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RESUMO 
 
O objetivo principal da presente tese é a elaboração de um mapa 
geomorfológico do estado do Rio de Janeiro na escala 1:250.000, a partir do 
desenvolvimento de uma metodologia que envolva uma abordagem que 
minimize a subjetividade inerente à atividade de mapeamento geomorfológico; 
combinando diferentes dados quantitativos e qualitativos; e utilizado 
procedimento semiautomatizados de mapeamento. Para tal, foram utilizados 
um sistema de interpretação de imagens baseada em conhecimento e técnicas 
de descoberta de conhecimento em banco de dados - Knowledge Discovery in 
Databases (KDD). A primeira etapa da presente tese consistiu na definição do 
modelo digital de elevação (MDE) com maior acurácia vertical para a área de 
estudo através da automatização de tal avaliação por meio de algoritmos 
desenvolvidos em linguagem de programação R. Na segunda etapa, o MDE 
melhor avaliado na primeira etapa passou por um processo de melhora de sua 
acurácia vertical com base na utilização de superfícies de compensação de 
erro criadas por interpolações determinísticas e geoestatísticas. A terceira 
etapa consistiu na geração dos planos de informação utilizados para o 
mapeamento geomorfológico proposto, para tal, foi utilizado como dados de 
entrada primários o MDE corrigido pela superfície de compensação de erro 
com melhor desempenho e o mapa geológico do estado do Rio de Janeiro 
(HEILBRON et al, 2016). A quarta etapa consistiu, por fim, no mapeamento 
geomorfológico em si, onde as feições do relevo da área de estudo foram 
mapeadas a partir de um sistema de interpretação de imagens baseada em 
conhecimento e técnicas de descoberta de conhecimento em banco de dados. 
Concluiu-se que: (i) o MDE ASTER GDEM foi o que obteve melhores 
resultados de acurácia vertical, levando em consideração, principalmente, as 
diferentes configurações do terreno, ainda que o MDE SRTM tenha 
apresentado melhores resultados na avaliação geral; (ii) a utilização das 
superfícies de compensação de erro foi eficiente no aumento da acurácia 
vertical do MDE ASTER GDEM original, de forma que a krigagem ordinária foi o 
interpolador que apresentou melhor desempenho; (iii) a combinação da 
GEOBIA com a KDD obteve bons resultados no mapeamento geomorfológico 
semiautomatizado do estado do Rio de Janeiro, permitindo a utilização de uma 
grande diversidade dados quantitativos e qualitativos, e, ainda assim, 
minimizando as subjetividades envolvidas no mapeamento; (iv) o conhecimento 
do especialista sobre o que está sendo mapeado continua sendo 
imprescindível, uma vez que as etapas que mais impactaram nos resultados 
obtidos no mapeamento da presente tese são diretamente influenciadas por 
tais conhecimentos: a segmentação e a seleção do conjunto amostral; (v) os 
índices gemorfométricos - geomorphons, IPT e ICR - combinados com 
variáveis geomorfométricas e qualitativas (litologia), foram eficientes na 
diferenciação das classes de relevo. 

 
Palavras chave: 1 – Sensoriamento remoto. 2 – Mapeamento Geomorfológico. 
3 – Modelagem do Conhecimento. 4 – Modelos Digitais de Elevação. 
 
 
 

 



ix 
 

Abstract 
 
The main objective of this thesis is to elaborate a geomorphological map of Rio 
de Janeiro state in 1: 250.000 scale, based on the development of a 
methodology that involves an approach that minimizes the subjectivity inherent 
to the geomorphological mapping activity; combining different quantitative and 
qualitative data and semi-automated mapping procedures. For this, an image 
interpretation system based on knowledge and knowledge discovery techniques 
in databases (KDD) were used. The first stage of the present thesis consisted in 
the definition of the digital elevation model (DEM) with the best vertical accuracy 
for the study area through the automation of such evaluation by algorithms 
developed in R programming language. In the second stage, the best evaluated 
DEM went through a process of improvement of its vertical accuracy based on 
the use of compensation surfaces error created by deterministic and 
geostatistical interpolations.The third step consisted in the GIS layers 
generation for the geomorphological mapping. For that purpose, the DEM 
corrected by the compensation surface error with the best performance and the 
geological map of the state of Rio de Janeiro (HEILBRON et al, 2016) was used 
as primary input data. The fourth step consisted in the geomorphological 
mapping, where the relief features were mapped by using a image interpretation 
system based on knowledge and KDD techniques. It was concluded that: (i) the 
ASTER GDEM obtained the best results of vertical accuracy, taking into 
account, mainly, the different configurations of the terrain, even though the 
SRTM DEM has presented better results in the general evaluation; (ii) the use 
of compensation surfaces error was efficient in increasing the vertical accuracy 
of the original ASTER GDEM, so that ordinary kriging showed the best 
performance; (iii) the combination of GEOBIA and KDD obtained good results in 
the semi-automated geomorphological mapping of Rio de Janeiro state, 
allowing the use of a great diversity of quantitative and qualitative data, and, 
even so, minimizing the subjectivities involved in the mapping; (iv) the expert's 
knowledge about what is being mapped remains essential, since the steps that 
most impacted the results obtained in the mapping of this thesis are directly 
influenced by such knowledge: segmentation and sample set selection; (v) the 
gemorphometric index - geomorphons, IPT and ICR - combined with 
geomorphometric and qualitative variables (lithology), were efficient in relief 
classes differentatiation. 
 
Key words: 1 – Remote sensing. 2 – Geomorphological mapping. 3 - 
Knowledge Modeling. 4 - Digital Elevation Models 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A geomorfologia é a ciência que estuda as paisagens e os processos que as 

modelam, tendo como objetivo principal a formulação de sua gênese e dinâmica 

através da descrição analítica e classificação das formas de relevo, como também 

pelo levantamento dos registros de diversos processos atuantes (BLOOM, 1998). 

Segundo Bishop et al. (2012), o mapeamento geomorfológico consiste no 

particionamento da superfície terrestre com base em diversos parâmetros 

específicos relacionados com o relevo, como gênese, cronologia, substrato 

geológico, dinâmica, morfometria e morfologia.  Portanto, a cartografia 

geomorfológica é uma tarefa complexa em função da necessidade de representar 

tais aspectos (ROSS, 2003). 

Essa dificuldade é ainda maior quando se percebe que, diferente do 

mapeamento geológico e pedológico, ainda não há uma padronização internacional 

de identificação e classificação para mapeamentos geomorfológicos. Além disso, 

Silva (2007) ressalta que, apesar de existir uma bibliografia rica na representação 

cartográfica de fenômenos típicos de regiões temperadas e frias, para as regiões 

tropicais, como o Brasil, em que a evolução do relevo envolve uma complexa rede 

de fatores inter-relacionados (clima, temperatura, umidade, solos, vegetação e etc.), 

a representação geomorfológica torna-se um tanto mais difícil de apreensão e 

aproximação com fatos reais. 

De acordo com Bishop et al. (2012), o início da cartografia geomorfológica é 

marcada pelo predomínio de metodologias qualitativas, que incorporam diferentes 

níveis de subjetividade, de forma que os mapeamentos geomorfológicos com 

abordagens mais quantitativas se resumiam a um caráter meramente descritivo da 

morfometria do relevo. As subjetividades metodológicas são um problema antigo no 

processo de identificação e delimitação de unidades geomorfológicas (LAUT & 

PAINE, 1982; MINÁR & EVANS, 2008; EVANS, 2012), contudo, tais subjetividades 

tendem a ser minimizadas devido o advento de avanços obtidos nas áreas de 

geoprocessamento, sensoriamento remoto e modelagem numérica do terreno 

(SHRODER & BISHOP, 2003). 

A modelagem numérica do terreno, por meio dos Modelos Digitais de 

Elevação (MDEs), provocou uma grande revolução nos estudos e mapeamentos 
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geomorfológicos. Os primeiros MDEs surgem nas décadas de 1970 e 1980, obtidos 

para escalas locais e regionais, principalmente, por fotogrametria. Mas é somente no 

final do século XX que foram realizadas as primeiras iniciativas para se obter MDEs 

oriundos de sensoriamento remoto com abrangência global (MUDD, 2020). 

Atualmente, alguns MDEs de abrangência global oriundos de sensoriamento remoto 

estão disponíveis de forma gratuita, destacando-se os produtos do Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) e do Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer Global Elevation Model (ASTER GDEM), assim como os 

subprodutos gerados a partir do reprocessamento do primeiro, como o Topodata e o 

SRTM EMBRAPA. Portanto, para a escolha do MDE utilizado em cada estudo, se 

criou a necessidade de se avaliar a acurácia vertical do MDEs especificamente para 

a área a ser estudada, uma vez que diversos trabalhos afirmam que a acurácia 

vertical dos MDEs oriundos de sensoriamento remoto variam espacialmente (TANG 

et al., 2001; WECHSLER et al., 2003; WECHSLER et al., 2007; LINDSAY e EVANS, 

2008; WILSON, 2012; MUKHERJEE et al., 2013). 

O panorama apontado por Bishop et al. (2012) para a cartografia 

geomorfológica ainda é predominante, de forma que a maior parte dos trabalhos 

recentes relacionados a mapeamento geomorfológico pode ser enquadrada em duas 

linhas metodológicas principais: a) abordagens baseadas em métodos quantitativos, 

mais automatizados, contudo muito simplificados, no sentido de utilizarem 

predominantemente dados morfométricos para a caracterização do relevo, 

resultando, muitas vezes, em mapas de compartimentação geomofométricas, que 

ignoram informações importantes sobre a gênese do relevo e o seu substrato 

geológico; ou b) abordagens baseado em métodos qualitativos, com um leque mais 

complexo de informações para a caracterização do relevo (gênese, cronologia, 

substrato geológico, dinâmica, entre outros), contudo consistindo em métodos mais 

trabalhosos e subjetivos, que exigem mais tempo, baseados em interpretações 

visuais e não apresentando limiares bem definidos de diferenciação da cada classe 

de relevo. Esse cenário é confirmado ao se analisar, por exemplo, os principais 

trabalhos de mapeamento geomorfológico do estado do Rio de Janeiro, de forma 

que RADAMBRASIL (1983) e Dantas (2001) se enquadram na segunda abordagem 

supracitada, e Silva (2002) se enquadra na primeira abordagem supracitada. 
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As abordagens quantitativas, em geral, não apresentam todas as informações 

relevantes para o pleno desempenho do papel de um mapa geomorfológico: gênese, 

cronologia, substrato geológico, dinâmica, morfometria e morfologia. Por outro lado, 

as abordagens qualitativas não ultrapassam a questão da alta subjetividade, além de 

demandar maior tempo e trabalho para sua execução. Nesse contexto, fica evidente 

que na cartografia geomorfológica há uma lacuna científica para o desenvolvimento 

de metodologias que combinem os pontos positivos das duas linhas metodológicas 

principais (quantitativa e qualitativa) de mapeamento geomorfológico, de forma que 

minimize a subjetividade, tempo de execução e trabalho empreendido, mas que, 

ainda assim, consiga apresentar um maior número de informações relevantes para a 

geomorfologia, não se limitando a dados morfométricos.   

A modelagem do conhecimento, o sensoriamento remoto e o 

geoprocessamento apresentam grande potencial para suprir tal lacuna científica, em 

vista que: a primeira possibilita modelar em um ambiente computacional o 

conhecimento humano, permitindo emular a capacidade de combinar dados de 

diferentes fontes e formatos (FEITOSA et al., 2005); o segundo é uma das principais 

fontes de dados para mapeamentos temáticos (CAMARGO et al., 2009); e o terceiro 

possibilita o processamento ágil de diferentes dados gráficos e não gráficos voltados 

para análises espaciais e modelagens ambientais (CÂMARA et al., 2001). 

Portanto, a hipótese principal da presente tese é que as técnicas de 

modelagem computacional do conhecimento aliadas às técnicas de 

geoprocessamento, sensoriamento remoto e modelagem numérica do terreno são 

capazes de viabilizar o desenvolvimento de uma metodologia de mapeamento 

geomorfológico que envolva uma abordagem mais quantitativa, mas que considere 

dados qualitativos importantes, como a litologia; utilizando procedimentos 

automatizados e mais ágeis; trabalhando com um menor nível de subjetividade; e, 

dessa forma, permitindo que o resultado do mapeamento geomorfológico sintetize, 

de forma objetiva, parâmetros importantes para a caracterização do relevo, como 

gênese, cronologia, substrato geológico, dinâmica, morfometria e morfologia. 

Sendo assim, o objetivo principal desse trabalho é a elaboração de um mapa 

geomorfológico do estado do Rio de Janeiro na escala 1:250.000, a partir do 

desenvolvimento de uma metodologia que envolva uma abordagem que minimize a 

subjetividade inerente à atividade de mapeamento geomorfológico; combinando 
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diferentes dados quantitativos e qualitativos; e utilizando procedimento 

semiautomatizados de mapeamento. Para tal, serão utilizados um sistema de 

interpretação de imagens baseada em conhecimento e técnicas de descoberta de 

conhecimento em banco de dados - Knowledge Discovery in Databases (KDD). 

Os objetivos específicos são:  

1) Avaliar os principais modelos digitais de elevação (MDEs) disponíveis para 

o estado do Rio de Janeiro e selecionar aquele com melhor acurácia 

vertical; 

2) Desenvolver e avaliar procedimentos para elevar a acurácia vertical de 

MDEs a partir de dados levantados em campo e interpolações 

determinísticas e geoestatísticas;  

3) Avaliar a eficiência de índices gemorfométricos - Geomorphons 

(JASIEWICZ & STEPINSKI, 2013), Índice de Posição Topográfica (IPT – 

WEISS, 2001) e Índice de Concentração de Rugosidade (ICR – SAMPAIO, 

2008) - combinados com variáveis geomorfométricas e qualitativas 

(litologia) na diferenciação das classes de relevo;  

4) Elaborar modelos de conhecimento para a diferenciação de cada classe 

do relevo por meio de técnicas Descoberta de Conhecimento em Banco de 

Dados - Knowledge Discovery in Databases (KDD). 

 

A tese possui a seguinte estrutura: esta introdução, apresentando o tema 

e seus objetivos; capítulo 2, com a caracterização geológica e geomorfológica 

da área de estudo; capítulo 3, com as discussão sobre os conceitos que 

norteiam a tese; capítulo 4, apresentando os trabalhos anteriores de 

mapeamento geomorfológico na área de estudo; capítulo 5, com a descrição 

geral dos materiais e procedimentos adotados na tese; capítulo 6, com a 

descrição das classes propostas para o mapeamento geomorfológico; capítulo 

7, artigo publicado na Revista Caminhos de Geografia (v. 20, n. 70, 2019), com 

os resultados que atendem o primeiro objetivo específico; capítulo 8, artigo 

publicado na Revista Brasileira de Cartografia (v. 71, n. 2, 2019), com os 

resultados que atendem o segundo objetivo específico; capítulo 9, com os 

resultados que atendem o terceiro e quarto objetivos específicos; capítulo 10, 

com a conclusão da tese; e Anexo, com as funções programadas apresentadas 
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no capítulo 6, a descrição da legenda do Mapa Geológico e de Recursos 

Minerais do estado do Rio de Janeiro (HEILBRON et al, 2016) e as cartas 

geomorfológicas nas escalas 1:250.000 e 1:400.000.   

As cartas, nas escalas 1:250.000 e 1:400.000, e os dados vetoriais 

resultantes do mapeamento geomorfológico do estado do Rio de Janeiro 

desenvolvido na presente tese podem ser adquiridos por meio de download no 

seguinte endereço eletrônico:  

https://drive.google.com/drive/folders/1KmyyyRMoELIbCOOjwfcJHsQL3KFw8gs-

?usp=sharing 
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2. ÁREA DE ESTUDO 

 

O estado do Rio de Janeiro está inserido na região sudeste do Brasil, sendo 

limitado pelos estados de São Paulo, Minas Gerais Espirito Santo, e pelo oceano 

Atlântico (Figura 2.1). O estado possui regiões com cotas altimétricas próximas às 

do nível do mar, principalmente nas áreas litorâneas, e regiões com altitudes 

superiores a 1.000 metros, inseridas nas serras do Mar e da Mantiqueira.  

A área de estudo está localizada no extremo leste do Rift Continental do 

Sudeste do Brasil - RCSB (RICCOMINI, 1989; 1995), se estendendo da região de 

serras e de depressões interplanálticas correspondente ao vale do rio Paraíba do 

Sul à região dos maciços litorâneos, colinas e terrenos quaternários da Baía de 

Guanabara, de Jacarepaguá, de Sepetiba, da Região dos Lagos e da planície 

costeira de Campos. Sua geomorfologia é caracterizada por um contraste 

significativo das formas de relevo, produto da complexa evolução geológica-

geomorfológica meso-cenozóica do sudeste brasileiro e, ainda, do processo 

acentuado de alteração da paisagem resultante das condições do regime climático 

tropical úmido (SILVA, 2002). Portanto, tais características fazem do estado do Rio 

de Janeiro uma relevante área de estudo para avaliação da abordagem 

metodológica proposta na presente tese.   

