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RESUMO 
 
 

ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAGUARI 
– OESTE DO RS 

 
 

AUTOR: Vinicius Silveira dos Santos 
ORIENTADOR: Luís Eduardo de Souza Robaina 

 
 
No passar dos anos, e o crescente uso dos recursos naturais pela sociedade, faz-se 
necessário estudos que possam contribuir no planejamento ambiental adequado, para 
que a natureza não seja impactada de modo agressivo. Assim, são necessários 
estudos que possam viabilizar a utilização dos recursos naturais pelo ser humano de 
modo organizado, para que não impeça a dinâmica de evolução do relevo, e que a 
ação antrópica não seja determinante na degradação do ambiente. No processo de 
desenvolvimento dos estudos ambientais, as bacias hidrográficas começam a ser a 
unidade territorial de análise que melhor representa esses tipos de estudo. O 
zoneamento geoambiental pode ser caracterizado como um instrumento de auxilio no 
planejamento e ordenamento territorial, em escala local ou regional. O presente 
trabalho traz como objetivo geral realizar o zoneamento geoambiental da Bacia 
Hidrográfica do Rio Jaguari, localizada no oeste do Rio Grande do Sul, com intuito de 
fornecer informações referentes as aptidões e restrições de uso, ou seja, definir as 
potencialidades e fragilidades na área de estudo. A revisão bibliográfica apresenta as 
questões voltadas a Importância da Abordagem Sistêmica nos Estudos Ambientais, a 
Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, o Uso da Cartografia 
Geoambiental e das Geotecnologias nos Estudos Geoambientais e por fim o 
Zoneamento Geoambiental como uma contribuição ao planejamento ambiental. A 
metodologia tem como base a análise dos parâmetros físicos do relevo, litologias, 
tipos de solos e o uso e ocupação da terra, o pós-processamento dos dados 
envolvidos para a elaboração do zoneamento geoambiental. Para isso, em um 
primeiro momento, apresentou-se alguns resultados referentes aos elementos físicos 
do relevo, dando ênfase para a rede de drenagem e parâmetros do relevo. Em um 
segundo momento, analisou-se os demais parâmetros, como a litologia, solos, 
compartimentação geomorfológica e análise do uso e ocupação da terra. Por fim, 
definiu-se os quatro Sistemas Geoambientais e as setes Unidades Geoambientais, 
que contribuíram no Zoneamento Geoambiental da Bacia Hidrográfica Rio Jaguari. 
 
 
Palavras-chave: Estudos Ambientais. Bacia Hidrográfica.  Cartografia Geoambiental.  
Zoneamento Geoambiental. Potencialidades. Fragilidades.
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ABSTRACT 
 
 

GEOENVIRONMENTAL ZONING OF THE RIVER BASIN OF RIO JAGUARI - RS 
WEST 

 
 

AUTHOR: Vinicius Silveira dos Santos 
ADVISOR: Luís Eduardo de Souza Robaina 

 
 

Over the years, and the growing use of natural resources by society, studies are 
needed that can contribute to the proper environmental planning, so that nature is not 
impacted aggressively. Thus, studies are needed that can make the use of natural 
resources possible by the human being in an organized way, so that it does not impede 
the dynamics of evolution of the relief, and that the anthropic action is not decisive in 
the degradation of the environment. In the process of developing environmental 
studies, river basins begin to be the territorial unit of analysis that best represents these 
types of studies. Geoenvironmental zoning can be characterized as an instrument of 
assistance in planning and territorial planning, at a local or regional scale. The main 
objective of this work is to carry out the geoenvironmental zoning of the Jaguari River 
Basin, located in the west of Rio Grande do Sul, in order to provide information on the 
skills and restrictions of use, that is, to define potentialities and fragilities in the area of 
study. The bibliographic review presents the questions regarding the Importance of the 
Systemic Approach in Environmental Studies, the Hydrographic Basin as a unit of 
planning and management, the Use of Geoenvironmental Cartography and 
Geotechnology in Geoenvironmental Studies and, finally, Geoenvironmental Zoning 
as a contribution to environmental planning. The methodology is based on the analysis 
of the physical parameters of the relief, lithologies, soil types and land use and 
occupation, the post-processing of the data involved for the elaboration of 
geoenvironmental zoning. For this, at first, some results were presented referring to 
the physical elements of the relief, giving emphasis to the drainage network and relief 
parameters. In a second moment, the other parameters, such as lithology, soils, 
geomorphological compartmentalization and land use and occupation analysis were 
analyzed. Finally, the four Geoenvironmental Systems and the seven 
Geoenvironmental Units were defined, which contributed to the Geoenvironmental 
Zoning of the Jaguari River Basin. 
 
Keywords: Environmental Studies. Hydrographic basin. Geoenvironmental 
Cartography. Geoenvironmental Zoning. Potentials. Fragilities.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação sociedade e natureza, vem servindo de base para o desenvolvimento 

de diversos trabalhos científicos referentes a temática ambiental, pois o ser humano 

depende do ambiente natural para realizar suas atividades voltadas a sua 

subsistência. A exploração e alteração dos recursos naturais pelo ser humano, dá-se 

desde as primeiras civilizações, onde que os povos usavam técnicas de coleta e caça, 

para saciar suas necessidades e garantir a sobrevivência de sua espécie. Entretanto, 

a intensidade da exploração dos recursos naturais nesse período histórico não se 

compara ao momento contemporâneo, não somente pela quantidade de pessoas que 

vivem, mas pelo modo de uso dos recursos naturais. 

Destaca-se que a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, a 

sociedade começa a se concentrar nos centros urbanos, fazendo com que a natureza 

ainda não tocada pelo ser humano, comece a perder espaço, resultado da expansão 

das cidades. Nesse avanço das cidades, há consequentemente o crescimento da 

exploração e ocupação dos recursos naturais.  

Nesse período histórico a atividade industrial intensifica-se, fazendo com que 

as pessoas migrem da zona rural em direção à zona urbana, em busca de vagas de 

emprego, e principalmente faz com que o indivíduo ainda residente no campo, 

aumente sua produção para sanar a procura de alimentos nas cidades. 

Esse sistema econômico, dominado pelo capitalismo, onde empresas e 

industrias visam a obtenção do lucro, acabam extrapolando o limite de conservação e 

manutenção na natureza, influenciando a um desiquilíbrio ambiental.  

Nesse momento de expansão das cidades e apropriação da natureza, a 

Geografia possibilita realizar uma análise e discussão dessa relação homem e 

natureza, sendo esse processo o desencadeador da terminologia espaço geográfico.  

Para Santos (2002), o espaço geográfico é considerado como a soma 

indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se desenvolve. 

Nessa perspectiva, são necessários estudos que possam viabilizar a utilização 

dos recursos naturais pelo ser humano de modo ordenado, para que se não altere a 

dinâmica de evolução do relevo, e que a ação antrópica não seja determinante na 

degradação do ambiente. 
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Ao analisar as questões ambientais, devem-se discutir os fenômenos da 

superfície terrestre, a partir de sua natureza heterogênea, tendo em vista o diagnóstico 

das potencialidades e restrições ambientais de cada sistema, de maneira integrada. 

Esse tipo de estudo apresenta as interações entre processos e formas, que ao se 

agrupar formam uma paisagem complexa, com relações e inter-relações entre homem 

e natureza. 

Com o desenvolvimento tecnológico, houve o surgimento de diversas 

ferramentas que possibilitaram uma eficiência e rapidez no processamento de dados, 

contribuindo na solução de problemas voltado a conservação dos recursos naturais. 

No Brasil, por exemplo, a grande exploração dos recursos naturais acabou 

alterando a dinâmica natural do relevo, como por exemplo, o crescimento do 

desmatamento na região amazônica brasileira, sendo este originado pelo anseio de 

lucro de alguns indivíduos, atingindo a biodiversidade na região. 

O processo no acompanhamento do avanço do desmatamento, é auxiliado por 

imagens fornecida por satélites, que pós-processadas em softwares específicos para 

esse tipo de mapeamento, difundem inúmeras informações sobre a situação de 

determinada parte da superfície. 

Nos estudos geomorfológicos esse processo não é diferente. Devido a 

dinâmica natural da Terra e a forte influência da ação antrópica sobre o meio, onde 

realizam suas atividades individuais ou econômicas, o relevo apresenta-se em 

constante movimento e transformação de seus aspectos naturais, podendo-se 

acompanhar através dos mapeamentos a intensidade dos processos alteradores. 

Nesse processo, as novas tecnologias vêm ao encontro da necessidade do 

pesquisador analisar e interpretar o modo em que está ocorrendo as mudanças e a 

velocidade dos processos sobre o relevo, para que se possa desenvolver medidas de 

apoio para minimizar os impactos no ambiente. 

Dias (2014) destaca que as mudanças ambientais além de terem sua origem 

natural e que, além disso, também são influenciadas pela ação antrópica é um fato 

muito importante para a análise dos elementos que compõem a paisagem. A 

exploração acentuada dos recursos naturais, originam a degradação e alteração das 

formas naturais da paisagem, influenciando de maneira rápida na ocorrência de 

possíveis futuros desastres ambientais. 

Para Ross (1994) a fragilidade dos ambientes naturais frente às intervenções 

humanas é maior ou menor em função de suas características genéticas. Os 
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ambientes naturais se mostravam em um estado de equilíbrio dinâmico até o momento 

em que as intervenções humanas passaram progressivamente a intervir cada vez 

mais intensamente na exploração dos recursos naturais.  

O relevo, superfície em que ocorre a interação entre o homem e a natureza, 

apresenta-se como temática fundamental para estudos ambientais, sendo o elemento 

caracterizador da paisagem.  

Segundo Verdum (2010), a definição de paisagem na geografia pode ser 

concebida como o conjunto das formas que caracterizam um determinado setor da 

superfície terrestre. 

Nesse processo, de desenvolvimento dos estudos ambientais, que possibilite a 

análise física do relevo e o modo de ocupação, e a partir disso delimitar porções do 

relevo com características homogêneas, com o auxílio de tecnologia voltada a ciência 

geográfica, como as geotecnologias, elaborar um produto final que possa contribuir 

em estratégias de conservação dos recursos naturais. 

Na concepção de Ross (1992), ao buscar dividir o terreno em unidades 

homogêneas, o campo da geomorfologia se estabelece categorias de tamanho, forma, 

idade e gênese, trabalhando com a identificação e cartografia de unidades distintas. 

Diante disso, os estudos geoambientais possibilitam uma análise detalhada das 

condições naturais em que o relevo se apresenta, contribuindo para o 

desenvolvimento de técnicas que possam minimizar os impactos ambientais. 

Para Menezes (2012), os estudos de natureza geoambiental possibilitam a 

caracterização de áreas quanto as suas aptidões e restrições ás atividades já em 

desenvolvimento e/ou prováveis de serem implantadas, além de indicar porções do 

terreno com graus de fragilidade marcante, e zonas de uma maior qualidade ambiental 

que possam ser preservadas. 

Esses estudos acabam contribuindo nas políticas públicas de órgãos gestores, 

por exemplo, como no planejamento e gestão, e no ordenamento territorial, pois a 

partir de um grande número de informações sobre um determinado local, essas 

podem ser utilizadas para atender a diversos usos e finalidades. 

Segundo Cabral (2014), a compartimentação ou zoneamento ambiental tem 

como finalidade à organização de determinada área em unidades com semelhanças 

quanto ás potencialidades de uso e ocupação, devido as condições atuais da área, 

referentes tanto as características físicas quanto as características de ação antrópica 

que constituirão sua dinâmica atual. 
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Ao se realizar a delimitação de zonas com características homogêneas, é 

possível identificar as porções do relevo quanto as aptidões para o uso, o que chama-

se de zonas com potencialidades, e restrições quanto ao uso, chamadas de zonas 

com fragilidades. 

A presente pesquisa está inserida dentro da temática geoambiental, com o 

objetivo de realizar o Zoneamento Geoambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Jaguari 

(BHRJ). A justificativa para a escolha da área de estudo, está relacionada a 

continuidade dos estudos na região Oeste do Estado do Rio Grande do Sul, pois se 

trata de uma das linhas de pesquisa do Laboratório de Geologia Ambiental 

(LAGEOLAM). 

Além disso, estudos na temática geoambiental, na região Oeste do Rio Grande 

do Sul, tem com o intuito fornecer um material cartográfico com informações sobre a 

bacia hidrográfica (aspectos físicos e sociais), pois a partir dela muitas pessoas são 

abastecidas em suas residências, com a água potável e retiram dela formas de 

manutenção a sua atividade familiar (na criação de animais e desenvolvimento da 

agricultura). 

Mapeamento em bacias hidrográficas diferem-se dos municípios, pois as 

mesmas não estão sujeitas aos limites administrativos, ou seja, os municípios sempre 

estão inseridos em um sistema ambiental de maior ordem. Para que se entenda a 

distribuição espacial do município, é necessário que se verifique o contexto geral. 

Assim surgem as bacias hidrográficas como um sistema aberto, possibilitando a 

análise ambiental.  

O presente trabalho traz como objetivo geral “realizar a Caracterização da área 

de estudo estabelecendo-se um Zoneamento Geoambiental”. Para atender esse 

objetivo a pesquisa têm os seguintes objetivos específicos:  

- Caracterização dos elementos físicos como: rede de drenagem, características do 

relevo, compartimentação litológica, características dos solos; 

- Análise e descrição da compartimentação morfolitológica; 

- Análise do uso e ocupação atual da terra; 

- Determinação das potencialidades e fragilidades ambientais na área de estudo. 
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1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A BHRJ está localizada na região oeste do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 

1), com uma área aproximada de 5.149,73 km², tendo sua extensão distribuída por 11 

municípios: Jaguari, Jari, Jóia, Mata, Nova Esperança do Sul, Santiago, São Francisco 

de Assis, São Miguel das Missões, São Vicente do Sul, Toropi e Tupanciretã. 

O rio Jaguari é um dos principais afluentes da região Oeste, do rio Ibicuí, pois 

o rio Jaguari além de apresentar grande extensão, passando por diversas porções 

geomorfológicas do Estado. 

A BHRJ distribui-se por uma extensa área territorial do Rio Grande do Sul, 

sendo que ao realizar uma análise física e antrópica, contribuirá para que os 

municípios inseridos na área de drenagem, usem-se desse material para a tomada de 

decisão em discussões voltados a um planejamento ambiental regional adequado. 
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Figura 1 - Mapa de Localização da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM SISTÊMICA NO ESTUDOS AMBIENTAIS 
 

A necessidade de entender a dinâmica da relação do homem com a natureza, 

impulsionou a Geografia, como ciência, a desenvolver métodos e discussões no 

decorrer dos anos, sobre os objetivos a serem traçados pela ciência geográfica para 

entender a dinâmica entre a natureza e sociedade. 

A Geografia destaca-se, até o início do século XVIII, com os estudos sobre 

relatos de viagem, descrição de fenômenos naturais, além do grande desenvolvimento 

cartográfico decorrente principalmente das políticas de planejamento árabe (medição 

sistemática de terreno) e, posteriormente das expansões marítimas e potências 

europeias, que buscavam novos territórios e matérias-primas (MONTEIRO et al, 

2015). 

Conforme Rocha e Costa (2010), a geografia estruturada sobre as bases do 

positivismo, contribuiu decisivamente na constituição de uma ciência preocupada em 

atender os anseios capitalistas e voltadas para a expansão territorial e comercial. 

Os estudos elaborados a partir das grandes viagens, impulsionaram o 

naturalista alemão Alexander Von Humboldt e o filósofo alemão Karl Ritter, em 

meados do século XIX, a espacializar as distribuições de diversos fenômenos físicos. 

Esses estudos, foram os pioneiros na caracterização do meio ambiente e das 

paisagens naturais, abordados com maior ênfase pela geografia física.    

Nessa perspectiva, a Geografia diferencia-se das demais ciências, que por 

força de seus objetos e das classificações, individualiza-se em Ciências Naturais e 

Sociais, ou seja, como área de conhecimento sempre expressou sua preocupação 

com a busca da compreensão do homem com o meio (SUERTEGARAY, 2000). 

Em um período histórico mais recente, o século XX, os estudos ambientais 

começaram a obter destaque nas pesquisas acadêmicas, logo após a inserção da 

Geografia nos currículos das instituições de ensino, a partir de discussões sobre a 

disponibilidade e exploração dos recursos naturais pelo homem, e a forma de 

preservação e manutenção dos mesmos. 

Surge então, após Segunda Guerra Mundial, a transformação estrutural em 

diversos setores como o científico, tecnológico, econômico e social, influenciando no 

surgimento da Nova Geografia (MONTEIRO et al, 2015). A partir desse novo 
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paradigma, foram realizados diversos seminários internacionais voltados à temática 

ambiental, com o objetivo de definir planos e projetos para a preservação dos recursos 

naturais. Alguns eventos: Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre 

Base Científica para Uso e Conservação Racionais dos Recursos da Biosfera (1968), 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano – Conferência de 

Estocolmo (1972), relatório Nosso Futuro Comum (1987) e Rio 92 – Eco 92 ou Cúpula 

da Terra (1992). 

Os estudos ambientais ganham destaque nesse período, principalmente para 

a Geografia Física, influenciando pesquisadores na descoberta de metodologias de 

trabalhos científicos, que pudessem entender o espaço geográfico. Entre elas, surge 

a abordagem sistêmica, que aborda a unidade de pesquisa como um todo, fazendo 

os parâmetros de análise estejam interligados, e não visto separadamente. 

A Teoria dos Sistemas teve sua aplicação, inicialmente, nos Estados Unidos 

nas primeiras décadas do século XX, em conformidade com o avanço da Cibernética, 

tendo a sua utilização nas ciências naturais, como resultado do trabalho pioneiro de 

Bertalanffy (1950), que aplicou esse método a Biologia e a Termodinâmica. 

O conceito de sistemas introduzido em trabalhos na área de geociências, por 

Chorley (1962, apud CHRISTOFOLETTI, 1999), e vários aspectos dessa abordagem 

foram considerados por Christofoletti (1979), Strahler (1980, apud CHRISTOFOLETTI, 

1999a), Huggett (1988, apud CHRISTOFOLETTI, 1999b) e Scheidegger (1991, apud 

CHRISTOFOLETTI, 1999c), em estudos referentes à temática ambiental.  

O princípio básico da teoria sistêmica corresponde ao fluxo de matéria e 

energia. A matéria refere-se aos elementos componentes do sistema relacionados aos 

materiais que serão mobilizados através do mesmo, e a energia, as forças que fazem 

o sistema funcionar, gerando a capacidade de realizar trabalho (SATO, 2012).   

Segundo Christofoletti (1998a), os sistemas podem ser classificados sob a 

análise ambiental, baseando-se em dois critérios: funcional e integrativo. 

Assim esta dissertação, o critério funcional atribui-se a um sistema aberto, ou 

seja, são aqueles nos quais ocorrem constantes trocas de energia e matéria, tanto 

recebendo como perdendo (CHRISTOFOLETTI,1998b).  

O critério integrativo, atribui-se a um sistema baseado em uma classificação 

estrutural, em que o sistema morfológico é composto somente pela associação das 

propriedades físicas dos sistemas e de seus elementos componentes, ligados com os 
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aspectos geométricos e de composição, constituindo os sistemas menos complexos 

das estruturas naturais (CHRISTOFOLETTI,1998c). 

Conforme Tricart (1977), o conceito de sistema é o melhor instrumento lógico 

que há para o estudo dos problemas voltado ao meio ambiente, pois permite adotar 

uma atitude dialética entre a necessidade da análise e a necessidade contrária de 

uma visão de conjunto, capaz de ensejar uma atuação eficaz sobre esse meio 

ambiente. 

Rodriguez (2005), destaca que o sistema pode ser entendido como:  

 

El sistema se define como el conjunto de elementos que se encuentram em 
relación y com nexos entre sí, y que formam uma determinada unidad e 
intregridad. Es un conjunto energético – substancial de componentes 
interrelacionados, agrupados de acuerdo a relaciones directas e inversas en 
una cierta unidad. Es um todo complejo, único, organizado, formado por el 
conjunto o combinación de objetos o partes. (Rodriguez, 2005, p.4).  

 

Na Geomorfologia, no sistema aberto os elementos interagem sob o 

mecanismo de fluxo de massa e energia, e qualquer estimulação em qualquer 

elemento do sistema afetará os demais devido ao intercâmbio entre eles. Assim, 

haverá sempre uma relação de causa e efeito entre os diferentes sistemas (MAMEDE, 

2000). Nesse contexto, por exemplo, as bacias hidrográficas caracterizam-se em um 

sistema aberto. 

O conceito de sistema aplicado à geomorfologia por Chorley et al (1984), é 

definido como uma estrutura de processos interativos, na qual as formas do relevo 

funcionam individualmente e em conjunto para formar um complexo de paisagens. As 

formas do relevo resultam de uma funcionalidade muito abrangente que envolve uma 

atuação conjunta dos fatores climáticos com o relevo, o solo, as rochas e a estrutura. 

Trabalhos em bacias hidrográficas, por exemplo, pressupõe um 

aprofundamento das investigações sobre um enfoque sistêmico, tentando mostrar as 

interações das variáveis geradoras da superfície geomórfica1, que Tricart e Kilian 

(1979) denominam de interface litosfera-atmosfera. Nesse sentido, a inter-relação dos 

elementos geomorfológicos e seu funcionamento definem um sistema (Figura 2). 

 

 

                                                           
1 Constituem-se de um complexo integrado de formas de relevo que operam segundo características 
discerníveis (Chorley e Hagget, 1975). 
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Figura 2 -  Interação dos fatores intervenientes da superfície. 

 

 
 

Fonte: Tricart e Kilian (1979). 

 

Os sistemas abertos, oriundos do critério funcional, podem ser caracterizados 

pela multirrelação entre elementos que os caracterizam, influenciando na troca de 

matéria e energia. 

Segundo Christofoletti (1971), os sistemas abertos tendem em atingir o 

equilíbrio dinâmico ou o steady state. Analisando o equilíbrio dinâmico nos sistemas 

geomorfológicos, considera-se a competição entre a resistência litológica e os 

processos erosivos (CASSETI, 2005), sendo que a medida que elas se opõem na 

mesma intensidade de ocorrência, acabam anulando-se, resultando em um estado de 

estabilidade (steady state) ou equilíbrio dinâmico. Assim, os fluxos de matéria e 

energia estão continuadamente entrando e saindo do sistema, de maneira a mantê-lo 

em estado de equilíbrio.    

Para que haja constantes fluxos dentro do sistema, é imprescindível que exista 

uma estruturação. A estrutura do sistema é constituída pelos elementos e suas 

relações, e é expressa através do arranjo de seus componentes. Os elementos 

corresponderiam à unidade básica do sistema, sendo tal, dependente da escala, pois 

cada sistema, dependendo da escala de análise, passa a ter um subsistema ou 



35 

  

elemento, devido ao alinhamento hierárquico apresentado pelo todo (SATO, 2012). 

As relações seriam as ligações entre os elementos.  

Quando ocorre a interação entre o sistema ambiental e sociedade, surge o 

geossistema. Autores como Bertrand (1972), Tricart (1977), Bólos (1981) e 

Christofoletti (2002), apontam que para os estudos voltados a Geografia Física, no 

decorrer dos últimos anos, a visão geossistêmica, como abordagem metodológica, 

vem-se caracterizando como seu objetivo fundamental, considerando que os 

geossistemas correspondem a fenômenos naturais (fatores geomorfológicos, 

climáticos, hidrológicos e vegetação), porem englobando os fatores econômicos, e 

sociais, que juntos, representam a paisagem modificada, ou não pela sociedade (DE 

NARDIN, 2009). 

