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RESUMO 

 

A delimitação e caracterização de unidades de paisagens são etapas importantes no 

planejamento do território, pois podem indicar as fragilidades e potencialidades de 

uso e ocupação humanas de uma determinada região. O conhecimento da estrutura e 

do funcionamento das paisagens permite um melhor aproveitamento de seus recursos 

e a adaptação de infra-estruturas, edificações, cultivos entre outros e ainda pode 

evitar a ocupação de áreas de risco naturais ou frágeis do ponto de vista ambiental. O 

uso de imagens orbitais de alta resolução espacial tem sido cada vez mais utilizadas 

para definir unidades de paisagem a partir de ferramentas de sensoriamento remoto e 

da experiência do intérprete. O presente trabalho explora imagens Quickbird com 61 

centímetros de resolução espacial no entendimento das paisagens do entorno do 

reservatório da Usina Hidrelétrica de Cana Brava situada no ecossistema de cerrado no 

estado de Goiás, Brasil. O clima da região se caracteriza como tropical continental, com 
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uma estação úmida no verão e uma estação seca no inverno. A região abriga 

estruturas dobradas e de aplainamento com rochas metamórficas e magmáticas. Os 

relevos são conseqüência da natureza das rochas, da estrutura geológica e do clima. 

Em função da variabilidade de elementos do ambiente, diferentes unidades de 

paisagem são encontradas na imagem de satélite da área de estudo. A oeste na 

imagem é possível observar uma unidade com relevo movimentado e muito 

influenciado por rochas resistentes. Essas características, aliadas ao clima tropical com 

estação seca, leva ao desenvolvimento de uma cobertura de cerrados como vegetação 

de clímax e nos fundos de vale, onde há maior umidade, aparecem matas galerias. A 

imagem de satélite de alta resolução espacial se mostrou adequada para a 

identificação e caracterização de paisagens no ambiente de cerrado, permitindo um 

primeiro levantamento de suas potencialidades e fragilidades frente à ocupação 

humana. 

 

PALAVRAS CHAVE: Sensoriamento Remoto, Unidades de paisagem, Fragilidade de 

ambientes, Geomorfologia. 

 

ABSTRACT 

 

The delimitation and definition of landscape units are important stages in the planning 

of territory, therefore they can indicate the frailties, potential uses and potential 

human occupation of a given region. Knowledge of the structure and functioning of a 

landscape unit allows for a better utilization of its resources and assists in the 

development of infrastructure, construction, and the cultivation of the land among 

others things, and can also prevent the occupation of areas with natural hazards and 

environmentally fragile areas. The use of orbital images of high spatial resolution has 

been increasingly utilized to define units of land using remote sensing tools and the 

user’s interpretation. The present work looks at Quickbird images with 61 centimeters 

of spatial resolution in accordance with the landscapes around the Cana Brava 

hydroelectric plant reservoir, situated in the cerrado ecosystem in the state of Goiás, 

Brazil. The climate of the region is characterized as tropical continental, with a humid 

season in the summer and a dry season in the winter. The region contains many folded 

and planed structures with metamorphic rock and magmatic rocks. These features are 

the result of the nature of the rocks, the geological structure and the climate. There 

are planing surfaces, elevations in areas of folds, and canals inside lineaments. In 
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accordance with the variability of environmental elements, different units of land are 

found in the satellite image of the studied area. In the northeast corner of the image 

one can observe an area with  mountainous relief heavily influenced by folded 

structures and resistant rock; the highest elevations are aligned and the soils are 

leveled, these characteristics, in conjunction with the tropical climate with a dry 

season, promote the development of  cerrado vegetation with climax vegetation, 

which, at the moment, is very well preserved. The high resolution spatial satellite 

image adequately allows the identification and definition of land in the cerrado 

environment, allowing an initial understanding of its potential uses and risks, resulting 

from human occupation.  