 

 
Figura 2.1 – Localização da Área de Estudo. 
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 A geologia do estado do Rio de Janeiro é composta, em sua maior parte, por 

um conjunto de rochas metamórficas de alto grau associadas a corpos graníticos 

intrusivos, que constituem parte integrante de um sistema orogênico conhecido 

como Faixa Ribeira (ALMEIDA et al., 1977, 1981) (Figura 2.2). A evolução da Faixa 

Ribeira caracteriza-se por sucessivas convergências litosféricas que atuaram desde 

o Neoproterozoico até o Ordoviciano Inferior (ALMEIDA et al., 1977, 1981; 

HEILBRON et al., 2000, 2004, 2008, 2016). As orogêneses que originaram a Faixa 

Ribeira resultaram em metamorfismo, fusão parcial e deformação das rochas, 

cisalhamento transcorrente regional e intensa granitogênese (SILVA & CUNHA, 

2001). A geomorfologia do estado do Rio de Janeiro é sustentada, em grande parte, 

pelas rochas originadas por tais processos. 

 Como resultado das sucessivas colisões associadas à amalgamação do 

supercontinente Gondwana, grandes províncias estruturais neoproterozoicas foram 

estabelecidas, dentre elas a Província Mantiqueira da qual a Faixa Ribeira é parte 

integrante (ALMEIDA et al. 1977; 1981). Tal faixa móvel se estende por 1400 km ao 

longo da costa S-SE do Brasil e, no estado do Rio de Janeiro, possui um trend 

estrutural de NE-SW, que muda para NNE-SSW no noroeste do estado (HEILBRON 

et al., 2004).   

A Faixa Ribeira representa um sistema orogênico definido como resultado da 

colisão entre o paleocontinente do São Francisco-Congo com a parte ocidental do 

cráton de Angola, envolvendo outras microplacas e arcos magmáticos. Encontra-se 

inserida no contexto do sistema orogênico Brasiliano-Pan Africano, cuja história 

evolutiva é caracterizada por subducções e colisões que ocorreram durante o 

Neoproterozoico-Cambriano, com últimos estágios no Ordoviciano Inferior 

(HEILBRON et al., 2004, 2008, 2016; BRITO-NEVES, 1999; SCHMITT et al., 2004). 

De acordo com Heilbron et al. (2016), a Faixa Ribeira é subdividida em quatro 

terrenos tectonoestratigráficos que foram progressivamente amalgamados na 

seguinte ordem: Terreno Ocidental e Terreno Paraíba do Sul em ca. 620 – 600 Ma, 

Terreno Oriental em ca. 605 – 560 Ma, e por fim a colisão do Terreno Cabo Frio em 

ca. 535 – 510 Ma. Cada terreno tectonoestratigráfico apresenta características 

geológicas distintas, sendo delimitados por falhas ou zonas de cisalhamento 

(Figuras 2.3 e 2.4) (HEILBRON et al., 2004, 2008, 2016).   
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 Figura 2.2 – Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro (Adaptado de Heilbron et al., 2016). 
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 O Terreno Ocidental é interpretado como a margem passiva retrabalhada do 

paleocontinente do São Francisco, sendo composto pelo embasamento 

paleoproterozoico constituídos pelos complexos Mantiqueira e Juiz de Fora, além 

das unidades metassedimentares da Megassequência Andrelândia. O Terreno 

Paraíba do Sul é constituído pelo embasamento paleoproterozoico do Complexo 

Quirino, e por uma sequência metassedimentar siliciclástica do Grupo Paraíba do 

Sul. O Terreno Oriental é representado pelo arco Magmático Rio Negro e por um 

pacote de rochas metassedimentares. Por fim, o Terreno Cabo Frio é formado pelo 

embasamento paleoproterozoico do Complexo Região dos Lagos, constituindo a 

porção remanescente do cráton de Angola na costa brasileira (ALMEIDA et al., 

2012; HEILBRON et al., 1982, 2016; TUPINAMBÁ et al., 2000; SCHMITT et al., 

2012) (Figuras 2.2 e 2.3). 

  

 
Figura 2.3 – Mapa tetônico regional, mostrando a configuração regional das unidades 
litotectônicas da Faixa Ribeira no estado do Rio de Janeiro (HEILBRON et al., 2016). 
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Figura 2.4 – Seção transversal A-B do segmento central da Faixa Ribeira (HEILBRON et al., 

2004). 
 

Os três episódios colisionais da Faixa Ribeira geraram uma variedade de 

rochas granitoides em todo estado do Rio de Janeiro, principalmente no Terreno 

Oriental, durante as etapas sin (600, 580 – 550 Ma) e tadi-colisionais (540 – 520 Ma) 

do orógeno, período entre o Neoproterozoico e o Cambriano. Essas rochas são 

foliadas e deformadas apresentando uma geometria alongada de direção NE-SW, 

conforme a orientação regional da foliação (HEILBRON et al., 2016). Em geral, são 

rochas com elevado grau de coesão, baixa porosidade primária e alta resistência ao 

intemperismo.  

Durante o Cambro-Ordoviciano ocorreu um magmatismo pós-colisional (510 – 

470 Ma) referente ao estágio pós-tectônico da Orogênese Brasiliana, tendo como 

produtos finais rochas graníticas que formam o substrato geológico de maciços, 

como o da Pedra Branca e da Ilha Grande. Essas rochas ocorrem sob a forma de 

batólitos, stocks, plugs e de uma grande variedade de corpos, normalmente, 

tabulares (VALERIANO et al., 2011, 2016; HEILBRON et al., 2016). Os granitos pós-

colisionais possuem grande expressão geomorfológica no estado do Rio de Janeiro, 

principalmente na Serra do Mar, onde constituem maciços de rocha nua com 

escarpas de dezenas a centenas de metros (TUPINAMBÁ et al. 2000). São rochas 

homogêneas, com alto grau de coesão, baixa porosidade primária e uma resistência 

ao intemperismo muito elevada. 
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 Após o estabelecimento da Faixa Ribeira, a região do estado do Rio de 

Janeiro passou por um período de relativa “serenidade tectônica” (440 - 200 Ma.), 

quando formava um ambiente intraplaca do Gondwana Ocidental (HEILBRON et al., 

2016). A partir do Jurássico Inferior, a região sul do Gondwana foi submetida aos 

primeiros esforços trativos que culminaram na separação das placas Sul-Americana 

e Africana no Cretáceo (GUEDES et al., 2005). Esses eventos foram acompanhados 

de um magmatismo expressos pelas intrusões de enxames de diques básicos 

(diabásio) de idade Juro-Cretácea, relacionados à ruptura do Gondwana Ocidental, 

que sucedeu na abertura do oceano Atlântico Sul (ALMEIDA et al., 2013). 

 Esse período de instabilidade tectônica referente ao mecanismo de separação 

das placas Sul-Americana e Africana e formação do Oceano Atlântico (Evento Sul-

Atlantiano - SCHOBBENHAUS et al.,1984; Reativação Wealdeniana - ALMEIDA, 

1967) durou do Mesozoico até o Cenozoico, sendo caracterizado por uma série de 

intercalações de períodos de estabilidade com períodos de intensa atividade 

tectônica e magmática.  

A separação completa das placas Sul-Americana e Africana se deu há 

aproximadamente 104 Ma (BUENO, 2004). Na sequência, a região passou por um 

novo período de serenidade até o entorno de 82 Ma, quando ocorre intensa 

atividade magmática, resultando em diversos diques alcalinos máficos (GUEDES, 

2001). Um novo período de serenidade dura até aproximadamente 70 Ma, quando é 

interrompido por novas intrusões magmáticas, resultando em plutons, plugs e stocks 

de magma alcalino félsico. Simultaneamente, ocorre também a reativação de 

estruturas brasilianas, iniciando o soerguimento da Serra do Mar e basculamento da 

Bacia de Santos (ALMEIDA et al., 1998).  

Um novo processo de rifteamento é instaurando, resultando no denominado 

Rift Continental do Sudeste do Brasil - RCSB (RICCOMINI, 1989; 1995), que 

posteriormente foi renomeado por Zalan & Oliveira (2005), ao incluir feições sísmicas 

offshore, como o Sistema de Riftes Cenozoicos do Sudeste do Brasil (SRCSB) 

(Figura 2.5).  O RCSB origina uma série de depressões tectônicas, como o grabens 

da Guanabara e Barra de São João, assim como o vale do rio Paraíba do Sul, onde 

estão localizadas as bacias sedimentares de Volta Redonda e Resende. A 

configuração geomorfológica resultante de tais processos é complementada por 
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blocos soerguidos que originam feições elevadas como a Serra da Mantiqueira, 

Serra do Mar e os maciços costeiros presentes no estado do Rio de Janeiro.  

 

 

Figura 2.5 – Mapa de distribuição dos quatro riftes do SRCSB: (A) Paraíba do Sul, 
(B) Litorâneo, (C) Ribeira, e (D) Marítimo (ZALAN & OLIVEIRA, 2005). 

  

O magmatismo alcalino ocorrido entre Neocretáceo e o Eoceno deu origem a 

diversos maciços alcalinos no estado do Rio de Janeiro. Esses maciços ocorrem, 

muitas vezes, em contraste com a topografia mais plana adjacente e possuem uma 

grande diversidade altimétrica, variando desde maciços de centenas de metros, 

como os do Tinguá e o do Itatiaia, a maciços de dezenas de metros, como o da Ilha 

de Cabo Frio. 

 No RCSB, especificamente na porção do território fluminense, estão 

presentes importantes bacias sedimentares paleogênicas, as bacias de Resende e 

Volta Redonda, que compõem o denominado Segmento Central do RCSB, e as 

bacias de São José de Itaboraí e Macacu, localizadas no Segmento Oriental do 

RCSB (HEILBRON et al., 2016). 

 Na baixada litorânea do Norte Fluminense e da Região dos lagos, se destaca 

a ocorrência dos depósitos neógenos da Formação Barreiras, predominantemente, 
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em forma de tabuleiros, colinas suaves ou falésias. A ocorrência da Formação 

Barreiras no estado do Rio de Janeiro é mais expressiva ao norte de Campos dos 

Goytacazes até o limite com o estado do Espírito Santo, a segunda área de maior 

ocorrência é entre Cabiúnas e Quissamã, seguida pelas ocorrências dispersas na 

Região dos Lagos. Ribeiro (2010) e Brêda (2012) atribuem essa distribuição 

segmentada da Formação Barreiras a controles neotectônicos.  

A configuração geológica-geomorfológica da área de estudo é 

complementada por depósitos quaternários, originados e retrabalhados em um clima 

predominantemente tropical, mas com inúmeras variações paleoclimáticas 

(umidificação e aridez). Tal clima com variações paleoclimáticas também é 

responsável por um significativo reafeiçoamento da morfologia regional, resultando, 

por exemplo, nas colinas suavemente onduladas que caracterizam a morfologia de 

“mar de morros” do Planalto Sudeste do Brasil (SILVA, 2002).  

Na depressão da Baía da Guanabara e nas baixadas litorâneas da Região 

dos Lagos e do Norte Fluminense, as variações dos paleoníveis marinhos, 

combinadas com o aporte de materiais provindos da região serrana adjacente, 

resultaram em um entulhamento generalizado da paisagem do entorno da Baía da 

Guanabara, Baixadas de Jacarepaguá, Sepetiba, Região dos Lagos e Baixada 

Campista, originando as extensas planícies fllúvio-marinhas, além das morfologias 

de terraços marinhos, restingas e lagunas costeiras (SILVA, 2002). 

 Portando, fica evidente que o significativo contraste de formas de relevo no 

estado do Rio de Janeiro está diretamente associado a uma evolução geológica 

igualmente complexa, que é acompanhada por uma grande variedade de litologias, 

com diferentes graus de resistências a processos erosivos, e por uma série de 

eventos tectônicos que atuaram, principalmente, na formação dos diversos 

ortoplanos e também em intrusões magmáticas, que originaram rochas alcalinas e 

graníticas com grande representatividade geomorfológica. Por fim, essa 

configuração geomorfológica originada pela evolução geológica supracitada foi 

modelada pelos processos erosivos e deposicionais impulsionados, principalmente, 

pelas variações climáticas e pelas variações relativas do nível do mar. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1. Mapeamento geomorfológico 

 

Como já mencionado, de acordo com Bishop et al. (2012), o mapeamento 

geomorfológico consiste no particionamento da superfície terrestre com base em 

diversos critérios específicos relacionados com o relevo, portanto a necessidade de 

representar uma grande quantidade de parâmetros e feições que sintetizam a 

gênese, a dinâmica e a cronologia das formas da superfície terrestre torna a 

cartografia geomorfológica uma atividade complexa. Contudo, os mapas 

geomorfológicos assumem grande importância e utilidade para a humanidade, 

sendo imprescindíveis em estudos e práticas como planejamento territorial, 

planejamento ambiental, estudos de impacto ambiental, obras de engenharia, entre 

outros (ARGENTO, 2011). De acordo com Cooke & Doornkamp (1990), os mapas 

geomorfológicos oferecem relevantes informações para a avaliação do terreno, se 

destacando como um documento apropriado para subsidiar engenheiros, 

planejadores e outros profissionais que atuam no manejo e uso dos solos, 

principalmente quando envolve questões ambientais. 

O reconhecimento da importância da elaboração de cartas geomorfológicas 

acarretou na criação de uma comissão específica para tratar de tal tema na 

Internacional Geomorphological Union (IGU). Esta comissão, criada na década de 

1960, tinha como objetivo discutir as propostas de diferentes escolas 

geomorfológicas sobre a sistematização e o agrupamento dos processos 

modeladores e das formas resultantes, de maneira que a representação simbólica 

de tais fatos se aproximasse ao máximo das formas reais e este tem sido o objetivo 

das diversas propostas de mapeamento sugeridas ao longo de todos esses anos 

(SILVA, 2007). Tal desafio é expresso até hoje em inúmeros trabalhos com 

metodologias e abordagens distintas para o mapeamento geomorfológico. 

No Brasil, o mapeamento geomorfológico teve seu primeiro grande impulso 

durante a década de 1960, destacando-se os trabalhos de Bigarella e Ab’Saber, que 

possuíam forte influência da teoria de pediplanação de King e da escola francesa de 

geomorfologia climática (ROSS, 2003). Nas décadas seguintes, se destacam no 

cenário da cartografia geomorfológica brasileira o Projeto RADAMBRASIL, o 
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mapeamento geomorfológico de São Paulo na escala 1:1.000.000 (IPT, 1981), o 

mapeamento geomorfológico para o estado de São Paulo na escala 1:500.000 

(ROSS & MOROZ, 1997), o mapa geomorfológico do estado do Rio de Janeiro na 

escala 1:250.000 (DANTAS, 2001) e o mapa de compartimentação geomorfológica 

para o estado do Rio de Janeiro na escala 1:250.000 (SILVA, 2002).  

 No capítulo 4, serão apresentados em maiores detalhes os principais 

trabalhos de mapeamento geomorfológico para o estado do Rio de Janeiro.   

 

3.2. Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto Aplicados ao Mapeamento 

Geomorfológico 

 

A rápida proliferação de tecnologias geoespaciais tornaram comuns as 

investigações em ciências da terra usando tais tecnologias (HENGL & REUTER, 

2009).   Entre os avanços nas tecnologias geoespaciais, Bishop et al. (2012) incluem 

os avanços em geodésia, fotogrametria, geofísica, ciência da computação, 

geoestatística, sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica (SIGs), 

para mencionar apenas alguns. 

Com isso, a cartografia temática também obteve nas últimas décadas uma 

série de avanços no que se refere à automatização. A utilização de SIGs e do 

geoprocessamento possibilitou o processamento de dados gráficos e não gráficos 

voltados para análises espaciais e modelagens ambientais (ROSA et al., 2004). 

Nesse contexto, Silva & Rodrigues (2009) enfatizaram o espaço que se abriu para a 

utilização dos SIGs e do geoprocessamento em estudos geomorfológicos, devido à 

facilidade e agilidade que os mesmos incorporaram na execução e análise de mapas 

relacionados a tais estudos. Aliado a esses dois recursos, aparece também a 

utilização de imagens de satélite e fotografias aéreas, através de técnicas de 

sensoriamento remoto. 

Segundo Sabins (1999), o sensoriamento remoto relaciona-se à percepção de 

objetos à distância, ou seja, sem que o sensor toque o objeto, caracterizando-se 

pela aquisição, processamento e interpretação de imagens e dados adquiridos por 

sensores artificiais que detectam a interação entre a matéria e a radiação 

eletromagnética. No que se refere ao mapeamento geomorfológico, o sensoriamento 

remoto é uma das principais fontes de dados. Desde as suas origens, fotografias 
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aéreas têm sido amplamente utilizadas em procedimentos da cartografia 

geomorfológica, contudo, mais recentemente, novos produtos de sensoriamento 

remoto surgiram oriundos de uma ampla gama de sensores aerotransportados e 

orbitais, destacando-se também os métodos fotogramétricos, radargramétricos, 

interferométricos e de varreduras a laser (CAMARGO et al., 2009). 

Os métodos de classificação automática de imagens em sensoriamento 

remoto – antes limitados, basicamente, entre métodos de classificação 

supervisionada/não supervisionada ou classificação por pixel/região - também 

avançaram, incluindo métodos baseados em modelagem do conhecimento. 