Sotchava (1977), no início da década de 1960, ao aplicar a Teoria Geral dos 

Sistemas de Bertalanffy, incorporando-a ao âmbito das Ciências Naturais, define o 

conceito de geossistema enquanto “formações naturais” que obedecem à dinâmica 

dos fluxos de matéria e energia, inerentes aos sistemas abertos que, conjuntamente 

com os aspectos antrópicos, formam um modelo global de apreensão da paisagem, 

inserindo, pois, de maneira isonômica, o homem na sua interação com o meio natural 

e na formação e evolução da paisagem. 

O autor, em um dos princípios básicos de sua teoria, a natureza é considerada 

como um sistema dinâmico e hierarquicamente organizado, passíveis de delimitação 

ou de serem circunscritos espacialmente em sua tridimensionalidade. Esse princípio 

vem carregado de todos os derivativos da teoria geral dos sistemas, destacando a 

articulação entre os sistemas abertos e da interdependência de suas variáveis 

(RODRIGUES, 2001). 

Ao analisar alguns conceitos e definições de geossistemas para a presente 

pesquisa, destaca-se o modelo de geossistema apresentado por Christofoletti (1980), 

o qual tem como finalidade de hierarquizar o território em sistemas espaciais 

homogêneos, através de uma metodologia que atente para as relações naturais-

antrópicas, de forma que os problemas e o potencial de cada área sejam definidos 

segundo uma dinâmica própria.  

Dessa forma, os geossistemas são sistemas naturais, onde o ser humano nele 

atua e estabelece diversas relações que influem nas variáveis socioambientais, 

levando em consideração o crescimento urbano, da infraestrutura básica, da 

expansão ocupacional em direção as áreas consideradas instáveis do ponto ambiental 
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e, entre outras variáveis, devido as características físicos-naturais que lhes são 

peculiares e pertinentes, principalmente, no que estão relacionadas às restrições de 

uso e ocupação do solo (ALBUQUERQUE, 2012). 

Devido a complexidade de interações entre diferentes elementos, a bacia 

hidrográfica pode ser abordada geograficamente como um modelo de geossistema, 

em que a intensidade da ação antrópica sobre a natureza é determinante ao equilíbrio 

do sistema. 

 

2.2 BACIA HIDROGRÁFICA: UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

 

No processo de desenvolvimento dos estudos ambientais, as bacias 

hidrográficas começam a ser a unidade territorial de análise que melhor representa 

esses tipos de estudo. 

Os estudos ambientais contribuem na gestão ordenada dos recursos naturais, 

influenciando diretamente na qualidade de vida da população residente em um 

determinado local, pois permite um melhor aproveitamento dos recursos naturais de 

modo equilibrado e não degradante. 

Como proposta de planejamento, há possibilidade de gestão dos recursos 

naturais como a água, por exemplo, através de um sistema natural integrado, 

contribuindo ao ordenamento do território organizado, envolvendo diversas cidades 

ou distritos urbanos. Assim, surge a bacia hidrográfica como unidade de planejamento 

e gestão. 

A gestão ambiental pode ser entendida como um conjunto de procedimentos 

cuja a finalidade é garantir o desenvolvimento e a qualidade ambiental em função de 

seus instrumentos que instituídos na legislação e na política ambiental permitem a 

sociedade gerar suas ferramentas de ação. Dessa forma a gestão pode ser 

considerada como uma pratica do planejamento, pois os elementos encontram se 

contidos no sistema (SOUZA, 2000). 

A Constituição de 1988 teve um importante papel para a gestão dos recursos 

hídricos no Brasil. Definiu as águas como bens de uso comum e alterou a 

dominialidade das águas do território nacional, anteriormente definida pelo Código das 

Águas de 1934 (Decreto n°24.663, de 10 de julho de 1934). Essa dominialidade refere-

se sobre os corpos hídricos e não sobre a bacia hidrográfica, por esta não constituir 
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em um único território e, portanto, estar a sujeita a outros diplomas legais (PORTO, 

2008). 

Apropriando-se da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão 

dos recursos hídricos, surge através da Lei n° 9.433, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, obtendo 

como visão geral, uma gestão organizada e integrada das águas, contribuindo à uma 

preservação e recuperação dos recursos mal utilizados pela ação humana. 

Como parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

estão os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH), que servem de elo entre a sociedade 

residente em uma determinada bacia hidrográfica e o Governo gestor. Entre os 25 

CBH no Estado do Rio Grande do Sul, destaca-se o CBH – Ibicuí (RS4), estando a 

BHRJ inserida neste comitê. 

Os CBH surgem como um órgão imbuído, legal e institucionalmente, de 

contribuir e efetivar ações no sentido de se planejar e gerenciar os territórios de cada 

bacia ou sub-bacias hidrográficas.  

Para os CBH, as bacias hidrográficas surgem como unidade de planejamento, 

composto por um sistema ambiental organizado, sendo definido por um conjunto de 

escoamento superficial e subsuperficial (SILVA, 2014). 

Em um modelo mais integrador, Yassuda (1993) define a bacia hidrográfica 

com um palco unitário de integração das águas com o meio físico, o meio biótico e o 

meio social, econômico e cultural. 

Na percepção da bacia hidrográfica como um sistema, Christofoletti (2004) ao 

abordar a Teoria de Sistemas Complexos, insere a bacia hidrográfica como um 

sistema geográfico espacial onde há uma interação entre todos os seus componentes 

naturais e socioeconômicos.  

Lima e Zakia (2000), também abordam as bacias hidrográficas como um 

sistema, em estado de equilíbrio: 

 

São sistemas abertos, que recebem energia através de agentes climáticos e 
perdem energia através do deflúvio, podendo ser descritas em termos de 
variáveis interdependentes, que oscilam em torno de um padrão e, desta 
forma, mesmo quando perturbadas por ações antrópicas, permanecem em 
estado de equilíbrio dinâmico. (Lima e Zakia, 2000, s.p). 

 

Conforme Barrella (2001), bacia hidrográfica pode ser definida como um 

conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais 
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altas do relevo por divisores de água, onde as águas das chuvas, ou escoam 

superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo para formação de 

nascentes e do lençol freático. 

Borsato e Martoni (2004), define bacia hidrográfica como uma área limitada por 

um divisor de águas, que a separa das bacias adjacentes e que serve de captação 

natural da água de precipitação através de superfícies vertentes. Por meio de uma 

rede de drenagem, formada por cursos d’água, ela faz convergir os escoamentos para 

a seção de exutório, seu único ponto de saída. 

Para Trentin (2007), sendo a bacia hidrográfica considerado um sistema 

integrado e com entrada e saída continua de matéria e energia, torna-se unidade 

relevante para as discussões voltada as questões ambientais.  

Analisando-se os estudos voltados aos estudos em bacias hidrográficas, 

percebe-se que eles ainda se encontram associados a noção de sistema, 

compreendendo as nascentes, divisores de águas, cursos de água hierarquizados e 

foz, onde toda a ocorrência de eventos, de origem antrópica e natural, interfere na 

dinâmica desse sistema (DE NARDIN, 2009).  

Conforme a autora, as bacias hidrográficas são tratadas como unidades 

geográficas, onde os recursos naturais se integram. Assim, as bacias hidrográficas 

como unidade de análise, servem não somente para a caracterização física, mas 

também para o auxílio no ordenamento territorial.  

O comportamento que os canais de drenagem de uma hidrográfica apresentam 

no decorrer do tempo, estão indiretamente ligados aos processos modeladores das 

formas do relevo (endógenos e exógenos). 

Segundo Collares (2000), a rede de drenagem das bacias hidrográficas atua 

como registro das alterações ocorridas no seu interior, e reflete as mudanças 

condicionadas por processos naturais ou atividades antrópicas.  

No mesmo sentido, Cunha (2005) destaca que os rios espelham de maneira 

indireta, as condições naturais e as atividades humanas desenvolvidas na bacia 

hidrográfica, sofrendo, em função da escala e intensidade de mudanças nesses dois 

elementos, alterações, efeitos e/ou impactos no comportamento da descarga, carga 

sólida e dissolvida, e poluição das águas. 

 Nos estudos geomorfológicos, as bacias hidrográficas ganham ênfase em 

definir a esculturação do relevo, pois a dinâmica fluvial escava um conjunto de feições 

topográficas que modelam o relevo. 
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Christofoletti (1980), quando propôs índices e parâmetros para analisar as 

formas do relevo, levando em consideração a rede de drenagem, destaca que os 

cursos d’água constituem o processo morfogenético dos mais ativos na esculturação 

da paisagem.  

As formas do relevo influenciam nas características físicas de qualquer bacia 

hidrográfica, propiciando uma investigação referente aos estudos de evolução do 

modelado da superfície terrestre. A intensidade no processo de transporte de 

materiais, pelos canais de drenagem, está relacionada às formas do relevo.  

Robaina et al (2015), ao realizarem o zoneamento morfolitológico na bacia 

hidrográfica do rio Ibicuí, no Rio Grande do Sul, abordam o sistema natural como 

sendo composto de vários elementos que desencadeiam os processos que agem na 

modificação do relevo. Estes elementos desenvolvem a esculturação e modelagem 

do relevo, que constantemente é modificado, marcando um processo de 

retroalimentação, característico de um sistema aberto onde há entrada de matéria e 

energia. 

Para Guerra e Marçal (2006), os estudos geomorfológicos em bacias 

hidrográficas contribuem para o conhecimento e estabilidade e resiliência dos 

processos que ocorrem nos sistemas ambientais, ou seja, evitando a ocorrência de 

impactos negativos sobre o relevo. 

Os estudos geomorfológicos podem contribuir no planejamento e conservação 

dos recursos naturais, estabelecendo formas naturais de uso destes recursos, sem 

alterar bruscamente o equilíbrio do ecossistema (PENTEADO-ORELHANA, 1985). 

No mesmo sentido, Trentin (2011) destaca que a geomorfologia contribui para 

a identificação das formas do relevo, por meio do estudo de sua origem, estrutura, 

natureza das rochas, clima e dos fatores endógenos e exógenos responsáveis pelo 

modelado ou formação de determinados elementos da superfície terrestre. 

Trabalhos científicos realizados decorrentes de mapeamentos geomorfológicos 

em bacias hidrográficas, por exemplo, utilizam-se da metodologia proposta por Ross 

(1992), o qual define seis táxons ou níveis de análise. São eles: 1º táxon 

morfoestruturais - características estruturais de grandes formas do relevo, 2º táxon 

morfoescultura – gerada pela ação climática no seio da morfoescultura, 3º táxon 

formas do relevo, apresentam distinção de aparência entre si em função da 

rugosidade topográfica ou índice de dissecação do relevo, 4º táxon unidade de padrão 

de formas semelhantes, podem ser formas agradacionais (terrações fluviais, planícies 
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pluviais, por exemplo) ou denudacionais (colinas, morros, cristas, por exemplo), 5º 

táxon são as vertentes ou setores das vertentes pertencentes a cada uma das formas 

individualizadas do relevo, e o 6º táxon que correspondem as formas menores 

produzidas pelos processos erosivos atuais ou por depósitos atuais (ROSS,1992). 

Dentro do planejamento ambiental relacionado à geomorfologia, a variável 

geológica torna-se indispensável para a execução de prognóstico que venham 

recuperar áreas degradadas de forma adequada (DE NARDIN, 2006). 

Ao analisar os meios físicos necessários ao planejamento ambiental, Botelho 

(1999) destaca-se que os corpos rochosos, em função de suas características 

mineralógicas, texturais e estruturais, respondem diferentemente a ação dos 

processos exógenos, nas formas do relevo e nos tipos de solos.  

A bacia hidrográfica enquanto um sistema integrado, permite a integração das 

feições e formas do relevo, da geologia e dos processos atuantes no meio físico. Para 

Casseti (1981), a geomorfologia nos fornece uma visão integrada do meio físico, pois 

considera as variáveis responsáveis pela estrutura resultante da paisagem, visando à 

organização de um esboço geomorfológico e estabelecendo uma síntese da 

compartimentação e seus reflexos na ocupação do solo. 

Portanto, a partir de estudos geomorfológicos em bacias hidrográficas, é 

possível identificar e propor ações de prevenção à processos de degradação 

ambiental, a partir de um planejamento ordenado dos elementos físicos na natureza 

com a intervenção antrópica, pois as bacias hidrográficas tendem a se estruturar em 

um sistema complexo e organizado. 

 

2.3 USO DA CARTOGRAFIA GEOAMBIENTAL E DAS GEOTECNOLOGIAS NOS 
ESTUDOS GEOAMBIENTAIS 
 

Além da preocupação da análise ambiental e da definição de uma determinada 

área para estudo, a Geografia preocupa-se com a representação espacial destas 

análises, e desta forma a representação cartográfica do meio torna-se um produto 

importante para a caracterização do lugar. 

Assim, têm-se conhecimento do grande avanço tecnológico, nos últimos anos, 

que contribui na formação da ideia do mundo interligado, sendo que isto, acaba 

interferindo na evolução e aperfeiçoamento de ferramentas auxiliadoras a 

planejamentos ambientais mais eficientes. 
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O planejamento ambiental de um determinado lugar, visa conciliar o uso de 

recursos naturais de modo ordenado, sem que a ação antrópica possa ser capaz de 

alterar as características naturais da paisagem.  

Para contribuir nesse processo de utilizar-se de ferramentas que contribua na 

identificação de problemas ambientais e propor técnicas de conservação e controle, a 

partir de dados geográficos espacializados, surgem as geoctecnologias. 

Conforme Scruton (1982), a tecnologia é a ciência dos meios, enquanto a 

geotecnologia é a arte e a técnica de estudar a superfície da terra e adaptar as 

informações ás necessidades dos meios físicos, químicos e biológicos. As 

geotecnologias constituem o conjunto de tecnologia que permitem a realização de 

coleta de dados, processamento, além da análise da informação georreferenciada, e 

consequentemente auxilia na tomada de decisões (SILVEIRA et al, 2015). 

O uso de geotecnologias possibilita fazer uma análise integrada do ambiente, 

de forma a entender como as alterações ambientais ocorrem no espaço, sendo este 

um dos pontos fortes que permite com que o ambiente seja estudado em parte, mas 

entendido como um todo (PIRES et al, 2012). 

Como parte integrada às geotecnologias, surgem os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG’s) no intuito de oferecer ferramentas necessárias para a realização 

de análises com dados espaciais e, portanto, oferecer alternativas para o 

entendimento da ocupação e utilização do meio físico. 

Durante a década de 1960, os SIG’s começam a evoluir no sentido de agregar 

um maior número de informações aos dados e posteriormente contribuir na leitura e 

interpretação.  

Como marco do primeiro Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

desenvolvido e aceito pela comunidade científica na era contemporânea, o canadense 

Roger Tomlinson, em 1962, desenvolve o Sistema de Informações Geográficas 

Canadense (Canadian Geographic Information System – CGIS), sendo caracterizado 

como um sistema projetado a atender mais de uma aplicação especifica, como por 

exemplo, possibilitar a interpolação entre feições cartográficas.  

Mais tarde, no de ano de 1964, surge nos Estados Unidos o primeiro SIG 

voltado para os problemas ambientais relacionados com os recursos naturais. O 

sistema denominado MIADS tinha a capacidade de não somente armazenar e 

recuperar atributos de uma determinada célula, como também de produzir simples 

operações de superposição, operações matemáticas e simulações.  
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Em decorrência da evolução do SIG, a década de 1980 é marcada como a 

definitiva incorporação dos SIG’s nos mais diversos setores da sociedade, quando a 

Earth System Research Institute (ESRI) desenvolveu um banco de dados capaz de 

qualificar a produção gráfica, processamento de atributos e análises espaciais. 

A partir dos avanços tecnológicos, alguns autores definiram conceitos 

referentes ao SIG.  

Para Ozemoy et al (1981), o SIG pode ser caracterizado como um elenco de 

funções automáticas que fornecem aos profissionais, com avançada capacidade, o 

armazenamento, recuperação, manipulação e exibição de dados geograficamente 

localizados. 

Burrough (1986) define o SIG como um poderoso elenco de ferramentas para 

colecionar, armazenar, recuperar, transformar e exibir dados espaciais referenciados 

ao mundo real. 

Parent (1988) traz o SIG como um sistema que contém dados espacialmente 

referenciados que podem ser analisados e convertidos em informações para uso em 

um conjunto de especifico de finalidades. A característica principal de um SIG é 

analisar dados para gerar novas informações.  

Em uma abordagem mais voltadas as técnicas matemáticas, Goodchild (1991) 

define o SIG como um conjunto de dados contendo uma discreta representação da 

realidade geográfica na forma estética de objetos geométricos, em duas dimensões, 

com seus atributos ou dados não espaciais associados, com uma funcionalidade 

grandemente limitada pelas operações geométricas primitivas para criar novos objetos 

ou para computar as relações entre objetos, ou para simples interrogações e 

descrições sumárias.  

A incorporação de ferramentas tecnológicas a partir dos SIG’s, contribuindo de 

forma sistemática e eficiente nas análises ambientais, caracteriza a tendência atual 

nos trabalhos envolvendo uso de dados cartográficos. 

Quando se obtém as informações de determinados dados, a cartografia surge 

como ferramenta auxiliadora na representatividade da área de estudo, sendo que ela 

tem o intuito de facilitar a leitura pelo usuário.  

A Associação Cartográfica Internacional (ACI, 1966), define a cartografia como 

um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por 

base o resultado de observações diretas ou da análise da documentação, se voltam 

para elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão e representação de 
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objetos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua 

utilização. 

Para Trentin (2007), a cartografia convencional está baseada na representação 

da superfície terrestre ou de fenômenos associados a superfície na forma de um mapa 

estático. Todas as informações são representadas por símbolos. O usuário, ao olhar 

um mapa precisa decodificar a mensagem e realizar as análises necessárias para o 

entendimento dos fenômenos.   

O crescimento da exploração dos recursos naturais em decorrência da 

expansão urbana, acabou influenciando graves problemas ambientais, sendo que 

estes problemas, muitas vezes, são decorrentes do desconhecimento e/ou 

desconsideração da natureza do meio físico e dos fatores que regulam a sua 

dinâmica.  

Estudos voltados para análise das intervenções antrópicas sobre a natureza, 

como os estudos geoambientais, por exemplo, influenciaram no desenvolvimento de 

novas metodologias de mapeamentos e uso da cartografia, sendo conhecido pela 

comunidade científica, como cartografia geotécnica e/ou geoambiental (FIORI, 2004). 

A cartografia geoambiental caracteriza-se pela elaboração de mapas ou cartas 

que tratem de problemas geoambientais ou geotécnicos, ou seja, ocasionados por um 

desiquilíbrio do meio físico ou geoambiente2. Estes problemas estão relacionados a 

processos atuantes no meio físico, como por exemplo, à fenômenos de erosão, 

escorregamentos, assoreamentos, inundações, associadas ou não à ocupação 

antrópica.  

Para Trentin e Robaina (2005), a cartografia geoambiental com 

desenvolvimento recente no Brasil, começa a ganhar importância nos últimos anos e, 

seu desenvolvimento metodológico vem se aprimorando, com vários autores 

pesquisadores de diversas instituições produzindo documentos de zoneamentos 

geoambiental. Estes trabalham utilizando, predominantemente, as bacias 

hidrográficas como unidade de planejamento tem sido aplicação intensa nos estudos 

ambientais de caráter mais amplo. 

Para Vedovello (2004), a cartografia geoambiental pode ser entendida de forma 

ampla, como todo o processo envolvido da obtenção, análise, representação, 

comunicação e aplicação de dados e informações do meio físico, considerando-se as 

                                                           
2 É a parte superior da litosfera, compreendida por rochas, solos, fluidos, gases e organismos, sendo 
influenciada por atividades antrópicas, clima, terreno e cobertura vegetal. (Aswathanarayana, 1995). 
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potencialidades e fragilidades naturais do terreno, bem como os perigos, riscos, 

impactos e conflitos decorrentes da interação entre as ações humanas e o ambiente 

fisiográfico.  

Em uma outra abordagem, a cartografia geoambiental surge como forma de 

avaliar as potencialidades dos recursos naturais. 

Conforme Amaral e Ross (2004), a cartografia geoambiental consiste em 

relacionar os dados de geologia, geomorfologia, pedologia, clima, vegetação, e de uso 

da terra. Assim, a avaliação integrada e sistêmica desses fatores permite a análise da 

fragilidade dos ambientes e a elaboração de possíveis propostas para seu uso 

sustentável (DE NARDIN, 2010). 

Sccoti (2015) ao realizar o Zoneamento Geoambiental da bacia hidrográfica no 

rio Ibicuí da Armada, no Rio Grande do Sul, destaca a importância do uso da 

cartografia geoambiental em estudos voltados ao relevo, sendo que a partir de 

informações extraídas do meio físico, pode-se determinar as potencialidades e 

suscetibilidades ambientais de um determinado lugar.  

Robaina (2011) destaca que o mapa geoambiental, mostra a espacialização 

hierárquica distribuídas em Sistemas e Unidades, com as suas principais 

características, a fim de definir as condições de fragilidade, limitação de uso e as 

consequentes potencialidade de cada porção. 

Conforme Trentin (2011), o mapeamento geoambiental oferece uma grande 

disponibilidade de procedimentos que são desenvolvidos e aplicados a fim de se 

atender objetivos específicos de análise e caracterização ambiental, sendo utilizado 

para solucionar problemas, definir áreas de risco, ou até mesmo utilizados para a 

compartimentação de unidades de relevo com fins preventivos. 

Utilizando-se das informações obtidas no mapeamento geoambiental, sendo 

composto por uma cartografia especifica, é possível a análise por parte do 

pesquisador, das condições em que o relevo se apresenta, frente aos processos 

atuantes sob a paisagem.  

Assim, os estudos geoambientais apresentam uma perspectiva, de contribuir 

com o planejamento do meio físico no intuito de manter as condições naturais do 

relevo, sem a interferência direta da ação humana. 

Portanto, a análise geoambiental surge como uma ferramenta auxiliadora na 

interpretação de dados reais, com base em bancos de dados georreferenciados 

organizados em um SIG, que possam caracterizar detalhadamente as condições 
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naturais do relevo, identificando problemas ambientais e propondo alternativas de 

conservação e manutenção dos recursos naturais.   

 

2.4 ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL: UMA CONTRIBUIÇÃO AO 
PLANEJAMENTO AMBIENTAL 
 

A partir das técnicas cartográficas e usando-se a bacia hidrográfica como 

unidade para os estudos ambientais, é possível realizar zoneamentos que possam 

caracterizar determinada área, elementos físicos do relevo e sociais, contribuindo nos 

planejamentos ambientais. 

Estudos que contribuam no planejamento ambiental são extremamente 

importantes, para que os recursos naturais não sejam explorados de forma 

desordenada, possibilitando avaliar as condições naturais do relevo, e a partir das 

análises, identificar no relevo, zonas com potencialidades e fragilidades.  

O planejamento ambiental envolve a utilização de ferramentas que possibilitem 

a ordenação do território eficiente, para que se possa ser desenvolvido medidas de 

conservação ambiental, podendo ser iniciado através de zoneamentos. 

Assim, entende-se o zoneamento como parte a ser elaborada, para que em 

sequência possa ser realizado o planejamento. Nesse contexto, pode-se destacar dois 

tipos de zoneamento: o Zoneamento Ambiental e o Zoneamento Geoambiental. 

Conforme Rodrigues (2003) e Amaral (2014), existem duas concepções de 

zoneamento ambiental: o Zoneamento como inventário, o que significa determinar a 

organização ambiental ou geoambiental do território, e o Zoneamento Geoambiental 

que define um modelo de estudo, para que se possa usar o território em três níveis – 

uso funcional (o tipo de uso), intensidade do uso e o uso da paisagem (modelo 

ambiental ordenado). 

