto, que é a técnica de semeadura, 

na  qual  a  semente  é  colocada  no  solo  não  revolvido  (sem  prévia  aração  ou 

gradagem leve niveladora) usando semeadeiras especiais.  Um pequeno sulco ou 

cova é aberto com profundidades e larguras suficientes para garantir a adequada 

cobertura  e  contato  da  semente  com  o  solo, (Fotografia  15).  Em  algumas 

propriedades  ainda  não  é  utilizada  a  técnica  do  plantio  direto,  ficando  o  solo 

descoberto entre a colheita e o plantio da próxima cultura, facilitando a ocorrência da 

erosão da camada mais fértil do solo e colaborando com o assoreamento do leito 

dos rios.  

A plantação do milho é também feita  pelo  plantio  direto,  com exceção de 

locais mais íngremes onde é feito pelo modo tradicional, com uma máquina própria. 

O milho, na maioria dos locais que se produz, serve para a subsistência (para a 

alimentação dos animais, para a fabricação da farinha de milho) e o excedente é 

vendido para as cooperativas e/ou granjas de cidades vizinhas.

A localidade  de  Val  Feltrina  se  destaca  pelo  cultivo  da  uva,  onde  cada 

morador tem seu parreral para o consumo e para a venda, na forma  in natura  ou 

então derivados da uva, como chimia,  licor,  entre outros.  A atividade envolve 26 

famílias  em uma área de 60 ha,  ocupando mão-de-obra exclusivamente familiar. 

(Fotografia 16).

Em algumas propriedades das localidades de Linha Seis Norte e Val Veronês 

têm a produção do fumo em corda em pequena escala. São pequenas lavouras nas 

encostas, tendo como a mão-de-obra familiar, estas famílias dedicam-se, também, a 

criação de gado, a plantação de milho e feijão. (Fotografia 17).



  

Fotografia  14:  Plantação  de  soja  e  batata         Fotografia  15:  Plantio  direto  de  soja-  Linha 
inglesa–Linha Base              Duas     
Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.                         Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.
Org: VIERA, E. G. 2008.                                                   Org: VIERA, E. G. 2008.

Fotografia 16: Parreral – Val Feltrina                         Fotografia 17: Plantação de feijão- Linha 6 Norte
Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008.                    Fonte: Trabalho de campo, dez de 2008. 
Org: VIERA, E. G. 2008.                                             Org: VIERA, E. G. 2008.  
                                            

A  maioria  dos  produtores  do  Município  são  proprietários,  havendo 

arrendatários,  posseiros  ou  ocupantes.  Os produtores  que cultivam produtos  em 

terras fora  do  Município  somam-se  a  30% dos  produtores,  estes  arrendam nos 

município de Santa Maria, Restinga Seca, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine 

e Júlio de Castilhos.

No que se refere a aptidão agrícola, a maioria das terras do Município, o que 

eqüivale a 50,1%  são terras sem aptidão agrícola, podendo ser destinadas somente 

para a preservação da flora e fauna,  por apresentarem declividade superior a 45%. 

29,7% das terras são regulares para a lavoura, são solos mediamente profundos, 

bem  drenados  e  com  elevado  gradiente  textural  entre  os  horizontes  A  e  B. 

Aproximadamente 10,05% são terras inaptas para a lavoura e pastagem plantada, 

sendo  aptas  para  a  silvicultura  e  pastagem  natural.  O  restante  das  terras  do 



Município apresenta aptidão regular para a lavoura.

As áreas de topografia mais acidentadas estão sendo mantidas como área de 

preservação ambiental e agricultura de subsistência, com culturas de milho e feijão. 

Grande parte da área do município de topografia mais suave, situado no Planalto é 

explorada com a cultura da batata inglesa. As planícies da Depressão Central são 

utilizadas  para  o  cultivo  do  arroz  irrigado,  mas  estas  abrangem  apenas  uma 

pequena área no extremo sul do município de Silveira Martins. 

A classe de solo exposto perfaz uma área de 5%, correspondendo a solos em 

pousio,  áreas  abandonadas,  áreas  preparadas  para  plantio,  voçorocas.  Como a 

imagem é do mês de dezembro as áreas preparadas para o plantio são para milho, 

soja e áreas onde está ocorrendo a colheita  da batata inglesa,  principal  produto 

agrícola do Município.