 

3.3. Modelos Digitais de Elevação (MDEs) 

 

Valeriano (2008) define os MDEs como arquivos que contêm registros 

altimétricos estruturados em linhas e colunas georreferenciadas, como uma imagem 

com um valor de elevação em cada pixel. Os MDEs são um dos mais importantes 

dados nos trabalhos de análise geoespacial (TOUTIN, 2004) e são fundamentais 

nos estudos geomorfológicos. Existem MDEs de variadas origens, os mesmos 

podem ser gerados a partir de pontos cotados e curvas de nível de cartas 

topográficas ou adquiridos a partir de sensores remotos, por meio de imagens 

ópticas, dados de radar ou LIDAR (MUDD, 2020). 

O advento dos MDEs provocou uma grande revolução nos estudos e 

mapeamentos geomorfológicos, antes dos mesmos, os dados topográficos 

precisavam ser tratados analogicamente por meio de cartas topográficas. Os 

primeiros MDEs surgem nas décadas de 1970 e 1980, obtidos para escalas locais e 

regionais, principalmente, por fotogrametria. É somente no final do século XX que 

foram realizadas as primeiras iniciativas para se obter MDEs oriundos de 

sensoriamento remoto com abrangência planetária (MUDD, 2020). 

De acordo com Mudd (2020), o termo MDE consiste numa referência genérica 

a modelos de elevação topográfica, podendo se referir exclusivamente a modelos de 

elevação do terreno, mas também podendo descrever modelos de elevação que 

incluem vegetação e estruturas construídas. O primeiro é comumente denominado 

de Modelo Digital do Terreno (MDT) e o segundo é denominado de Modelo Digital 

de Superfície (MDS). Contudo, o termo MDE ainda é o mais utilizado na literatura, 
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portanto, é importante frisar, que para esse trabalho, irá se utilizar o termo MDE para 

se referir ao que Mudd (2020) também denomina de MDS.  

Atualmente, alguns MDEs de abrangência global oriundos de sensoriamento 

remoto estão disponíveis de forma gratuita, destacando-se os produtos do Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM) e do Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflection Radiometer Global Elevation Model (ASTER GDEM), assim como os 

subprodutos gerados a partir do reprocessamento do primeiro, como o Topodata e o 

SRTM EMBRAPA. 

A missão SRTM, realizada em fevereiro de 2000 em uma parceria entre a 

National Aeronautics and Space Administration (NASA), o Centro Aeroespacial 

Alemão e a Agência Espacial Italiana, foi a pioneira em se obter MDEs em 

abrangência global. Os MDEs resultantes da missão SRTM foram disponibilizados 

pelo United States Geological Survey (USGS), e possuem resolução espacial de 1 

arco-segundo (aproximadamente 30 m) para os Estados Unidos e de 3 arco-

segundos (aproximadamente 90 m) para o resto do globo. Recentemente, MDEs 

SRTM com 1 arco-segundo (aproximadamente 30 m) para quase todo o resto do 

globo foram disponibilizados, mas os mesmos ainda apresentam muitas áreas com 

falta de informação 

Como desdobramento do lançamento dos dados SRTM, uma série de 

versões do mesmo vem sendo produzida para melhoria de suas características 

funcionais, através de técnicas de reprocessamento e amostragem dos dados 

levantados. Com os dados que cobrem o Brasil, foi desenvolvido o Topodata, 

lançado em 2008 e revisado em 2011, e o SRTM EMBRAPA, lançado em 2005. O 

primeiro consiste em MDEs com espaçamento refinado para 1 arco-segundo (cerca 

de 30m), para tanto, foi feita a interpolação dos dados do SRTM por krigagem, em 

que os coeficientes geoestatísticos aplicados foram selecionados empiricamente 

entre diversas condições topográficas, tendo como critério a melhoria de 

representação das formas e feições geomorfológicas em esquemas de relevo 

sombreado e transectos (VALERIANO e ROSSETTI, 2012). O segundo, SRTM 

EMBRAPA, é fruto de pós-processamentos dos dados originais do SRTM visando a 

correção de imperfeições como depressões espúrias, picos anômalos e pontos ou 

áreas com ausência de dados. Dentre os pós-processamentos executados, 
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destacam-se preenchimento de grandes depressões espúrias, remoção de picos e 

interpolação (MIRANDA, 2005). 

Os dados do ASTER GDEM, lançados em 2009 e revisados em 2011, são 

frutos de uma ação conjunta do Ministério da Economia, Indústria e comércio do 

Japão com a NASA, resultando em MDEs com cerca de 30 metros de resolução 

espacial (1 arco-segundo), também tendo o WGS 84 como referência geodésica 

associado ao modelo geoidal EGM96.  Esses MDEs são oriundos de pares 

estereoscópicos de imagens do ASTER, sensor VNIR (faixa do infravermelho 

próximo), a bordo do satélite TERRA (ANDERS, 2000). 

Recentemente, uma séria de outros MDEs com abrangência global foram 

disponibilizados, como o ALOS AW3D30 e o TanDEM-X, ambos lançados em 2016. 

Porém o SRTM, seus subprodutos e o ASTER GDEM continuam sendo os mais 

utilizados em trabalhos de geomorfologia por sua ampla disponibilidade e validação.  

 

3.4. Sistemas de Interpretação de Imagens baseados em conhecimento 

 

De acordo com Bishop et al. (2012), até hoje, a interpretação humana ainda 

representa a abordagem mais sofisticada para produzir mapas geomorfológicos 

complexos em múltiplas escalas, embora as questões de subjetividade, 

reprodutibilidade e validade permaneçam. Portanto, os maiores avanços para 

abordagens em mapeamento geomorfológico consistem nas tentativas de 

automatizar e simular computacionalmente as capacidades de interpretação 

humana. Nesse contexto, os sistemas de interpretação baseada em conhecimento 

possuem grande potencial para avanços tecnológicos e metodológicos. 

Os sistemas de interpretação baseada em conhecimento modelam em um 

ambiente computacional o conhecimento do fotointérprete, permitindo emular a 

capacidade do mesmo em combinar dados de diferentes fontes e formatos para o 

mapeamento temático (FEITOSA et al., 2005). Pinho (2005) destaca que os 

sistemas de interpretação baseada em conhecimento funcionam fundamentados na 

inserção do conhecimento do analista a respeito do que estar a ser classificado, se 

tratando assim de uma formalização da interpretação de um determinado indivíduo 

sobre a paisagem estudada. 
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Portanto, o resultado da classificação por meio de sistemas de interpretação 

baseada em conhecimento está diretamente relacionado com a capacidade de 

interpretação do analista, dessa forma, o conhecimento do analista sobre o conteúdo 

a ser mapeado continua sendo imprescindível. 

 

3.4.1. Análise de imagens baseada em objetos geográficos (GEOBIA) 

 

 Dentre os sistemas de interpretação de imagens baseados em conhecimento, 

aqueles que trabalham por meio de análise de imagens baseado em objetos 

geográficos (GEOBIA) são os mais populares e utilizados em estudos ambientais. A 

GEOBIA é a maneira mais completa e integrada de se representar em termos 

computacionais o conhecimento de um analista humano para a interpretação 

automática de imagens de sensoriamento remoto (NOVACK, 2009). 

 A GEOBIA se difere das técnicas convencionais de classificação de imagens 

de sensoriamento remoto, pois não possui como foco as análises baseadas nos 

pixels, já que sua unidade de processamento básico são os objetos oriundos dos 

algoritmos de segmentação (BENZ et al., 2004; BAATZ & SCHÄPE, 2000). A 

GEOBIA parte do princípio de que a informação semântica necessária para a 

interpretação de uma imagem está presente em objetos da imagem e nas relações 

existentes entre eles (DEFINIENS, 2006). De acordo com Navulur (2007), em 

imagens de sensoriamento remoto, um objeto pode ser definido como um 

agrupamento de pixels com propriedades espectrais e espaciais homogêneas. 

Desse modo, diferente do pixel, um objeto possui, além de valores espectrais, 

diversos outros atributos, incluindo forma, textura, morfologia, contexto e muitos 

outros, que podem ser utilizados em análise de imagens.  

 Vale destacar os atributos semânticos dos objetos, estes ficam disponíveis 

após uma primeira classificação dos objetos das imagens e correspondem a uma 

relevante peculiaridade da GEOBIA. É possível gerar diferentes níveis de 

segmentação na abordagem multiressolução da GEOBIA e, desse modo, cada 

objeto identifica seus objetos vizinhos, os superobjetos e os subobjetos, 

possibilitando o respeito das bordas de cada um deles nas análises. A partir, 

principalmente, de tais características, que é permitido a estruturação espacial e 
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semântica do conteúdo de uma imagem pela inserção do conhecimento especialista 

em uma rede hierárquica (BENZ et al., 2004). 

 Na GEOBIA, os objetos se relacionam através da definição de uma rede que 

é, simultaneamente, hierárquica e semântica. A rede hierárquica representa a 

estratégia da sequência e da organização da classificação (NOVACK, 2009). Dessa 

maneira, o problema principal é dividido em subproblemas, facilitando sua solução. 

Os objetos são agrupados dentro de uma hierarquia baseado em um modelo de 

conhecimento (CARVALHO, 2011). Os objetos podem ser agrupados em classes 

mais genéricas em um nível superior, como "planícies", e agrupados em subclasses 

em outro nível inferior mais detalhado, como "planície aluvial" e "planície costeira". 

Já a rede semântica, oriunda da GEOBIA, é um formalismo de representação do 

conhecimento que consiste em um conjunto de nodos conectados por meio de um 

conjunto de arcos. Basicamente, os nodos representam classes, e os arcos, as 

relações entre esses (BITTENCOURT, 2006). Dessa forma, as classes herdam 

atributos e comportamentos das superclasses que as contêm (PINHO, 2005).  

 Portanto, a rede hierárquica semântica, configurada conforme o conhecimento 

especialista, representa as relações semânticas dos objetos e é estruturada 

seguindo regras de classificação (CARVALHO, 2011). Tais regras podem ser 

definidas por limiares rígidos ou por funções de pertinência fuzzy. 

 Algumas das grandes vantagens da GEOBIA no mapeamento geomorfológico 

são a possibilidade da utilização de relações topológicas e de vizinhança na 

classificação e a possibilidade de modelar o conhecimento especialista sob a forma 

de rede hierárquica semântica, o que permite a classificação do relevo em diferentes 

níveis, se adequando bem ao mapeamento geomorfológico taxonômico (DRAGUT & 

BLASCHKE, 2006). 

 Nos últimos anos, o número de trabalhos acerca do mapeamento 

geomorfológico a partir da utilização de GEOBIA tem crescido rapidamente, entre 

esses trabalhos, pode-se citar: Dragut & Blaschke (2006), que utilizaram a GEOBIA 

no mapeamento de formas do terreno na Alemanha (Alpes) e na Romênia 

(Transilvânia); Asselen & Seijmonsbergen (2006), que utilizaram GEOBIA para 

mapeamento geomorfológico de detalhe no leste austríaco; Anders et al. (2011), que 

utilizaram a GEOBIA no mapeamento geomorfológico na província de Vorarlberg na 

Áustria; Verhagen & Dragut (2012), que mapearam formas do terreno por meio de 
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GEOBIA, visando predizer e interpretar a localização de sítios arqueológicos nos 

Países Baixos; Dragut & Eisank (2012), que desenvolveram uma classificação 

topográfica em escala global com base na utilização de GEOBIA e dados SRTM; 

Dekavalla & Argialas (2017), que classificaram topogaficamente o fundo oceânico 

em escala global utilizando GEOBIA; e Chattaraj et al. (2017), que mapearam a 

geomorfologia de uma região central da Índia por meio de GEOBIA. 

No Brasil, alguns trabalhos ganham destaque: Camargo et al. (2011), em 

trabalho pioneiro no país, utilizaram GEOBIA para o mapeamento geomorfológico 

em São José dos Campos, no estado de São Paulo; Pimenta et al. (2014), que 

desenvolveram um mapeamento da Bacia Hidrográfica do Rio São João, no estado 

do Rio de Janeiro, utilizando GEOBIA e lógica fuzzy; Girão et al. (2016), que 

utilizaram GEOBIA para o mapeamento da mesma bacia hidrográfica, mas utilizando 

abordagem taxonômica; e Fernandes & Girão (2018), que utilizaram a GEOBIA no 

refinamento do mapeamento geomorfológico do RADAMBRASIL para a uma parcela 

do estado do Rio de Janeiro.  

 

3.5. Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados - Knowledge Discovery 

in Databases (KDD) 

  

A KDD é um processo aplicado em grande quantidade de dados que consiste 

na identificação de padrões que sejam válidos, previamente desconhecidos, 

potencialmente úteis e compreensíveis, no intuito de melhorar o entendimento de um 

problema ou um procedimento de tomada de decisão (FAYYAD et al., 1996). A KDD 

possui algumas etapas no total, que, em resumo, são: (i) seleção do conjunto de 

dados, (ii) limpeza de dados e pré-processamento, (iii) transformação de dados, (iv) 

mineração de dados e (v) interpretação e avaliação dos padrões. 

A mineração de dados é a etapa que ocorre, de fato, extração de 

conhecimento proveniente de uma base de dados. Portanto, a mineração de dados 

consiste na etapa da KDD em que ocorrem à seleção dos métodos a serem 

utilizados no intuito de identificar padrões nos dados, a efetiva busca por padrões de 

interesse em uma forma particular de representação e o ajuste dos parâmetros do 

algoritmo para a tarefa em questão (SILVA, 2004). Portanto, segundo Witten et al. 
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(2011), a mineração de dados é o processo de identificar padrões nos dados de 

forma automática ou semiautomática. 

A mineração de dados é eficaz para identificar padrões escondidos nos dados 

e obter predições de classificação a partir deles, contudo tais predições são somente 

uma representação do comportamento médio baseado nas amostras utilizadas no 

procedimento. Isso evidencia a importância do conhecimento implícito, como por 

exemplo, no caso do sensoriamento remoto, o conhecimento do que está inserido no 

mapa (WITTEN et al. 2011). 

Então, fica claro a relevância de uma adequada seleção de amostras para o 

procedimento de mineração de dados de maneira supervisionada, minimizando, 

desse modo, as combinações espúrias de dados que produzem ruído no modelo de 

conhecimento estimado da base de dados. 

Há uma vasta gama de algoritmos de mineração de dados, tais como PART, 

OneR, Prism, Id3, C4.5, NaiveBayes, Decision Table e Redes Neurais. Assim como, 

segundo WITTEN et al. (2011), há diversas formas de representação do 

conhecimento estimado pela abordagem supervisionada, contudo as árvores de 

decisão são as que se destacam por serem mais concisas e mais fáceis de serem 

visualizadas. 

 

3.5.1. Árvores de decisão 

 

As árvores de decisão são largamente utilizadas nos procedimento de 

mineração de dados, sendo representações simples do conhecimento e um meio 

eficaz de elaborar classificadores que predizem ou revelam classes ou informações 

úteis a partir dos valores de atributos de um conjunto de dados (DE'ATH & 

FABRICIUS, 2000). 

Uma árvore de decisão tem o objetivo de particionar sucessivamente um 

conjunto de treinamento de maneira hierárquica, até que cada subconjunto 

resultante deste particionamento possua casos de uma única classe. Desse modo, a 

árvore de decisão possui a estratégia de "dividir para conquistar" por meio da 

abordagem top-down. Ou seja, um problema complexo é decomposto em 

subproblemas mais simples, e sucessivamente o mesmo procedimento é aplicada a 

cada subproblema (WITTEN & FRANK, 2005). 
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De acordo com Vieira (2010), a árvore de decisão é induzida a partir de um 

conjunto de exemplos de treinamento onde as classes são previamente conhecidas. 

A estrutura da árvore é organizada de tal forma que cada nó interno (não-folha) é 

rotulado com o nome de um dos atributos previsores; os ramos (ou arestas) saindo 

de um nó interno são rotulados com valores do atributo naquele nó; cada folha é 

rotulada com uma classe, a qual é a classe prevista para exemplos que pertençam 

àquele nó folha. 

Entre os diversos algoritmos de árvore de decisão existentes, o algoritmo 

C4.5 é amplamente testado e validado em aplicações de sensoriamento remoto, o 

que indica a sua qualidade enquanto método computacional. De acordo com Vieira 

(2012), as ideias básicas desse algoritmo são: na árvore de decisão, cada nó 

corresponde a um atributo não-categórico, e cada arco a um possível valor daquele 

atributo; uma folha da árvore especifica o valor esperado do atributo categórico 

(classe) para os registros descritos pelo caminho entre a raiz e esta folha; na árvore 

de decisão, em cada nó deve ser associado o atributo não-categórico mais 

informativo entre os atributos considerados. Nesse contexto, considera-se a 

entropia, definida como uma medida da teoria da informação, para medir quão 

informativo é um nó - quanto menor a entropia, mais informativo é o atributo usado 

nesse nó, o que tende a tornar a árvore de decisão menos complexa. O objetivo é 

atribuir ao nó o atributo que minimize a entropia dos dados. 