Como um modelo de zoneamento ambiental implantado no Brasil, tem-se o 

Zoneamento Ecológico-Econômico, regulamentado pelo Decreto nº 4.294, de 10 de 

julho de 2002, tendo como objetivo organizar, de forma vinculada, as decisões dos 

agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, 

direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção 

do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas (BRASIL, 2002). 

Amaral (2014), ao realizar o Zoneamento Geoambiental do Município de Casa 

Branca – SP, destaca que o zoneamento consiste na compartimentação de uma área 
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em porções territoriais relativamente homogêneas, com estrutura e funcionamento 

uniforme, denominada zonas (ou unidades de zoneamento). Erroneamente, adota-se 

o termo zoneamento como sinônimo de planejamento. Para a autora, o zoneamento 

é uma ferramenta que representa uma etapa do planejamento. Quando o zoneamento 

esta finalizado, é feito o planejamento, no qual são estabelecidas diretrizes e metas a 

serem alcançadas dentro de um cenário temporal para os espaços desenhados no 

zoneamento.  

O Zoneamento Geoambiental pode ser entendido como parte do processo de 

planejamento de uso da terra, com a definição de áreas territoriais homogêneas, 

segundo suas características naturais e avaliadas em função de suas potencialidades 

e limitações. Com isso é possível determinar suas necessidades de manejo ou 

conservação e a sua tolerância as intervenções do homem (OHARA,1995).  

Conforme Sobreira (1995), os estudos de natureza geoambiental apresentam 

três formas de abordagem distintas: planejamento e ordenamento territorial, análise 

dos perigos e riscos naturais e estudos de impactos ambientais. Segundo autor, 

embora as abordagens sejam distintas, elas apresentam-se interligadas, pois têm 

como problemática central a intervenção do ser humano na natureza.  

Desta forma, os estudos de natureza geoambiental possibilitam a 

caracterização de áreas quanto as suas aptidões e restrições as atividades em 

desenvolvimento e/ou prováveis de serem implantadas, além de indicar porções do 

terreno com uma maior qualidade ambiental que possam ser preservadas 

(GREECCHI, 1998).  

Segundo a autora, o zoneamento geoambiental pode ser entendido como uma 

aplicação da geologia ambiental, resultante da interação de caracterizações 

geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, acrescidas de informações sobre recursos 

naturais, científicos e culturais.  

Segundo Vedovello e Mattos (1998) e Silva et al (2010), os procedimentos 

utilizados para a obtenção do zoneamento geoambiental envolve três etapas: 1) 

compartimentação do terreno (delimitação de zonas com características fisiográficas 

semelhantes); 2) caracterização das unidades (em termos geotécnicos, geográficos e 

geológicos); e 3) avaliação e classificação das unidades (em termos de fragilidades e 

potencialidades relativas aos objetivos do zoneamento) para cartografia temática final 

ou de síntese. 
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O zoneamento geoambiental pode ser caracterizado como um instrumento de 

auxilio no planejamento e ordenamento territorial, em escala local ou regional. Sendo 

assim, para Jacinto (2003), o ordenamento territorial é um importante instrumento de 

gestão ambiental que deve ser aplicado dentro dos princípios do desenvolvimento 

sustentável. 

Benini (2009), ao abordar em seu trabalho o zoneamento geoambiental como 

instrumento de planejamento e gestão de recursos no Pólo Cerâmico de Santa 

Gertrudes, no Estado paulista, traz o zoneamento geoambiental como um método de 

prevenção na escolha de áreas, ou seja, através desse método é possível realizar um 

planejamento especifico, onde cada zona e subzona, com determinadas 

características, sejam utilizadas de maneira a explorar suas potencialidades. Através 

desse planejamento é possível reduzir o consumo de recursos naturais (como o solo), 

recursos financeiros e impactos negativos. 

Na elaboração de um planejamento, como resultado do zoneamento, surgem 

as cartas (mapas) temáticas para minimizar os impactos ambientais gerados pelo 

processo de urbanização. 

O zoneamento geoambiental pode ser interpretado como um diagnóstico físico-

biológico, cujo objetivo principal é individualizar zonas homólogas com características 

semelhantes, possibilitando orientar diretrizes de planejamento do território 

(CARDOSO, 2002). 

Conforme Rueda et al (1993), o zoneamento geoambiental pode ser entendido 

como um levantamento ordenado de características geológicas, fisiográficas, 

morfoestruturais, morfotectonicas, cobertura de alteração intempérica, pedológicas e 

climáticas estruturado em zonas e subzonas geoambientais. 

O zoneamento geoambiental parte da visão sistêmica e se baseia 

metodologicamente no conceito ecodinâmico de Tricart (1977), que considera nas 

análises as relações mútuas entre os diferentes componentes da dinâmica e os fluxos 

de energia e matéria do meio ambiente. A abordagem sistêmica, contribui de modo 

mais contundente no planejamento voltado as questões ambientais.  

Zuquette e Gandolfi (2004), destacam a importância do conhecimento de dados 

do meio físico para o planejamento. Segundo os autores, o zoneamento e a avaliação 

geoambiental do terreno possibilitam a sustentação de políticas ambientais, a 

implantação de estratégias bem-sucedidas de gestão ambiental, o reconhecimento 
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das vantagens e restrições de determinados usos e ocupações da terra, além de 

permitir o controle e a mitigação de possíveis riscos ambientais. 

Vedovello (2008), ao destacar as vantagens do zoneamento geoambiental para 

o planejamento, aborda o zoneamento geoambiental constituído por um tipo de 

cartografia com formato mais adequado para obtenção dos produtos de avaliação 

fisiográfica do terreno voltados aos estudos e as atividades de gestão ambiental, 

particularmente aqueles com caráter de avaliação de áreas naturais.  

Para o autor, tal adequação se deve ao fato de que os zoneamentos podem 

apresentar, de forma simples, objetiva e interpretada, informações sobre as   

potencialidades e fragilidades do terreno que condicionam o planejamento e 

gerenciamento dos espaços e dos recursos naturais. 

Ross (1995), destaca que os principais procedimentos metodológicos para a 

espacialização de informações geoambientais, deve ser por meio da abordagem 

integrada (Land System) ou da abordagem multi-temática.  

Na abordagem integrada, utiliza-se como referencial as unidades da paisagem, 

ou seja, os padrões de fisionomias do terreno, a partir dos quais são gerados produtos 

temáticos de análise integrada e informações sintetizadas (PILACHEVSKY, 2013).  

Na abordagem multi-temática, gera-se uma multiplicidade de produtos 

cartográficos de diferentes temas que, posteriormente, são cruzados diretamente ou 

em associações específicas até se chegar em um mapa final de síntese (ROSS, 

1995). 

Na comparação entre os dois procedimentos metodológicos para a realização 

de um zoneamento geoambiental, a abordagem integrada se sobressai em relação a 

abordagem multi-temática. Isso é explicado, devido a elaboração de um produto 

cartográfico único onde os elementos ambientais são analisados de forma integrada, 

facilitando o entendimento dos resultados dos planejadores e gestores ambientais e 

diminuindo os custos de gasto e tempo. 

Na grande parte dos zoneamentos geoambientais elaborados no Estado de 

São Paulo, recentemente, destaca-se a proposta metodológica de Mateo Rodrigues, 

Silva e Cavalcante (2004), sendo proposto uma caracterização geoambiental a partir 

da integração de dados físicos e sócio - econômicos, bem como a espacialização 

através de carta de Unidades Geoambientais.  

Para o autor, essas unidades permitem o esboço espacial das áreas 

susceptíveis ao aparecimento de riscos morfogenéticos, tais como aqueles cuja 
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fragilidade natural determina, por exemplo, a ocorrência de perda de solo por 

processos erosivos. Nessa metodologia de análise, esses processos são analisados 

tendo em vista os condicionantes naturais e antrópicos (PEREIRA, 2012).  

Na região centro-oeste do Rio Grande do Sul, têm-se desenvolvido 

recentemente trabalhos voltados à temática geoambiental. Entre os trabalhos 

destaca-se: Sangoi (2006), Trentin (2007), De Nardin (2009), Dal’ Asta (2009), Trentin 

(2011), Schirmer (2012), Cabral (2014), Sccoti (2015), Schirmer (2015) e Dias (2017).  

Trentin (2007, 2011), ao desenvolver o seu trabalho na Bacia Hidrográfica do 

Rio Itu, destaca que as características geoambientais representam os elementos 

naturais que compõe o meio físico, como a geologia, geomorfologia, pedologia, os 

aspectos climáticos, relevo, os quais são a base para o entendimento da estruturação 

e organização do espaço físico, integrada as questões sociais, por isso, a elaboração 

de um estudo voltado ao planejamento vem a contribuir na seleção de áreas para 

determinados fins de acordo com suas potencialidades e fragilidades. 

De Nardin (2009), destaca que o uso e ocupação das terras é o tema básico 

para o planejamento ambiental, pois retrata as atividades humanas que podem 

diagnosticar os impactos e as pressões sobre os elementos naturais. Dentro da 

metodologia de zoneamento geoambiental, a identificação da ocupação e dos usos 

da terra possibilita entender como se estabelecem as relações sociais tendo como 

palco o substrato natural. As informações descrevem não apenas a situação atual, 

mas as mudanças recentes e o histórico de ocupação da área de estudo. 

Schirmer (2012, 2015), ao realizar o mapeamento geoambiental nos municípios 

de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Nova Palma e Pinhal Grande, estando 

estes situados na região central do Rio Grande do Sul, destaca que o zoneamento 

geombiental procura definir, através de uma abordagem sistêmica, as restrições e 

potencialidades da paisagem. Essa paisagem pode ser estudada tanto no limite da 

bacia hidrográfica, no limite do município ou Estado, desde que se consiga 

estabelecer uma correlação entre o uso e ocupação com a geomorfologia. 

Conforme Sccoti (2015), a aplicação do zoneamento geoambiental para o 

planejamento e ordenamento territorial, tem como função auxiliar na delimitação de 

locais apropriados para diferentes usos. Trabalhos com essa finalidade, podem 

auxiliar em projetos técnicos, uma vez que disponibiliza informações necessárias a 

laudos e caracterizações ambientais.  
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Conforme Dias (2017), os zoneamentos geoambientais no decorrer dos últimos 

anos, vem ganhando espaço nas discussões que norteiam a ciência geográfica, em 

razão da sua importância, pois tem como objetivo fundamental servir como um 

instrumento estratégico para o planejamento regional, com forte vinculação ao 

parcelamento do solo e as definições de uso. 

Os trabalhos acadêmicos realizados no Rio Grande do Sul, anteriormente 

citados, partem da metodologia proposta por Trentin e Robaina (2005), o qual 

caracterizam o mapeamento geoambiental como a divisão da área de estudo em 

unidades, de acordo com a variação de seus parâmetros. As unidades representam 

áreas com heterogeneidade mínima quanto aos parâmetros e, em compartimentos 

com respostas semelhantes frente aos processos de dinâmica superficial.   

Segundo Trentin e Robaina (2005), ao considerar essa base metodológica, 

para definir áreas com respostas semelhantes a dinâmica superficial, utiliza-se os 

seguintes parâmetros para a análise Geoambiental: o substrato geológico e os 

principais lineamentos estruturais, as condições climáticas, as formas do relevo, as 

feições da rede hidrográfica, características do solo, uso e ocupação da terra, feições 

superficiais e características ambientais marcantes. 

De modo geral o zoneamento geoambiental é tido como uma forma de 

organização territorial através da sistematização detalhada dos aspectos ambientais 

relevantes a determinado fim (MOURA, 2009). 

Assim também, o zoneamento geoambiental, pode ser entendido como uma 

forma de divisão de áreas com base nas características do geoambiente, suas inter-

relações e suas relações com o meio biológico e com as atividades antrópicas 

(MENEZES, 2000).  

A proposta de Zoneamento Geoambiental para a BHRJ, traz foco de analise, 

as condições naturais do relevo, a partir de técnicas de geoprocessamento, e 

correlacionar com a ação humana atuante sobre a área de estudo. Para isso, é 

necessária uma metodologia que viabilize a análise e interpretação das condições 

naturais do relevo, refletindo posteriormente no modo de uso pelo ser humano. 

Na presente pesquisa, será utilizada a proposta de Trentin e Robaina (2005), a 

qual os autores definem o zoneamento a partir da correlação de informações 

referentes aos elementos físicos do relevo com a atividade antrópica na área de 

estudo.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo tem como finalidade apresentar os materiais e os 

procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa, no intuito de 

atender os objetivos propostos na elaboração do trabalho. 

Como concepção teórica metodológica, utilizou-se o modelo de investigação 

da abordagem sistêmica proposto por Christofoletti (1980) e Bertalanfy (1950), onde 

as bacias hidrográficas servem como modelo para as abordagens integradoras, dos 

aspectos naturais do relevo. 

Na elaboração do Zoneamento Geoambiental da BHRJ, levou-se em 

consideração a obra literária de Libault (1971a), onde o autor refere-se aos quatros 

níveis da pesquisa geográfica. Os quatros níveis são: compilatório, correlatório, 

semântico e normativo. 

O nível compilatório refere-se ao momento do levantamento dos dados para 

a elaboração do trabalho pretendido. O autor destaca a importância de como decorrer 

a abordagem por parte do Geógrafo na extração dos dados, utilizando-se de técnicas 

adequadas. Se houver erros na organização dos dados, o resultado da pesquisa tende 

a não ser compatível com a realidade na área de estudo. 

O nível correlatório está direcionado ao momento da correlação dos dados 

obtidos. Essa correlação precisa estar organizada, a partir da separação dos dados 

segundo suas características particulares, para que se possa a seguir, identificar sua 

localização e distribuição na área de estudo. 

O nível semântico refere-se ao momento da interpretação dos dados, a partir 

do cruzamento entre eles. A determinação dos fatos é feita de forma objetiva, a 

organização dos fatores dentro de uma área depende da posição objetiva do 

problema, é uma abordagem racional da concepção desse problema.  

O nível normativo é momento da apresentação dos resultados e análises 

realizadas durante a pesquisa. No zoneamento geoambiental pode ser entendido 

como a apresentação e superposição dos mapas temáticos, que acabam gerando as 

zonas de características comum. 

Os procedimentos metodológicos (Figura 3) utilizam como base os trabalhos 

desenvolvidos no LAGEOLAM/UFSM como Trentin (2007, 2011), De Nardin (2007, 

2009), Robaina et al (2010), Schirmer (2012, 2015), Sccoti (2015) e Dias (2017), na 

região central e oeste do Estado do Rio Grande do Sul. 
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Figura 3 - Esquema abordando a metodologia proposta para a BHRJ. 

 

 
 

Fonte: Trentin (2011) e modificado pelo autor (2018). 
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3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

Na elaboração do embasamento teórico da pesquisa, optou-se por realizar 

leituras de trabalhos voltados a temática geoambiental, e também destacar a 

importância do Zoneamento Geoambiental como parte do planejamento ambiental. 

Para isso, fez-se leituras em trabalhos acadêmicos realizados na região oeste 

do Rio Grande do Sul, destacando a ideia principal de cada autor e suas definições 

conceituais ligado ao tema da dissertação. 

A partir disso, estruturou-se a fundamentação teórica em quatro capítulos: A 

contribuição da Geografia para os Estudos Ambientais, Bacia Hidrográfica como 

Unidade de Planejamento e Gestão, Uso da Cartografia Geoambiental e das 

Geotecnologias nos Estudos Geoambientais e Zoneamento Geoambiental: uma 

contribuição ao Planejamento Ambiental. 

Com o embasamento teórico proposto, buscou-se caracterizar o Zoneamento 

Geoambiental, já realizados em outros trabalhos acadêmicos, e relacionar com a área 

de estudo. 

 

3.2 LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

O uso dos SIG’s para o levantamento prévio dos dados referentes a área de 

estudo, tornou-se fundamental para elaboração da pesquisa. A partir das técnicas de 

geoprocessamento, conseguiu-se visualizar as características físicas do relevo, para 

que em sequência auxiliasse nos trabalhos a campo. 

Para o processamento do banco de dados e a construção dos mapas 

temáticos, utilizou-se as ferramentas funcionais do software ArcGIS® versão 10.1, 

sendo que o mesmo, oferece recursos que facilitam o manuseio dos dados 

geográficos e consequentemente na análise e interpretação dos mesmos. 

Os dados em ambiente de SIG, foram georreferenciados sob o Sistema 

Universal Transversa de Mercator (UTM), Datum SIRGAS 2000, Fuso 21 S, sendo 

que este abrange na região oeste do Rio Grande do Sul. 

O banco de dados foi estruturado no formato “geodatabase” no software, sendo 

que ao usar-se este formato, possibilitou uma menor probabilidade dos arquivos se 

corromperem, devido a alterações que o programa pode fazer durante a organização 
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dos dados. Entre os materiais utilizados para a estruturação do banco de dados, estão 

os seguintes: 

a) Malha vetorial contínua do Rio Grande do Sul e Malha Digital do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), ambas em escalas 

1:50.000. Através desses dados, é possível averiguar feições cartográficas que 

representem as condições físicas do relevo. Ex: drenagem, curvas de nível, 

sistema viário e limites administrativos dos municípios que são abrangidos pela 

área da BHRJ.  

b) Imagens de satélite disponível através do software ArcGIS® 10.1, o qual 

possibilita o cruzamento de informações cartográficas com o modelo real 

encontrado na natureza, ou seja, podemos conferir se a rede de drenagem está 

perfeitamente distribuída na área de estudo e se é necessário a correção da 

mesma. 

c) Imagens de RADAR disponibilizadas pelo Serviço Geológico dos Estados 

Unidos (United States Geological Survey – USGS). A imagem é resultado da 

missão Shuttle Radar Topography Mission (STRM) com resolução espacial 3 

arcsec (90 metros), onde que a imagem serviu de base para a elaboração dos 

mapas bases utilizadas no Zoneamento Geoambiental da BHRJ. 

d) Softwares utilizados para o processamento dos dados em ambiente digital: 

ArcGIS® 10.1 (construção de feições vetoriais, processamento de imagens em 

formato Raster e a elaboração dos layouts e dos mapas temáticos); Google 

Earth Pro (visualização dos pontos obtidos através do GPS – Global Position 

System e análise das características físicas do relevo); CorelDRAW® X5 

(possibilita a construção dos layouts dos mapas finais com ferramentas 

fornecidas pelo desenho técnico. 

e)  Global Position System (GPS) – ferramenta que auxiliou nos trabalhos de 

campo na área de estudo. Com a marcação dos pontos georreferenciados, foi 

possível realizar a verificação das informações vistas em campo com as bases 

cartográficas produzidas. 

 

3.2.1 Trabalhos de campo 

 

Ao desenvolver-se trabalhos referentes ao mapeamento geomorfológico, é 

imprescindível ir à área de estudo e conferir as informações obtidas previamente.  
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Os trabalhos de campo foram realizados através de perfis seguindo as vias que 

passam na área de estudo com o uso de receptores GPS, caderneta para anotações, 

cartas topográficas e câmara fotográfica. 

Em campo, os parâmetros definidos para a caracterização física foram: formas 

do relevo, litologias, uso e ocupação da terra e os tipos de solo existentes. Essas 

informações posteriormente foram organizadas em um banco de dados, e 

espacializadas com base nos mapas temáticos.  

Os trabalhos de campo na região Oeste do Rio Grande do Sul, são realizados 

frequentemente pelo LAGEOLAM, sendo que a partir dos recursos disponibilizados 

pela universidade, pode-se garantir as melhores condições de trabalho, tanto na 

hospedagem dos alunos e professores quanto nas condições de materiais e de 

transporte. 

 

3.3 PRODUÇÃO DE DADOS 

 

3.3.1 Rede de drenagem 

 

Para a realização da análise referente a hidrografia da BHRJ, utilizou-se como 

base a malha vetorial contínua do Rio Grande do Sul, na escala 1:50.000, sendo esta, 

resultado do trabalho de Hasenack e Weber (2010). 

Após a correção de alguns canais de drenagem através do software, seguiu-se 

para a delimitação das sub - bacias na BHRJ, sendo preciso utilizar o processo de 

vetorização a partir dos pontos cotados e das curvas de nível. 

Posteriormente, realizou-se a análise morfométrica das três sub-bacias 

principais da BHRJ, o que possibilitou uma análise quantitativa, usando valores exatos 

de um conjunto de parâmetros para obter as principais características do sistema 

hidrográfico da área de estudo.  

A análise morfométrica pode ser considerada como uma importante ferramenta 

na caracterização temporal da rede de drenagem, pois permite a visualização das 

mudanças ocorridas na sua configuração, forma e quantidade de canais. 

Os parâmetros utilizados para a realização da análise morfométrica podem ser 

visualizados na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Parâmetros adotados para a realização da análise morfométrica na área 
de estudo. 
 

 
Variável 

 

 
Método 

 
Referência 

Área da bacia hidrográfica (A) 
Medida obtida em SIG 

 

Base Cartográfica 

Comprimento Axial da bacia (LB) 

Comprimento total de rios (LT) 

Fator de Forma (Kf) Kf=
𝐴

LB²
 

Hierarquia fluvial Strahler (1952) 

Densidade de drenagem (Dd) Dd= 
𝐿𝑇

A
 (km/km²) 

 

Fonte: Martini (2012) e modificado pelo autor (2018). 

 

3.3.1.1 Área (A) e Perímetro (P) 

 

A área é uma variável independente e conjuntamente com o perímetro da bacia 

hidrográfica representa parâmetros básicos para o cálculo de outras variáveis 

morfométricas. Esses parâmetros são definidos com base na linha que delimita o 

divisor de águas da bacia. 

 

3.3.1.2 Comprimento axial da bacia (LB) 

 

O comprimento axial é medido a partir do ponto mais longo desde a foz até 

cabeceira mais distante.  

 

3.3.1.3 Comprimento Total de Rios (LT) 

 

O Comprimento total dos rios (LT) permite uma avaliação primária das 

alterações em termos de perda ou ganho na extensão de caminhos para o 

escoamento linear das águas da bacia hidrográfica, podendo este parâmetro ser 

expresso em quilômetros (km) ou em metros (m).  
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3.3.1.4 Fator de Forma (Kf)  

 

O Fator de forma (Kf) utiliza a razão entre a largura média e o comprimento 

axial da bacia, sendo que mais próximo de 1, a bacia será mais compacta. Quando 

relacionado às cheias o fator de forma pode assumir os seguintes valores, conforme 

a Tabela 2:  

 

Tabela 2 - Caracterização dos dados referente ao Fator de Forma (Kf). 

 

Valor Tendência às cheias 

< 0.5 Baixa 

0.501 – 0.75 Média 

0.751 – 1.0 Alta 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

3.3.1.5 Hierarquia fluvial 

 

A ordem de canais está diretamente associada à hierarquização das bacias. 

Na presente pesquisa, segue-se a proposta de Strahler (1952, apud 

CHRISTOFOLETTI, 1980), seguindo-se alguns critérios: 

• Os canais de primeira ordem, considerados os menores, são os que não tem 

tributários; 

• Os canais de segunda ordem surgem da confluência de canais de primeira 

ordem e só recebem afluentes de primeira ordem; 

• Os canais de terceira ordem surgem da confluência de canais de segunda 

ordem e recebem afluentes de primeira e segunda ordem e assim sucessivamente.  