No  que  diz  respeito  a  classe  da  água,  ela  ocupa  2%  da  área  total  do 

município de Silveira Martins, englobando arroios, sangas, rios, açudes. Nota-se um 

grande número de açudes, destinados, principalmente, para as práticas agrícolas, 

onde os agricultores em períodos de secas irrigam suas lavouras, principalmente de 

batata inglesa e soja.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho analisou o município de Silveira Martins, e para a compreensão da 

organização espacial existente utilizou-se a tecnologia proporcionada por meio das 

técnicas  de  geoprocessamento,  contribuindo  na  elaboração  dos  mapas, 

possibilitando  conhecer  projeções  por  meio  de  mapas  temáticos  como  a  base 

cartográfica, a hipsometria, a clinografia, o uso do solo.

O Sistema de Informação Geográfica apoiado na técnica de coleta de dadoso 

por Sensoriamento Remoto e ao processamento digital de imagens permite alcançar 

índices  de  desenvolvimento  em  determinada  escala  temporal,  como  principal 

característica tem-se a diversidade de fontes geradoras e formatos apresentados, 

podendo  ser  armazenados,  manipulados  e  analisados  sob  um banco  de  dados 

georreferenciados digitalmente.

O Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING) 

possibilitou  uma representação  real  das  variáveis  utilizadas,  permitiu  conhecer  a 

dinâmica da paisagem do local. Conhecer a hipsometria e a clinografia foi importante 

para compreender a dinâmica do uso da terra antes mesmo de fazer a classificação 

digital.

O  levantamento  do  uso  da  terra  em  determinado  local  é  de  grande 

importância,  pois  avalia as alterações provocadas pelo  homem e possibilita  uma 

utilização racional de uma determinada área.

O mapa hipsométrico, com cinco classes altimétricas quantificadas, permitiu 

destacar que o Município apresenta  maior área na faixa altimétrica de 400 a 500 

metros, sendo bem característico as áreas com declive significativo.

A análise do mapa clinográfico permitiu que os valores fossem agrupados em 

cinco classes de declividade, seguindo a classificação proposta por De Biasi. Como 

resultado obteve-se o predomínio  da classe 0 - 5%, abrangendo 33% da área total 

do Município.

O município de Silveira Martins caracteriza-se pelo predomínio de pequenas 

propriedades rurais originadas do modelo de ocupação da época, onde o imigrante 

italiano recebia um lote, totalmente recoberta por florestas, sendo o primeiro passo, 

o desmatamento para a prática da agricultura. 

Os principais cultivos são batata inglesa, a soja, e o milho, plantados com uso 



de adubos químicos,  fertilizantes e agrotóxicos, desta forma,  poluindo o solo,  ar, 

águas superficiais e subterrâneas. Em algumas propriedades ainda não é utilizada a 

técnica do plantio direto, ficando o solo descoberto entre a colheita e o plantio da 

próxima cultura, facilitando a ocorrência da erosão da camada mais fértil do solo e 

colaborando com o assoreamento do leito dos rios. 

Os locais onde ocorre a erosão são principalmente nas lavouras com manejo 

inadequado e em campos de pecuária,  onde o gado com o pisoteio  favorece a 

erosão e a formação de voçorocas.  A erosão acaba levando para os córregos e 

arroios  a  terra,  galhos  e  até  lixo,  causando  assoreamento  do  leito  e 

conseqüentemente há uma diminuição da capacidade de escoamento, que acaba 

ocasionando risco de inundação nas áreas mais baixas.

Constatou-se que o Município de Silveira Martins, apresenta restrições quanto 

ao  uso  da  terra,  principalmente  pela  presença  de  declividade  acentuada,  solos 

inadequados, o que limita a utilização agrícola.

 Observou-se que, em locais não propícios para a agricultura, os produtores 

estão transformando essas glebas em áreas de preservação ou de pastagem.

Sugere-se a necessidade da adoção de políticas voltadas para manutenção e 

sustentabilidade ambiental do Município, restringindo, ou sugerindo outras formas de 

ocupação nos locais onde ocorrem uso inadequado do solo.



REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

AMARAL,  G.  Princípios  de  sensoriamento  remoto.  In:  SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE GEOPROCESSAMENTO. 1990, São Paulo.  Anais...  São Paulo: 
USP, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 1990. p. 27 – 36. 

ASSAD, M. L. L. Sistema de Informação na avaliação da aptidão agrícola de 
terras.  In:  ASSAD,  E.  D.  &  SANO,  E.  E.  Sistema  de  Informação Geográfica. 
Aplicações na Agricultura. Planaltina. EMBRAPA-CPAC, 1993. 

BATISTA, K. M.  Silveira Martins: Uma analise da vivência educacional no 
contexto da Imigração Italiana. Universidade Federal de Santa Maria. Santa. Maria, 
1996. 

BONI, L.  A. de & COSTA, R. Os italianos no Rio Grande do Sul. 2 ed. Porto 
Alegre: Vozes, 1982. 