Basicamente, o algoritmo C4.5 examina todos os atributos previsores 

candidatos, seleciona aquele que maximiza a taxa de ganho para rotular o nó atual 

da árvore e repete o processo sucessivamente para dar continuação à construção 

da árvore de decisão até que todas as instâncias do conjunto de treinamento sejam 

classificadas (VIEIRA, 2010). 
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4. MAPEAMENTOS GEOMORFOLÓGICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

4.1. RADAMBRASIL (1983) 

 

 O projeto RADAMBRASIL foi originário do projeto RADAM, criado em 1971 no 

intuito de levantar os recursos naturais de extensas áreas desprovidas de 

mapeamentos na Amazônia. Diante do sucesso do projeto RADAM, o mesmo foi 

ampliado para todo o território nacional, passando e se chamar RADAMBRASIL 

(ROESEL & GODOY, 1974; ALLEVATO & PINGARILHO, 1979).  

 O RADAMBRASIL produziu uma série de mapas de recursos naturais de todo 

o território nacional (mapas pedológicos, geológicos, de vegetação, 

geomorfológicos, entre outros) na escala original de 1:250.000 e publicados na 

escala 1:1.000.00, a partir, principalmente, da interpretação visual de mosaicos na 

escala 1:250.000 de imagens de RADAR aerotransportado de visada lateral (SLAR) 

na banda X. Também foram utilizadas como fontes auxiliares imagens orbitais, 

fotografias aéreas e material oriundo de trabalho de campo (RADAMBRASIL, 1983). 

Maiores detalhes metodológicos do mapeamento geomorfológico do 

RADAMBRASIL é descrito em Del’Arco & Natali Filho (1985) e em IBGE (1995). 

 O mapeamento geomorfológico do RADAMBRASIL (1983) é dividido em 

quatro táxons (Figura 4.1). O primeiro táxon consiste nos domínios morfoestruturais, 

que são grandes arranjos do relevo derivados de aspectos amplos da geologia com 

os elementos geotectônicos, os grandes arranjos estruturais e eventualmente a 

predominância de uma litologia conspícua. O segundo táxon se refere às regiões 

geomorfológicas, que são uma compartimentação reconhecida regionalmente, 

resultante da convergência de fatores climáticos pretéritos e atuais de sua evolução. 

O terceiro táxon consiste nas unidades geomorfológicas, definidas como um arranjo 

de formas de relevo fisionomicamente semelhantes em seus tipos de modelados, 

resultado de processo evolutivo comum. Por fim, há o quarto táxon, os modelados, 

que podem ser de dissecação (D), dissolução (K), aplanamento (P) e acumulação 

(A) (RADAMBRASIL, 1983).   
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Figura 4.1 – Mapa Geomorfológico RADAMBRASIL (1983) (recorte estado do Rio de Janeiro). 
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4.2. Dantas (2001) 

 

O mapa geomorfológico do estado do Rio de Janeiro de Dantas (2001) 

(Figura 4.2) foi elaborado em meio ao Projeto Rio de Janeiro, que consiste em um 

estudo multitemático do meio físico para o estado do Rio de Janeiro, realizado pela 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) com a colaboração de 

diversas instituições estaduais e federais.  

Dantas (2001) desenvolveu um mapa geomorfológico no estado do Rio de 

Janeiro na escala 1:250.000 baseado nos conceitos de sistemas de relevo utilizados 

por Ponçano et al. (1979) e na metodologia taxonômica para mapeamento 

geomorfológico de Ross (1990). De forma, que todo o mapeamento foi realizado a 

partir da interpretação visual de ortofotos, imagens de satélite e cartas topográficas.  

A taxonomia do mapeamento de Dantas (2001) foi dividida em três táxons 

(Figura 4.3): unidades morfoestruturais, que são unidades com características 

estruturais e geotectônicas semelhantes e associadas com a suas gêneses (ROSS, 

1990); unidades morfoesculturais, que são unidades formadas pela ação do clima 

atual e pretérito no modelamento das formas do relevo (ROSS, 1990); e os sistemas 

de relevo, que são conjunto de formas de relevo com textura e padrões 

semelhantes. 
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Figura 4.2 – Mapa Geomorfológico de Dantas (2001). 
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Figura 4.3 – Taxonomia do mapeamento de Dantas (2001). 
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4.3. Silva (2002) 

 

Ainda referente ao território fluminense, outro trabalho importante em termos 

metodológicos é o mapeamento geomorfológico de Silva (2002), que elaborou um 

mapa de compartimentação geomorfológica para o estado do Rio de Janeiro na 

escala 1:250.000, baseado na metodologia de desnivelamento altimétrico em bacias 

de drenagem de até segunda ordem.  

A metodologia de desnivelamento altimétrico foi desenvolvido por Meis et al. 

(1982), considerando o conceito de bacias de drenagem como unidade básica para 

o cálculo de amplitude altimétrica. De acordo com Silva (2002), o significado desta 

noção, em termos práticos e conceituais, concebe que, em bacias formadoras da 

rede de drenagem, o valor entre a cota superior e a inferior, antes de atingir a 

drenagem coletora, corresponde ao trabalho de dissecação do relevo efetuado pela 

atuação de agentes erosivos ao longo do tempo geológico. Dessa forma, esse índice 

de dissecação topográfica vai variar de acordo com a litologia e/ou com as diferentes 

histórias de movimentação geológica, refletindo, no modelado, domínios de relevo 

distintos e que correspondem aos ambientes de dinâmicas também diferenciadas. 

Fundamentada na análise de desnivelamento altimétrico apresentada por 

Meis et al. (1982), Silva (2002) procurou avançar sobre o caráter extremamente 

descritivo dos mapas geomorfológicos clássicos, contribuindo assim com elementos 

capazes de subsidiar um melhor entendimento sobre a evolução geodinâmica do 

relevo, uma vez que o desnivelamento altimétrico está intimamente relacionado com 

as variações litoestruturais e/ou tectônicas. 

Portando, no trabalho de Silva (2002) foi calculado o desnivelamento 

altimétrico para cada bacia de drenagem, sendo que para cada classe de relevo foi 

atribuído um intervalo de desnivelamento altimétrico (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Mapa Geomorfológico de Silva (2002).
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4.4. Análise comparativa entre os mapas geomorfológicos do estado do Rio de 

Janeiro 

 

Conforme já mencionado, a maior parte dos trabalhos recentes relacionados a 

mapeamento geomorfológico pode ser enquadrada em duas linhas metodológicas 

principais: a) abordagens baseadas em métodos quantitativos, mais automatizados, 

contudo muito simplificados, no sentido de utilizarem predominantemente dados 

morfométricos para a caracterização do relevo, resultando, muitas vezes, em mapas 

de compartimentação geomofométricas, que ignoram informações importantes sobre 

a gênese do relevo e o seu substrato geológico; ou b) abordagens baseado em 

métodos qualitativos, com um leque mais complexo de informações para a 

caracterização do relevo (gênese, cronologia, substrato geológico, dinâmica, entre 

outros), contudo consistindo em métodos mais trabalhosos e subjetivos, que exigem 

mais tempo, baseados em interpretações visuais e não apresentando limiares bem 

definidos de diferenciação da cada classe de relevo.  

Portanto, a primeira linha metodológica mencionada não apresenta todas as 

informações relevantes para o pleno desempenho do papel de um mapa 

geomorfológico, por outro lado, a segunda linha metodológica não ultrapassa a 

questão da alta subjetividade. Os trabalhos de mapeamento geomorfológico no 

estado do Rio de Janeiro não fogem desse panorama, de forma que as 

metodologias dos dois primeiros, RADAMBRASIL (1983) e Dantas (2001), se 

enquadram na segunda linha metodológica, sendo trabalhos mais qualitativos, com 

grande carga de subjetividade no resultado final. O terceiro trabalho, Silva (2002), se 

enquadra na primeira linha metodológica, sendo um trabalho mais quantitativo, 

envolvendo menor subjetividade no resultado final, contudo, muitas vezes, não 

diferenciando relevos com gêneses e litologias distintas.  

O RADAMBRASIL (1983) e Dantas (2001), considerando as diferenças de 

escalas de cada um dos trabalhos, apresentaram resultados semelhantes no 

primeiro táxon. O RADAMBRASIL (1983) apresentou as classes Depósitos 

Sedimentares e Faixas de Dobramentos Remobilizados, que são compatíveis com 

as classes Bacias Sedimentares Cenozoicas e Cinturão Orogênico do Atlântico, 

respectivamente, de Dantas (2001). 
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 Nos táxons seguintes, as diferenças entre esses mapeamentos são 

resultantes, principalmente, das distintas abordagens metodológicas na elaboração 

das classes. Enquanto o RADAMBRASIL (1983) inseriu uma grande importância 

para a localização geográfica das feições do relevo, separando, em classes 

distintas, feições semelhantes com localizações diferentes; Dantas (2001) não torna 

a localização geográfica tão relevante em suas classes, considerando, 

principalmente, as características de gênese, litologia e morfologia das feições 

geomorfológicas na elaboração de sua legenda.  

A metodologia empregada por Silva (2002) se difere expressivamente das do 

RADAMBRASIL (1983) e Dantas (2001), resultando assim em um mapeamento com 

classes também relevantemente distintas dos trabalhos supracitados. Ao considerar, 

principalmente, as características morfométricas das feições do relevo, Silva (2002) 

elaborou um mapeamento com maior detalhe na delimitação das feições, contudo 

sua legenda apresenta um número menor de classes, muitas vezes agrupamento, 

em uma mesma classe, feições que compõem classes distintas nos mapeamentos 

do RADAMBRASIL (1983) e Dantas (2001). O resultado disso é que Silva (2002) 

agrupa relevos com características genéticas e litológicas muito diferentes em uma 

mesma classe, por exemplo, na comparação com o mapa de Dantas (2001), 

percebe-se que Silva (2002) classifica os maciços alcalinos, formados por intrusão 

ígnea e composto de rochas alcalinas, como pertencentes da mesma classe das 

escarpas serranas e domínio montanhoso, que são frutos do soerguimento e 

basculamento de blocos escalonados no processo de abertura do Oceano Atlântico. 

As planícies, em Silva (2002), também não são diferenciadas, apesar de serem 

formadas por sedimentos e processos distintos. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia do presente estudo pode ser divida em quatro etapas 

principais. A primeira etapa consistiu na definição do MDE com melhor acurácia 

vertical para a área de estudo, de forma, que tal MDE foi utilizado nas etapas 

seguintes. Na segunda etapa, o MDE escolhido passou por um processo de melhora 

de sua acurácia vertical por meio de procedimentos de correção altimétrica. Na 

terceira etapa, foram gerados os planos de informação (PIs) utilizados na 

classificação das feições geomorfológicas. A quarta etapa consistiu, por fim, na 

classificação geomorfológica em si, onde as feições do relevo da área de estudo 

foram mapeadas.  

 

5.1. Materiais 

 

 Para o presente estudo, foram utilizados os seguintes materiais: 

 

 MDEs SRTM v3, com resolução espacial de 3 arco-segundos 

(aproximadamente 90 metros), no formato GeoTIF, referência geodésica 

WGS84 associado ao modelo geoidal EGM96. 

 MDEs ASTER GDEM, com resolução espacial de 1 arco-segundo 

(aproximadamente 30 metros), no formato GeoTIF, referência geodésica  

WGS84 associado ao modelo  geoidal EGM96. 

 MDEs Topodata, com resolução espacial de 1 arco-segundo 

(aproximadamente 30 metros), no formato GeoTIF, referência geodésica 

WGS84 associado ao modelo  geoidal EGM96. 

 MDEs SRTM EMBRAPA, com resolução espacial de 3 arco-segundos 

(aproximadamente 90 metros), no formato GeoTIF, referência geodésica 

WGS84 associado ao modelo  geoidal EGM96. 

 1.419 Pontos de Controle do projeto RJ25 (IBGE) com valores de altitudes 

ortométricas, em formato shape (shp), datum horizontal SIRGAS 2000 e 

datum vertical Imbituba (MAPGEO15), levantados em campo por 

receptor/antena GNSS pelo método de posicionamento relativo estático, 
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rastreados a partir de pontos da rede fundamental do IBGE, onde o erro 

médio do ajustamento foi menor que 30 cm. 

 Pontos cotados e curvas de nível do projeto RJ25 (IBGE), na escala 1:25.000, 

em formato shape (shp), datum horizontal SIRGAS2000 e datum vertical 

Imbituba (MAPGEO15). 

 Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro 

(HEILBRON et al., 2016), em formato shape (shp). Apesar do Mapa 

Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (HEILBRON 

et al., 2016) ser apresentado na escala 1:400.000, o mesmo é oriundo de 

mapeamentos na escala 1:50.000 e 1:100.000, de forma que os dados 

originais possuem resolução compatível com tais escalas. 

 

5.2. Avaliação da Acurácia Vertical dos MDEs 

 

 A primeira etapa do presente estudo consistiu na avaliação da acurácia 

vertical dos MDEs oriundos do SRTM, ASTER GDEM, Topodata e SRTM EMBRAPA 

para o estado do Rio de Janeiro, fundamentada no Padrão de Exatidão Cartográfica 

(PEC – BRASIL, 1984) e no Padrão de Exatidão Cartográfica dos Produtos 

Cartográficos Digitais (PEC-PCD – BRASIL, 2011). Para tal, foi desenvolvido dois 

algoritmos, em linguagem R, para a avaliação da acurácia vertical dos MDEs de 

forma automatizada com base em pontos de alta precisão levantados em campo. 

Maiores detalhes sobre a metodologia e procedimentos adotados nessa etapa são 

descritos no capítulo sete da presente tese.  

Com base nos resultados obtidos nessa etapa, foi possível definir qual MDE 

possui uma melhor acurácia vertical para ser utilizado nas demais etapas do 

presente estudo. Vale destacar que os parâmetros para a definição do MDE a ser 

utilizado não se limitaram a somente a acurácia vertical geral, mas também a 

acurácia vertical em relação a diferentes configurações do terreno. 

 

5.3. Correção Altimétrica do MDE 

 

 A segunda etapa consistiu na correção altimétrica do MDE de melhor acurácia 

vertical a partir da utilização de superfícies de compensação de erro geradas por 
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interpolações determinísticas e geoestatísticas. Nessa etapa, os métodos de 

interpolação foram avaliados quanto sua capacidade em produzir superfícies de 

compensação de erro mais eficientes para o aumento da acurácia vertical do MDE 

utilizado no presente estudo. Maiores detalhes sobre a metodologia e procedimentos 

adotados nessa etapa são descritos no capítulo oito da presente tese. 

 Portanto, essa etapa resultou na melhora da acurácia vertical do MDE a ser 

utilizado nas demais etapas do presente estudo.  

 

5.4. Preparação dos Planos de Informação (PIs) 

 

 A terceira etapa consistiu na preparação dos planos de informação (PIs) que 

são as varáveis utilizadas na diferenciação das classes geomorfológicas no 

mapeamento proposto. Os PIs iniciais consistem no MDE ASTER GDEM e no Mapa 

Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (HEILBRON et al., 

2016). Os PIs gerados a partir do MDE são apresentados na tabela 5.1.  

 

Tabela 5.1 – PIs obtidos a partir do MDE.  
Planos de Informação (PIs) Unidade 

Altimetria m 

Declividade ° 

Curvatura vertical °/m 

Curvatura horizontal °/m 

Módulo da curvatura vertical °/m 

Módulo de curvatura horizontal °/m 

Relevo sombreado - 

Índice de Posição Topográfica Local - 

Índice de Posição Topográfica Regional - 

Índice de Concentração de Rugosidade - 

Geomorphons - 

 

No que se refere ao Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do 

Rio de Janeiro (HEILBRON et al., 2016), o mesmo teve sua legenda simplificada, 

reduzindo o número de classes pelo agrupamento de litologias semelhantes. Por fim, 

para ser implementado como um dos PIs para a classificação geomorfológica, o 

Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (HEILBRON 

et al., 2016) passou por um processo de conversão de dados vetoriais para o 

formato raster, sendo que para cada classe de litologia foi definido um número para 
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a sua representação em formato matricial, resultando em um raster com resolução 

espacial de 30 metros.  

Maiores detalhes sobre a metodologia e procedimentos adotados nessa etapa 

são descritos no capítulo nove da presente tese. 

 

5.5. Mapeamento Geomorfológico 

 

A última etapa consiste no mapeamento das feições geomorfológicas da área 

de estudo tendo como base teórica e metodológica as propostas de mapeamento de 

Poçano et al. (1979) e de Ross (1990).  

Sendo assim, o mapeamento foi desenvolvido de forma taxonômica, na qual o 

primeiro táxon refere-se às unidades morfoestruturais, que segundo Ross (1990), 

estão relacionadas à influência da estrutura geológica na gênese do relevo. O 

segundo táxon refere-se às unidades morfoesculturais, que segundo Ross (1990), 

estão relacionadas à ação de clima atual e pretérito na modelagem das formas do 

relevo, levando em consideração os processos denudativos, acumulativos e de 

erosão diferencial. Por fim, o terceiro táxon está relacionado às unidades de relevo, 

que segundo Poçano et al. (1979), se referem às formas simples, que ocorrem sobre 

um tipo de rocha ou depósito superficial.   

De forma geral, o mapeamento geomorfológico da área de estudo para cada 

táxon seguiu as etapas do fluxograma (Figura 5.1).  

 

 

Figura 5.1 – Fluxograma da classificação geomorfológica para cada táxon. 