 

3.3.1.6 Densidade de drenagem (Dd) 

 

A Densidade de drenagem (Dd) correlaciona o comprimento total dos canais 

(LT) com a área da bacia hidrográfica. Reflete as condições topográficas, pedológicas, 

hidrológicas e de vegetação da bacia. Christofoletti (1979), utiliza a seguinte 

classificação (Tabela 3) para a densidade de drenagem em bacias hidrográficas: 
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Tabela 3 - Classificação obtida através da densidade de drenagem. 

 

Densidade Característica 

< 7,5 Baixa densidade de drenagem 

7,5 – 10 Média densidade de drenagem 

> 10 Alta densidade de drenagem 

 

Fonte: Christofoletti (1979) e organizado pelo autor (2018). 

 

3.3.2 Análise do Relevo 

Para análise do relevo, utilizou-se os atributos referentes a hipsometria, 

declividade, orientação de vertentes, curvatura de vertentes, unidades 

geomorfométricas e amplitude das vertentes. 

 

3.3.2.1 Hipsometria 

 

Análise das altimetrias deu-se a partir da Imagem SRTM de resolução 90 

metros, o qual se deu em ambiente de SIG o pós-processamento da imagem, 

definindo-se as classes hipsométricas. 

Utilizando a ferramenta “reclassify” do software ArcGIS® 10.1, definiu-se as 

classes hipsométricas, baseando-se no histograma de frequência (Figura 4) do SIG, 

o qual possibilita visualizar as cotas máximas (Maximum) e mínimas (Minimum) de 

altitude. 

Assim, as classes hipsométricas (Break Values) foram definidas em intervalos 

de 50 metros, marcando com melhor detalhamento as quebras do relevo na área de 

estudo. As classes hipsométricas são: <100m, 100-150m, 150-200m, 200-250m, 250-

300m, 300-350m, 350-400m, 400-450m, 450-500m e > 500m. 
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Figura 4 - Histograma de frequência relacionado a hipsometria da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: Interface do software ArcGIS® 10.1 e organizado pelo o autor (2018). 

 

Salienta-se que no processo de refinamento da imagem, utilizou-se a 

ferramenta “fill”, o qual tem como objetivo de corrigir os pixels nulos da imagem, e 

preenche-los com os valores dos pixels vizinhos. 

As informações altimétricas estão relacionadas as variações da amplitude 

altimétrica da BHRJ, sendo que em áreas com altas altitudes estão mais propicias à 

dissecação, enquanto que áreas com menor altitudes estão propicias à acumulação. 

 

3.3.2.2 Declividade 

 

Para o levantamento das informações referente a declividade na BHRJ, utilizou-

se em um segundo momento, a ferramenta “slope” do software ArcGIS® 10.1, pós-

processando a Imagem SRTM de resolução 90 metros. 

O mapa de declividade foi elaborado utilizando as classes proposta pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), sendo elas: <2%; 2-5%; 5-15%; e >15%. A 
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análise das informações relacionados aos declives, poderam ser analisadas no 

histograma de frequência (Figura 5). 

 

Figura 5 - Histograma de frequência relacionado a declividade da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: Interface do software ArcGIS® 10.1 e organizado pelo o autor (2018). 

 

O limite de 2% marca áreas planas em geral associadas às drenagens e 

sujeitas a ocorrência de inundações e os principais processos estão ligados a 

deposição de sedimentos; 5% representa áreas com baixa declividade, porém alguns 

processos erosivos se tornam significativos; 15% marca a faixa que define o limite 

máximo para o emprego da mecanização da agricultura, e também delimita áreas 

propicias a ocorrência de processos de movimento de massa e escorregamentos. 

Para Souza e Júnior et al (2008), a declividade refere-se à inclinação da 

superfície do terreno em relação à inclinação horizontal, com essas informações é 

possível prever quais áreas estão mais propicias a erosão ou a sedimentação.  
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3.3.2.3 Orientação de Vertentes 

 

A definição dos parâmetros de orientação das vertentes foi realizada através 

do software ArcGIS® 10.1, utilizando a ferramenta “aspect”, sendo possível 

posteriormente definir as classes: Norte, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, 

Oeste, Noroeste. A orientação de vertentes apresenta a direção na qual a vertente 

apresenta sua face de exposição à radiação solar. 

 

3.3.2.4 Curvatura de Vertentes  

 

A análise das formas das encostas, definiu-se a partir do plano e perfil de 

curvatura. Quanto à forma das vertentes em curvatura perfil - plano, utilizou-se a 

seguinte modo de diferenciação: perfil de curvatura: curvatura côncava e curvatura 

convexa; plano de curvatura: curvatura divergente e curvatura convergente.  

Com a análise e o gerenciamento do banco de dados relacionado às formas de 

vertentes, realizou-se a combinação das feições com a ferramenta “combine” do 

software ArcGIS® 10.1, sendo classificadas conforme suas características (Figura 6): 

côncavo – convergente (Cc.Ct), convexo – convergente (Cx. Ct), côncavo – divergente 

(Cc. Dt), e convexo – divergente (Cx. Dt.). 

 

Figura 6 - Modelo de curvatura de encostas. 

 

 
 

Fonte: Summerfield (1977). 
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O plano de curvatura representa a medida de convergência e divergência 

topográfica e por isso influencia na concentração de água na paisagem (SIRTOLI et 

al., 2008).  

O perfil de curvatura representa a forma da vertente no sentido descendente e 

indica a proporção de mudança do potencial do gradiente, influenciando no fluxo da 

água e velocidade de processos de transporte de sedimentos (SCHIRMER, 2015). 

 

3.3.3 Unidades de Relevo 

 

Para a definição das unidades de relevo usou-se como base a proposta 

modificada de IPT (1981). As classes definidas são: Morros Isolados, com elevações 

com amplitude altimétrica superior a 100 metros e declividade de encostas superior a 

15%; Colinas Fortemente Onduladas, com áreas que representam declividade entre 

5 e 15% e amplitude altimétrica inferior a 100 metros; Colinas Suavemente Onduladas, 

com áreas com declividade entre 2 e 5% e amplitude inferior a 100 metros; Associação 

de Colinas, Morros e Morrotes – com áreas onde é possível observar colinas com 

declividades que variam entre 2 e 15% com amplitude altimétrica inferior a 100 metros 

associadas a morros e morrotes; Áreas Planas, com declividades menores que 2% 

(tabela 5). 

 

Tabela 4 - Classificação dos tipos de relevo. 

 

AMPLITUDE ALTIMÉTRICA  DECLIVIDADE UNIDADE DE RELEVO 

 
 
           <100 metros 

<2% Áreas Planas 

2 - 5% Colinas S. Onduladas 

5 - 15% Colinas F. Onduladas 

>15% Assoc. Morros e Morrotes 

>100 metros >15% Morros Isolados 

 

Fonte: IPT (1981) e modificado pelo o autor (2018). 

 

A elaboração do mapa de unidades de relevo integra a avaliação de todos os 

parâmetros estudados vetorizados no ambiente SIG.  
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3.3.3.1 Unidades Geomorfométricas 

 

Utilizou-se também, para a análise das formas do relevo, a proposta 

metodológica de Iwahashi e Pike (2007) e Silveira e Silveira (2013), a qual os autores 

estabelecem uma árvore de decisão para a definição das unidades geomorfométricas. 

Para isso, é necessário a interpolação de quatro parâmetros topográficos: altimetria, 

declividade, plano de curvatura e perfil de curvatura. 

Destaca-se para a importância desse método, pois possibilita avaliar as 

condições do relevo, a partir de parâmetros pré-estabelecidos, de forma 

automatizada, ou seja, o SIG é capaz de interpolar parâmetros e apresentar nos 

resultados as características naturais em que o relevo se apresenta, decorrente de 

valores extraídos do Modelo Digital de Elevação (MDE). Essas informações 

contribuem na caracterização das encostas, nas diferentes formas do relevo. 

Utilizou-se para a interpolação dos parâmetros topográficos, o interpolador 

ANUDEM, disponível como ferramenta do software ArcGIS® 10.1, que cria um Modelo 

Digital do Terreno (MDT) hidrologicamente consistente. 

Para a definição do valor altimétrico, cota maior e menor que a média, a partir 

do MDT, deu-se através do histograma de frequência gerado pelo SIG (Figura 7), 

assim como a caracterização das declividades (< 5%, 5 a 15% e > 5%) e formas das 

encostas (plano de curvatura e perfil de curvatura).  
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Figura 7 - Histograma de frequência referente aos parâmetros topográficos na BHRJ. 

 

 
 

Fonte: O autor (2018). 

 

Em decorrência da interpolação dos parâmetros topográficos automatizada, 

elaborou-se o fluxograma (Figura 8) representando as 24 unidades geomorfométricas, 

sendo que seis delas não tem representatividade espacial ou contém pixels isolados, 

ocorrendo o agrupamento das unidades que apresentam características semelhantes. 
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Figura 8 - Fluxograma apresentando a árvore de decisão utilizada para a definição das unidades geomorfométricas. 

 

 
 

Fonte: O autor (2018).  
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Na presente pesquisa, optou-se pela classificação das formas de vertentes em 

dois modos: quanto ao plano de curvatura divergente/convergente; quanto ao perfil de 

curvatura côncava/convexa. Quanto à plano de curvatura retilínea não se considerou 

no trabalho, devido à pequena representatividade na BHRJ.  

A Tabela 5, apresenta os valores estabelecidos no SIG, para a interpolação dos 

parâmetros topográficos: 

 

Tabela 5- Parâmetros topográficos que caracterizam as unidades geomorfométricas 
determinadas na BHRJ. 
 

Altitude Declividade Plano de Curvatura Perfil de Curvatura 

1 - < média 1 - < 5% 1 - Convergente 1 - Convexo 

2 - > média 2 – 5 a 15% 2 - Divergente 2 - Côncavo 

- 3 - > 15% - - 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

As formas de curvaturas interpoladas para o presente trabalho, deu-se através 

do emprego do polinômio de Zevenbergen e Thorne (1987).  

Na caracterização das unidades geomorfométricas da BHRJ, optou-se por 

agrupamentos de unidades, levando se em consideração o plano de curvatura pela 

representatividade (área) na BHRJ, definindo-se então 18 unidades 

geomorfométricas.  

As unidades agrupadas na altitude menor que a média são: Unidades I e II 

(Unidade I), Unidades V e VI (Unidade IV) e Unidades IX e X (Unidade VII). As 

unidades agrupadas nas altitudes superiores à média são: Unidades XIII e XIV 

(Unidade X), Unidades XVII e XVIII (Unidade XIII) e Unidades XXI e XXII (Unidade 

XVI).  

 

3.3.3.2 Amplitude e Comprimento das Vertentes 

 

A análise da amplitude altimétrica e o comprimento de vertentes obteve-se com 

a interface do software ArcGIS® 10.1, o qual teve como base a imagem RADAR SRTM 

com resolução espacial de 90 metros. 
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Para isso, foram utilizadas linhas contínuas de um ponto determinado a outro 

em interesse, para ser representada na área as características do relevo referente a 

sua forma. Utilizando-se o formato vetorial, o traçado será inserido na ferramenta 

“Interpolate shape”, o qual tem função de realizar a interpolação entre a imagem 

SRTM, que contém as informações altimétricas, e o traçado vetorial. Assim, gerou-se 

os perfis topográficos. 

 

3.3.4 Análise das Litologias 

 

As informações relacionadas as litologias presente na BHRJ, foram extraídas a 

partir das anotações de campo realizado na área de estudo, e conferidas sob a base 

cartográfica. 

A base cartográfica utilizada para agregar informações aos dados referentes a 

litologia, teve como fonte o Serviço Geológico do Brasil, na escala 1.750.000, intitulado 

como “Mapeamento Geológico do Estado do Rio Grande do Sul” (CPRM, 2006). 

Além disso, utilizou-se trabalhos já realizados na região Oeste do Rio Grande 

do Sul, com abrangência na área de estudo e sua distribuição espacial. Como um 

trabalho base já realizado, cita-se o realizado por Robaina et al (2015). 

 

3.3.5 Análise dos Solos 

  

Assim como na análise das litologias, as informações referentes aos tipos de 

solo na BHRJ, foram extraídas a partir dos trabalhos a campo, e analisadas frente a 

uma base cartográfica já existente. 

As bases cartográficas utilizadas a partir dos resultados do trabalho de Streck 

et al (2008), intitulado “Mapeamento de Solos do Rio Grande do Sul”, aonde que a 

base cartográfica contém as características referentes aos tipos de solos e sua 

distribuição espacial; base cartográfica organizada pelo LAGEOLAM, em trabalhos 

acadêmicos já elaborados. 

Em concomitância, analisou-se o modo de uso em determinado tipo de solo, 

sendo ilustrado assim com fotografias obtidas em trabalho de campo e informações 

de imagens de satélite.   

3.3.6 Análise de Dados Secundários 

 



68 

Para realizar o zoneamento geoambiental de uma determinada área de estudo, 

além da caracterização do ambiente natural obtêm-se informações do histórico de 

ocupação e desenvolvimento socioeconômico dos municípios abrangidos pela 

mesma. 

Para isso, foi necessário consultar informações dos órgãos oficiais, no intuito 

de enriquecer os dados que nortearam o zoneamento geoambiental. Assim, destaca-

se a Fundação de Economia e Estatística (FEE), o IBGE, a Empresa Riograndense 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). Os dados obtidos junto aos 

órgãos oficiais foram analisados e correlacionados com as informações adquiridas no 

trabalho de campo.  

 

3.4 CORRELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

3.4.1 Compartimentação Geomorfológica 

 

A geomorfologia pode ser definida como a ciência que estuda as formas de 

relevo, tendo em vista a origem, estrutura, natureza das rochas, o clima da região e 

as diferentes forças endógenas e exógenas que, de modo geral, entram como fatores 

construtores e destruidores do relevo terrestre (GUERRA, 1993).  

Nesse contexto, o mapeamento geomorfológico a partir da representação, 

apresenta um dos produtos intermediários que, associado à identificação do uso e 

ocupação da terra e da cobertura vegetal, serve de subsidio ao zoneamento 

geoambiental da área de estudo (DE NARDIN, 2009). 

Nesse sentido, a compartimentação geomorfológica da presente pesquisa deu-

se a partir da base metodológica proposta por Ross (1990,1992), onde que, utilizando 

a interpretação geomorfológica elaboradas por Ab’Saber (1969) e Tricart (1977) que 

definiram uma compartimentação do relevo em níveis taxonômicos.  

Ross (1992) classifica as formas do relevo a partir de seis níveis taxonômicos, 

podendo ser assim descrito: 1º Taxon: unidade morfoestrutural, 2º Taxon: unidade 

morfoescultural, 3º Taxon: unidade relacionado aos padrões de forma do relevo, 4º 

Taxon: unidade relacionado aos tipos de forma do relevo, 5º Taxon: unidade voltada 

aos tipos de vertentes existente no relevo e 6º Taxon: unidade relacionada aos 

processos naturais e antrópicos atuantes no relevo. 
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Os níveis taxonômicos podem ser melhor visualizados, na Figura 9, através do 

modelo esquemático: 

 

Figura 9 - Modelo esquemático das Unidades Taxonômicas proposto por Ross (1992). 

 

 

 

Fonte: http://natalgeo.blogspot.com.br/2016/01/o-relevo-do-brasil-segundo-jurandyr-ross.html 

 

A compartimentação geomorfológica dentro dos estudos voltados a temática 

geoambiental é de suma importância, pois contribui na identificação de possíveis 

desastres ambientais e consequentemente na sua prevenção. Analisar o 

comportamento do relevo e sua dinâmica frente aos processos que o modelam, 

possibilita o desenvolvimento de medidas que possam auxiliar na ocupação adequada 

de determina área em estudo.  

3.4.2 Uso e Ocupação da Terra 
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A análise do uso e ocupação da terra na BHRJ, teve como objetivo identificar a 

distribuição (em área) das culturas de grãos, que estão diretamente vinculados ao 

desenvolvimento econômico da área de estudo. 

Para elaboração do mapa temático do uso e ocupação da terra, optou-se por 

uma imagem orbital dos anos de 2016. Em sequência, através de técnicas de 

geoprocessamento, ocorreu a análise temporal entre as imagens e a descrição de 

como se comporta o uso e ocupação na área de estudo.   

 A classificação da imagem, para a elaboração do mapa de uso e ocupação da 

Terra, foi realizada através do software ENVI 5.1 e na edição dos mapas finais, o 

software ArcGIS® 10.1. As imagens foram obtidas através do portal online 

(http://earthexplorer.usgs.gov/) da USGS.  

Para o processo de coleta de amostragem de cada tipo de uso existente na 

área de estudo, deu-se com o algoritmo MAXVER (máxima verossimilhança), ou seja, 

um algoritmo de classificação supervisionada, que usa parâmetros estatísticos na 

classificação de pixels de valores semelhantes, visando áreas homogêneas ou de 

mesmo valor numérico.  

Destaca-se também o Coeficiente Kappa (Tabela 6), uma medida de 

concordância interobservador que mede o grau de semelhança. Esta medida de 

concordância tem como valor máximo o 1, onde este valor 1 representa total 

concordância e os valores próximos e até abaixo de 0, representando baixa ou 

insignificante correlação.  Desse modo, foi possível averiguar o grau de acurácia da 

classificação realizada. 

Tabela 6 - Coeficiente Kappa. Parâmetros classificadores. 

 

Coeficiente de Kappa Interpretação 

<0 Quase inexistente 

0.00 – 0.19 Pequena 

0.20 – 0.39 Insatisfatória 

0.40 – 0.59 Satisfatória 

0.60 – 0.79 Substancial 

0.80 – 1.00 Quase perfeita 

 

Fonte: Landis e Koch (1977). 
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3.5 ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
JAGUARI – OESTE DO RS 
  

Nessa etapa da pesquisa, realizou-se a análise, interpretação e descrição dos 

dados obtidos durante o mapeamento, e consequentemente a definição dos sistemas 

geoambientais e suas características específicas. 

Os sistemas geoambientais partem da premissa de se definir áreas com 

características homogêneas, a partir de informações como da litologia, solos e do uso 

e ocupação da terra. Com isso, é possível identificar as zonas com potencialidade e 

fragilidades ambientais. 

Zonas com potencialidades ambientais podem ser entendida como áreas que 

apresentam condições favoráveis a execução de determinada atividade, ambiental ou 

econômica, sem malefícios as condições naturais do relevo. 

Já as zonas com fragilidades ambientais, são entendidas e interpretadas como 

áreas que não apresentam condições necessária a determinado tipo de uso ou 

atividade, ou seja, a ação antrópica desordenada poderá alterar as condições naturais 

do relevo, influenciando em uma degradação ambiental intrínseca.   

Para a elaboração do Zoneamento Geoambiental na presente pesquisa, 

seguiu-se a proposta de De Nardin (2009), a qual refere-se ao zoneamento como uma 

análise integrada dos componentes antrópicos e naturais a partir de uma 

caracterização dos elementos básicos que formam estes componentes, através da 

cartografia analítica e da interpretação analítico-integrativa se chega aos documentos 

síntese (mapas finais) que concretizam o zoneamento.  

Desse modo, o zoneamento geoambiental pode ser entendido como uma 

setorização da paisagem, com o objetivo de potencializar o uso sem comprometer a 

natureza, e propor alternativas que minimizem as fragilidades e limitações 

características de cada paisagem. 

A interpretação das informações obtidas durante a pesquisa, deu-se a partir da 

interpolação dos mapas temáticos finais, a elaboração do zoneamento geoambiental 

e definição das áreas com potencialidades e fragilidade na BHRJ.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos no decorrer da 

pesquisa, sendo que em um primeiro momento, referente às características dos 

elementos físicos da BHRJ; e posteriormente correlacionadas em uma segunda etapa, 

com as informações obtidas decorrentes do uso e ocupação. 

As correlações auxiliam na elaboração do Zoneamento Geoambiental da Bacia 

Hidrográfica do Rio Jaguari. 

 

4.1 ANÁLISE DA REDE HIDROGRÁFICA 

 

O Rio Jaguari é afluente da margem direita do Rio Ibicuí, sendo este um dos 

principais tributários da margem esquerda do Rio Uruguai, o qual é o limite natural 

entre os países do Brasil e da Argentina. O canal principal do Rio Jaguari, possui uma 

extensão de 539 km, estando à direção de fluxo, no sentido Nordeste-Sudeste. 

Devido a sua grande extensão, o rio Jaguari cruza diversos municípios, desde 

a região central à região oeste do Rio Grande do Sul. As nascentes do canal principal 

localizam-se na porção central do município de Tupanciretã, onde o fluxo d’água do 

canal principal cruza os limites administrativos dos municípios de Jari, Jaguari, sendo 

que nos municípios de São Francisco de Assis e São Vicente do Sul, o rio Jaguari é 

utilizado como fronteira natural entre os municípios. 

A BHRJ conta com 2.450 canais de drenagem, que juntos contabilizam 

6.647,42 km de extensão, resultando na densidade de drenagem de 1,29 km/km² que 

segundo Christofoletti (1980), é considerada de média capacidade de drenagem. 

A bacia hidrográfica apresenta como ordem de hierarquia máxima, conforme a 

classificação proposta por Strahler (1952), um canal de 6ª ordem. A Tabela 7, 

apresenta o número de canais e o comprimento total dos canais, por ordem de 

hierarquia fluvial. 
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Tabela 7 - Hierarquia fluvial e comprimento total dos canais da BHRJ. 

 

Ordem Nº de Canais Comprimento Total dos Canais (km) 

1ª ordem 1.810 3.874,46 

2ª ordem 452 1.083,45 

3ª ordem 136 626,67 

4ª ordem 49 436,07 

5ª ordem 2 470,80 

6ª ordem 1 155,97 

Total 2.450 6.647,42 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

A BHRJ é composta por 18 sub - bacias hidrográficas de quarta ordem ou mais, 

definidas pelas seguintes redes de drenagem: Arroio Jaguari-mirim, Arroio Sanga 

Funda, Arroio Inhandiju, rio Jaguarizinho, Arroio Caracol, rio Lajeado Portão, rio 

Lajeado do Cerro, rio Lajeado Santa Brígida, rio Lajeado do Nazário, Arroio Santa 

Tecla, Arroio das Tunas, Arroio Taquarembó, Arroio Santana, Rio Capivari, Arroio 

Jacaré, Arroio Sanga da Divisa e Arroio Piriqui.  

Destaca-se também, a presença de arroios e rios tributários do canal principal, 

estando estes situados dentro da classe de Afluentes do rio Jaguari. 

O principal afluente, representado pelo rio Jaguarizinho apresenta hierarquia 

de 5ª ordem. O rio Jaguari, em seu médio curso, também apresenta uma hierarquia 

de 5ª ordem. A partir da confluência de ambos os canais, no baixo curso do rio Jaguari, 

a BHRJ passa para uma hierarquia de 6ª ordem.  

Para melhor observação da hierarquia fluvial, a Figura 10 apresenta a 

distribuição dos canais, segundo a ordem de classificação: 
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Figura 10 - Mapa das sub- bacias da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2017).
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Na BHRJ, todos os canais fluviais distribuem-se em três grandes sub- bacias: 

o Alto Jaguari, a bacia hidrográfica do rio Jaguarizinho e o Baixo Jaguari. As duas 

primeiras com hierarquia fluvial de 5ª ordem, e a última com hierarquia de 6ª ordem. 

A Tabela 8, apresenta os resultados referentes a análise morfométrica das sub-

bacias, possibilitando posteriormente sua análise referente sua forma de distribuição 

no relevo: 

 

Tabela 8 - Parâmetros morfométricos analisados nas 3 sub- bacias principais da 
BHRJ. 
 