BUZAI,  G.  D.  &  DURAN,  D.  Ensinar  e  investigar  com  Sistemas  de 
Información Geográfica (SIG). 1997.

CÂMARA, G. Anatomia de Sistemas de Informação Geográfica:visão atual e 
perspectiva de Evolução. In: ASSAD, E .D & SANO, E.E. Sistema de Informações 
Geográficas.  Aplicações na Agricultura. Planaltina-Brasília:  EMBRAPA,  1993.p. 
13-38

CÂMARA, G. & MEDEIROS, J. S. Princípios básicos em Geoprocessamento. 
In: Sistema de Informação Geográficas Aplicações na Agricultura. 2ª ed. Serviço 
de produção de Informação – SPI. EMBRAPA – CPAC. Brasília, 1998. 

CASSOL, R. Zoneamento Ambiental elaborado com variáveis otimizadas 
estatisticamente, geradas por técnicas cartográficas. 1996. Tese (Doutorado em 
geografia humana). Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.

CENTENO, J. A . S. Sensoriamento Remoto e Processamento de Imagens 
Digitais. Curitiba:  Ed  Curso  de  Pós  Graduação  em  Ciência  Geodésicas, 
Universidade Federal do Paraná, 2003.

CHRISTOFOLETTI,  A  . Geomorfologia. 2ª  ed.  São  Paulo.  Ed.  Edgard 
Blucher. São Paulo. 1980.



CROSTA,  A.  P.  Processamento  digital  de  imagens  de  sensoriamento 
remoto. Campinas. IG/UNICAMP. 1992. 

Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural-  EMATER.  Plano 
plurianual de desenvolvimento agropecuário 1997-2000. Silveira Martins, 1997. 

DAVIS,  C;  CÂMARA,  G.;  MONTEIRO,  A .  M.  Introdução  á  ciência  do 
geoprocessamento. Inpe, v.1, 2002.

De Biasi, M.  Cartas de declividade: confecção e utilização.  Geomorfologia, São 
Paulo, n. 21, p. 8-12, 1970.

DUARTE, P. A . A cartografia básica. Florianópolis: Ed. UFSC, 1988. 

 EMPRESA BRASILEIRA DE  PESQUISA AGROPECUÁRIA -EMBRAPA . 
Procedimentos normativos de levantamentos pedológicos. Brasília. 1995.

        FELGUEIRAS, C. A . & CÂMARA, G. Sistema de informação geográficas do 
Inpe.  In:  ASSAD,  E.  D  &  SANO,  E.E.  Sistema  de  Informação Geográfica 
Aplicações na Agricultura. Planaltina. Brasília: EMBRAPA, 1993. p. 41 – 60.

FRANTZ, I. Et al. Planejamento ambiental através do Sensoriamento Remoto 
na área do distrito agropecuário do Amazonas. In: IV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
SENSORIAMENTO REMOTO. Manaus. Anais.1990.

FRIEDRICH,  J.  N.  Mapeamento  do  uso  da  terra  por  compartimento 
geomorfológico da sub-bacia da barragem Dona Francisca-RS com imagens 
muiltiespectrais TM do Landsat 5.  Monografia .  Universidade Federal de Santa 
Maria. Santa Maria, 1993.

GARCIA,  G.  J.  Sensoriamento  Remoto: Princípios  de  Interpretação  de 
Imagens. São Paulo: Nobel, 1982. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, Censo 
demográfico 2007. www.ibge.gov.br acessado em 25 de fevereiro de 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS  –  INPE.  Manual  do 
Usuário  SPRING  (Sistema  de  Processamento  de  Informações 
Georreferenciadas).  Disponível  em:  www.dpi.inpe.br/spring/usuario/indice. 
Acessado em 18 de novembro de 2008.

http://www.dpi.inpe.br/spring/usuario/indice


JOLY, F. A cartografia. São Paulo: Ed. Papiros, 1990. 

LEMOS, R. C. Levantamento de reconhecimento dos solos do estado do 
Rio Grande do Sul. Ministério da Agricultura. Boletim Técnico nº 30. 1973. 

MAY, M. A . C. Uso da terra no município de Santiago-RS analisado por 
aerofotogramas de 1975. Revista Ensino e Pesquisa. Santa Maria, nº 5, 1991.

MARQUES,  J.  Q.  A  .  et  al.  Manual  Brasileiro  de  levantamento  da 
capacidade de uso da terra. Esc. Técnico da Agricultura. III Aproximação, 1971.