 

Os PIs foram implementados em um sistema de GEOBIA. Para cada táxon foi 

feito uma segmentação da área de estudo com base nos PIs, foram coletados então 
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os segmentos/amostras de cada classe a ser mapeada com base em uma chave de 

interpretação pré-definida. Esses segmentos/amostras (e seus atributos) foram 

exportados para um sistema de KDD, que definiu os melhores parâmetros para a 

diferenciação das classes a serem mapeadas. Tais parâmetros foram 

implementados no sistema GEOBIA para mapear toda a área de estudo. Por fim, 

correções e edições foram realizadas para a conclusão do mapeamento. Vale 

destacar que esse procedimento foi repetido para todos os táxons.  

Maiores detalhes sobre a metodologia e procedimentos adotados nessa etapa 

são descritos no capítulo nove da presente tese. 
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6. CLASSIFICAÇÃO GEOMORFOLÓGICA PROPOSTA PARA O ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO  

 

A classificação geomorfológica proposta no presente estudo parte de 

premissas semelhantes às de Dantas (2001), utilizando como base teórica e 

metodológica as propostas de mapeamento de Poçano et al. (1979) e de Ross 

(1990). Portanto, muitas classes propostas nesse estudo se assemelham as classes 

presentes em Dantas (2001), contudo, vale reforçar que há diferenças relevantes na 

legenda, nomenclatura e na organização taxonômica.  

A organização taxonômica proposta divide a legenda em três táxons, na qual 

o primeiro táxon refere-se às unidades morfoestruturais, que segundo Ross (1990), 

estão relacionadas à influência da estrutura geológica na gênese do relevo. O 

segundo táxon refere-se às unidades morfoesculturais, que segundo Ross (1990), 

estão relacionadas à ação de clima atual e pretérito na modelagem das formas do 

relevo, levando em consideração os processos denudativos, acumulativos e de 

erosão diferencial. Por fim, o terceiro táxon está relacionado às unidades de relevo, 

que segundo Poçano et al. (1979), se referem às formas simples, que ocorrem sobre 

um tipo de rocha ou depósito superficial.   

Portanto, em cada nível taxonômico são utilizados índices diagnósticos para a 

sua classificação (Tabela 6.1). No primeiro táxon, as unidades morfoestruturais 

foram diferenciadas pelos processos e eventos geológicos de escala regional que a 

originaram. No segundo táxon, as unidades morfoesculturais foram diferenciadas 

pelos processos que participaram de sua modelagem, ponderando que essa 

modelagem é influenciada pelas características pré-concebidas pelos eventos 

geológicos atuantes área de estudo, principalmente, tectonismo e magmatismo. No 

terceiro táxon, as unidades de relevo foram diferenciadas pela sua morfologia, 

morfometria e seu substrato geológico.  
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Tabela 6.1 – Índices diagnósticos utilizada em cada nível taxonômico.  

  
Unidades 

Morfoestruturais 
Unidades 

Morfoesculturais 
Unidades de Relevo 

Índices 
Diagnósticos 

Morfogênese regional. 
Processos de 

modelagem do relevo. 
Morfologia. 

Características 
estruturais e 

geotectônicas em 
escala regional. 

Substrato geológico.  Morfometria. 

  Geotectônica.  Substrato Geológico. 

  Morfologia.    

 

6.1. Unidades Morfoestruturais 

  

As unidades morfoestruturais são unidades com características estruturais e 

geotectônicas semelhantes. Nesse sentido, nesse primeiro táxon, as classes 

geomorfológicas da área de estudo foram diferenciadas pelos processos e eventos 

geológicos de escala regional que a originaram. Para isso, seguiu-se a concepção 

semelhante à de Dantas (2001), separando o estado do Rio de Janeiro em duas 

unidades morfoestruturais: Cinturão Orogênico do Atlântico e Planícies e Baixadas 

Sedimentares Cenozoicas.  

 

6.1.1. Cinturão Orogênico do Atlântico (1) 

 

O Cinturão Orogênico do Atlântico compreende um conjunto de relevos 

sustentados por rochas metamórficas e ígneas com idades desde o Pré-Cambriano 

até o Eoceno. A maior parte dessas rochas é fruto de metamorfismo e intrusões 

graníticas características da Faixa Ribeira, que consiste em um complexo orógeno 

resultante da convergência litosférica (Orogênese Brasiliana) que atuaram entre o 

Neoproterozoico e o Cambro-Ordoviciano (HEILBRON et al., 2016). Uma parcela 

dessas rochas, do Cambro-Ordoviciano, está associada a um magmatismo referente 

ao estágio pós-tectônico do orógeno do Brasiliano, resultando em granitoides que 

deram origem a diversos maciços graníticos pelo estado do Rio de Janeiro.  

Essas rochas passaram por um período de instabilidade tectônica a partir do 

Mesozoico até o Cenozoico, evento Sul-Atlantiano (SCHOBBENHAUS et al.,1984) e 

Reativação Wealdeniana (ALMEIDA, 1967), relacionado à separação das placas 
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tectônicas Sul-Americana e Africana, o que resultou na formação do oceano 

Atlântico e na geração de um episódio de rifteamento, produzindo o Sistema de 

Riftes Cenozoicos do Sudeste do Brasil (SRCSB – ZALAN & OLIVEIRA, 2005), 

originando depressões tectônicas, como da Guanabara e do Vale do Paraíba do Sul; 

e em terrenos elevados, como a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. 

As rochas mais recentes englobadas nessa unidade morfoestrutural 

consistem nas rochas alcalinas oriundas de um magmatismo mesozoico-cenozoico, 

que sustentam uma série de maciços presentes no território fluminense, como o 

Mendanha e o Morro de São João.  

Sendo assim, essa unidade morfoestrutural compreende uma série de relevos 

montanhosos, escarpas, alinhamentos serranos, morros, maciços e superfícies 

dissecadas em diferentes patamares hipsométricos, tendo como característica 

principal um relevante controle litoestrutural oriundo dos processos supracitados. 

Vale ressaltar, que no mapeamento do RADAMBRASIL (1983), essa unidade 

morfoestrutural também foi reconhecida no primeiro táxon e denominada de Faixas 

de Dobramentos Remobilizados.  

 

6.1.2. Planícies e Baixadas Sedimentares Cenozoicas (2) 

 

Essa unidade morfoestrutural também foi reconhecida no mapa 

geomorfológico de Dantas (2001) com a denominação Bacias Sedimentares 

Cenozoicas. Contudo, optou-se, para esse trabalho, pela substituição da 

nomenclatura utilizada, sobretudo porque tal classe não define somente bacias 

sedimentares em stricto sensu, mas também planícies com depósitos sedimentares 

recentes do Quaternário e tabuleiros costeiros de sedimentos datados do Neógeno. 

Ressalta-se que o mapeamento geomorfológico do RADAMBRASIL (1983), ao 

também reconhecer tal classe em seu primeiro táxon, a denominou de Depósitos 

Sedimentares.  

Essa unidade possui feições sustentadas por rochas sedimentares pouco 

litificadas e/ou por depósitos sedimentares incosolidados, ambos do Paleógeno e 

Neógeno, armazenados em bacias sedimentares continentais originadas pela 

tectônica extensional cenozoica ou em tabuleiros costeiros como o da Formação 

Barreiras no norte fluminense. 
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As Planícies e Baixadas Sedimentares Cenozoicas também englobam 

planícies formadas por sedimentos quaternários de origem continental e costeira. 

Muitas dessas planícies são caracterizadas por consistirem em ambientes de 

transição, onde há grande dificuldade de identificação da origem predominante dos 

sedimentos. 

 

6.2. Unidades Morfoesculturais 

  

No segundo táxon, as unidades morfoesculturais foram diferenciadas pelos 

processos atuais e pretéritos que participaram de sua modelagem (processos 

acumulativos, denudacionais e de erosão diferencial), que também foi diretamente 

influenciada pelas características pré-concebidas pelos eventos geológicos atuantes 

área de estudo, principalmente, tectonismo e magmatismo.   

A unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico foi dividida em seis 

unidades morfoesculturais: Escarpas Estruturo-Denudativas; Planalto de Reverso 

Estruturo-Denudativo; Maciços Serranos Estruturo-Denudativos; Maciços Intrusivos-

Denudativos; Depressão Estruturo-Denudativa; e Superfícies Colinosas Residuais. 

A unidade morfoestrutural Planícies e Baixadas Sedimentares Cenozoicas foi 

dividida em cinco unidades morfoesculturais: Tabuleiros Sedimentares; Planícies 

Aluviais; Planícies Costeiras; Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares; e 

Planícies Antropogênicas.  

 

6.2.1. Escarpas Estruturo-Denudativas (1.1) 

 

A unidade morfoescultural Escarpas Estruturo-Denudativas compreende um 

conjunto de escarpas com vertentes íngremes a muito íngremes, côncavas a 

retilíneas, e topos de cristas alinhadas aguçadas a suavemente arredondadas. Tal 

unidade de relevo possui um alinhamento predominante de WSW-ENE e, diversas 

vezes, amplitudes altimétricas elevadas, superiores a 500 metros.  

Essa unidade morfoescultural está associada a áreas de transição entre os 

relevos mais rebaixados, baixadas e depressões, e as áreas mais elevadas da Serra 

do Mar e da Serra da Mantiqueira. Segundo Dantas (2001), essa unidade de relevo 

possui uma diversidade morfológica muito grande, por conta dos condicionantes 
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litoestruturais, de forma, que há tanto a ocorrência de muralhas montanhosas 

imponentes como também de degraus escarpados mais degradados. 

 

6.2.2. Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo (1.2) 

 

A unidade morfoescultural Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo consiste 

em um conjunto de feições localizadas no reverso das Escarpas Estruturo-

Denudativas, relacionadas ás Serras do Mar e da Mantiqueira. Essa unidade 

compreende áreas montanhosas e amorreadas, altamente acidentadas, vertentes 

retilíneas e côncavas, topos de cristas alinhadas a levemente arredondados e com 

altitudes muito elevadas.  

De acordo com Asmus & Ferrari (1978), a unidade morfoescultural Planalto de 

Reverso Estruturo-Denudativo está associada ao soerguimento de blocos 

escalonados na direção predominante WSW-ENE durante o Cenozoico.  

 

6.2.3. Maciços Serranos Estruturo-Denudativos (1.3) 

 

A unidade morfoescultural Maciços Serranos Estruturo-Denudativos 

compreende um conjunto de maciços e morros, localizados por toda baixada 

litorânea fluminense, ocorrendo próximo ás escarpas da Serra do Mar como também 

nas regiões costeiras. De acordo com Asmus & Ferrari (1978), essa unidade 

morfoescultural também está relacionada ao soerguimento de blocos no Cenozoico.  

As feições que compõe unidade morfoescultural Maciços Serranos Estruturo-

Denudativos são caracterizadas por vertentes íngremes e/ou retilíneas, gradientes 

elevados a pouco elevados, topos aguçados e/ou arredondados.  

 

6.2.4. Maciços Intrusivos-Denudativos (1.4) 

 

Essa unidade morfoescultural abrange uma série de maciços sustentados por 

rochas intrusivas, as mais antigas relacionadas ao magmatismo pós-tectônico 

cambriano e ordoviciano (VALERIANO et al., 2011) e as mais recentes oriundas de 

um magmatismo mesozoico-cenozoico relacionado à Reativação Wealdeniana.  
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De uma forma geral, essa unidade morfoescultural possui vertentes íngremes 

e topos aguçados em cristas. Muitas vezes, a base dessas feições é constituída 

pelas rochas encaixantes mais antigas. 

 

6.2.5. Depressão Estruturo-Denudativa (1.5) 

 

A unidade morfoescultural Depressão Estruturo-Denudativa compreende as 

depressões interplanálticas entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, onde se 

localizam os vales dos rios Paraíba do Sul, Pomba e Muriaé. Tal unidade 

morfoescultural é caracterizada por predomínio de morros e colinas dissecadas, 

ocorrendo também serras isoladas. Nessa unidade morfoescultural, há um 

predomínio de menores altimetrias no norte fluminense, referente aos vales do rio 

Pomba e Muriaé, em comparação com as demais regiões.  

De acordo com Asmus & Ferrari (1978), a unidade morfoescultural Depressão 

Estruturo-Denudativa está relacionada ao rebaixamento de blocos no Cenozoico, 

processo que também resultou em soerguimentos (Serra do Mar e Serra da 

Mantiqueira).  

 

6.2.6. Superfícies Colinosas Residuais (1.6) 

 

A unidade morfoescultural Superfícies Colinosas Residuais compreende um 

conjunto de ambientes colinosos de baixa amplitude de relevo, com vertentes 

convexas e topos arredondados ou alongados. Essa unidade morfoescultural está 

presente em toda a baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro e, de acordo com 

Dantas (2001), são feições residuais associadas a processos de aplainamento.  

 

6.2.7. Tabuleiros Sedimentares (2.1) 

 

Essa unidade morfoescultural também foi reconhecida por Dantas (2001) 

como unidade morfoescultural Tabuleiros de Bacias Sedimentares. Tal unidade 

compreende um conjunto de tabuleiros e colinas tabulares presentes em bacias 

tafrogênicas continentais, que ocorrem no médio vale do rio Paraíba do Sul e no 
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graben da Guanabara, e nos depósitos da Formação Barreiras, que ocorrem ao 

longo do litoral norte do estado do Rio de Janeiro (DANTAS, 2001).  

Os Tabuleiros Sedimentares possui feições sustentadas por rochas 

sedimentares pouco litificadas e/ou por depósitos sedimentares incosolidados, 

ambos do Paleógeno e Neógeno. De acordo com Dantas (2001), tal unidade é 

caracterizada por superfícies tabulares e colinas tabulares ou suavemente 

arredondadas, amplitude de relevo muito baixa e densidade de drenagem muito 

baixa.  

 

6.2.8. Planícies Aluviais (2.2) 

 

A unidade morfoescultural Planícies Aluviais (Figuras 6.1 e 6.2) consiste em 

feições planas acumulativas continentais, englobando planícies de inundação, 

terraços fluviais, leques aluviais, entre outros. Tal unidade é caracterizada por 

declividades e amplitudes altimétricas muito baixas.  

Essa unidade morfoescultural engloba tanto depósitos aluviais antigos, 

pleistocênicos, ao longo, principalmente, do médio vale do Paraíba do Sul, como 

também depósitos mais recentes nas margens, fundos de canal e planícies dos 

principais rios do estado do Rio de Janeiro. 

 

 
Figura 6.1 – Planície Aluvial, Rio Bonito, RJ. 

 

 
Figura 6.2 – Planície Aluvial do rio Paraíba do Sul, Resende, RJ. 
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6.2.9. Planícies Costeiras (2.3) 

 

A unidade morfoescultural Planícies Costeiras (Figura 6.3) compreende 

superfícies suborizontais com amplitudes altimétricas inferiores a 20 metros e 

microrrelevo ondulado. Essa feição é resultado de processos de sedimentação, 

predominantemente, marinha, mas também com ocorrências pontuais de processos 

de sedimentação eólica em áreas costeiras (Figura 6.4).  

Tal unidade de relevo abrange tanto as feições costeiras regressivas como as 

transgressivas e está presente ao longo de toda zona costeira do estado do Rio de 

Janeiro, de forma, que sua extensão varia em função da configuração 

geomorfológica do litoral. Portanto, as ocorrências da unidade morfoescultural 

Planícies Costeiras podem ser em pequenas extensões, de dezenas de metros, ou 

em grandes extensões, de vários quilômetros, principalmente próximo às grandes 

desembocaduras fluviais.  

 

 
Figura 6.3 – Planície Costeira, Saquarema, RJ. 

 

 
Figura 6.4 – Planície Costeira, Dunas do Peró, Cabo Frio, RJ. 
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6.2.10. Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares (2.4) 

 

A unidade morfoescultural Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares 

consiste em superfícies suborizontais com amplitudes altimétricas inferiores a 20 

metros presentes nos fundos de baía, no entorno das lagunas costeiras e nos baixos 

cursos de alguns rios que desaguam diretamente no oceano. São depósitos de 

interdigitações de materiais fluviais e marinhos, principalmente, em ambientes de 

planícies de maré e estuarino.  

São feições com estreita ligação com os processos de variação do nível 

relativo do mar no Quaternário (MATIN & SUGUIO, 1989; MARTIN et al., 1997), 

caracterizadas por amplitude altimétrica e declividades muito baixas.  

 

6.2.11. Planícies Antropogênicas (2.5) 

 

A unidade morfoescultural Planícies Antropogênicas consiste em superfícies 

suborizontais com amplitudes altimétricas inferiores a 20 metros. Trata-se de 

depósitos sedimentares produzidos pela ação do homem, que ocorrem, 

principalmente, nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói, onde aconteceu uma 

série de projetos de aterros urbanísticos, principalmente, a partir do início do século 

XX, como os aterros do Flamengo, da Zona Portuária, das regiões centrais de 

ambos os municípios e da Ilha do Governador (Figura 6.5).  

 

 
Figura 6.5 – Planície Antropogênica, aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, RJ. 
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6.3. Unidades de Relevo 

  

O terceiro táxon está relacionado às Unidades de Relevo, que segundo 

Poçano et al. (1979), se referem às formas simples, que ocorrem sobre um tipo de 

rocha ou depósito superficial. Portando, as unidades de relevo são diferenciadas 

pela sua morfologia, morfometria e seu substrato geológico.  

A unidade morfoescultural Escarpas Estruturo-Denudativas foi dividida em 

duas unidades de relevo: Escarpas Serranas e Escarpas de Degrau Estrutural. 