Sub- bacias 
Área 

(km²) 

Hierarquia 

fluvial 

Número 

de 

canais 

Comprimento 

total (km) 

Densidade 

de 

drenagem 

Fator de 

Forma 

Alto Jaguari 2.386,82 5ª ordem 1.486 3.078,72 1,28 0,25 

BH- Rio 

Jaguarizinho 
1.323,01 5ª ordem 231 1.695,16 1,28 0,39 

Baixo 

Jaguari 
1.439,90 6ª ordem 736 2.336,49 0,92 0,56 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

A sub - bacia Alto Jaguari apresenta a maior área de extensão, 

aproximadamente 2.386,82 km² com a presença de 1.486 canais de drenagem, 

totalizando um comprimento total de 3.078,72 km. A sub - bacia destaca-se por sua 

forma alongada e a alta concentração de canais de 1ª ordem (1.149), sendo que estes 

possuem extensão curta, com o fluxo rápido, devido aos canais apresentarem-se 

encaixados no relevo, reflexo ao substrato geológico das áreas mais elevadas da 

BHRJ. 

A sub - bacia do rio Jaguarizinho é caracterizado pelo fator de forma mais 

arredondado, com fluxo d’água rápido devido a área apresentar-se em local declivoso. 

Com área aproximada de 1.323,01 km² e com a presença de 231 canais de drenagem, 

totalizando um comprimento total de 1.695,16 km. Os canais de drenagem 

apresentam-se encaixados no relevo, possibilitando uma maior velocidade de 

transporte de materiais nos canais fluviais. 

A sub - bacia do Baixo Jaguari apresenta uma área de extensão aproximada 

de 1.439,90 km² com a presença de 736 canais de drenagem, totalizando um 
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comprimento total de 2.336,49 km. A sub - bacia apresenta-se com a forma mais 

arredondada, caracterizando um escoamento lento, o que influencia na deposição de 

materiais nas margens dos canais fluviais. 

A distribuição espacial das três grande sub - bacias que compõe a BHRJ, e a 

forma de espacialização dos canais de drenagem, pode ser visualizada na Figura 11. 
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Figura 11 - Mapa das 3 sub-bacias principais da BHRJ. 

 

   
 

Fonte: O autor (2017). 
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4.2 ANÁLISE DO RELEVO 

 

4.2.1 Hipsometria 

 

A bacia hidrográfica possui uma amplitude altimétrica de 464 metros, sendo a 

maior cota altimétrica encontrada de 535 metros, e a menor cota o valor de 71 metros. 

A maior cota situa-se na porção Nordeste da BHRJ, precisamente nas nascentes do 

rio Jaguari, localizados na cidade de Tupanciretã. Já a menor cota altimétrica situa-se 

próximo a sua foz, na porção Sudoeste da BHRJ, na confluência com o rio Ibicuí. 

Para melhor visualização das altitudes na bacia hidrográfica, em termos de 

distribuição espacial, a Tabela 9, traz as classes hipsométricas e suas respectivas 

áreas: 

 

Tabela 9 - Classes hipsométricas destacadas na BHRJ. 

 

Classe Área (km²) Área (%) 

< 120 783,85 15,22 

120 – 170m 503,34 9,77 

170 – 220m 265,58 5,15 

220 – 270m 355,06 6,89 

270 – 320m 716,31 13,90 

320 – 370m 1.160,91 22,54 

370 – 420m 860,63 16,71 

420 – 470m 368,79 7,16 

> 470m 135,19 2,62 

Total 5.149,73 100 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

A seguir, é possível visualizar a distribuição das classes hipsométricas na 

BHRJ, na Figura 12.  
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Figura 12 - Mapa Hipsométrico da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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A classe com altitudes inferiores a 120 metros, marcam as áreas próximas ao 

canal do rio principal, apresentando grande área de característica plana, ou seja, 

situando-se nessa área a região de várzea do rio Jaguari. 

Destaca-se nessa região a presença de importantes canais de drenagem, que 

contribuem em períodos chuvosos, na vasão da água dos canais tributários, 

auxiliando no extravasamento dos rios, nos períodos de cheias. Assim cita-se os 

seguintes canais: Arroio Jaguari- mirim (4ª ordem), Arroio Sanga Funda (3ª ordem), 

Arroio Sanga Buricatu (3ª ordem), Arroio Inhandiju (4ª ordem), Arroio Piriqui (4ª 

ordem), Arroio Sanga da Palmeira (3ª ordem), Arroio Sanga Dois Irmãos (3ª ordem) e 

o Arroio Sanga da Divisa (4ª ordem).  

A classe hipsométrica com altitudes que variam entre 120 - 170 metros, 

distribui-se em uma área aproximada de 503,34 km² e representa 9,77% do total de 

área da BHRJ. A classe localiza-se próximo à área de várzea do rio Jaguari, estando 

situada nesse intervalo de altitude, por exemplo, o município de Jaguari – RS. A classe 

apresenta-se predominantemente na margem direita do canal principal, na porção do 

Baixo Jaguari. 

A classe hipsométrica com altitudes que variam entre 170 - 220 metros, 

abrange uma área de 265,58 km² e representa 5,15% da área total da BHRJ. A classe 

caracteriza-se pelo início da transição entre as Colinas Levemente Onduladas com o 

rebordo do Planalto Meridional, marcando assim a atuação dos processos erosivos 

com maior intensidade. A classe hipsométrica distribui-se por toda a região central da 

BHRJ, além das porções leste e oeste. 

A classe hipsométrica com altitudes que variam entre 220 – 270 metros, 

encontra-se em uma área de 355,06 km² e representa 6,89% do total da área da 

BHRJ. A classe caracteriza a porção do terreno com declives acentuados, 

influenciando o escoamento rápido do fluxo d’agua nos canais fluviais. Destaca-se a 

distribuição dos canais fluviais encaixados no relevo, caracterizando o início do 

rebordo do Planalto Meridional. 

A classe hipsométrica com altitudes que variam entre 270 – 320 metros, 

abrange uma área de 716,31 km² e representa 13,90% da área total da BHRJ.  Nessa 

classe, o terreno também se apresenta com declives acentuados, influenciando um 

intenso escoamento superficial. Destaca-se a presença das nascentes de alguns 

afluentes importantes do canal principal, como o Arroio Piriqui (4ª ordem), Arroio 
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Santana (4ª ordem), Arroio Santiago (3ª ordem), rio Capivari (4ª ordem) e Arroio Tunas 

(3ª ordem). 

A classe hipsométrica com altitudes que variam entre 320 – 370 metros, 

abrange uma área de 1.160,91 km² e representa 22,54% da área total da BHRJ. 

Destaca-se nessa classe a transição entre o Planalto Meridional e a região de rebordo, 

marcando-se o início da porção declivosa da encosta. A classe é a mais representativa 

na área de estudo, abrangendo a maior parte do Alto Jaguari. Destaca-se nessa 

classe as nascentes do rio Jaguari- mirim (5ª ordem), Arroio Caiquate (4ª ordem) e o 

Arroio Pessegueiro (4ª ordem). 

A classe hipsométrica com altitudes que variam entre 370 – 420 metros, 

abrange uma área de 860,63 km² e representa 16,71% da área total da BHRJ. Sendo 

a segunda maior classe em representatividade na área de estudo, distribui-se na 

porção Leste e Oeste, assim como na porção nordeste e noroeste da BHRJ. Essa 

classe caracteriza a região do Planalto Meridional, tendo como uso e ocupação nessa 

porção do relevo, voltado a atividade agrícola. 

A classe hipsométrica com altitudes variando entre 420 – 470 metros, abrange 

uma área de 368,79 km² e representa 7,16% da área total da BHRJ. A presente classe 

distribui-se próximo aos topos das Colinas Onduladas, características essas típicas 

do Planalto Meridional. Destaca-se também as nascentes do Arroio Pinheiro (3ª 

ordem), Arroio Caracol (3ª ordem) e o Arroio do Salso (3ª ordem). Nesse intervalo 

altimétrico, destaca-se, o início do alargamento do canal principal do rio Jaguari. 

A classe hipsométrica com altitudes superiores a 470 metros, abrange uma 

área de 135,19 km² e representa 2,62% da área da BHRJ. A classe destaca-se por 

apresentar as nascentes do rio Jaguari no nordeste da BHRJ. Devido as ondulações 

do relevo, os canais de drenagem apresentam-se encaixados no relevo, influenciando 

na chegada do fluxo d’agua de modo rápido em direção ao canal principal do rio 

Jaguari. 

Assim sendo, a partir das altitudes superiores a 320 metros, destaca-se o uso 

do relevo para a intensa atividade agrícola na região central do Estado do Rio Grande 

do Sul, sendo este um dos principais sistemas econômicos da federação. 
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4.2.2 Declividade 

 

A declividade das encostas é um dos principais fatores que contribuem em 

diversos processos na vertente, como os movimentos de massa e processos erosivos, 

além de interferir no modo de uso e ocupação da terra. Além disso, auxilia no 

entendimento dos processos ligados à matéria e energia. 

Na BHRJ é possível visualizar claramente as porções do relevo aonde 

apresentam as quebras no terreno, influenciando na identificação das diferentes 

unidades de relevo existentes na área de estudo.  

Assim, através da Tabela 10 pode-se analisar a distribuição das classes de 

declividade estabelecidas para a presente pesquisa: 

 

Tabela 10 - Classes de declividade destacadas na BHRJ. 

 

Classes Área (km²) Área (%) 

< 2% 709,67 13,78 

2 – 5% 1.222,82 23,74 

5 – 15% 2.535,92 49,24 

> 15% 681,32 13,23 

 

Fonte: O autor (2018).  

 

Na Figura 13, apresenta-se o mapa de declividade da BHRJ, possibilitando a 

visualização da distribuição espacial. 
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Figura 13 - Mapa de Declividade da BHRJ. 

 

 
 

Fonte: O autor (2018).
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Os declives inferiores a 2%, com uma área aproximada de 709,67 km² 

caracteriza o relevo em áreas planas, próximo a foz do canal principal. Nesses 

declives, há a deposição de sedimentos transportados pelos canais das regiões a 

montante da BHRJ. 

Destaca-se nesses declives, a presença de banco de areias no leito do rio 

Jaguari, influenciado pelo transporte de materiais e atividades antrópicas próximo aos 

canais fluviais. Nessas áreas com declives menores, em períodos chuvosos, há o 

extravasamento das águas para a planície de inundação, o que acaba contribuindo 

na cultura do arroz, nas áreas de várzea. 

Os declives que variam entre 2 – 5%, abrangem uma área aproximada de 

1.222,82 km² e caracterizam o relevo em colinas suavemente onduladas, estando 

associadas as áreas planas no baixo curso do rio principal, principalmente na região 

da Depressão Periférica, marcando a diferença de declives entre o rebordo do 

Planalto e a Depressão Periférica. 

Nessa porção do relevo, os processos erosivos tendem a ser pouco mais 

significativos, como o surgimento de ravinas e voçorocas, influenciados pelos 

fenômenos climáticos e ação antrópica. 

Destaca-se nesse intervalo de declive na área de estudo, a presença de 

campos nativos e consequentemente a atividade agropecuária, o que caracteriza os 

sistemas econômicos predominantes do Rio Grande do Sul, ou seja, metade Norte 

voltada principalmente à atividade agrícola, metade Sul com a predominância da 

atividade pecuária, não deixando de apresentar atividades voltada à agricultura. 

Os declives que variam entre 5 - 15%, abrangem uma área aproximada de 

2.535,92 km² e caracterizando o relevo em colinas fortemente onduladas ou de colinas 

de altitude. Estas declividades são visualizadas no Alto Jaguari, condicionando a 

atividades agrícolas, por exemplo, muito intensa nas regiões do Planalto Meridional. 

A classe de declividade distribui-se em altitudes superiores a 320 metros, o que 

marca predominantemente sua distribuição nas porções nordeste, norte, oeste e 

sudoeste da BHRJ.  

O relevo apresenta-se com maiores ondulações, o que influencia no 

escoamento superficial das águas de modo rápido, aumentando a capacidade de 

transporte de materiais nos leitos dos rios afluentes. Próximo a região do rebordo, a 

velocidade do fluxo tende a aumentar, intensificando a atuação dos processos 

erosivos. 
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Os declives superiores a 15%, apresentam área de 681,32 km² e caracterizam 

o relevo em associações de morros e morrotes. Esses declives representam o 

Rebordo do Planalto, região de transição entre o Planalto Meridional e a Depressão 

Periférica.  

Destaca-se o relevo extremamente íngreme, com os canais de drenagem bem 

encaixados, refletindo em um escoamento superficial intenso e consequentemente 

uma menor infiltração da água no terreno. 

Nessas características de terreno, há a presença de vegetação de grande e 

pequeno porte sobre as encostas, exercendo um peso sobre o terreno devido ao solo 

encharcado, que acaba influenciando em períodos chuvosos a ocorrência de 

escorregamentos e transporte de matérias para os canais fluviais com menor altitude 

e declive.  

Além disso, em decorrência da declividade, o uso agrícola é quase inexistente, 

devido à baixa propensão ao uso de máquinas no local. Ressalta-se também a 

presença de morrotes isolados nas regiões planas, apresentando amplitudes 

altimétricas de 80 metros. 

 

4.2.3 Orientação de Vertentes 

 

Na área de estudo, podemos visualizar que não há predominância expressiva 

na distribuição das classes relacionadas a orientação de vertentes, sendo o quadrante 

Sudoeste com maior área, e o quadrante Plano com menor área na BHRJ. 

Através da Tabela 11, é possível visualizar a distribuição das classes, em área, 

relacionadas a orientação de vertentes da BHRJ: 
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Tabela 11 - Resultados referentes à orientação de vertentes. 

 

Classes Área (km²) Área (%) 

Sudoeste 661,49 12,84 

Nordeste 628,47 12,20 

Oeste 615,95 11,96 

Sul 606,60 11,77 

Sudeste 598,53 11,62 

Noroeste 595,96 11,57 

Leste 592,96 11,51 

Norte 586, 44 11,38 

Plano 263,29 5,11 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

O mapa de orientação de vertentes (Figura 14) permite visualizar as diferentes 

condições de exposição à radiação solar na bacia hidrográfica. 
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Figura 14 - Mapa de Orientação de Vertentes da BHRJ. 

 

 
 

Fonte: O autor (2018).
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A localização da BHRJ no Hemisfério Sul, acaba influenciando na incidência de 

radiação solar maior nas porções voltadas para o norte, refletindo no desenvolvimento 

de vegetação e para a agricultura. Na unidade de relevo morros e morrotes, a 

vegetação de maior porte e mais exuberante, aloca-se geralmente nas encostas 

voltadas para sul, devido a maior umidade e menor incidência solar. 

As faces do relevo voltadas para o sul, recebem menor incidência de energia 

solar, o que acaba sendo essencial para o desenvolvimento da vegetação de grande 

porte. Com isso, devido a pressão exercida pelo peso das árvores no terreno e a 

infiltração de água no solo, acaba acelerando o intemperismo nas encostas.  

Na face norte, mesmo recebendo maior incidência da radiação solar, o 

processo de intemperismo físico será mais intenso comparado ao químico, pois a 

encosta mais aquecida tende a dilatar e contrair com maior facilidade. 

 

4.2.4 Curvatura das Vertentes 

 

As vertentes são descritas como um elemento da superfície terrestre inclinado 

em relação a horizontal ou analisados em relação ao um plano vertical. 

Na BHRJ, as vertentes analisadas em relação ao plano horizontal são 

caracterizadas em relação ao perfil de curvatura, ou seja, vertentes convexas ou 

vertentes côncavas. Em relação ao plano de visão horizontal, as vertentes são 

caracterizas em relação ao plano de curvatura, dividindo-as em vertentes 

convergentes ou vertentes divergentes. 

Em relação ao perfil de curvatura, as vertentes convexas apresentam-se em 

maior área, cerca de 2.914,36 km², conforme a Tabela 12, enquanto que as vertentes 

côncavas abrangem uma área aproximada de 2.235,37 km².  

 

Tabela 12 - Distribuição em área do perfil de curvatura na BHRJ. 

 

Classe Área (km²) Área (%) 

Vertente convexa 2.914,36 56,60 

Vertente côncava 2.235,37 43,40 

Total 5.149,73 100 

 

Fonte: O autor (2018). 
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As vertentes convexas distribuem-se por toda a BHRJ (Figura 15), sendo 

possível visualizar na região em que os declives são superiores a 15%, a quebra do 

relevo bem marcada na área de estudo. 

Vertentes convexas trazem como característica a marcação dos topos até 

média vertente, sendo este influenciador direto na velocidade de escoamento do fluxo 

d’água sobre o terreno. Nessas condições, com o aumento da velocidade do 

escoamento superficial, tende a diminuir a taxa de infiltração de água no solo e 

aumentar o tempo de chegada do fluxo aos canais de drenagem. 

Já as vertentes côncavas, que também apresentam- se em toda a BHRJ, são 

caracterizadas por estarem associadas a porções do relevo com declives menores, 

ou seja, da meia vertentes a sua base. Nesses locais, os processos erosivos são mais 

atuantes sobre o relevo, o que acaba influenciando no comportamento do fluxo d’agua 

no canal de drenagem.  

Na BHRJ, é possível visualizar a predominância das vertentes côncavas no 

Baixo Jaguari, associado principalmente ao canal principal do rio Jaguari. 
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Figura 15 - Mapa do Perfil de Curvatura da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Quanto ao plano de curvatura da BHRJ, as vertentes convergentes abrangem 

uma área aproximada de 3.139,06 km² enquanto que as vertentes divergentes com 

área de 2.010,67 km². Conforme a Tabela 13, é possível visualizar a distribuição em 

área das vertentes em relação ao plano de curvatura. 

 

Tabela 13 - Distribuição em área do plano de curvatura na BHRJ. 

 

Classe Área (km²) Área (%) 

Vertente convergente 3.139,06 60,95 

Vertente divergente 2.010,67 39,05 

Total 5.149,73 100 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

As vertentes convergentes apresentam associadas aos canais de drenagem, 

ou seja, caracterizam-se pela concentração do fluxo do escoamento superficial na 

encosta. 

A convergência na encosta, faz com que haja assim o surgimento de canais 

fluviais, acarretando no abastecimento das sub - bacias principais e 

consequentemente a BHRJ. 

Já as vertentes divergentes apresentam característica oposta às vertentes 

convergentes sob a encosta. As vertentes divergentes apresentam-se associadas aos 

topos das vertentes a meia vertente, o que acabam influenciando na dispersão do 

fluxo sob o terreno.  

As vertentes divergentes na BHRJ, apresentam-se distribuídas principalmente 

na porção de rebordo do Planalto, tendo nessa região a presença de inúmeros canais 

(em diferentes ordens) reflexo da dispersão do escoamento sobre a encosta, geologia 

e declividade.   

A distribuição espacial das vertentes convergente e vertentes divergentes, 

podem ser melhor visualizadas na Figura 16: 
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Figura 16 - Mapa do Plano de Curvatura da BHRJ. 

 

 
 

Fonte: O autor (2018). 



97 

  

A partir da combinação entre o perfil de curvatura e o plano de curvatura, é 

possível obter as quatro feições referentes as formas das vertentes: convexo – 

convergente, convexo – divergente, côncavo – convergente e côncavo – divergente. 

Na Tabela 14, é possível observar as formas das vertentes na BHRJ: 

 

Tabela 14 - Distribuição em área das formas de vertentes na BHRJ. 

 

Classes Área (km²) Área (%) 

Vertente convexo - convergente 1.461,93 28,38 

Vertente convexo - divergente 1.452,43 28,20 

Vertente côncavo - convergente 1.677,13 32,56 

Vertente côncavo - divergente 558,23 10,84 

Total 5.149,73 100 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

A forma da vertente convexo – convergente, apresenta-se em uma área de 

1.461,93 km² estando distribuída espacialmente por toda a BHRJ. Entretanto, 

concentra-se associada no Baixo Jaguari, em porções do relevo próximo ao leito do 

rio Jaguari. Vertentes com essas características apresentam a concentração do fluxo, 

devido a forma convergente, e um aumento de energia no escoamento, devido a forma 

convexa, ou seja, há um maior escoamento e consequentemente uma menor 

infiltração no solo. 

A forma da vertente convexo – divergente, apresenta-se em uma área de 

1.452,43 km² estando distribuída espacialmente por toda a BHRJ. As vertentes com 

essas características apresentam a dispersão do fluxo próximo ao topo à meia 

vertente, devido a divergência no plano, e consequentemente aumentando a energia 

de escoamento do fluxo sobre o relevo, relacionado ao perfil convexo. 

A forma de vertente côncavo – convergente, distribui-se espacialmente por toda 

a área da BHRJ, com uma área aproximada de 1.677,13 km² sendo esta, a maior em 

área comparada as outras formas de vertente. As vertentes com essas características, 

apresentam concentração no fluxo próximo a meia vertente à sua base, estando 

situadas principalmente no leito dos canais fluviais de menor hierarquia fluvial. 

Caracteriza-se pela concentração dos fluxos sobre a vertente. 
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A forma de vertente côncavo – divergente distribui-se espacialmente por toda 

a área da BHRJ, com uma área aproximada de 558,23 km². Caracteriza-se na BHRJ 

na região próxima a meia vertente a sua base, quando associadas a meia vertente a 

dispersão do fluxo, enquanto que mais próxima a base há concentração do 

escoamento. 

Na Figura 17, é possível visualizar especialmente as formas das vertentes na 

BHRJ. 
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Figura 17 - Mapa das Formas de Vertentes da BHRJ.  

 

 
 

Fonte: O autor (2018). 
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4.2.5 Unidades de Relevo 

 

As unidades de relevo, caracterizam as formas decorrente dos agentes 

erosivos, possibilitando entender a dinâmica dos processos e pré-estabelecer novas 

formas em que o relevo irá se apresentar, na sua evolução.  

Na BHRJ, pode-se visualizar as diferentes unidades de relevo, com 

características especificas, conforme a Figura 18. 
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Figura 18 - Mapa das Unidades de Relevo da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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4.2.5.1 Unidade Áreas Planas 

 

A unidade Áreas Planas apresenta-se com uma área de 253,69 km², 

representando 4,92% da área total. A unidade está associada à altitude baixas e 

declives menores que 2%, situada na porção Sul da bacia hidrográfica.  

Em locais com essas características, propicia a deposição de sedimentos ao 

longo do canal fluvial e na redução da velocidade do fluxo da água. As formas de 

vertentes Convexa – Convergente, influencia no comportamento da drenagem, 

resultando no escoamento lento. Esta unidade, caracteriza-se com baixa variação 

altimétrica (Figura 19), ocorrendo deposição de material no canal principal, e 

consequentemente causando inundações nas áreas de várzea.  

 

Figura 19 - Perfil Topográfico A-A’. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Próximo às margens do rio Jaguari, visualiza-se a presença de mata ciliar 

(Figura 20), que acompanham o seu curso principal. Na situação normal do nível do 

rio, percebe-se a presença de bancos de sedimentos no leito, devido a erosão fluvial 

ou margem; e também vegetação presente dentro do rio.   

Devido ao baixo declive nas regiões planas, destaca-se, o uso antrópico, das 

águas do rio Jaguari, na atividade agrícola. Próximo à área urbana da cidade de 

Jaguari – RS, há o balneário municipal, que na estação do verão, é o ponto de 

encontro da população, para momentos de lazer.  

Assim, acabam utilizando os bancos de areia, como um local de descanso e 

recreação. Além disso, o uso das áreas de várzea do rio Jaguari pelo setor agrícola é 

bem marcante na região, destacando a produção de arroz. 
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Figura 20 – Imagens que ilustram a Unidade de Relevo Áreas Planas. 