 

KEYWORDS: Remote sensing, Landscape units, Environmental fragility, 

Geomorphology 

 

A ABORDAGEM DA PAISAGEM COMO SISTEMAS AMBIENTAIS  

 

O conceito de paisagem é uma das categorias de análise do espaço geográfico, 

objeto da Ciência Geográfica. Uma primeira abordagem do espaço geográfico 

utilizando a categoria paisagem seria a “descrição do que a vista abarca”. Os 

naturalistas do século XIX elaboravam descrições minuciosas, criteriosas e sistemáticas 

dos lugares que estudavam (Maximiano, 2004). 

Com o passar dos anos, inúmeros cientistas continuaram a definir o conceito de 

Paisagem na Geografia, o que fez com que surgissem diversas abordagens. Na primeira 

metade do século XX, influenciados pela geografia alemã, muitos geógrafos viam a 

paisagem como um conjunto de fatores naturais e humanos. (Schier, 2003). Carl Sauer 

ressaltou a importância da cultura no estudo das paisagens, ou seja, “a marca da 

existência humana em uma área”, de acordo com Maximiano (2004, p. 87). 

A Teoria Geral dos Sistemas desenvolvida por Ludvig Von Bertallanfy, foi aplicada a 

Ciência Geográfica a partir dos 1950, enfatizando a visão integradora e funcional dos 

elementos da paisagem (Christofoletti, 1978). Bertallanfy (1975) definiu que somente 

as partes de um sistema não formam um todo, mas é preciso levar em consideração 

também as inter-relações entre estas partes.  

As paisagens a partir de então foram estudadas como um conjunto de elementos e 

suas inter-relações, apresentando uma estrutura e uma dinâmica. Sendo assim, a 
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compreensão da paisagem envolve interações entre geologia, geomorfologia, 

hidrografia, clima, fauna e flora, o uso do solo, entre outros. 

A partir da Teoria dos Sistemas, Sotchava criou o termo Geossistema (Sotchava, 

1977), que é uma dimensão do espaço terrestre onde seus componentes naturais 

encontram-se em conexões sistêmicas uns com os outros, congregando fatores sócio-

econômicos. Para Bertrand (1972), o geossistema está inserido em níveis hierárquicos 

de divisão do espaço geográfico maiores, como zona, domínio e região e contém no 

seu interior subdivisões, as quais são os geofácies e os geotopos. Para esse autor, o 

geosssitema é uma unidade espacial de ordem dimensional situada entre algumas 

dezenas a centenas de Km2.  

A determinação de uma dimensão espacial para os geosssitemas e sua necessária 

inserção em classes hierárquicas mais elevadas, como a zona, domínio e região, podem 

ser difíceis de trabalhar enquanto arcabouço metodológico, pois a diversidade de 

ambientes em diferentes zonas climáticas e estruturais do globo não se encaixa neste 

modelo rígido desenvolvido por Bertrand (1972).  

Ainda utilizando a abordagem sistêmica, muitos autores realizam estudos das 

paisagens delimitando e caracterizando unidades funcionais que podem ser chamadas 

de: “unidades de paisagens”, “Unidades Geoambientais” ou mesmo “Geosssitemas”, 

mas sem o uso do critério de tamanho ou inserção em unidades maiores e subdivisões.  

As Unidades de Paisagem podem conter certa subjetividade, como aponta Venturi 

(1997), pois os elementos da paisagem a serem analisados e relacionados modificam-

se de acordo com os objetivos do estudo, assim como a escala, ou nível de 

detalhamento necessário. Não obstante, o uso de unidades de paisagem não perde 

valor como método, pois é adequado de acordo com os fins em questão. 

O conhecimento da estrutura e do funcionamento das paisagens permite um 

melhor aproveitamento de seus recursos e a adaptação de infra-estruturas, 

edificações, cultivos entre outros e ainda pode evitar a ocupação de áreas de risco 

naturais ou frágeis do ponto de vista ambiental (Dias, 2000). 