A unidade morfoescultural Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo foi 

dividida em três unidades de relevo: Domínio Montanhoso, Cadeias Serranas 

Paralelas e Vales Intramontanos. 

A unidade morfoescultural Maciços Serranos Estruturo-Denudativos foi 

dividida em duas unidades de relevo: Maciços Costeiros e Maciços Pré-

Montanhosos.  

A unidade morfoescultural Maciços Intrusivos-Denudativos foi dividida em 

duas unidades de relevo: Pontões Graníticos e Maciços Intrusivos Alcalinos.  

A unidade morfoescultural Depressão Estruturo-Denudativa foi dividida em 

duas unidades de relevo: Serras Isoladas Residuais e Domínio de Morros e Colinas 

Dissecadas.  

A unidade morfoescultural Superfícies Colinosas Residuais foi dividida em 

duas unidades de relevo: Domínio Colinoso e Domínio Suave Colinoso. 

A unidade morfoescultural Tabuleiros Sedimentares foi dividida em duas 

unidades de relevo: Tabuleiros Costeiros e Tabuleiros Continentais. A unidade 

morfoescultural Planícies Aluviais foi divida em uma unidade de relevo com o mesmo 

nome. 

A unidade morfoescultural Planícies Costeiras foi dividida em uma unidade de 

relevo com o mesmo nome. 

A unidade morfoescultural Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares foi 

dividida em duas unidades de relevo: Planícies de Pântanos e Mangues, e Planícies 

Fluviomarinhas. 

A unidade morfoescultural Planícies Antropogênicas foi dividida em uma 

unidade de relevo com o mesmo nome. 
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6.3.1. Escarpas Serranas (1.1.1) 

 

A unidade de relevo Escarpas Serranas (Figuras 6.6, 6.7 e 6.8) compreende 

um conjunto de escarpas montanhosas festonadas com vertentes muito íngremes, 

côncavas a retilíneas e topos de cristas alinhadas e aguçadas. Tal unidade de relevo 

possui um alinhamento predominante de WSW-ENE e amplitudes altimétricas 

elevadas, superiores a 500 metros e ultrapassando, diversas vezes, 2.000 metros.  

A unidade de relevo Escarpas Serranas caracteriza-se por predominância de 

solos rasos e ocorrência de diversos afloramentos rochosos. As declividades são 

superiores a 20º, de forma, que algumas vertentes possuem declividades acima de 

45º. A densidade de drenagem é muito alta.  

Essa unidade de relevo está associada a áreas de transição entre relevos 

mais rebaixados e áreas mais elevadas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, 

predominantemente nas vertentes do limite sul das mesmas, onde ocorrem as 

grandes variações altimétricas abruptas, relacionadas com a tectônica cenozoica 

responsável pelo soerguimento e basculamento de blocos escalonados na direção 

WSE-ENE no território fluminense (ASMUS & FERRARI, 1978).  

De acordo com Almeida & Carneiro (1998), as ocorrências da unidade de 

relevo Escarpas Serranas associadas à Serra do Mar é resultado de um recuo 

erosivo extenso de antigas escarpas de falha originadas no Paleoceno. Já a 

ocorrência dessa unidade de relevo na Serra da Mantiqueira não sofreu tanto recuo 

erosivo, estando ainda próximas aos planos de falha que as originaram. 

A unidade de relevo Escarpas Serranas se estende por quase todo o território 

fluminense na direção WSW-ENE, sendo limitada pelo oceano nas baías da Ilha 

Grande e de Sepetiba, e pelas as baixadas litorâneas nas demais regiões. Na Serra 

da Mantiqueira, as Escarpas Serranas ocorrem de forma mais isolada no estado do 

Rio de Janeiro, fazendo limite com as depressões interplanálticas dos vales dos rios 

Paraíba do Sul, Pomba e Muriaé.  
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Figura 6.6 – Escarpas Serranas ao fundo da Baía de Guanabara. 

 

 
Figura 6.7 – Escarpas Serranas, ao fundo, vista da Baixada Fluminense, RJ. 

 

 
Figura 6.8 – Escarpas Serranas, ao fundo, Silva Jardim, RJ. 

 

6.3.2. Escarpas em Degrau Estrutural (1.1.2) 

 

A unidade de relevo Escarpas em Degrau Estrutural (Figura 6.9) é um 

conjunto de escarpas com amplitudes topográficas predominantes entre 300 e 500 

metros, que ocorrem, principalmente, nas vertentes do limite norte da Serra do Mar, 

sendo uma feição transicional entre as áreas mais elevadas da Serra do Mar com as 
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áreas mais baixas da depressão interplanáltica do vale do rio Paraíba do Sul. De 

forma, que essas diferenças altimétricas também estão relacionadas à tectônica 

cenozoica responsável pelo soerguimento e basculamento de blocos escalonados 

na direção WSE-ENE no território fluminense (ASMUS & FERRARI, 1978).  

São escarpas mais degradas com vertentes mais suavizadas e topos 

arredondados. Nas áreas mais altas e com maior declividade, possuem solos rasos 

e ocorrem diversos afloramentos rochosos. Nas áreas mais baixas, os solos se 

tornam mais espessos, diminuindo a ocorrência de afloramentos.  

 

 
Figura 6.9 – Escarpas em Degrau Estrutural, Miguel Pereira, RJ. 

 

6.3.3. Domínio Montanhoso (1.2.1) 

 

A unidade de relevo Domínio Montanhoso (Figura 6.10) consiste em um 

relevo montanhoso, muito acidentado, com predominância de vertentes côncavas a 

retilíneas, densidade de drenagem alta, topos de cristas alinhadas aguçadas a 

suavemente arredondadas e amplitudes altimétricas superiores a 400 metros. Há 

também a ocorrência pontual de morros ou colinas em planaltos elevados.  

De acordo com Dantas (2001), a unidade de Relevo Domínio Montanhoso 

compreende superfícies residuais, soerguidas por tectônica, que resistiram aos 

processos erosivos de aplainamento ativos durante o Cenozoico, sendo, dessa 

maneira, os terrenos mais elevados do estado do Rio de Janeiro. Essa unidade de 

relevo ocorre, em geral, no reverso imediato das escarpas serranas.  
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Figura 6.10 – Domínio Montanhoso, Petrópolis, RJ. 

 

6.3.4. Cadeias Serranas Paralelas (1.2.2) 

 

A unidade de relevo Cadeias Serranas Paralelas (Figura 6.11) são formadas 

por alinhamentos serranos paralelos na direção predominante WSW-ENE, 

caracterizadas por amplitudes altimétricas superiores a 400 metros, picos rochosos e 

cristas extensas. Essa unidade de relevo se localiza no extremo nordeste da Serra 

do Mar no território fluminense, também estando no reverso imediato das escarpas 

serranas.  

As feições da unidade de relevo Cadeias Serranas Paralelas estão 

associadas à ocorrência de granitóides sin-colisionais alongados também na direção 

WSW-ENE, sugerindo que tais feições são resultantes de um forte controle 

litoestrutural.  

 

 
Figura 6.11 – Cadeias Serranas Paralelas, Santa Maria Madalena, RJ. 

Fonte: Letícia Lütke Riski 
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6.3.5. Vales Intramontanos (1.2.3) 

 

A unidade de relevo Vales Intramontanos (Figura 6.12) consiste nos 

interflúvios e vales que ocorrem nos planaltos de reverso da Serra do Mar e da 

Mantiqueira. Há uma forte associação desses vales com os condicionantes 

estruturais, de forma que, diversas vezes, os mesmos ocorrem em planos de falhas 

e fraturas.  

São vales que apresentam drenagem paralela e predominância de forma “V”, 

encaixados nas feições das unidades de relevo Domínio Montanhoso e Cadeias 

Serranas Paralelas.  

 

 
Figura 6.12 – Vale Intramontano, distrito de Maringá, Itatiaia, RJ. 

 

6.3.6. Maciços Costeiros (1.3.1) 

 

A unidade de relevo Maciços Costeiros está relacionada a um conjunto de 

maciços alinhados sob a direção predominante de WSW-ENE, localizados por toda 

baixada litorânea fluminense, atingindo a linha de costa por meio de pontões 

rochosos (Figuras 6.13 e 6.14).   

De acordo com Asmus & Ferrari (1978), os Maciços Costeiros são blocos 

soerguidos durante o Cenozoico, de forma paralela às escarpas da Serra do Mar. 

Segundo Almeida & Carneiro (1998), essa unidade de relevo é um remanescente de 
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uma antiga borda meridional do graben da Guanabara, que foi intensamente 

erodida.  

As feições que compõe os Maciços Costeiros são caracterizadas por 

vertentes íngremes e, muitas vezes, rochosas, gradientes muito elevados, topos 

aguçados e/ou arredondados ou cristas alinhadas e densidade de drenagens altas 

ou muito altas. Na maior parte das vezes, os Maciços Costeiros apresentam declives 

com rupturas abruptas em relação aos relevos adjacentes. 

 

 
Figura 6.13 – Maciços Costeiros, Niterói e Rio de Janeiro, RJ. 

 

 
Figura 6.14 – Maciços Costeiros, Saquarema, RJ. 

 

6.3.7. Maciços Pré-Montanhosos (1.3.2) 

 

A unidade de relevo Maciços Pré-Montanhosos (Figura 6.15) consistem em 

um conjuntos de pequenos maciços e morros com ocorrência por quase toda 

baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro, exceto no extremo norte fluminense, 

de forma adjacente às escarpas serranas da Serra do Mar e aos maciços costeiros.  

Caracterizam-se, predominantemente, por amplitudes altimétricas entre 100 e 

300 metros, vertentes retilíneas e topos convexos.  
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Figura 6.15 – Maciços Pré-Montanhosos, Campos dos Goytacazes, RJ. 

  

6.3.8. Pontões Graníticos (1.4.1) 

 

A unidade de relevo Pontões Graníticos (Figura 6.16) possuem sua origem 

relacionada com o magmatismo pós-tectônico ocorrido entre o Cambriano e o 

Ordoviciano (VALERIANO et al., 2011), que originou blocos graníticos, soerguidos 

durante o Cenozoico no processo de abertura do oceano Atlântico e rifteamento do 

SRCSB e, posteriormente, expostos por erosão diferencial. Uma vez que são rochas 

mais resistentes do que as adjacentes, formou pontões, que ocorrem em altas 

altitudes da Serra do Mar e dos Maciços Costeiros.  

Caracteriza-se, predominantemente, por vertentes escarpadas, topos 

aguçados e ocorrência de diversos afloramentos rochosos.   

 

 
Figura 6.16 – Pontão Granítico, Nova Friburgo, RJ. 
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6.3.9. Maciços Intrusivos Alcalinos (1.4.2) 

 

Essa unidade de relevo abrange uma série de maciços sustentados por 

rochas alcalinas oriundas de um magmatismo mesozoico-cenozoico relacionado à 

Reativação Wealdeniana. Esse magmatismo originou uma série de corpos alcalinos 

que intrudiu o embasamento e, atualmente, formam maciços de diferentes altitudes 

e tamanhos, variando desde altas montanhas, como as Agulhas Negras, até 

elevações menores, como a Ilha de Cabo Frio.  

De uma forma geral, os Maciços Alcalinos Intrusivos possui uma forma 

dômica, alta densidade de drenagem, padrão de drenagem radial e centrífuga, 

vertentes íngremes e topos aguçados em cristas anelares (Figuras 6.17 e 6.18). 

   

 
Figura 6.17 – Maciço Intrusivo Alcalino do Mendanha, Nova Iguaçu, RJ. 

 

 
Figura 6.18 – Maciço Intrusivo Alcalino do Tinguá, Nova Iguaçu, RJ. 
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6.3.10. Serras Isoladas Residuais (1.5.1) 

 

A unidade de relevo Serras Isoladas Residuais (Figura 6.19 e 6.20) 

compreende um conjunto de serras isoladas, alinhadas, predominantemente, na 

direção WSW-ENE, com amplitude topográfica de 300 a 700 metros e altitudes 

máximas superando os 1.000 metros. Tal unidade é caracterizada por vertentes 

retilíneas a côncavas, densidade de drenagem média e topos aguçados em cristas 

alinhadas a levemente arredondadas.  

Essa unidade de relevo ocorre de forma isolada na depressão interplanáltica 

dos vales dos rios Paraíba do Sul, Pomba e Muriaé, se destacando do relevo ao 

entrono, composto por morros e colinas dissecadas. De acordo com Dantas (2001), 

essas feições consistem em relevos residuais associados a litologias mais 

resistentes ou a soerguimentos durante o evento tectônico extensional, que 

culminou na abertura do oceano Atlântico. 

 

 
Figura 6.19 – Serras Isoladas Residuais, Itaocara, RJ. 

 

 
Figura 6.20 – Serras Isoladas Residuais, Bom Jesus do Itabapoana, RJ. 
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6.3.11. Domínio de Morros e Colinas Dissecadas (1.5.2) 

 

A unidade de relevo Domínio de Morros e Colinas Dissecadas (Figura 6.21) 

consiste em um conjunto de morros e colinas dissecadas, com vertentes convexo-

côncavas a retilíneas, topos arredondados a aguçados e amplitude altimétrica entre 

100 e 300 metros. 

Essa unidade de relevo é predominante por toda a depressão interplanáltica 

dos vales dos rios Paraíba do Sul, Pomba e Muriaé. No médio Paraíba do Sul, 

Ab`Saber (1966) caracterizou tais feições como área-tipo do domínio morfoclimático 

dos mares de morros.  

 

 
Figura 6.21 – Domínio de Morros e Colinas Dissecadas, Piraí, RJ. 

 

6.3.12. Domínio Colinoso (1.6.1) 

 

A unidade de relevo Domínio Colinoso (Figura 6.22) compreende um conjunto 

de colinas de topos arredondados, vertentes convexo-côncavas pouco inclinadas e 

amplitude altimétrica inferiores a 100 metros.  

Essa unidade de relevo ocorre por toda a baixada litorânea do estado do Rio 

de Janeiro e, principalmente, de forma adjacente às escarpas serranas e maciços. 

 

 
Figura 6.22 – Domínio Colinoso, Casimiro de Abreu, RJ. 
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6.3.13. Domínio Suave Colinoso (1.6.2) 

 

A unidade de relevo Domínio Suave Colinoso (Figura 6.23) compreende um 

conjunto de colinas suaves, topos arredondados a alongados, vertentes convexas, 

amplitudes altimétricas inferiores a 50 metros, densidade de drenagem baixa e 

padrão de drenagem dendrítico.  

Essa unidade de relevo é distribuída pela baixada litorânea do estado do Rio 

de Janeiro, desde a baixada da Região dos Lagos até a baixada do norte 

fluminense.  

 

 
Figura 6.23 – Domínio Suave Colinoso, ao fundo, Araruama, RJ. 

 

6.3.14. Tabuleiros Costeiros (2.1.1) 

 

A unidade de relevo Tabuleiros Costeiros (Figura 6.24) faz referência a 

tabuleiros e colinas suaves com topos tabulares, com baixas amplitudes de relevo e 

baixas altitudes. Tal relevo é formado por sedimentos neógenos da Formação 

Barreiras, que no estado do Rio de Janeiro, são bem caracterizados por Morais 

(2001) e Morais et al. (2006).  

Essa unidade se estende pelas baixadas litorâneas do norte fluminense, 

desde Quissamã até a divisa com o estado do Espírito Santo, em alguns casos, está 

associada à formação de falésias. Frequentemente, a individualização da unidade 

morfoescultural Tabuleiros Sedimentares Costeiros não é fácil, uma vez que as 

colinas sustentadas por rochas cristalinas adjacentes possuem características 

morfológicas e morfométricas bem semelhantes.  
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Figura 6.24 – Tabuleiros Costeiros, Quissamã, RJ. 

 

6.3.15. Tabuleiros Continentais (2.1.2) 

 

A unidade de relevo Tabuleiros Continentais (Figura 6.25) consiste em 

tabuleiros e colinas suaves e tabulares, com baixas amplitudes de relevo e baixas 

altitudes, presentes nas bacias sedimentares tafrogênicas de Resende, Volta 

Redonda e Macacu.  Tal relevo é formado, predominantemente, por sedimentos 

neógenos, da Formação Floriano, e sedimentos paleógenos, das Formações 

Resende e Macacu.  

A origem dessas bacias está relacionada ao processo de abertura do oceano 

Atlântico e reativação de zonas de cisalhamentos proterozoicas de direção ENE-

WSW, o que formou hemi-grabens, resultando em tais bacias sedimentares 

(ALMEIDA, 1976; ASMUS & FERRARI, 1978; MELO et al., 1985; RICOCOMINI, 

1989; HEILBRON et al., 2016).  

 

 
Figura 6.25 – Tabuleiros Continentais na Bacia de Resende, Resende, RJ. 

 

6.3.16. Planícies Aluviais (2.2.1) 

 

 Igual ao item 6.2.8. 
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6.3.17. Planícies Costeiras (2.3.1) 

 

 Igual ao item 6.2.9. 

 

6.3.18. Planícies de Pântanos e Mangues (2.4.1) 

 

A unidade de relevo Planícies de Pântanos e Mangues (Figura 6.26) consiste 

em superfícies suborizontais com amplitudes altimétricas inferiores a 20 metros, 

associados aos sistemas lagunares e estuarinos, como nos fundos das baías de 

Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande. Ambientes esses onde, frequentemente, 

ocorrem planícies de maré em desembocaduras de rios.    