 

 

A: Pequena ilha de sedimentos, situada no meio do curso fluvial do rio Jaguari; B: Ilha de sedimentos; 
C: Mata ciliar situada às margens do rio Jaguari; D: Balneário municipal, sob o rio Jaguari. 
 

Fonte: O autor (2018). 

 

4.2.5.2 Morros e Morrotes Isolados 

 

A unidade de Morros e Morrotes Isolados abrange uma área de 44,77 km², 

representando cerca de 0,89% dá área total da bacia hidrográfica. A unidade 

representa Morros e Morrotes, com declives maiores que 15% e com cotas altimétricas 

maiores que 120 metros.  

As formas das vertentes Côncavo – Convergente, nessa unidade, caracteriza-

se pela concentração do fluxo de água, sendo mais propenso ao transporte de 

sedimentos no decorrer do canal principal. O perfil topográfico B-B’ (Figura 21), 

caracteriza o Cerro do Loreto, sendo este, bem conhecido nos estudos acadêmicos 

desenvolvidos na região.  
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O Cerro do Loreto, situa-se em região plana e próxima à colinas levemente 

onduladas, conhecidas como coxilhas, sendo que com estas formas do relevo, 

influenciam no transporte de materiais para o rio. 

 

Figura 21 - Perfil Topográfico B-B’. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Na Figura 22, pode ser visualizado o Cerro do Loreto, caracterizado sua base 

por arenitos e base vulcânica. 

 

Figura 22 - Cerro do Loreto, porção sudeste da BHRJ. 
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Fonte: O autor (2018). 

4.2.5.3 Unidade Colinas Suavemente Onduladas 

 

A unidade Colinas Suavemente Onduladas, abrange uma área de 944,44 km², 

representando 18,33% da área total. A unidade está associada à declives entre 2 – 

5%, próxima a foz do Rio Jaguari, estando situado na transição entre o rebordo do 

planalto e áreas planas, com altitudes que variam de 100m à 140m.  

Esta unidade caracteriza-se por amplitudes altimétricas menores que 100m, 

que marcam no relevo porções onduladas, próximas à região do Rebordo e ao canal 

principal. As formas das encostas Côncavo – Divergente e Convexo – Divergente 

distribuem-se pela unidade, caracterizando o relevo nas porções aplainadas.  

O perfil topográfico C-C’ (Figura 23), apresenta uma visão geral da unidade de 

colinas levemente onduladas. No traçado, percebe-se um relevo com ondulações 

pouco expressivas, influenciando um escoamento superficial de menor intensidade. 

 

Figura 23 - Perfil topográfico C-C'. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Nessas condições, devido à pouca declividade, o relevo é utilizado para a 

atividade pecuarista, estando situada nesses locais, os campos de pastagens. Além 

disso, destaca-se os campos nativos, como componente da paisagem local, conforme 

apresenta a Figura 24: 
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Figura 24 - Imagens que ilustram as Unidades de Relevo Colinas Suavemente 

Onduladas 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

4.2.5.4 Unidade Associação de Morros e Morrotes 

 

A unidade Associação de Morros e Morrotes apresentam-se como a segunda 

maior unidade de relevo na bacia hidrográfica, com uma área de 1.482,63 km², 

representando 28,79% da área total. A unidade está associada ao rebordo do planalto, 

com altitudes acima de 400m, com declives maiores que 15%, sendo uma região de 

transição entre o Planalto Meridional e a Depressão Periférica.  

As formas de vertentes Côncavo – Divergente e Convexo - Divergente 

apresentam-se predominante nesta unidade, caracterizando a região de transição 

geomorfológica do relevo, e o aumento da velocidade do fluxo de água nos canais de 

drenagem.  

O perfil topográfico D-D’ (Figura 25), caracteriza a transição geomorfológica 

entre o Planalto Meridional e a Depressão Periférica. Os canais de drenagem 

apresentam elevadas variações altimétrica o que acarreta no aumento da velocidade 

do escoamento das águas, influenciando nos processos erosivos.  
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Figura 25 - Perfil Topográfico D-D’. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Na Figura 26, visualizar a distribuição da Unidade próximo a região de transição 

entre o Rebordo do Planalto Meridional e a Depressão Periférica: 

 

Figura 26 - Imagens que ilustram a Unidades Associação de Morros e Morrotes. 

 

 

A: Visão paralela do Chapadão de Jaguari; B: Visão frontal à Associação de Morros e Morrotes na 
BHRJ. 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

4.2.5.5 Unidade Colinas de Altitude 

 

A unidade Colinas de Altitudes abrange uma área de 2.424,17 km², 

representando 47,07% da área total. Esta unidade localiza-se com maior abrangência 

na porção norte da bacia, além de estender-se nas porções oeste e leste da área de 

estudo. A unidade apresenta amplitude altimétrica média de 40m, sendo considerado 
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Colinas de Altitude, com altimetria superior a 300m, e amplitude inferior à 100m, e 

declividades variando entre 5 - 15%.  

Esses declives são visualizados no alto curso da bacia, condicionando a 

atividades agrícolas, por exemplo, intensa nas regiões do Planalto Meridional. As 

formas de vertentes Côncava – Divergente distribuem–se pela unidade, 

caracterizando no fluxo d’água acumulado, sendo influenciado pela forma da encosta. 

O perfil topográfico E-E’ (Figura 27), apresenta uma visualização das encostas 

nesta unidade. Caracterizam-se por conter altitudes que variam de 320m (A) nas 

porções sudoeste e nordeste, à 400m próximo ao canal fluvial. O relevo ondulado, 

caracteriza o canal de drenagem encaixado, estando os canais próximos a cabeceiras 

de drenagem, levando à um fluxo rápido.  

 

Figura 27 - Perfil Topográfico E-E’. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Na Figura 28, é possível visualizar a Unidade Colinas de Altitudes sob a 

ocupação da agropecuária, lavoura e pastagens: 
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Figura 28 – Imagens ilustrando as Colinas de Altitudes na BHRJ: A – observa-se as 

lavouras; B – observa-se as pastagens. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

4.2.6 Unidades Geomorfométricas 

 

A área de estudo, apresenta amplitude altimétrica de 464 metros, tendo como 

menor cota altimétrica o valor de 71 metros (próximo ao encontro entre o rio Jaguari 

e o rio Ibicuí) e maior cota altimétrica o valor de 535 metros (situadas na porção norte 

da BHRJ), obtendo como média altimétrica, a cota de 232 metros. 

Declividades superiores a 5%, marcam o limite para a ocorrência dos processos 

erosivos no relevo, ou seja, vertentes com altos declives estão sujeitas a processos 

denudacionais, enquanto que os baixos declives (<5%) estão propícios a processos 

agradacionais. 

O plano de curvatura corresponde a variação do gradiente de arqueamento na 

direção ortogonal da vertente, enquanto o perfil de curvatura refere-se a taxa de 

variação do gradiente de arqueamento na direção da sua orientação, sendo decisiva 

na aceleração ou desaceleração do fluxo da água.  

Conforme a proposta estabelecida na árvore de decisão, a partir da 

interpolação dos parâmetros topográficos (altitude, declividade, plano e perfil de 

curvatura) definiu-se as 18 unidades geomorfométricas, caracterizadas na Tabela 15.  
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Tabela 15 - Distribuição em área das unidades geomorfométricas da BHRJ: 

 

Unidade Área (km²) Porcentagem (%) 

I 469,48 9,11 

II 92,31 1,79 

III 179,53 3,48 

IV 321,91 6,25 

V 115,41 2,24 

VI 198,98 3,86 

VII 110,01 2,13 

VIII 55,87 1,16 

IX 77,78 1,51 

X 618,98 12,01 

XI 171,75 3,33 

XII 369,17 7,16 

XIII 918,92 17,84 

XIV 287,36 5,58 

XV 690,06 13,39 

XVI 193,73 3,76 

XVII 89,61 1,74 

XVIII 188,87 3,66 

 

Fonte: O autor (2018). 

  

4.2.6.1 Unidades geomorfométricas I a IX 

 

As unidades de I a IX representam os locais onde encontram-se altitudes 

inferiores a 232 metros, compondo as porções do baixo curso da bacia hidrográfica. 

Suas características podem ser observadas na Tabela 16: 

 

Tabela 16 - Caracterização das Unidades Geomorfométricas – Unidade I a Unidade 
IX. 
 

Unidade Altitude Declividade Plano Perfil 
I < 232 m < 5% Convergente Convexo - Côncavo 
II < 232 m < 5% Divergente Côncavo 

III < 232 m < 5% Divergente Convexo 

IV < 232 m 5 -15% Convergente Convexo - Côncavo 

V < 232 m 5 -15% Divergente Côncavo 

VI < 232 m 5 -15% Divergente Convexo 

VII < 232 m > 15% Convergente Convexo - Côncavo 

VIII < 232 m > 15% Divergente Côncavo 

IX < 232 m > 15% Divergente Convexo 

 

Fonte: O autor (2018). 
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A Unidade I possui uma área de 469,48 km², representando 9,11% da BHRJ. 

A unidade caracteriza-se por ocorrer em encostas que apresentam fluxo hídrico 

convergente, com declives inferiores a 5%. Sua distribuição espacial se dá no baixo 

curso da BHRJ associando-se junto ao leito do rio Jaguari próximo à foz. 

A Unidade II caracteriza-se por declives inferiores a 5%, sendo o plano de 

curvatura divergente e o perfil de curvatura côncavo. Nessas condições quanto à 

forma, há dispersão de fluxo na encosta e deposição de materiais em meia encosta. 

A Unidade II apresenta área de 92,31 km², representando 1,79% da área total da 

BHRJ. 

A Unidade III apresenta-se com declives inferiores a 5%, caracterizando quanto 

ao plano de curvatura divergente e ao perfil de curvatura convexo. A unidade 

caracteriza-se pela dispersão no fluxo no topo de divisores d’água, acarretando em 

maior capacidade de transportes de materiais. A unidade apresenta área de 179,53 

km², representando 3,48% da totalidade. 

A Unidade IV apresenta-se em declives entre 5-15%, sendo o plano de 

curvatura convergente e o perfil de curvatura tanto convexo quanto côncavo. A 

unidade caracteriza-se pela concentração de fluxo na encosta, influenciando na 

atuação dos processos erosivos. A unidade possui área de 321,91 km², representando 

6,25% da área total. 

A Unidade V apresenta- se em declives que variam entre 5-15%, tendo o plano 

de curvatura divergente e o perfil de curvatura côncavo. Essa unidade distribui-se 

próximos aos divisores da água, influenciando na intensidade do escoamento na 

vertente. A unidade apresenta área de 115,41 km², representando 2,24% da BHRJ. 

A Unidade VI com declives que variam entre 5-15%, com plano de curvatura 

divergente e perfil de curvatura convexo, apresenta área de 198,98 km² representando 

3,86% da área total. A unidade está associada próximo ao topo da vertente, 

acarretando em um escoamento de fluxo moderado, em um perfil da encosta 

acidentado, com uma grande capacidade de transporte de matérias decorrentes dos 

processos erosivos. 

A Unidade VII apresenta-se em declives superiores a 15%, com plano de 

curvatura convergente. A unidade distribui-se em locais próximos a quebras do relevo 

(declividades superiores a 15%), o que acarreta na concentração do fluxo vindo de 

áreas de transição (das mais alta para a mais baixas).  A unidade apresenta área de 

110,01 km², representando 2,13% da BHRJ. 
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A Unidade VIII apresenta-se com declives superiores a 15%, com o plano de 

curvatura divergente e o perfil de curvatura côncavo. Distribui-se em porções do relevo 

encaixado, marcando os divisores de água, estando os canais fluviais com fluxo 

acentuado, influenciando no transporte de materiais das encostas para dentro dos 

leitos. A unidade apresenta área de 55,87 km² representando 1,16% da BHRJ. 

A Unidade IX com plano de curvatura divergente e perfil de curvatura convexo, 

apresenta-se em declives superiores a 15%. A unidade caracteriza-se pelo acumulo 

do fluxo e na intensidade do transporte de materiais para o canal fluvial. A unidade 

área de 77,78 km², representando 1,51% da BHRJ. 

Na Figura 29 pode-se visualizar a distribuição espacial das unidades 

geomorfométricas I a IX, na BHRJ: 
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Figura 29 - Mapa das Unidades Geomorfométricas I a IX da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 



114 

4.2.6.2 Unidades geomorfométricas X à XVIII 

 

As Unidades X à XVIII, apresentam altitudes superiores à média, 

caracterizando as áreas do alto curso da BHRJ. Na Tabela 17, pode-se observar as 

características das unidades: 

 

Tabela 17 - Caracterização das Unidades Geomorfométricas – Unidade X a Unidade 
XVIII. 
 

Unidade Altitude Declividade Plano Perfil 
X > 232 m < 5% Convergente Convexo - Côncavo 

XI > 232 m < 5% Divergente Côncavo 

XII > 232 m < 5% Divergente Convexo 

XIII > 232 m 5 -15% Convergente Convexo - Côncavo 

XIV > 232 m 5 -15% Divergente Côncavo 

XV > 232 m 5 -15% Divergente Convexo 

XVI > 232 m > 15% Convergente Convexo - Côncavo 

XVII > 232 m > 15% Divergente Côncavo 

XVIII > 232 m > 15% Divergente Convexo 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

A Unidade X apresenta-se distribuída pela porção de médio à alto curso da 

BHRJ, com declives inferiores a 5% e o plano de curvatura convergente, apresentando 

área de 618,98 km², representando 12,01% da área total. 

A Unidade XI, com área de 171,75 km², representando 3,33% da BHRJ, 

apresenta declive inferior a 5% com plano de curvatura divergente e o perfil de 

curvatura côncavo. Distribui-se associado aos canais fluviais, onde o fluxo de água é 

disperso para os canais, ocorrendo transporte e deposição de sedimentos.  

A Unidade XII com plano de curvatura divergente e perfil de curvatura convexo, 

encontra-se em declives inferiores a 5%. Distribui-se expressivamente no alto curso 

da BRHJ, sobre os divisores d’águas, facilitando a dispersão do fluxo e aumento no 

escoamento superficial na encosta. A unidade apresenta área de 369,17 km², 

representando 7,16% da BHRJ.  

A Unidade XIII apresenta área de 918,92 km², representando 17,84% da BHRJ, 

com plano de curvatura convergente e declives variando de 5 a 15%. A unidade 

distribui-se do médio ao alto curso da BHRJ, em locais próximos as cabeceiras de 

drenagens.  
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A Unidade XIV com declives entre 5-15% e plano de curvatura divergente e 

perfil de curvatura côncavo, apresenta área de 287,36 km², representando 5,58% da 

BHRJ. Distribuindo-se no médio e alto curso da bacia hidrográfica, a unidade situa-se 

próximo a meia vertente, fazendo com que haja deposição de sedimentos na encosta, 

influenciada pela forma e declividade.  

A Unidade XV distribui-se em declives entre 5-15%, com plano de curvatura 

divergente e o perfil de curvatura convexo. A unidade caracteriza-se próximo à topos 

de colinas, fazendo com que haja grande dispersão de fluxo e atuação dos processos 

erosivos. A unidade apresenta área de 690,06 km² representando 13,39% da área 

total. 

Na Figura 30, pode-se visualizar a distribuição espacial das unidades 

geomorfométricas X a XV, na BHRJ: 
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Figura 30 - Mapa das Unidades Geomorfométricas X a XV da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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As Unidade XVI, XVII e XVIII destacam a geomorfologia de transição na BHRJ, 

sendo da região Planalto Meridional para a Depressão Periférica do Rio Grande do 

Sul.  

A Unidade XVI caracteriza-se pelo plano de curvatura convergente e com 

declives superiores a 15%. Caracteriza-se pela concentração do fluxo e escamento 

rápido pela encosta, fazendo com que haja maior propensão dos processos erosivos, 

tendo maior capacidade de transporte de materiais pela vertente. A unidade possui 

área de 193,73 km² representando 3,76% da BHRJ. 

A Unidade XVII apresenta declives superiores a 15%, com o plano de curvatura 

divergente e o perfil de curvatura côncavo. A unidade apresenta área de 89,61 km² 

representando 1,74% da BHRJ.A unidade caracteriza-se em meia encosta, com fluxo 

disperso em direção as regiões as mais baixas.  

A Unidade XVIII com área de 188,87 km² representando 3,66% da área total da 

BHRJ. Apresenta declives superiores a 15%, com plano de curvatura divergente e o 

perfil de curvatura côncavo. A unidade caracteriza-se por estar no topo de colinas e 

morrotes, influenciando em um escoamento intenso e atuação dos processos erosivos 

sobre o relevo. 

Na Figura 31, pode-se visualizar a distribuição espacial das unidades 

geomorfométricas XVI a XVIII, na BHRJ. 
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Figura 31 - Mapa das Unidades Geomorfométricas XVI a XVIII da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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4.2.7 Análise das Litologias 

 

Na BHRJ encontra-se diferentes formações geológicas, decorrentes dos 

processos formadores do relevo, e consequentemente sofrendo alterações em sua 

forma, devido aos agentes externos, os modeladores do relevo. 

Nesse contexto, percebe-se a distribuição litológica na área de estudo, com 

rochas vulcânicas, rochas sedimentares (ambas pertencentes à Bacia do Paraná) e 

depósitos recentes, associados ao canal principal do rio Jaguari. 

Ressalta-se, que as litologias presentes na BHRJ, apresentam-se com 

diferentes formações e fácies, o que em trabalhos a campo, foi possível identificar. 

Na Tabela 18 e na Figura 32, é possível observar as litologias, e a sua 

distribuição espacial na BHRJ:  

 

Tabela 18 - Distribuição espacial das litologias na BHRJ. 
 

Litologias Área (km²) Área (%) 

Depósitos Recentes 244,29 4,74 

Fm. Botucatu 544,85 10,58 

Fm. Tupanciretã 19,56 0,37 

Fm. Guará 118,50 2,30 

Fm. Sanga do Cabral 770,44 14,96 

Fm. Caxias 1598,03 31,03 

Fm. Gramado 1854,06 36,00 

Total 5.149,73 100 

Fm: Formação. 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 32 - Mapa Litológico da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018).  
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4.2.7.1 Depósitos Recentes 

 

Os Depósitos recentes são oriundos da Era geológica Cenozóico, do período 

Neógeno, e época Holoceno. Na BHRJ estão associados ao canal principal do rio 

Jaguari, e aos canais dos rios afluentes, como o Arroio da Divisa, Arroio Inhandiju, rio 

Jaguari-mirim, Arroio Piquiri e o rio Jaguarizinho. 

Assim também, os depósitos recentes são conhecidos como depósitos aluviais, 

apresentando características como: areia grossa à fina, cascalho e sedimentos de 

caráter síltico-argiloso, situados em calhas de rios e planícies de inundação. 

Os depósitos de materiais estão associados as condições do relevo, como as 

altitudes e declividade do terreno. Nessas condições, visualiza-se a presença dos 

depósitos associados à altitudes que variam entre 80 e 100 metros, sob declives que 

não ultrapassam os 2%.  

Ressalta-se, que os depósitos recentes ocupam aproximadamente 4,74% da área 

total da BHRJ, associadas às regiões planas. Na Figura 33, é possível visualizar os 

Depósitos recentes na área de estudo. 

 

Figura 33  - Imagem ilustrativa de Depósitos Recentes, no rio Jaguarizinho. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

Depósitos Recentes 
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4.2.7.2 Rochas Sedimentares 

 

As rochas sedimentares ocupam toda a porção do médio e baixo Jaguari, estando 

as mesmas intercaladas com os derrames vulcânicos, apresentando-se na superfície 

e forma de afloramentos e em perfis expostos em estradas ou cortes em campos. Na 

BHRJ, as rochas sedimentares somam cerca de 28,21% da área total da BHRJ. 

 

 Formação Tupanciretã 

 

A Formação Tupanciretã tem sua origem em um tempo geológico mais recente, 

da Era Cenozóico e do Período Paleógeno. Essa formação caracteriza-se por 

apresentar arenitos finos, quartzosos, paraconglomerado e arenitos conglomeráticos, 

formado em ambiente continental. 

Na BHRJ apresentam-se na porção Nordeste, ocupando a parte Sudoeste do 

município de Tupanciretã. Essa formação representa cerca de 0,37% da área total, e 

comparados as demais formações litológicas da área de estudo, é pouco expressiva. 

Ressalta-se que o arenito decorrente da Formação Tupanciretã, apresenta-se 

intercalado na rocha vulcânica, tendo a sua origem assim como a Formação Botucatu, 

de formação eólica. 

 

 Formação Botucatu 

 

A Formação Botucatu apresenta-se em contato direto com a rocha vulcânica, 

situada ao norte da BHRJ, acompanhado toda a extensão de quebra do relevo, desde 

a porção leste à porção oeste. 

Essa formação pertence a Era Mesozoico, do Período Jurássico e do Grupo São 

Bento, sendo sua origem de formação, a partir da ação dos ventos, ou seja, conhecido 

na ciência geológica como “Arenito Eólico”. 

A Formação Botucatu é composta de arenitos finos a grossos, com grãos bem 

arredondados e com alta esfericidade, dispostos em sets e/ou cosets de estratificação 

cruzada de grande porte. Tem sua origem de formação em ambiente continental 

desértico, com depósitos de dunas eólicas. 

Gonzaga de Campos (1889 apud, Trentin, 2007) define o termo “Arenito Botucatu” 

para os arenitos que apresentam estratificação cruzada de larga escala e que se 
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encontram sotopostos ou intercalados nas lavas basálticas da Formação Serra Geral. 

Essas rochas apresentam, algumas vezes, cimentação por sílica, o que condiciona 

uma resistência considerável aos processos de dinâmica superficial. 

Encontram-se, quando aflorados, na forma de uma camada mantenedora aos 

processos erosivos, o que condiciona a formação de cerros de topo plano, podendo 

ser encontrado em intercalações de derrames vulcânicos constituindo os arenitos 

intertrápicos (TRENTIN, 2005) . 

Na BHRJ, a Formação Botucatu representa uma área de 10,58% da área total da 

bacia hidrográfica. Na Figura 34, é possível visualizar a formação, encontrada nos 

trabalhos de campo.  

 

Figura 34 - Imagem ilustrativa da Formação Botucatu, na BHRJ.  

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

 

 

Formação Botucatu 
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 Formação Guará 

 

A Formação Guará tem sua origem da idade Mesozoica, do Período Jurássico e 

pertencente ao Grupo São Bento. Na BHRJ, essa formação distribui-se na porção 

sudoeste, em contato com a Formação Botucatu. 

Arenito fino a conglomerático, cores esbranquiçadas a avermelhadas, intercalado 

ocasionalmente com níveis centímetros de pelitos, formando-se em ambiente 

continental desértico, com depósitos fluviais, eólicos e lacustres, são características 

próprias da Formação Guará.  

Desde a cidade de Jaguari até o município de Santana do Livramento, aonde 

estão inseridos na porção oeste da Depressão Periférica, é possível visualizar 

afloramentos do “Arenito Guará”, situando-se abaixo da Formação Botucatu (Cretáceo 

Inferior) e acima da Formação Sanga do Cabral (Triássico Inferior). 

A Formação Guará representa 2,30% da área total da BHRJ, estando distribuída 

no Baixo Jaguari, diferenciando-se das formações litológicas já detalhadas 

anteriormente, como de origem fluvial. 

Na Figura 35, é possível visualizar a Formação Guará encontrada na área de 

estudo. 
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Figura 35 - Imagem ilustrativa referente à Formação Guará na BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 Formação Sanga do Cabral 

 

A Formação Sanga do Cabral é oriunda da Era Mesozoica, do Período Triássico 

Inferior e pertencente ao Grupo Rosário do Sul. Essa formação, de origem fluvial, é 

mais antiga quando comparada a Formação Botucatu, Formação Guará e a Formação 

Tupanciretã. 