 

ÁREA DE ESTUDO - USINA HIDRELÉTRICA CANA BRAVA 

 

A Usina Hidrelétrica de Cana Brava está instalada no Rio Tocantins, no norte do estado de 

Goiás – Brasil. O empreendimento entrou em operação em setembro de 2002 e possui 450 

Mega Watts de capacidade instalada. Seu reservatório possui 139 Km² de área inundada, 
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com um volume de 2,3x109 m³ d’água, abrangendo os municípios de Minaçu, Cavalcante e 

Colinas do Sul, todos no estado de Goiás. 

 

 

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo (Elaboração: Geolab UDESC/Faed) 

 

A usina e seu reservatório se situam em uma área de clima tropical continental, com 

chuvas mal distribuídas, segundo Silva et al. (2006), o estado de Goiás apresenta um período 

chuvoso que ocorre de outubro a abril e outro seco entre maio e setembro, tendo 

dezembro e janeiro como a época mais chuvosa, abarcando próximo de 95% de toda a 

precipitação. A média anual de precipitação para a área da Usina é de aproximadamente 

1.400 a 1.500 mm segundo dados da estação pluviométrica de Minaçu. As temperaturas 

mínimas anuais são de 18 a 19 °C e as máximas ficam em torno dos 30 °C (Almeida et al., 

2006).  
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Almeida et al. (2006) descreve na área compreendida pelo reservatório da UHE Cana 

Brava, as seguintes formações: Grupo Paranoá, Complexo Máfico e ultramáfico Cana Brava, 

Complexo Rio Maranhão, Grupo Serra da Mesa e Grupo Arai. São rochas magmáticas e 

metamórficas de graus variados de metamorfismo. Ocorrem gabros, metagabros, 

metadunitos, metapiroxenitos e metaperidotitos no Complexo Máfico e ultramáfico Cana 

Brava, segundo Almeida et al. (2006). E entre as rochas metamórficas ocorrem 

metarritmos, quartzitos, conglomerados, micaxistos, mármores, entre outras (Nascimento, 

1991). 

Sobre as rochas metamórficas e magmáticas descritas anteriormente se desenvolvem 

diferentes compartimentos de relevo de acordo com Latrubesse et al. (2006), sendo eles: 

O compartimento de relevo desenvolvido sobre as braquianticlinais corresponde entre 

outras serras, a Serra da Mesa e a Serra Dourada e está situado a sudeste na área de estudo. 

As braquianticlinais são estruturas de rochas dobradas com domos no seu interior criados 

por intrusão de rochas intrusivas plutônicas (Latrubesse et al. 2006).  

O compartimento de Morros e Colinas ocorre a nordeste na área de estudo e 

corresponde a um conjunto de elevações formadas por rochas mais resistentes a erosão 

sem controle estrutural aparente que se destaca sobre a monotonia da paisagem da 

Superfície Regional de Aplainamento IV A (Latrubesse et al. 2006). O compartimento de 

Relevo de Morros e Colinas com dissecação forte e seguindo forte controle estrutural ocorre 

a sudeste da área de estudo e se desenvolve sobre rochas metamórficas resistentes e 

fortemente deformadas. 

O compartimento da Superfície Regional de Aplainamento IV A corresponde a grande 

parte da extensão da área de estudo e se caracteriza por uma superfície com fraca 

dissecação, esculpida por processos mecânicos ou químicos (ectchplanação) situada entre as 

cotas de 400 a 550 m de acordo com Latrubesse et al. (2006) É possível encontrar neste 

compartimento de relevo concreções ferruginosas e capas lateríticas, além de material 

friável derivado do intenso intemperismo pelo qual passou as rochas locais.   

De acordo com o mapeamento realizado por Almeida et al. (2006), a área de estudo 

apresenta solos pouco desenvolvidos do tipo cambissolo e neossolo litólico. O cambissolo é 

um solo pouco profundo com horizontes A, B pouco desenvolvido e C. na área de estudo 

possui textura cascalhenta e por isso são solos bem drenados. Dependendo da rocha de 

origem podem ser distróficos ou eutróficos. O Neossolo Litólico é um solo pouco profundo e 

apresenta horizonte A sobre R, e por isso apresenta textura cascalhenta ou pedregosa. 