Essa unidade é formada por sedimentos sílticos e/ou areno-argilosos, com 

grande quantidade de matéria orgânica.   

 

 
Figura 6.26 – Planície de Pântanos e Mangues, Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro, RJ. 

 

6.3.19. Planícies Fluviomarinhas (2.4.2) 

 

A unidade de relevo Planícies de Fluviomarinhas consiste em superfícies 

suborizontais com amplitudes altimétricas inferiores a 20 metros, associados as 

planície de interdigitações de materiais fluviais e marinhos holocênicos, em 

ambientes de planícies de maré e progradação de litoral, em regime estuarino. A 
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distinção entre os sedimentos fluviais e marinhos, muitas das vezes, é 

extremamente difícil nessa feição.  

Essa unidade é formada por sedimentos finos, síltico-argilosos ou argilo-

sílticos, com grande presença de material orgânico.   

 

 
Figura 6.27 – Planície Fluviomarinha, Fazenda Grataú, Angra dos Reis, RJ. 

 

6.3.20. Planícies Antropogênicas (2.5.1) 

 

Igual ao item 6.2.11. 
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7. AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA VERTICAL DE MODELOS DIGITAIS DE 
ELEVAÇÃO (MDEs) PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DE 
ALGORITMOS DE AUTOMATIZAÇÃO 

 

Adaptação do artigo publicado na Revista Caminhos de Geografia, v. 20, n. 70, 2019. 

 

 

7.1. Introdução 

 

É cada vez maior a disponibilidade de dados topográficos para os usuários de 

geoinformação, dentre esses dados, se destacam os Modelos Digitais de Elevação 

(MDEs). O MDE é um dos mais importantes dados nos trabalhos de análise 

geoespacial e se tornou fundamental em estudos geomorfológicos e hidrológicos 

(TOUTIN, 2004; ASSELEN & SEIJMONSBERGEN, 2006; STALEY et al., 2006; 

FRANKEL & DOLAN, 2007; BLASCHKE, 2010; ANDERS et al., 2011, VERHAGEN e 

DRAGUT, 2012; DRAGUT & EISANK, 2012; PATEL et al., 2016). Wilson & Gallant 

(2000) afirmam que a partir dos MDEs é possível desenvolver modelagens 

hidrológicas e geomorfológicas, além de extrair informações sobre solos, vegetação, 

insolação, dente outros, mas sempre limitado pelo refinamento da escala do MDE 

utilizado. É importante frisar, sobretudo, que, para esse trabalho, se considera o 

conceito mais genérico para MDEs, no qual os mesmos podem representar a 

existência de objetos não topográficos (prédios, construções, árvores) sobre a 

superfície do terreno, ou seja, os MDEs podem não representar somente a 

superfície terrestre, mas também objetos localizados nessa superfície.  

Em países de grande dimensão territorial, como o Brasil, mapeamentos 

planialtimétricos sistemáticos de grande ou média escala demandavam um alto 

custo de recursos, tempo e trabalho (VALERIANO & ROSSETI, 2012). Contudo, a 

partir dos MDEs oriundos do sensoriamento remoto, tais mapeamentos podem ser 

efetuados em menor tempo e com menos recursos. Endreny et al. (2000) e Wilson 

(2012) apontam a superioridade dos MDEs oriundos de sensoriamento remoto em 

comparação com os MDEs gerados a partir de cartas topográficas tradicionais, já 

que o primeiro, em geral, consiste em uma superfície de levantamento mais 

detalhada. De acordo com Carvalho & Latrubesse (2004), os vazios de informação 

entre as curvas de nível nas cartas topográficas podem ocultar formas de relevo, 
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suavizando acidentes topográficos e, por consequência, representando com menor 

precisão a verdade terrestre. E mais, Sampaio et al. (2012) afirmam que os MDEs 

oriundos de curvas de nível concentram muitos erros em áreas de baixa densidade 

ou de ausência de dados, como fundos de vales, áreas planas e linhas de 

cumeadas. 

Atualmente, alguns MDEs oriundos de sensoriamento remoto estão 

disponíveis de forma gratuita e com grande abrangência global, destacando-se os 

produtos do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e do Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Elevation Model (ASTER 

GDEM), assim como os subprodutos gerados a partir do reprocessamento do 

primeiro, como o Topodata e o SRTM EMBRAPA.  

A missão SRTM foi realizada em fevereiro de 2000 em uma parceria entre a 

National Aeronautics and Space Administration (NASA), o Centro Aeroespacial 

Alemão e a Agência Espacial Italiana. Os MDEs resultantes da missão SRTM foram 

disponibilizados pelo United States Geological Survey (USGS), e possuem resolução 

espacial de 1 arco-segundo (aproximadamente 30 m) para os Estados Unidos e de 3 

arco-segundos (aproximadamente 90 m) para o resto do globo. Recentemente, 

MDEs SRTM com 1 arco-segundo (aproximadamente 30 m) para quase todo o resto 

do globo foram disponibilizados, mas os mesmos ainda apresentam muitas áreas 

com falta de informação. Os MDEs SRTM possuem como sistema de referência 

geodésica o WGS84 associado ao modelo geoidal EGM96, e estão em coordenadas 

geográficas com o valor de elevação em metros (FARR et al., 2007). 

Como desdobramento do lançamento dos dados SRTM, uma série de 

versões do mesmo vem sendo produzida para melhoria de suas características 

funcionais, através de técnicas de reprocessamento e amostragem dos dados 

levantados. Com os dados que cobrem o Brasil, foi desenvolvido o Topodata, 

lançado em 2008 e revisado em 2011, e o SRTM EMBRAPA, lançado em 2005. O 

primeiro consiste em MDEs com espaçamento refinado para 1 arco-segundo (cerca 

de 30m), para tanto, foi feita a interpolação dos dados do SRTM por krigagem, em 

que os coeficientes geoestatísticos aplicados foram selecionados empiricamente 

entre diversas condições topográficas, tendo como critério a melhoria de 

representação das formas e feições geomorfológicas em esquemas de relevo 

sombreado e transectos (VALERIANO & ROSSETTI, 2012). O segundo, SRTM 
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EMBRAPA, é fruto de pós-processamentos dos dados originais do SRTM visando à 

correção de imperfeições como depressões espúrias, picos anômalos e pontos ou 

áreas com ausência de dados. Dentre os pós-processamentos executados, 

destacam-se preenchimento de grandes depressões espúrias, remoção de picos e 

interpolação (MIRANDA, 2005).  

Os dados do ASTER GDEM, lançados em 2009 e revisados em 2011, são 

frutos de uma ação conjunta do Ministério da Economia, Indústria e Comércio do 

Japão com a NASA, resultando em MDEs com cerca de 30 metros de resolução 

espacial (1 arco-segundo), também tendo o WGS 84 como referência geodésica 

associado ao modelo  geoidal EGM96.  Esses MDEs são oriundos de pares 

estereoscópicos de imagens do ASTER, sensor VNIR (faixa do infravermelho 

próximo), a bordo do satélite TERRA (ANDERS, 2000).  

Apesar de se apresentarem como relevante recurso, os MDEs demandam o 

conhecimento sobre sua acurácia vertical para sua utilização adequada. Para tal, se 

destacam dois instrumentos legais para avaliação da acurácia vertical no Brasil: o 

primeiro consiste no Decreto 89.817/84, que estabelece o Padrão de Exatidão 

Cartográfico (PEC) (BRASIL, 1984); e o segundo consiste na Norma da 

Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais de Defesa 

da Força Terrestre, que estabelece o Padrão de Exatidão Cartográfica dos Produtos 

Cartográficos Digitais (PEC-PCD) (BRASIL, 2011). É importante destacar que 

nenhum desses instrumentos legais possui primazia sobre o outro, tendo em vista 

que ambos possuem amparo legal para coexistirem. 

Alguns trabalhos já fizeram uma análise da acurácia vertical dos MDEs 

oriundos do SRTM, ASTER GDEM, Topodata e SRTM EMBRAPA com base no PEC 

e/ou no PEC-PCD: Santos et al. (2006) avaliaram os MDEs SRTM para uma área da 

região amazônica; Barros (2006) avaliou os MDEs do SRTM e ASTER para uma 

área entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo; Martins (2010) avaliou os 

MDEs do SRTM para o município de Salinópolis (PA); Miceli et al. (2011) avaliaram 

os MDEs do SRTM, ASTER GDEM, Topodata e SRTM EMBRAPA para uma área da 

região amazônica e para APA de Petrópolis (RJ); e Moura et al. (2014) avaliaram os 

MDEs do SRTM, ASTER GDEM e Topodata para as bacias hidrográficas do rio 

Paranoá e do rio São Bartolomeu. Contudo, somente o último utilizou a PEC-PCD na 

avaliação da acurácia vertical dos MDEs. Além disso, tais trabalhos fizeram uma 
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avaliação da acurácia vertical dos MDEs para áreas de pequena/média extensão 

espacial, não superando 12.000 km², e caracterizadas por pouca diversidade do 

relevo. Sendo assim, uma vez que diversos trabalhos afirmam que a acurácia 

vertical dos MDEs oriundos de sensoriamento remoto variam espacialmente e que 

tal variação é em função, principalmente, da configuração topográfica do terreno e 

dos erros aleatórios vinculados à aquisição de dados e do seu processamento 

(TANG et al., 2001; WECHSLER et al., 2003; WECHSLER et al., 2007; LINDSAY & 

EVANS, 2008; WILSON, 2012; MUKHERJEE et al., 2013), há a necessidade de se 

avaliar a acurácia vertical do MDEs para cada nova área a ser estudada, assim 

como também são de grande relevância trabalhos que avaliem a acurácia vertical 

dos MDEs oriundos de sensoriamento remoto em escala regional e em áreas com 

maior heterogeneidade topográfica.  

Portanto, o objetivo desse capítulo é avaliar a acurácia vertical dos MDEs 

oriundos do SRTM, ASTER GDEM, Topodata e SRTM EMBRAPA para o estado do 

Rio de Janeiro com base no PEC e no PEC-PCD e, para isso, desenvolver dois 

algoritmos que permitam, a partir de software livre, a automatização dos 

procedimentos para tal avaliação. Os resultados obtidos nessa etapa permitiram a 

definição do MDE de melhor acurácia vertical para o estado do Rio de Janeiro, de 

forma, que o mesmo será utilizado nas demais etapas da presente tese. 

 

7.2. Materiais e Métodos 

 

7.2.1. Materiais 

 

 Para o presente estudo, foram utilizados os seguintes materiais: 

 

• MDEs SRTM v3, com resolução espacial de 3 arco-segundos 

(aproximadamente 90 metros), no formato GeoTIF, sistema de referência 

geodésica WGS84 associado ao modelo geoidal EGM96. 

• MDEs ASTER GDEM, com resolução espacial de 1 arco-segundo 

(aproximadamente 30 metros), no formato GeoTIF, referência geodésica 

o WGS84 associado ao modelo  geoidal EGM96. 
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• MDEs Topodata, com resolução espacial de 1 arco-segundo 

(aproximadamente 30 metros), no formato GeoTIF, referência geodésica 

o WGS84 associado ao modelo  geoidal EGM96. 

• MDEs SRTM EMBRAPA, com resolução espacial de 3 arco-segundos 

(aproximadamente 90 metros), no formato GeoTIF, referência geodésica 

o WGS84 associado ao modelo  geoidal EGM96. 

• 1.389 Pontos de Controle do projeto RJ25 (IBGE) com valores de 

altitudes ortométricas, em formato shape (shp), datum horizontal 

SIRGAS2000 e datum vertical Imbituba, levantados em campo por GPS 

pelo método de posicionamento relativo estático, rastreados a partir de 

pontos da rede fundamental do IBGE, onde o erro médio do ajustamento 

foi menor que 30 cm. 

• Pontos cotados e curvas de nível do projeto RJ25 (IBGE), na escala 

1:25.000, em formato shape (shp), datum horizontal SIRGAS2000 e 

datum vertical Imbituba. 

 

 Optou-se por não executar a compatibilização dos modelos geoidais dos 

MDEs e dos Pontos de Controle, uma vez que Barros (2006) destaca que não foram 

detectadas maiores diferenças ao se comparar MDEs com a altitude ortométrica 

referenciada em Imbituba com MDEs com altitudes referenciadas no EGM96 na área 

de estudo, de forma que tais diferenças são, em média, de 0,54 metros. Trabalhos 

como de Luz et al. (2002), Ferreira (2008), Sánchez e Martínez (2008), De Freitas et 

al. (2010) e Ferreira (2011) confirmam tal comportamento, uma vez que demonstram 

que as diferenças entre as altitude ortométrica referenciada em Imbituba com 

altitudes referenciadas no EGM96 em outras regiões apresentam uma média de em 

torno de 0,30 metros.    

 

7.2.2. PEC / PEC-PCD 

 

 As avaliações dos MDEs foram executadas com base no PEC (Decreto 

89.817/84) e no PEC-PCD (Norma da Especificação Técnica para Aquisição de 

Dados Geoespaciais Vetoriais de Defesa da Força Terrestre). Ambos utilizam como 

parâmetros de avaliação a tolerância vertical (TV), que consiste em 90% dos valores 
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das variações entre as altitudes do MDE e as altitudes de pontos de controle 

estarem dentro de um limite definido, e o erro médio quadrático (EMQ), que é 

calculado a partir da seguinte equação (Equação 7.1): 

 

                                         √
∑          

   
                                                               (7.1) 

 

Onde: 

   = o valor altimétrico do MDE; 

   = o valor altimétrico do ponto de controle; 

n = numero total de pontos de controle. 

 

Segundo o PEC, os MDEs podem ser classificados em três classes: A, B e C. 

Para a classe A, 90% das variações entre as altitudes do MDE e as altitudes de 

pontos de controle devem ser de até metade da equidistância entre as curvas-de-

nível e o EMQ deve ser de até um terço desta equidistância. Para a classe B, 90% 

das variações entre as altitudes do MDE e as altitudes de pontos de controle devem 

ser de até três quintos da equidistância entre as curvas-de-nível e o EMQ deve ser 

de até dois quintos desta equidistância. Para a classe C, 90% das variações entre as 

altitudes do MDE e as altitudes de pontos de controle devem ser de até três quartos 

da equidistância entre as curvas-de-nível e o EMQ deve ser de até a metade desta 

equidistância (Tabela 7.1). 

 

Tabela 7.1 - Limiares de TV e do EMQ para cada classe do PEC para as escalas 1:50.000, 1:100.000 
e 1:250.000. 

Escala 1:50.000 1:100.000 1:250.000 

Classe TV EMQ TV EMQ TV EMQ 

A 10m 6,7m 25m 16,7m 50m 33,3m 

B 12m 8m 30m 20m 60m 40m 

C 15m 10m 37,5m 25m 75m 50m 

 

O PEC-PCD classifica os MDEs em quatros classes: A, B, C e D. Os limiares 

estabelecidos para a classe A foram definidos a partir de estudos realizados por 

Merchant (1982) e Asselen (1989), de forma que 90% das variações entre as 

altitudes do MDE e as altitudes de pontos de controle devem ser de até 0,27 vezes a 

equidistância entre as curvas-de-nível e o EMQ deve ser de até um sexto desta 
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equidistância. As classes B, C e D correspondem, consecutivamente, às classes A, 

B e C do PEC (Tabela 7.2). 

 

Tabela 7.2 - Limiares de TV e do EMQ para cada classe do PEC-PCD para as escalas 1:50.000, 
1:100.000 e 1:250.000. 

Escala 1:50.000 1:100.000 1:250.000 

Classe TV EMQ TV EMQ TV EMQ 

A 5,5m 3,33m 13,7m 8,33m 27m 16,67m 

B 10m 6,7m 25m 16,7m 50m 33,3m 

C 12m 8m 30m 20m 60m 40m 

D 15m 10m 37,5m 25m 75m 50m 

 

 

7.2.3. Método de avaliação da acurácia vertical 

 

A principal avaliação da acurácia vertical dos MDEs foi baseada nos 

parâmetros de avaliação do PEC e do PEC-PCD: TV e EMQ. Contudo, avaliações 

complementares também foram realizadas para compreender melhor as 

características de acurácia de cada MDE (Figura 7.1). A primeira avaliação 

complementar consiste no cálculo das estatísticas descritivas das diferenças 

relativas e absolutas entre os valores altimétricos dos MDEs e dos pontos de 

controle: valor mínimo e valor máximo, primeiro e terceiro quartis; mediana; média; e 

desvio padrão. A avaliação principal e essa primeira avaliação complementar foram 

executadas por meio dos algoritmos desenvolvidos para automatizar tais 

procedimentos. 

 

  

Figura 7.1 - Fluxograma dos procedimentos executados na avaliação da acurácia vertical dos MDEs. 