MELLO, J. A . F. Direcionamento da ocupação da terra, pelo diagnóstico 
físico-conservacionista  das  sub-bacias  hidrográficas  dos  Rios  Alambari  e 
Sesmarias – Rezende/RJ. Santa Maria: UFSM. Monografia de Especialização em 
Interpretação de Imagens Orbitais e Sub Orbitais. (CEIIIOSO). 1992.

MOREIRA, M. A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e metodologia 
de aplicação. 1ª ed. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisa Espacial 
(INPE), 2001.

MORENO, J. A . Uso da terra, vegetação original e atual do Rio Grande do 
Sul. Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. p. 45-51. jan/dez. 1972.

MÜLLER, I. L.  Notas para o estudo da geomorfologia do Rio grande do 
Sul. Santa Maria : UFSM, 1970. 

NIMER, E. Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro, IBGE. Departamento de 
Recursos Naturais e Estudo ambiental. 2ªed. 1989.

NOVO, E. M. L. de M.  Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.  2ª 
ed. São Paulo. Edgard Blucher, 1992. 

PAREDES, E. A. Sistema de Informação Geográfica. São Paulo: ed. Èrica, 
1994.

PEREIRA, P. R. B. et al. Contribuição a geografia física do município de Santa 
Maria. Unidade de paisagem. In: Geografia, Ensino e Pesquisa. Departamento de 
Geociências. UFSM. Santa Maria. Vol. 3. Dez, 1989. p: 37-68.



RAFAELLI, J. A .  Análise das feições de dissecação do relevo na folha 
topográfica de São Pedro do Sul/RS. Monografia (Curso de Especialização em 
Interpretação de  Imagens Orbitais e Suborbitais). Universidade Federal de Santa 
Maria, Santa Maria. 2000

ROCHA, C.  H.  B. Geoprocessamento:  tecnologia transdiciplinar.   Juiz  de 
Fora, Minas Gerais. Ed do Autor, 2000. 

ROCHA,  J.  S.  M.  da.  Manual  de  projetos  ambientais.  Santa  Maria-RS. 
Impressa Universitária, 1997.

RODRIGUES,  M.  Introdução  ao  geoprocessamento.  In:  SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE GEOPROCESSAMENTO. 1990, São Paulo.  Anais...  São Paulo: 
USP, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 1990. p. 01 – 26. 

ROSA, R. Introdução ao Sensoriamento Remoto. 5ªed. Uberlândia. Ed. da 
Universidade Federal de Uberlândia. 2003. 

ROSA, R. & BRITO, J. L. S. Introdução ao Geoprocessamento: Sistema de 
Informação Geográfica. Uberlândia, 1996.

SANTOS, M. C. S. R. Manual de fundamentos cartográficos e diretrizes 
gerais  para  a  elaboração  de  mapas  geológicos,  geomorfológicos  e 
geotectónicos.1990.  

SARTORI,  M.da  G.  B.  Clima  e  percepção. 2000.  Tese  (Doutorado  em 
Geografia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.

SARTORI,  P.  et  al. Mapa  geológico  da  folha  de  Camobi  –  RS. 
Departamento de Geociências ,UFSM 1988.

SENDRA, J. B. Sistemas de Informacion Geografica. Madrid. Ed. Rialp, S. 
A . 1992

SILVA, A. de B.  Sistema de Informação Geo-referenciadas: conceitos e 
fundamentos. Campinas, SP: ed da Unicamp, 1999.



SILVA, R. M. da. Introdução ao Geoprocessamento conceitos, técnicas e 
aplicações. Novo Hamburgo: Feevale, 2007.

SOUZA,  B.  S.  de  P. Análise  ambiental  e  cartografia  do  uso efetivo  e 
preferencial da terra em fevereiro de 1992, através do Sensoriamento Remoto. 
Porto Alegre, UFRGS, 1996. (Dissertação de mestrado em Sensoriamento Remoto).

SPONCHIADO, B. A.  Imigração & 4ª Colônia: Nova Palma.  Santa Maria: 
Palloti, 1996. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA.  Estrutura e apresentação de 
Monografias, Dissertações e Teses – MDT. Santa Maria, 2005. 

VOLPI, J. C. Adequação do Uso Agrícola do Solo Rural do município de 
Estância Velha-RS. Porto Alegre: CPRM/METROPLAN, 1994.

WANBEKE, A . Thinking small in lond evolution is beautiful. In: BEEK, K, J; 
BURROUGH,  P.  A .;  MC  CORMAK,  D.  E.  (eds).  Procedings  of  international 
worshop on quantifield land evolution procedures. ITC, 1987.

WERLANG, K. M.  Capacidade de uso da terra na Bacia hidrográfica do 
Rio Arareau- Rondonópolis – MT. Dissertação de mestrado – Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1997.



ANEXO