Pequenas manchas de argissolos, solos mais profundos e com horizontes A B e C, podem 

ocorrer associadas com cambissolos em áreas com maior intemperismo das rochas, como 
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em encostas de vales mais amplos. É possível encontrar na área de estudo afloramentos 

rochosos, principalmente associados às cristas desenvolvidas sobre rochas metamórficas 

resistentes em estruturas de dobras. 

Devido às características ambientais de clima tropical continental com alternância de 

estação úmida e seca e de solos lixiviados e pouco férteis se desenvolve na área de estudo o 

Bioma do Cerrado. Contudo, a variação na fertilidade, acidez e espessura do solo, associados 

ao relevo de superfícies aplainadas ou fortemente onduladas ou vales amplos criam 

condições para o aparecimento de diferentes formações dentro do bioma de cerrado. São 

encontrados na área de estudo campos limpos, campos cerrados, cerradão e matas galerias, 

as quais acompanham os cursos d’água em vales mais amplos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O recurso básico utilizado para delimitar as unidades de paisagem foram as imagens 

de alta resolução espacial Quickbird imageadas no ano de 2004. Estas imagens 

possuem resolução espacial de 61 cm. A escala de mapeamento das unidade de 

paisagem sobre as imagens foi 1:10.000. 

Além das imagens de satélite, outros mapas temáticos foram utilizados no formato 

Shapefile (.shp): curvas de nível com intervalos de 5m adquiridos junto a Empresa 

Tractebel Energia; mapas de pedologia, geomorfologia e geologia em escala 

1:1.000.000 do Governo de Goiás - Brasil.  

Para testar o uso das imagens para a delimitação e descrição de unidades de 

paisagem foi escolhido um recorte na área da imagem junto à cidade de Minaçu. Este 

local foi escolhido em função das diferenças de paisagens visíveis na imagem, inclusive 

com a possibilidade de diversos usos da terra e cobertura vegetal.  

Para realizar a análise foram estruturados no software Arcgis versão 9.3, a imagem 

de satélite e os mapas temáticos na forma de camadas (layers), o que possibilitou a 

comparação em separado ou em conjunto das feições e variáveis ambientais que 

caracterizam cada unidade de paisagem em especial. No sistema computacional, 

foram então criados polígonos delimitando cada unidade de paisagem observada. 

 

RESULTADOS 

 

A partir da observação direta da imagem de satélite e do cruzamento com o mapa 

de curvas de nível, para entender as formas de relevo, e ainda dados de geologia e 
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solos, foram delimitadas e caracterizadas oito unidades de paisagem no recorte 

previamente escolhido na imagem. Todas as unidades identificadas estão inseridas no 

mesmo compartimento de relevo, a superfície de aplainamento IV A, segundo 

Latrubesse at al. (2006).  

 

 
Figura 2 - Unidades de paisagem delimitadas e nomeadas sobrepostas as curvas de nível com intervalos 
de 5m e sobre a imagem Quickbird (Elaboração: Geolab UDESC/Faed) 

 

unidade 1 - Esta unidade é composta por elevações com topos aplainados e 

encostas suaves, geralmente convexas. Possui vales abertos e pouco profundos. Estas 

formas de relevo são modeladas em rochas do tipo Metanorito e Metagabro. Estas 

rochas podem produzir solos férteis, contudo, eles são muito lixiviados, possivelmente 

pela sua idade. A textura do solo é média a arenosa e cascalhenta. por seu alto teor de 

ferro devido a composição das rochas de origem pode desenvolver crostas lateríticas. 

A cobertura vegetal original era de formação de cerrado arbóreo (cerradão), contudo a 

vegetação original foi retirada nessa unidade e há somente manchas de vegetação 

mais densa junto aos leitos de rios. No restante da área, há solo exposto e vegetação 

de porte herbáceo, a qual é um estágio inicial de regeneração do cerrado. Na imagem, 

é possível observar que solos expostos podem ter a coloração vermelha ou branca. A 
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cor branca pode indicar a remoção de finos do solo. A exposição do solo, 

principalmente aqueles sem finos, pode levar a erosão laminar e em sulcos. A unidade 

4 - corresponde as mesmas características da unidade 1, contudo o uso da terra é 

diferente, pois tem-se aqui a zona de expansão urbana da cidade de Minaçu. Na 

unidade 4, é possível perceber solo exposto com o traçado de arruamentos de 

loteamentos urbanos. Nesta unidade, o risco de erosão laminar e em sulcos é maior 

pela falta de cobertura vegetal e movimentação do solo. 