Ao visualizar os arenitos fluviais, da Formação Sanga do Cabral, consegue-se 

identificar a presença de micas na composição rochosa, com cor avermelhada, 

caracterizando o que chamamos de “arenitos micáceos”. 

A Formação Sanga do Cabral caracteriza-se por apresentar uma base composta 

por conglomerados intraformacionais e arenitos conglomeráticos, mal selecionados, 

com estratificação cruzada acanalada e planar de pequeno a médio porte (DIAS, 

2017). 
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Na BHRJ, consegue identificar a Formação Sanga do Cabral na porção das 

colinas levemente onduladas, com altitudes variando de 80 à 170 metros, e declives 

em torno de 2 a 5%. Essa formação, representa 14,96% da área total da BHRJ. 

Na Figura 36, é possível visualizar a Formação Sanga do Cabral, a partir dos 

trabalhos de campo: 

 

Figura 36 - Imagem ilustrativa referente à Formação Sanga do Cabral na BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

4.2.7.3 Rochas Ígneas ou Vulcânicas 

 

Na BHRJ as rochas vulcânicas distribuem principalmente na porção do Alto 

Jaguari, em altitudes acima de 240 metros. As rochas vulcânicas são marcadas por 

ocuparem a região correspondente ao Planalto Meridional, sobrepostos as rochas 

sedimentares. Tem a formação relacionada ao derrame vulcanismo fissural na Bacia 

do Paraná.  

As rochas vulcânicas estão associadas à Formação Serra Geral, que é constituída 

por derrames vulcânicos que ocorreram no Sul do Brasil. As rochas ígneas 

correspondem a 67,03% da área total da bacia hidrográfica, tendo a maior 

representatividade na BHRJ. As rochas vulcânicas na área de estudo apresentam-se 

em duas fácies: Caxias e Gramado. 
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 Fácies Caxias 

Segundo a CPRM (2007), as rochas vulcânicas, oriundas da Formação Caxias, 

caracterizam-se por derrames de composição intermediária a ácida, riodacitos a 

riolitos, mesocráticos, microgranulares a vitrofíricos, com textura esferulítica comum, 

com forte disjunção tabular no topo dos derrames e maciço na porção central.  

De modo geral, são preenchidas por calcedônia e ágata. A Formação Caxias, tem 

sua origem da Era Mesozoica, do Período Cretáceo e Grupo São Bento. A rocha 

característica é o basalto que se apresenta em vários derrames, salientados na 

topografia em forma de patamares. 

Na Figura 37, é possível visualizar pequenos fragmentos de rochas vulcânicas, 

nas margens do rio, que foram carregados das porções mais altas e depositadas em 

períodos de baixo fluxo. Além disso, na margem esquerda, é possível identificar o 

fundo do leito, composto por rocha vulcânica. 

As rochas vulcânicas, fácies Caxias representam 31,03% da área total, sendo 

assim, uma área bem representativa. 

 

Figura 37 - Imagem ilustrativa de rochas vulcânicas, no leito do rio. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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 Fácies Gramado 

As rochas vulcânicas fácies Gramado, apresentam derrames basálticos 

granulares finos à médios, com coloração variando do cinza ao preto, com horizontes 

vesiculares preenchidos por zeolitas, carbonatos, apofilitas e saponita. Além disso, 

apresenta intercalações com os arenitos Botucatu. 

Na BHRJ, as rochas vulcânicas da fácies Gramado distribuem-se nas porções 

Noroeste e Sudeste, acompanhado o rebordo do Planalto Meridional. Assim, 

representam cerca de 36% da área total, sendo á formação litológica mais expressiva 

na bacia hidrográfica. 

 

4.2.8 Análise dos Solos 

 

A BHRJ devido a sua grande extensão, caracteriza-se por diferentes formas do 

relevo e composições litológicas, que acabam refletindo na formação de diferentes 

tipos de solos. 

Diante disso, foram identificados cinco tipos de solos (Argissolos, Gleissolos, 

Latossolos, Neossolos e os Planossolos), sendo posteriormente divididos em três 

grupos: Solos Profundos, Solos Rasos e Solos Hidromórficos. 

Na Tabela 19, pode-se identificar a quantificação em área dos diferentes tipos 

de solos, enquanto na Figura 38, é possível a visualização espacial das classes 

pedológicas: 

 

Tabela 19 - Classes pedológicas da BHRJ. 

 

Tipos Solos Área (km²) Área (%) 

Solos Profundos 
Argissolos 2457,89 47,72 

Latossolos 871,72 16,92 

Solos Rasos Neossolos 1536,08 29,82 

Solos Hidromórficos 
Gleissolos 55,53 1,07 

Planossolos 228,51 4,43 

 Total 5.149,73 100 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 38 - Mapa Simplificado de Solos da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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4.2.8.1 Solos Profundos 

 

Os solos profundos estão associados a composição da rocha matriz, que 

devido a atuação dos agentes erosivos, acabam tendo sua espessura em destaque 

em relação a outros tipos de solos.  

Na BHRJ, os solos profundos são marcados por colinas de arenitos pouco 

cimentados, na porção do Baixo Jaguari, e na porção norte da bacia hidrográfica, 

composto por rochas vulcânicas. Os solos profundos encontrados na área de estudo 

são: os Argissolos e os Latossolos. 

 

 Argissolos 

Seguindo o trabalho realizado por Streck et al (2009), os Argissolos 

caracterizam-se pela presença de um horizonte subsuperficial mais argiloso no perfil. 

Os Argissolos são solos profundos a muito profundos e bem drenados, apresentando 

um perfil com uma sequência de horizontes A-Bt-C ou A-E-Bt-C, onde horizonte Bt é 

do tipo B textural. 

Além disso, são solos que apresentam tipicamente um perfil com um gradiente 

textural, onde o horizonte B sempre é mais argiloso em comparação aos horizontes A 

ou A+E. Esses solos podem ser originados dos mais diversos tipos de rochas, como 

os arenitos, granitos, basaltos e outros sedimentos. 

Quando relacionados às atividades agrícolas, os Argissolos podem apresentar 

limitações químicas devido à baixa fertilidade natural (distróficos), forte acidez e alta 

saturação por alumínio (alumínicos). Na BHRJ, destaca-se os Argissolos de coloração 

vermelho-amarelo, alumínico, típico, da Unidade Júlio de Castilhos. 

Na área de estudo, os Argissolos distribuem-se por relevos suavemente 

ondulados até fortemente ondulado, ocupando as porções das baixas altitudes e de 

altas altitudes (na porção Norte da BHRJ). Os Argissolos representam 47,72% da área 

total da BHRJ, sendo a classe pedológica mais representativa. 

 

 Latossolos 

 

Segundo Streck et al (2009), os Latossolos são solos bem drenados, 

normalmente profundos, apresentando no perfil uma sequência de horizontes A-Bw-

C, onde o horizonte Bw é do tipo B latossólico. 
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No Rio Grande do Sul, os Latossolos foram diferenciados em Latossolos 

Brunos e Latossolos Vermelhos conforme a cor predominante no horizonte B. Na 

BHRJ, encontra-se predominantemente os Latossolos Vermelhos, com alto teor de 

ferro, sendo classificado como Latossolos Vermelho Distroférrico. 

Esses solos têm pouco incremento de argila com a profundidade e apresentam 

transição difusa ou gradual entre os horizontes; por isso mostram um perfil muito 

homogêneo, em que é difícil diferenciar os horizontes. 

Diante das suas propriedades físicas (profundos, bem drenados, muito 

porosos, friáveis, bem estruturados) e condições de relevo suavemente ondulado, os 

Latossolos possuem boa aptidão agrícola, por exemplo, desde que se corrija a 

fertilidade química. 

Na área de estudo, os Latossolos, Figura 39,  representam 16,92% da área de 

estudo, distribuindo-se espacialmente no Alto Jaguari, desde as porções leste à oeste, 

e sudoeste da BHRJ.  

 

Figura 39 - Imagem ilustrativa referentes aos Latossolos na BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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4.2.8.2 Solos Rasos 

 

 Neossolos 

Os Neossolos são solos novos ou recentes, e pouco desenvolvidos (STRECK, 

et al 2009). Para os autores, esse tipo de solo apresenta como característica pequena 

e grandes espessuras, apresentando no perfil uma sequência de horizontes AR, ou 

A-C-R, ou O-R, ou H-C.  

Geralmente são solos de formação muito recente e encontrados nas mais 

diversas condições de relevo e drenagem. No Rio Grande do Sul, os Neossolos são 

classificados em: Neossolos Litólicos, Neossolos Flúvicos e os Neossolos 

Quartzarênicos. 

Na BHRJ destaca-se os Neossolos Litólicos, Figura 40, caracterizados quando 

apresentam o horizonte A ou O assentado sobre a rocha parcialmente alterada, 

horizonte C, ou a rocha inalterada (camada R). 

Estes solos apresentam restrições as práticas agrícolas devido à sua pequena 

espessura, e por ocorrer em regiões de relevo fortemente ondulado e montanhoso, 

em geral com pedregosidade e afloramentos de rochas, e por terem baixas tolerâncias 

de perdas de solo por erosão híbrida. 

No entanto, os perfis com sequência de horizontes A-C, com contato sobre 

rocha decomposta e declividade <15%, podem ser cultivados mediante praticas 

intensivas de conservação, com mínima mobilização do solo. 
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Figura 40 - Imagem ilustrativa referentes aos Neossolos na BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

4.2.8.3 Solos Hidromórficos 

 

 Gleissolos 

Para Streck et al (2009), o termo gleissolo lembra o processo de gleização 

(redução do ferro) atuante em ambiente alagadiço. Os Gleissolos são solos poucos 

profundos, muito mal drenados, de cor acizentada ou preta, apresentando no perfil 

uma sequência de horizontes A-Cg, ou A-Bg-Cg ou H-Cg, onde os horizontes Bg e Cg 

são horizontes tipo glei. 

Na BHRJ encontra-se os Gleissolos Háplicos eutróficos, que são 

caracterizados por não apresentarem grandes espessuras e elevado teor de matéria 

orgânica. Na área de estudo, os Gleissolos representam 1,07% da área total, sendo 

pouco expressivas na BHRJ. 
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Os Gleissolos, Figura 41, estão associados ao canal do rio Jaguari, aonde se 

consegue visualizar a presença de lavouras de arroz irrigado, sendo esta, a principal 

atividade agrícola nesse tipo de solo. 

 

Figura 41 - Imagem ilustrativa referentes aos Gleissolos na BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 Planossolos 

O termo planossolo lembra áreas planas. Os Planossolos são solos 

imperfeitamente ou mal drenados, encontrados em área de várzea, com relevo plano 

a suavemente ondulado. 

Esse tipo de solo apresenta perfis com sequência de horizontes A-E-Bt-C, com 

horizonte A geralmente de cor escura e o horizonte E de cor clara (tipo E álbico), 

ambos de textura mais arenosa, com mudança súbita para o horizonte Bt (que é do 

tipo B plânico) bem mais argiloso, de cor cinzenta com ou sem mosqueados vermelhos 

e/ou amarelos. 
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Na área de estudo são encontrados os Planossolos Háplicos eutróficos (Figura 

42), que se caracterizam pela ausência de sódio (caráter sódico). Os Planossolos 

representam cerca de 4,43% da área total, estando associados, assim como os 

Gleissolos, ao canal do rio Jaguari, em porções de baixas altitudes. 

 

Figura 42 - Imagem ilustrativa referentes aos Planossolos na BHRJ. 

 

 
 

Fonte: O autor (2018). 
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5 USO E OCUPAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAGUARI 

 

Devido a sua grande extensão territorial pela região oeste do Rio Grande do 

Sul, a BHRJ, apresenta diferentes formas de uso e ocupação da terra, influenciados 

diretamente pelas condições físicas do relevo, desde a suas formas quanto a sua 

composição litológica. 

A partir dos trabalhos de campo, foram possíveis as análises do modo de 

ocupação das terras na BHRJ, sendo que, devido aos aspectos econômicos, algumas 

porções dá área de estudo, apresentam determinado tipo de produção agrícola bem 

destacados. 

Na Tabela 20, é possível analisar os dados quantitativos na BHRJ, enquanto 

que na Figura 43, visualiza-se a distribuição espacial. 

 

Tabela 20 – Tipos de uso e ocupação na BHRJ.  

 

Uso Área (km²) Área (%) 

Mata 1.014,73 19,70 

Água 165,99 3,22 

Vegetação de gramíneas 2.267,52 44,03 

Lavoura 1.495,08 29,03 

Solo exposto 195,88 3,80 

Urbanização 10,51 0,20 

Total 5.149,73 100 

 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 43 - Mapa de Uso e Ocupação da BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018).
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5.1 MATA 

 

Na BHRJ, a mata apresenta-se distribuída nas diferentes formas do relevo, 

desde nas porções das colinas de altitudes, nas encostas de morros e morrotes, nas 

colinas suavemente onduladas até nos declives acentuados do rebordo do Planalto 

Meridional. 

Analisando-se o mapa de uso e ocupação da BHRJ, verifica-se a concentração 

das matas na zona de transição do Planalto Meridional para a Depressão Periférica, 

em declives que ultrapassam os 15%. 

Na porção do Alto Jaguari, a mata está associada aos canais fluviais, formando 

as matas de galerias, o qual é exigido pela Código Florestal, para que os recursos 

hídricos possam ser preservados. 

Devido à concentração de lavouras na porção Norte da BHRJ, foi possível 

identificar, a presença de capão de eucaliptos, que são utilizados pelos agricultores, 

para o pousio do gado em momentos de adversidades meteorológicas, e além disso, 

em períodos de sol escaldante. 

Na região de transição, entre o Planalto Meridional e a Depressão Periférica, é 

possível visualizar a mata associada à encosta dos morros e morrotes, podendo 

assim, caracterizar a composição litológica existente no local. 

 Na Figura 44, modelo A, pode-se observar a presença da mata, associada ao 

topo do morrote. No modelo B, pode-se identificar capões de eucaliptos na porção do 

Baixo Jaguari, sendo que nessa porção do relevo, a presença da atividade pecuária é 

mais acentuada do que na porção do Alto Jaguari.  

Já no modelo C, a mata associada a escarpa do Planalto Meridional, acaba 

contribuindo na formação de belas paisagens na região, no período da manhã. Na 

imagem, pode-se visualizar a presença de uma serração sobre o relevo, fazendo com 

que o amanhecer forme um grande espetáculo natural. 

Na BHRJ, a mata representa cerca de 19,70% da área total, sendo a terceira 

classe de uso e ocupação com mais representatividade na área de estudo. 

 

 

 

 



142 

Figura 44 - Mata presente na BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

5.2 ÁGUA 

 

Na BHRJ, destaca-se a grande presença de canais fluviais distribuídos pela 

área de estudo. A presente dissertação, tem como foco de estudo, a extensa rede de 

drenagem do rio Jaguari.  

O canal principal do rio Jaguari, passa por diferentes porções do relevo do 

Estado do Rio Grande do Sul, com a sua nascente nas colinas, passando por uma 

região de escarpa, e sua foz na região de áreas planas. 

Além disso, o rio Jaguari é um importante componente na organização do 

espaço geográfico, como por exemplo, sendo o limite natural entre os municípios de 

São Vicente do Sul e São Francisco de Assis.  

Destaca-se também, que desde as nascentes do rio Jaguari até sua foz, o canal 

principal se estende por cinco municípios, sendo eles: Tupanciretã, Jari, Jaguari, São 

Vicente do Sul e São Francisco de Assis. 
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Na porção do Alto Jaguari, destaca-se a presença de pequenos açudes, sendo 

estes reservatórios de água, para atender as demandas da agricultura e para o uso 

por parte do rebanho bovino. 

Quando se aborda as características dos recursos hídricos da BHRJ, não 

podemos deixar de mencionar o uso das águas do rio Jaguari, para a geração de 

energia elétrica. 

Situado próximo a região de transição do rebordo do Planalto com a Depressão 

Periférica, está a Hidrelétrica Furnas do Segredo (Figura 45). A mesma foi inaugurada 

no dia 22 de fevereiro de 2006, pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 

Germano Rigotto.  

Segundo a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), concessionária 

dos serviços de distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Sul, a Usina Furnas 

do Segredo tem a capacidade na geração de energia de 10 MW, que acabam 

contribuindo para a matriz energética estadual. 

Por fim, destaca-se o uso das águas do rio Jaguari para o lazer da comunidade 

próxima ao canal fluvial, sendo muito comum a presença de balneários para a 

sociedade, nos períodos de verão. O corpo d’água na BHRJ, representa cerca de 

3,22% da área total.  
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Figura 45 - Imagens ilustrativas da Usina Hidrelétrica Furnas do Segredo, na BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

5.3 VEGETAÇÃO DE GRAMÍNEAS 

 

Analisando-se o mapa de uso e ocupação da BHRJ, pode-se identificar a 

predominância da classe vegetação de gramíneas, caracterizando assim, as 

diferentes ocupações na área de estudo. 

Devido a data da imagem LANDSAT 7, as áreas que se adequam a 

classificação de campos, são porções do relevo que estão sendo ocupadas para a 

plantação de pastagem, tanto para atender a necessidade do rebanho bovino, mas 

também para estabelecer o rodizio nas culturas de grãos plantadas.  

Assim, vale destacar a importância da atividade pecuária na região oeste do 

Rio Grande do Sul, pois a mesma acaba alterando não só a dinâmica natural do 
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relevo, mas também a dinâmica financeira dos municípios envolvidos, nesse caso, os 

que pertencem a área da BHRJ. 

Ao analisar-se os dados referentes a presença de rebanhos bovinos, em alguns 

municípios da área de estudo, pode-se destacar a importância da atividade pecuaria 

na região, sendo este, um dos principais pilares da economia do Rio Grande do Sul. 

Nos dados disponibilizados pelo IBGE, observa-se os seguintes parâmetros, 

conforme amostrados na Tabela 21, referentes ao número de cabeças de gado, em 

alguns municípios da BHRJ: 

 

Tabela 21 - Dados referentes à atividade pecuária, municípios da BHRJ. 

 

Municípios 
Número de cabeças 

Rebanho Bovino (2016) 

Santiago 202.954 

São Francisco de Assis 192.178 

São Vicente do Sul 80.039 

Tupanciretã 71.718 

Jari 51.407 

Jaguari 55.045 

Nova Esperança do Sul 17.962 

 

Fonte: IBGE.(19/12/2017). 

 

O município de Santiago se destaca, conforme a Tabela 21, com o maior 

número de cabeças de gado, comparado a outros municípios. Quando analisamos o 

mapa de uso e ocupação, é nítido a concentração dos campos na área do município 

e da região próxima, estendendo-se até a porção central da BHRJ, e parte da porção 

Norte. 

Destaca-se também, o município de São Francisco de Assis, com 

aproximadamente 192.178 cabeças de gado, segundo o IBGE, ocupando a porção do 

Baixo Jaguari, sob colinas suavemente onduladas, sobressaindo-se sobre os demais 

municípios situados nas baixas altitudes da BHRJ. 

Além da atividade pecuária, a presença de campos nativos, sem a ocupação 

humana, caracteriza a região oeste do Rio Grande do Sul. Associados a isso, destaca-

se a presença de pequenas propriedades no interior dos municípios, que acabam 
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ocupando algumas porções de campos, para as suas atividades cotidianas, 

praticando na maioria das vezes, a agricultura familiar. Na Figura 46, é possível 

visualizar alguns campos na BHRJ. 

 

Figura 46 - Imagens ilustrativas referentes aos Campos na BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

5.4 LAVOURA 

 

Na BHRJ, as lavouras distribuem-se por toda a área de estudo, desde as 

porções em altitudes elevadas a regiões aplainadas.   

A agricultura no Rio Grande do Sul, somado à pecuária, estruturam a base 

econômica do Estado, sendo considerado pela FEE, o setor que mais contribui para 

o PIB estadual. 
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Ao analisar-se o contexto agrícola, em escala nacional, percebe-se que o país 

ainda apresenta o setor primário como base sustentadora da economia, sendo 

caracterizado pelas grandes produções de commotidies, e vendas no mercado interno 

e no externo. 

Analisando-se os municípios que estão na BHRJ, podemos identificar através 

do mapa de uso e ocupação, que as lavouras concentram-se na porção nordeste e 

próximas às margens do rio Jaguari, na porção do baixo curso. 

As lavouras, representam 29,03% da área total da BHRJ, uma área expressiva, 

sendo superada apenas pelos campos, no momento da classificação supervisionada. 

Destaca-se que, nos municípios que pertencem a BHRJ, o solo acaba sendo 

utilizado para diferentes culturas, chamadas de lavouras temporárias, como a soja, o 

trigo, o milho, a cana-de-açúcar e a mandioca. Além desses, destaca-se os cultivos 

nas lavouras permanentes de uva, tangerina e pêssego. 

Na Tabela 22, pode-se identificar a produção agrícola, no ano de 2016, dos 

municípios que tem suas terras abrangidas pela BHRJ: 
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Tabela 22 - Produção agrícola nos municípios da BHRJ. 

Municípios Produção Agrícola (2016) - toneladas 

-- Lavoura Permanente Quantidade Produzida Lavoura Temporária Quantidade Produzida 

Santiago 

Laranja 
Tangerina 

Uva 
Pêssego 

1.155 t 
230 t 
135 t 
75 t 

Soja 
Trigo 
Milho 

Cana – de – açúcar 

116.640 t 
17.172 t 
16.608 
6.000 t 

Tupanciretã 

Laranja 
Tangerina 
Pêssego 

-- 

583 t 
204 t 
40 t 
-- 

Soja 
Trigo 
Aveia 
Milho 

440.297 t 
52.200 t 
25.600 t 
19.150 t 

Jari 

Laranja 
Tangerina 
Pêssego 

Uva 

500 t 
120 t 
20 t 
18 t 

Soja 
Trigo 
Milho 

Mandioca 

126.300 t 
14.580 t 
9.000 t 
2.100 t 

São Francisco de Assis 

Laranja 
Uva 

Tangerina 
Pêssego 

464 t 
240 t 
177 t 
120 t 

Soja 
Mandioca 

Arroz 
Melancia 

112.230 t 
19.800 t 
13.361 t 
7.000 t 

São Vicente do Sul 

Laranja 
Pêssego 

Tangerina 
Uva 

297 t 
128 t 
51 t 
40 t 

Arroz 
Soja 

Mandioca 
Milho 

54.165 t 
50.440 t 
1.260 t 
1.080 t 

Jaguari 

Laranja 
Uva 

Tangerina 
Pêssego 

861 t 
630 t 
144 t 
12 t 

Cana – de – açúcar 
Arroz 
Soja 
Milho 

20.000 t 
15.914 t 
13.200 t 
10.260 t 

Nova Esperança do Sul 

Laranja 
Uva 

Tangerina 
Pêssego 

300 t 
143 t 
88 t 
26 t 

Soja 
Milho 

Cana – de – açúcar 
Arroz 

10.725 t 
3.780 t 
2.250 t 
1.375 t 

Mata 

Laranja 
Uva 

Tangerina 
-- 

432 t 
30 t 
20 t 
-- 

Arroz 
Milho 
Soja 

Mandioca 

8.970 t 
6.400 t 
5.280 t 
2.500 t 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs. Acessado em 19/12/2017. 
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Nas lavouras temporárias, a produção da soja sobressai sobre os demais tipos 

de culturas. O município de Tupanciretã, somou em uma produção de soja, em 2016, 

um valor de 440,97 toneladas, superior aos demais municípios da BHRJ.  

Além disso, podemos identificar uma maior produção de soja, trigo e milho, nos 

municípios situados na porção do Alto Jaguari, associando-se ao tipo de solo situado 

na região, como os Latossolos e os Argissolos, que contribuem nessa produção 

expressiva. 

A soja é o commodities que mais é produzido dentro da área de estudo. Ao 

analisar as lavouras permanentes, visualiza-se a produção de laranja e de uva, como 

as mais comercializadas na BHRJ.  

Devido as condições climáticas do Rio Grande do Sul, submetido ao Clima 

Subtropical, com as temperaturas elevadas no verão e baixas temperaturas no 

inverno, acaba contribuindo para esses tipos de plantio, como a uva e a laranja. 

Esses produtos, movimentam o mercado regional, fazendo com que os locais 

de produção, sejam propícios à investimentos, contribuindo para a manutenção da 

agricultura familiar. 

Na porção do Baixo Jaguari, a produção de arroz é mais acentuada na área de 

estudo, devido as condições físicas do relevo, com declives menos acentuados, que 

contribuem na formação de várzeas, que em períodos de cheia, contribuem na 

produção desse produto. 

Na Figura 47, é possível visualizar os diferentes usos e ocupações, em relação 

as lavouras temporárias e permanentes. 
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Figura 47 - Imagens ilustrativas referentes às Lavouras na BHRJ. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Portanto, as lavouras temporárias e permanentes acabam ocupando diversas 

áreas da BHRJ, apresentando importante papel transformador tanto nas condições 

econômicas quanto nas condições de físicos do relevo, o que altera no decorrer do 

tempo, o espaço geográfico.  

 

5.5 URBANIZAÇÃO 

 

Os municípios de Jaguari, Santiago, São Francisco e São Vicente do Sul, têm 

as suas áreas urbanas absorvidas pelo limite da BHRJ. O perímetro urbano de Jaguari 

é o único com 100% de sua área dentro da bacia hidrográfica. 

A classe área urbana, pós classificação da imagem, representa 0,2% da área 

total, sendo essa classe pouco expressiva na BHRJ. A cidade de Jaguari, sendo esta 

procurada por turistas que visitam a região, e além disso, tem próximo ao canal 

principal do rio Jaguari, que passa próximo ao perímetro urbano, a presença de 

Norte 
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balneários comunitários. Na Figura 48, pode-se identificar imagens da cidade de 

Jaguari. 

 

Figura 48 - Imagens ilustrativas do perímetro urbano de Jaguari- RS. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 
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6 ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
JAGUARI  

 

Nesse capítulo, apresenta-se as correlações referente as informações obtidas 

na pesquisa, a partir das análises dos elementos físicos da BHRJ, e as características 

relacionadas ao modo de uso e ocupação. 

A partir da correlação e análises dos elementos físicos da BHRJ, definiu-se os 

sistemas e unidades geoambientais na área de estudo, contribuindo em sequência, 

para a análise das potencialidades e fragilidades encontradas na área de estudo. 

Assim sendo, definiu-se quatro sistemas e sete unidades geoambientais na 

área de estudo, sendo os Sistemas Geoambientais caracterizados conforme a Tabela 

23, e representados espacialmente na Figura 49. 
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Tabela 23 – Caracterização dos Sistemas Geoambientais na BHRJ. 

 

Sistema Potencialidade Fragilidade 

Sistema 

Alto Jaguari 

Uso do solo para a atividade 

agrícola, com a presença de 

lavouras com alta 

produtividade e propicia à 

mecanização agrícola. 

Devido a produção agrícola, o 

uso de insumos agrícolas 

oferece a possibilidade de 

contaminação do solo, que 

acaba modificando as 

condições naturais do solo e 

dos recursos hídricos. 

Sistema 

Rebordo 

Presença de canais de 

drenagem com fluxo rápido, 

contribuindo para a geração de 

energia elétrica. 

Modificação das condições 

naturais do relevo para 

atividade agrícola e turística. 

Isso acarreta em possíveis 

desastres ambientais no 

sistema. 

Sistema 

Baixo Jaguari 

Uso do solo para atividade 

pecuarista e para lavouras 

permanentes. Além disso, 

destaca-se o uso da várzea do 

rio Jaguari para plantação de 

arroz. 

Devido ao uso de insumos nas 

porções mais elevadas, acaba 

absorvendo os produtos 

químicos, interferindo na 

estabilidade do ecossistema. 

Sistema 

Urbano 

Acesso à serviços como 

saúde, educação e comércio 

local. Além disso, a presença 

da atividade turística. 

Com a expansão das áreas 

urbanas, acaba contribuindo 

em cortes do terreno, no 

assoreamento de rios, que 

posteriormente acarretam em 

problemas estruturais nos 

municípios 

Fonte: O autor (2018). 
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Figura 49 - Zoneamento Geoambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Jaguari. 

 

 
 

Fonte: O autor (2018).
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Os sistemas e unidades geoambientais na BHRJ são definidos a partir da 

relação entre as informações obtidas da hidrografia, relevo, litologias, solos e o modo 

de uso e ocupação do solo. 

Na Tabela 24 apresenta os dados quantitativos referentes aos Sistemas 

Geoambientais e as Unidades Geoambientais: 

 

Tabela 24 - Dados quantitativos dos Sistemas e Unidades Geoambientais na BHRJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

6.1 SISTEMA ALTO JAGUARI 

 

É caracterizado por distribuir-se espacialmente nas porções Nordeste e Oeste 

da BHRJ. Assim, o sistema foi subdividido em três unidades geoambientais: Arenito, 

Vulcânica – Solos Profundos e Vulcânica – Solos Rasos. 

 

6.1.1 Unidade Arenito 

 

Está situada na porção Nordeste da área de estudo, pertencente ao município 

de Tupanciretã. Apresenta uma área de 111,96 km², representando 2,17% da BHRJ. 

Analisando as informações referentes aos parâmetros físicos do relevo, a 

unidade encontra-se em altitudes superiores à 420 metros, com declives que variam 

de 5 a 15%. 

Situada sob a unidade de relevo Colinas de Altitudes, encontram-se as 

nascentes do Arroio Taquarembó, sendo este afluente na margem esquerda, no 

Sistema Área (Km²) Área (%) Unidade Área (Km²) Área (%) 

Alto Jaguari 3.467,76 67,33 

Arenito 111,96 2,17 

Vulcânica Solos - 
Rasos 

1.143,33 22,20 

   Vulcânica Solos - 
Profundos 

2.239,70 43,49 

Rebordo 693,31 13,46 
Botucatu 583,29 11,32 

Guará 110,02 2,13 

Baixo Jaguari 961,43 18,66 
Depósitos Recentes 409,99 7,96 

Sanga do Cabral 551,44 10,70 

Urbano 27,23 0,52 - - - 

Total 5.149,73 100 - 5.149,73 100 
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sentido do fluxo, do rio Jaguari. Destaca-se a predominância das vertentes com topos 

convexos, com plano de curvatura convergente. 

A unidade Arenito, caracterizada pela Formação Tupanciretã, apresenta um 

contraste litológico na BHRJ, ao Norte, pois nas altas altitudes há predominância das 

rochas vulcânicas.  

Sendo assim, destaca-se o uso do solo para a atividade pecuária, com a 

presença de campos nativos, em zonas de contato (geologia). A presença do rebanho 

bovino próximos às nascentes de canais fluviais, influenciam na fragilidade da 

unidade.  

O pisoteio do gado sob a superfície, acarreta no desgaste do solo, fazendo com 

que a superfície fique exposta as intempéries climáticas, e os materiais suspensos, 

acabem assoreando os canais de drenagem. 

Quando há o cuidado sob o manuseio do gado, os campos nativos oferecem 

condições para o desenvolvimento econômico da região, e assim, contribuam para 

crescimento do mercado regional. 

 

6.1.2 Unidade Vulcânica - Solos Profundos 

 

Apresenta uma área de 2.239,70 km², representando 43,49% da área total da 

BHRJ, sob altitudes superiores a 270 metros, a unidade distribui-se por toda a Unidade 

Geomorfológica do Planalto Meridional, com declives que variam predominantemente 

de 5 à 15%. 

Na unidade encontram-se importantes nascentes, com as do rio Capivari, do 

Arroio Santa Tecla, do rio Jaguarizinho, do Lajeado do Cerro, Arroio das Tunas, do 

Lajeado Sertão e afluentes diretos do rio Jaguari. As vertentes são caracterizadas por 

topos das colinas convexos, com planos de curvatura divergentes e convergentes. 

A composição litológica se dá pelas rochas vulcânicas fácies Caxias e fácies 

Gramado, que a partir dos agentes modeladores do relevo, acabaram desenvolvendo 

grandes perfis de solos. Assim, os Latossolos e os Argissolos apresentam como os 

principais tipos de solos na Unidade Vulcânica Solos Profundos. 

Divergindo da Unidade Arenito, a Unidade Vulcânica contém grandes área de 

lavouras, sendo estas, uma característica marcante na porção Norte da BHRJ, e na 

porção de altas altitudes no Estado do Rio Grande do Sul. 
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Devido as condições naturais do relevo, a partir da composição litológica e o 

tipo de solos encontrados, possibilitam o desenvolvimento da agricultura (Figura 50) 

na Unidade Vulcânica Solos Profundos. 

 

Figura 50 - Imagem ilustrativa do uso para pastagens na Unidade Vulcânica – Solos 
Profundos. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

A produção agrícola na região é acentuada, conforme a Tabela 22, 

principalmente voltado ao commoditie da soja. A procura por aumentar a produção 

acaba interferindo na dinâmica ou modelagem do relevo. A presença de maquinários, 

por exemplo, em solos expostos, acaba contribuindo nos processos erosivos. 

Essa fragilidade, oriundo da ocupação utilizando veículos agrícolas, acaba 

expondo alguns problemas ambientais encontrados na região. Além disso, o uso de 

agrotóxicos e fertilizantes próximos as nascentes dos canais fluviais, acabam 

interferindo na qualidade da água, que na maioria das vezes, é utilizada nas porções 

mais baixas (menores altitudes) da BHRJ. 



160 

 

6.1.3 Unidade Vulcânica - Solos Rasos 

 

Apresenta uma área de 1.143,33 km², representando 20,22% da área total da 

BHRJ, em altitudes superiores a 200 metros, distribuindo-se por toda a Unidade 

Geomorfológica do Planalto Meridional e na zona de rebordo, com declives que variam 

de 5 à 15% e superiores à 15%. 

Nessas porções, de transição geomorfológica, o escoamento hídrico 

caracteriza-se por apresentar grande velocidade, o que acaba contribuindo no 

transporte de materiais, como o rolamento de pequenos fragmentos de rochas para 

as porções aplainadas. 

Devido as condições geomorfológicas na unidade, há o predomínio dos campos 

nativos, com a presença da atividade de pecuária, e além disso associado à pequena 

propriedade. 

Essa unidade diferencia-se da Unidade Vulcânica Solos – Profundos, em 

relação do tipo de solos existente, pela presença dos Neossolos. 

  

6.2 SISTEMA REBORDO 

 

O Sistema Rebordo distribui-se espacialmente desde a porção Leste à Oeste 

da BHRJ, sendo subdividido em duas unidades geoambientais: Botucatu e Guará. 

Esse Sistema geoambiental caracteriza-se pela presença dos Neossolos, como 

o tipo de solos predominantes na região. Os mesmos apresentam um perfil pedológico 

pouco desenvolvido, o que acaba interferindo no modo de uso e ocupação das terras. 

Além disso destaca-se no relevo, declives acentuados que interferem na dinâmica das 

encostas. 

 

 

 

 

6.2.1 Unidade Botucatu 

 



161 

  

A Unidade Botucatu apresenta-se na zona de transição entre o Planalto 

Meridional e a Depressão Periférica, com uma área de 583,29 km² representando 

11,32% da área total. 

Na unidade as altitudes variam de 120 a 270 metros, sendo o relevo marcado 

por declives que variam de 2 a 5%, e principalmente superior a 15%, destacando a 

Associação de Morros e Morrotes. 

Analisando a rede de drenagem na Unidade Botucatu, é possível identificar 

claramente os canais encaixados do rio Jaguarizinho, na margem direita do curso 

principal e do rio Jaguari, o canal principal. 

Nessa Unidade há o contato entre a Formação Botucatu com rocha vulcânica, 

caracterizado por arenitos intertrápicos, sendo possível a visualização de 

afloramentos em cortes à beira de estradas. Acrescenta-se que, nessa unidade há 

presença de solos pouco desenvolvidos, característica dos Neossolos.  

Devido as condições físicas do relevo, a Unidade é marcada pela forte 

presença de vegetação arbórea sobre as encostas de morros e morrotes, que acabam 

formando uma paisagem bonita da região. 

Assim, a atividade turística é explorada na região, aproveitando as condições 

naturais em que o relevo se apresenta. Destaca-se assim, visitas ao Chapadão de 

Jaguari, e nas encostas do Morro Obelisco, ambos situados na cidade de Jaguari - 

RS. 

 

 

6.2.2 Unidade Guará 

 

A Unidade Guará apresenta uma área de 110,02 km² representando 2,13% da 

área total da BHRJ. Essa unidade está associada à Unidade Botucatu, por 

acompanhar às condições de rebordo do Planalto Meridional. 

A Unidade encontra-se em altitudes que variam de 120 a 220 metros, e declives 

que variam de 5 a 15% e superiores a 15%, desde a porção central a porção Oeste 

da área de estudo. 

Analisando a rede de drenagem, a Unidade apresenta nascentes de canais 

fluviais afluentes do rio Jaguari, como o Arroio Inhandiju, situado à margem direita do 

canal principal. 
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Além disso, a Unidade Guará é marcada pela presença de solos desenvolvidos, 

como os Argissolos, sendo o oposto da Unidade Botucatu. Nessas condições, e 

devido as condições de declives, à presença dos campos nativos é maior à de 

lavouras.  

 

6.3 SISTEMA BAIXO JAGUARI 

 

O Sistema Baixo Jaguari apresenta-se com uma área de 961,43 km² 

representando 18,66% da área total da BHRJ. O sistema distribui-se desde a porção 

leste à oeste, sendo subdividida em duas Unidades Geoambientais: a Depósitos 

Recentes e a Sanga do Cabral. 

 

6.3.1 Unidade Depósitos Recentes 

 

A Unidade Depósitos Recentes está associada à Unidade de Relevo Áreas 

Planas da BHRJ, apresentando uma área de 409,99 km² representando 7,96% da 

área total. 

Sob altitudes inferiores a 120 metros e declives inferior a 2%, a unidade 

distribui-se próximo ao canal do rio principal e do rio Jaguarizinho, formando às áreas 

de inundação dos canais de drenagem. Nas regiões de áreas planas, no baixo curso, 

encontra-se a foz do Arroio Piriqui, do Arroio Sanga Funda, do Arroio Inhandiju e o 

Arroio Sanga da Divisa. 

Na Unidade de Depósitos Recentes há presença de solos hidromórficos, 

poucos desenvolvidos e mal drenados, de cor cinza ou preta, apresentando índices 

consideráveis de matéria orgânica.  

Nessas condições, o uso e ocupação do solo se dá pela presença de lavouras 

de arroz associados ao canal principal (Figura 51), e áreas com campos nativos e 

campos alterados para pastagem.  

 

 

Figura 51 - Lavouras de arroz associadas ao canal principal do rio Jaguari. 
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Fonte: Digital Globe (2018). 

 

A presença de lavouras nessa região, aumenta a probabilidade de 

contaminação do solo com insumos agrícolas como agrotóxicos e fertilizantes, que 

podem afetar a fauna e flora da região. Isso influencia a fragilidade, que deve ser 

levada em consideração pelos órgãos públicos, para que mantenham-se o equilíbrio 

ambiental. 

O potencial que a região oferece para a pratica agrícola deve ser mantida a 

partir de técnicas de manejo, que altere o menos possível a dinâmica natural do relevo, 

mas que desenvolva a região ordenadamente. 

Destaca-se aqui, a importância de planejar a atividade agrícola no solo, pois na 

Unidade Depósitos Recentes, pode apresentar reflexos negativos decorrente do 

manejo inadequado na Unidade Vulcânica. 

 

 

 

6.3.2 Unidade Sanga do Cabral 

 

Rio Ibicuí 

Rio Jaguari 

Rio Jaguari 
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Caracteriza-se por estar associada as Colinas Levemente Onduladas da BHRJ, 

apresentando área de 551,44 km² representando 10,70% da área total. 

As altitudes na unidade geoambiental variam de 120 a 170 metros, com 

declives que variam de 2 a 5%, estando próximas as regiões de áreas planas, 

associadas ao canal do rio Jaguari. 

A Unidade é marcada por solos desenvolvidos como os Argissolos, sendo o 

uso da terra ocupado por campos nativos e campos para pastagem, sendo a atividade 

agrícola umas das principais fontes movimentadora na região. 

Além disso, a Unidade é marcada pela presença de nascentes de alguns 

afluentes diretos do rio Jaguari, como a Sanga da Palmeira, Sanga Dois Irmãos e 

Arroio Jacaré. 

 

6.4 SISTEMA URBANO 

 

O Sistema Urbano é o menos expressivo da BHRJ, apresentando uma área de 

27,23 km² representando 0,52% da área total. 

Esse sistema compreende as áreas urbanas dos municípios de Jaguari, São 

Vicente do Sul e Santiago, sendo que apenas o município de Jaguari apresenta toda 

a área urbana dentro da área de estudo. 

O município de Jaguari está situada entre as associações de morros e 

morrotes, à vertente leste do Chapadão de Jaguari, com uma população estimada em 

11.514 habitantes, segundo o IBGE. As atividades econômicas estão voltadas à 

agricultura familiar e a produção de uva, tangerina e principalmente o arroz.  

As residências na cidade apresentam portes pequenos e médios, com 

arquitetura antiga (Figura 52), servindo em algumas ocasiões como hotéis, pontos 

turísticos e de lazer. Destaca-se, negativamente, a presença de resíduos sólidos 

próximos as margens do rio Jaguari, oriundo da falta de conscientização da população 

e a falta de políticas públicas. 

Devido a expansão da área urbana dos municípios, esse processo acaba 

interferindo na dinâmica de ocupação das áreas envolvidas, em que muitas vezes, os 

canais de drenagem acabam sendo atingidos com maior intensidade, prejudicando a 

dinâmica natural. 
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Figura 52 - Centro urbano do município de Jaguari –RS 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

À Noroeste da BHRJ encontra-se o perímetro urbano da cidade de Santiago, 

estando está localizada na porção do Alto Jaguari, sob a unidade de relevo Colinas 

de Altitudes. A economia da cidade está vinculada a atividade agraria, sobretudo na 

produção de soja e da também na pecuária, na criação de rebanhos bovinos. O 

município tem uma população estimada em 50.658 habitantes, segundo o IBGE, 

estando a maioria de seus moradores situados na porção urbana. 
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Na porção Sudeste da BHRJ, está situado parte da área urbana de São Vicente 

do Sul, estando está localizada sob colinas suavemente onduladas. O município 

apresenta sua estrutura econômica baseada na agricultura, principalmente na 

produção de arroz.  

De modo geral, a atividade agrícola rege a economia das cidades abrangidas 

pela BHRJ. Assim, é necessário um acompanhamento por parte dos órgãos públicos 

de gestão e das nas instituições de pesquisas, sob o modo de manuseio do relevo, 

para que as ações antrópicas negativas não tragam heranças que deterioram o meio 

natural. 

Assim, se houver o planejamento adequado, os recursos naturais poderão não 

ser apenas fontes de recursos econômicos, mas também de sobrevivência da 

sociedade, pois é partir da natureza, que homem executa suas atividades cotidianas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação teve como enfoque estabelecer um levantamento 

cartográfico, para auxiliar na análise e interpretação das informações referentes aos 

aspectos físicos do relevo, e associado ao modo de uso e ocupação, estabelecer as 

potencialidade e fragilidade na BHRJ. 

Para isso, o uso das geotecnologias nos trabalhos acadêmicos, em Geografia, 

vem acrescentando qualidade e agilidade no processamento dos dados, o que 

possibilita ao pesquisador caracterizar a sua área de estudo, com informações mais 

precisas, confirmando-as nos trabalhos à campo. 

A BHRJ apresenta uma área territorial considerável, distribuindo-se em 

diferentes formas do relevo, de porções com elevadas altitudes à baixas altitudes, com 

declives acentuados à pouco declives. 

Assim, quando se tem as informações referentes à essas características, os 

municípios envolvidos pela BHRJ, podem desenvolver medidas para o planejamento 

ambiental, levando em consideração o relevo e os recursos hídricos disponíveis. 

A BHRJ é um sistema em que ocorre a interação entre seus elementos, ou seja, 

um possível desastre ambiental nas porções mais altas, como o mau uso de insumos 

agrícolas, por exemplo, pode acarretar em problemas ambientais próximo a foz, 

atingindo pessoas que usam da água para suas atividades diárias. 

Esse trabalho, apresenta dados que demonstram a importância da BHRJ para 

a região Oeste do Rio Grande do Sul, desde o uso de suas águas para a produção 

agrícola, geração de energia e para o lazer da população. 

A partir da correlação das informações levantadas durante a pesquisa, 

associada às do uso e ocupação, definiu-se os três sistemas e as seis unidades 

geoambientais na BHRJ. 

Destaca-se o potencial da Unidade Vulcânica no uso da atividade agrícola na 

região, com solos profundos, rede hidrográfica com canais bem encaixados, que 

possibilitam a geração de energia próximo a região de rebordo. Atrelado a isso, 

destaca-se a importância de manejo adequado à pratica agrícola, para que os 

recursos naturais sejam preservados.  

Na porção do Baixo Jaguari encontra-se características físicas bem distintas ao 

Alto Jaguari, como diferença litologia, tipos de solos, no uso e ocupação e 

principalmente no comportamento dos cursos fluviais. 
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Destaca-se na porção do Baixo Jaguari a presença da pequena propriedade 

rural, diferente da porção Norte, aonde apresenta grandes propriedades rurais que 

concentram a produção agrícola. 

Nesse sentido, é de suma importância conhecer os aspectos físicos referente 

a litologia e o tipo de solo existente nas porções mais baixas da BHRJ, para que se 

possa desenvolver mecanismos de desenvolvimento para os pequenos agricultores, 

o que acaba beneficiando o mercado local. 

O Zoneamento Geoambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Jaguari vem no 

intuito de deixar um material de base para os governos municipais e aos leitores em 

geral, que contribua no planejamento e ordenamento adequado do relevo, não 

denegrindo a fauna e flora da região. 

Além disso, recomenda-se a continuação dos estudos na BHRJ dando-se 

enfoque nas sub- bacias afluentes, para que se possa ampliar o número de 

informações, em escala de análise mais detalhada, possibilitando a organização 

espacial da região oeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

A aproximação da universidade com a sociedade contribui para que as 

pesquisas possam expandir seus métodos de análise, atendendo o anseio da 

população envolvida e no avanço de novas metodologias de pesquisa, para que o 

pesquisador qualifique os seus dados eficientemente. 

Acrescenta-se que o presente trabalho possa servir de base não somente para 

trabalhos acadêmicos, mas que as escolas públicas e privadas, que pertencem aos 

municípios da região, possam desenvolver atividades com alunos, para que os 

mesmos tenham a ciência da importância da preservação dos recursos hídricos.  

Portanto, é necessário que as pesquisas voltadas à temática geoambiental 

continue, pois, a partir deles é possível contribuir de forma participativa na 

organização e planejamento de determinada área em interesse, possibilitando que as 

futuras gerações usufruam dos recursos naturais, com qualidade e responsabilidade. 
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