 

unidade 2 - corresponde a um fundo de vale aberto com mata ciliar e açudes 

inserido na unidade 1. A presença de mais umidade condiciona maior intemperismo da 

rochas, solos mais profundos e pouca probabilidade de ocorrência de laterita nesta 

unidade. A inclinação das encostas maior do que na unidade 1 e a maior profundidade 

do solo torna essa área suscetível a processos de erosão linear mais que erosão 

laminar. O uso do solo mostra a retirada da vegetação original e sua substituição por 

pastagem ou solo exposto, o que aumenta o risco a erosão. 

 

unidade 3 - Morros e colinas baixas no entorno do lago, com topo aplainado, 

encostas convexas. Os solos correspondem a associação nitossolo/argissolo 

desenvolvidos sobre rochas máficas e ultramáficas como nas unidades anteriores. O 

solo encontra-se quase completamente desprovido de cobertura vegetal e exposto. A 

pequena inclinação do relevo contribui para o menor risco de erosão linear, mas há 

possibilidade de acentuada erosão laminar, inclusive, onde o desmatamento é mais 

antigo, a cor do solo na imagem é mais clara do que a cor vermelha do solo local, o que 

evidencia a retirada de finos. 

 

unidade 5 - o relevo é formado por colinas com topos planos e encostas mais 

íngremes do que nas unidades anteriores. Estas elevações são modeladas em rochas 

mais resistentes do tipo metadiorito e metatonalito. Os solos são raso do tipo 

cambissolo com textura cascalhenta. A cobertura vegetal nativa é de cerrado e 

cerradão e se encontra bem conservada na unidade. A unidade 7 apresenta as mesmas 

características da unidade 5, contudo, o uso da terra mostra maior desmatamento e 

presença de solo exposto. O risco de erosão laminar é grande, inclusive, é possível 

visualizar sedimentação na borda do lago. Ha manchas de solo exposto com cor 

vermelha e outras brancas, o que pode indicar a perda de óxidos e argilas (finos) por 

erosão pluvial. 
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unidade 6 - Colinas com encostas inclinadas recobertas por vegetação de cerradão 

e localizadas próximas do entorno do reservatório. A unidade é modelada em rochas 

resistentes: metatonalitos e metadioritos, com desenvolvimento  de solos rasos, os 

cambissolos. Apesar da inclinação das encostas, o risco de erosão é pequeno em 

virtude da proteção da cobertura vegetal de porte arbóreo. 

 

unidade 8 - Colinas com encostas mais suaves do que na unidade anterior, 

modeladas sobre metatonalitos e metadioritos, com cambissolos. no seu interior há 

cursos d'água com vales encaixados. A cobertura de cerrado e cerradão foi desmatada 

e há pastagens plantadas e pequenas manchas de solo exposto. O risco de erosão é 

elevado, especialmente junto às encostas dos vales se estas forem desmatadas. 

 

CONCLUSÕES 

 

O principal elemento delimitador das unidades de paisagem foram as formas de 

relevo associada ao uso da terra. Verificou-se que as formas de relevo são muito 

influenciadas pela resistência das rochas.  

A retirada da cobertura vegetal é um fator preocupante, pois a erosão laminar 

remove os finos do solo e deixa um material arenoso com pouca coesão que pode ser 

facilmente erodido pelo escoamento superficial concentrado. 

A imagem de satélite de alta resolução espacial se mostrou adequada para a 

identificação e caracterização de paisagens no ambiente de cerrado, permitindo um 

primeiro levantamento de suas potencialidades e fragilidades frente à ocupação 

humana. 
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