69 
 

 

Outra avaliação complementar executada, com o objetivo de verificar o 

comportamento da acurácia vertical dos MDEs em relação ao tipo de relevo e à 

declividade, consiste no cálculo da acurácia vertical dos MDEs para cada faixa de 

declividade com base nos parâmetros de avaliação do PEC e do PEC-PCD e na 

análise da correlação entre a declividade e a acurácia vertical dos MDEs. Para tal, 

foi gerado um raster de declividade para a área de estudo com base nos pontos 

cotados e nas curvas de nível do projeto RJ25 (IBGE), para, na etapa seguinte, a 

partir do shape de pontos de controle, ser extraído a declividade para cada ponto de 

controle. Os pontos de controle foram então agrupados por faixas de declividade 

(Tabela 7.3) e foi executada a avaliação da acurácia vertical dos MDEs com base no 

PEC e no PEC-PCD para cada faixa de declividade e também calculada a 

correlação linear entre a declividade e as diferenças altimétricas dos pontos de 

controle com os MDEs avaliados. 

 
Tabela 7.3 – Faixas de Declividade (Adaptado de VALERIANO e ROSSETI, 2008). 

Relevo Faixa (%) 

Plano 0 - 3 

Suave Ondulado 3 - 8 

Ondulado 8 – 20 

Forte Ondulado 20 - 45 

Montanhoso e Escarpado Acima de 45 

 

Por fim, a ultima avaliação complementar, realizada através de álgebra de 

mapas, se refere à subtração entre os MDEs avaliados e o MDE gerado a partir das 

curvas de nível e pontos cotados do projeto RJ25 (IBGE), que consiste em dados 

altimétricos numa escala de maior detalhe: 1:25.000 (Figura 7.2). Esse procedimento 

também foi executado em trabalhos como Mouratidis et al. (2010) e Hirt et al. (2010), 

de forma que o raster resultante é denominado de imagem diferença. A partir de tal 

procedimento, foi possível avaliar o comportamento espacial das diferenças 

altimétricas entre os MDEs avaliados e o MDE gerado a partir das curvas de nível e 

pontos cotados do projeto RJ25 (IBGE). Vale reforçar que o MDE gerado a partir das 

curvas de nível e pontos cotados do projeto RJ25 (IBGE), ainda que originado de 

dados em uma escala de maior detalhe, se trata de um MDE gerado por 

interpolação e possui acurácia vertical inferior aos pontos de controle. Ou seja, o 

MDE RJ25 possui uma acurácia vertical superior aos demais MDEs avaliados, mas 

ainda assim possui imprecisões relevantes em relação à realidade. Ressalta-se 
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ainda que, para essa avaliação, todos os MDEs tiveram sua resolução espacial 

compatibilizadas para 1 arco-segundo (aproximadamente 30 metros). 

 

 
Figura 7.2 – Álgebra de mapas entre o MDE avaliado e o MDE RJ25 

 

7.2.4. Desenvolvimento dos algoritmos de automatização da avaliação da 
acurácia vertical dos MDEs com base no PEC e no PEC-PCD 
 

 Conforme já mencionado, a acurácia vertical dos MDEs oriundos de 

sensoriamento remoto varia espacialmente, de forma que há a necessidade de se 

avaliar a acurácia vertical dos MDEs para cada nova área a ser estudada. Portanto, 

foram desenvolvidos dois algoritmos que permitem, a partir de software livre, a 

automatização dos procedimentos da avaliação da acurácia vertical dos MDEs com 

base nos parâmetros do PEC e do PEC-PCD. 

 Com o surgimento de linguagens de alto nível disponíveis gratuitamente, o 

uso de linguagens de programação vem se popularizando no ambiente acadêmico, 

de modo que a linguagem R é um exemplo disso (MACÊDO & FLOQUET, 2017).  O 

sistema R é distribuído livremente e é formado por uma interface gráfica mais a 

linguagem em si. O R se destaca por possuir um abundante material instrutivo 

disponível em diversas fontes de sites e livros, além de ter compatibilidade com 

outras linguagens de programação, como: C, C++, Fortran, Java e Phython 

(MACÊDO e FLOQUET, 2017). No que tange às geociências, apesar de ser 

comumente utilizada para estatística, a linguagem R passou a também ser utilizada 

para estudos voltados para analises espaciais e geoestatística (GROHMANN, 2004; 

METCALFE et al., 2015; KOBAL et al., 2013; PATEL & VARGAS, 2014: BROWN, 

2016). 

Outro ponto relevante sobre o R é a existência do ambiente de 

desenvolvimento RStudio (RStudio Team, 2015), que possui uma interface amigável 

e de fácil experimentação para novos usuários. O RStudio consiste em uma 

interface de desenvolvimento integrado (IDE), que inclui ferramentas e edição e 



71 
 

suporte à linguagem R. O mesmo já possui varias bibliotecas embutidas, contudo 

também há pacotes disponíveis para download desenvolvido para análises 

específicas e distribuídos gratuitamente (MACÊDO & FLOQUET, 2017). No caso do 

presente estudo, foram utilizados os seguintes pacotes: raster (HIJMANS, 2015), 

que permite a análise de dados espaciais regulares (rasters); e o rgdal (BIVAND et 

al., 2016), que permite operações com sistemas de projeção.  

O algoritmo proposto para esse estudo deve calcular o EMQ do MDE 

avaliado; a TV para as escalas 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000; e as estatísticas 

descritivas das diferenças relativas e absolutas entre os valores altimétricos dos 

MDEs e dos pontos de controle (valor mínimo e valor máximo, primeiro e terceiro 

quartis; mediana; média; e desvio padrão). Dessa forma, foram desenvolvidos dois 

algoritmos, um para o PEC e outro para o PEC-PCD, contudo as operações dos dois 

algoritmos desenvolvidos podem ser representadas por um único diagrama (Figura 

7.3). 

 

 
Figura 7.3 – Diagrama dos algoritmos desenvolvidos. 
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7.3. Resultados 

 

7.3.1. Algoritmos de automatização da avaliação da acurácia vertical dos MDEs 

com base no PEC e no PEC-PCD 

 

 Conforme já mencionado, os algoritmos desenvolvidos para automatização da 

avaliação da acurácia vertical dos MDEs com base no PEC e no PEC-PCD 

funcionam da mesma forma, executando os mesmos procedimentos, tendo somente 

como diferença a adequação aos limiares para cada classe do PEC e do PEC-PCD. 

Dessa forma, foi desenvolvido, a partir da linguagem R, duas funções para tal 

avaliação denominadas de: “pec”, que é referente ao PEC; e “pec_pcd”, que é 

referente ao PEC-PCD.  

Em ambas as funções, é necessário configurar o diretório de trabalho, que 

consiste no diretório onde deverão estar os MDEs e o shape de pontos de controle, 

através do seguinte comando: 

 

setwd("endereço do diretório") 

 

Também é necessária a instalação dos dois pacotes complementares 

conforme já mencionados, o raster e o rgdal, por meio dos seguintes comandos:  

 

install.packages("raster") 

install.packages("rgdal") 

 

A função “pec” e “pec_pcd” possuem dois argumentos: “mde_leitura”, 

referente ao MDE avaliado; e “pontos_leitura”, referente ao shape de pontos de 

controle. Ambos os argumentos devem ser inseridos com seu nome mais a extensão 

do arquivo entre aspas (ex: “srtm.tif”, “pontos_de_controle.shp”). É necessário 

destacar que o shape com os pontos de controle deve conter um campo 

denominado “z” na tabela de atributos com os valores altimétricos de cada ponto de 

controle, que serão os valores de referência para avaliação dos MDEs 

   A primeira etapa da função “pec” e da função “pec_pcd” consiste na ativação 

dos pacotes raster e rgdal, em seguida, as mesmas definem o primeiro argumento 
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da função como sendo o MDE a ser avaliado e o segundo argumento como sendo o 

shape dos pontos de controle. Na etapa seguinte, é extraído o valor do pixel do MDE 

correspondente à geolocalização de cada ponto de controle para, dessa forma, 

serem calculadas as diferenças relativas e absolutas entre os valores altimétricos do 

MDE e dos pontos de controle para cada ponto. Uma vez tendo os valores dessas 

diferenças absolutas e relativas; com a primeira é calculada a TV para as escalas 

definidas (1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000) conforme os valores da tabela 7.1 para 

a função “pec” e da tabela 7.2 para a função “pec_pcd”; e com a segunda é 

calculado o EMQ. Por fim, são calculadas as estatísticas descritivas das diferenças 

relativas e absolutas. As funções entregam como resultado os percentuais 

referentes a cada classe da TV para cada escala avaliada, o EMQ e as estatísticas 

descritivas das diferenças relativas e absolutas. 

O script da função “pec” e da função “pec_pcd” são apresentas em anexo e 

estão disponíveis para download respectivamente em:   

https://drive.google.com/file/d/1Fb9m9wz4t0YpjM82qDRTZp0AhMV7l2BR/view?usp=

sharing 

https://drive.google.com/file/d/171fNrMYLIwW5wFUKH64iiEALzz1YNkar/view?usp=s

haring  

 

7.3.2. Avaliação da acurácia vertical dos MDEs  

 

 A Tabela 7.4 apresenta os resultados do EMQ para os MDEs avaliados. O 

SRTM foi o que obteve melhor resultado, seguido pelo ASTER GDEM, Topodata e 

SRTM EMBRAPA. Para a escala 1:50.000: o EMQ do SRTM está dentro do limite da 

classe A para o PEC e da classe B para o PEC-PCD; o EMQ do ASTER GDEM e o 

EMQ do Topodata estão dentro do limite da classe B para o PEC e da classe C para 

o PEC-PCD; e o EMQ do SRTM EMBRAPA não está dentro do limite de nenhuma 

classe do PEC e do PEC-PCD. Para a escala 1:100.000, o EMQ do SRTM, o  EMQ 

do ASTER GDEM e o EMQ do Topodata estão dentro do limite da classe A do PEC 

e do PEC-PCD; e o EMQ do SRTM EMBRAPA está dentro do limite da classe A do 

PEC e da classe B do PEC-PCD. Por fim, para a escala 1:250.000, os valores de 

EMQ de todos os MDEs avaliados estão dentro do limite da classe A do PEC e do 

PEC-PCD (Tabelas 7.1, 7.2 e 7.4). 

https://drive.google.com/file/d/1Fb9m9wz4t0YpjM82qDRTZp0AhMV7l2BR/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1Fb9m9wz4t0YpjM82qDRTZp0AhMV7l2BR/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/171fNrMYLIwW5wFUKH64iiEALzz1YNkar/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/171fNrMYLIwW5wFUKH64iiEALzz1YNkar/view?usp=sharing
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Tabela 7.4 – Valores do EMQ em metros para os MDEs avaliados. 

MDE Topodata ASTER GDEM SRTM SRTM EMBRAPA 

EMQ 8,0 7,6 6,7 11,7 

 

A Tabela 7.5 apresenta os resultados da TV para os MDEs avaliados. Para a 

escala 1:50.000: o SRTM está dentro do limite da classe B do PEC e da classe C do 

PEC-PCD; o Topodata e o ASTER GDEM estão dentro do limite da classe C do PEC 

e da classe D do PEC-PCD; e o SRTM EMBRAPA não está dentro do limite de 

nenhuma classe do PEC e do PEC-PCD. Para a escala 1:100.000: o ASTER GDEM, 

o Topodata e o SRTM estão dentro do limite da classe A do PEC e do PEC-PCD; e 

o SRTM EMBRAPA está dentro do limite da classe A do PEC e da classe B do PEC-

PCD. Por fim, para a escala 1:250.000, todos os MDEs avaliados estão dentro do 

limite da classe A do PEC e do PEC-PCD (Tabelas 7.1, 7.2 e 7.5). 

 

Tabela 7.5 – Valores da TV para os MDEs avaliados por escala avaliada (destacado em vermelho as 
classes nos quais os valores atingem percentuais superiores a 90%). 

1:50.000 

Variação - MDE / 
Pts de Controle 

Classe 
PEC 

Classe 
PEC-PCD 

Topodata 
(%) 

ASTER 
GDEM (%) 

SRTM 
(%) 

SRTM 
EMBRAPA (%) 

0 - 5,5 m 
 

A 62,78 55,51 70,34 55,87 

0 - 10 m A B 83,80 83,44 89,70 74,59 

0 - 12 m B C 89,42 89,06 92,37 79,41 

0 -15 m  C D 93,09 95,18 95,82 84,16 

> 15 m 
  

6,91 4,82 4,18 15,84 

1:100.000 

Variação - MDE / 
Pts de Controle 

Classe 
PEC 

Classe 
PEC-
PCD 

Topodata 
(%) 

ASTER 
GDEM (%) 

SRTM 
(%) 

SRTM 
EMBRAPA (%) 

0 - 13,7 m 
 

A 92,01 92,58 94,53 81,79 

0 - 25 m A B 98,70 99,57 99,42 94,02 

0 - 30 m B C 99,50 99,86 99,57 96,83 

0 - 37,5 m  C D 99,71 100,00 99,93 98,56 

> 37,5 m 
  

0,29 0,00 0,07 1,44 

1:250.000 

Variação - MDE / 
Pts de Controle 

Classe 
PEC 

Classe 
PEC-
PCD 

Topodata 
(%) 

ASTER 
GDEM (%) 

SRTM 
(%) 

SRTM 
EMBRAPA (%) 

0 - 27 m 
 

A 99,06 99,86 99,50 95,54 

0 - 50 m A B 99,93 100,00 100,00 99,78 

0 - 60 m  B C 100,00 100,00 100,00 99,86 

0 - 75 m  C D 100,00 100,00 100,00 100,00 

> 75 m 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Sendo assim, a avaliação dos MDEs com base no PEC e no PEC-PCD 

aponta que: o Topodata e o ASTER GDEM obtiveram, para a escala 1:50.000, 



75 
 

classe C para o PEC e classe D para o PEC-PCD e, para as escalas 1:100.000 e 

1:250.000, classe A para o PEC e para o PEC-PCD; o SRTM obteve, para a escala 

1:50.000, classe B para o PEC e classe C para o PEC-PCD e, para as escalas 

1:100.000 e 1:250.000, classe A para o PEC e para o PEC-PCD; e o SRTM 

EMBRAPA, para a escala 1:50.000, não ficou dentro dos limites das classes do PEC 

e do PEC-PCD, para a escala 1:100.000, obteve classe A para o PEC e classe B 

para o PEC-PCD e, para a escala 1:250.000, obteve classe A para o PEC e para o 

PEC-PCD (Tabela 7.6). Dessa forma, nessa avaliação o SRTM foi o que obteve 

melhores resultados, seguido pelo ASTER GDEM, Topodata e o SRTM EMBRAPA. 

 

Tabela 7.6 – Classificação dos MDEs com base no PEC e no PEC-PCD. 

MDE 

1:50.000 1:100.000 1:250.000 

Classe 
PEC 

Classe 
PEC-PCD 

Classe 
PEC 

Classe 
PEC-PCD 

Classe 
PEC 

Classe 
PEC-PCD 

Topodata C D A A A A 

ASTER GDEM C D A A A A 

SRTM B C A A A A 

SRTM EMBRAPA - - A B A A 

 

As tabelas 7.7 e 7.8 apresentam, respectivamente, as estatísticas descritivas 

das diferenças relativas e absolutas entre os valores altimétricos dos MDEs e os 

valores altimétricos dos seus pontos de controle correspondentes. Tais resultados 

confirmam os melhores resultados obtidos pelo SRTM na avaliação com base no 

PEC e no PEC-PCD, assim como também confirmam os piores resultados obtidos 

pelo SRTM EMBRAPA. 

 
Tabela 7.7 – Estatística descritiva das diferenças relativas entre os valores altimétricos dos MDEs e 
dos pontos de controle correspondentes. 

Diferença Relativa Topodata 
ASTER 
GDEM 

SRTM SRTM EMBRAPA 

Média 4,52 1,51 3,66 5,02 

Valor Mínimo  -32,60 -23,40 -20,69 -41,00 

Valor Máximo 52,53 35,79 38,46 71,06 

1º Quartil 1,16 -3,04 0,54 0,44 

Mediana  3,51 1,73 2,97 3,28 

3° Quartil  6,99 6,18 5,82 8,41 

Desvio Padrão  6,58 7,43 5,58 10,61 
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Tabela 7.8 – Estatística descritiva das diferenças absolutas entre os valores altimétricos dos MDEs e 
dos pontos de controle correspondentes. 

Diferença Absoluta Topodata 
ASTER 
GDEM 

SRTM SRTM EMBRAPA 

Média 5,68 5,90 4,74 7,81 

Valor Mínimo  0,00 0,01 0,00 0,00 

Valor Máximo 52,53 35,79 38,46 71,06 

1º Quartil 2,01 2,33 1,59 2,02 

Mediana  4,08 4,81 3,53 4,62 

3° Quartil  7,59 8,34 6,20 10,16 

Desvio Padrão  5,60 4,76 4,69 8,77 

 

7.3.3. Avaliação da acurácia vertical dos MDEs por configuração topográfica do 
terreno  
 

O cálculo da correlação linear da declividade com as diferenças altimétricas 

absolutas entre os MDEs e os pontos de controle (Tabela 7.9) mostra que há uma 

moderada correlação positiva para os MDEs Topodata, SRTM EMBRAPA e SRTM, 

nessa ordem. De forma, que as diferenças altimétricas absolutas tendem a crescer 

com o crescimento da declividade para esses MDEs. Já o MDE ASTER GDEM 

apresentou uma correlação quase nula. 

 

Tabela 7.9 – Correlação linear entre a declividade e as diferenças altimétricas absolutas entre os 
MDEs e os pontos de controle. 

Topodata ASTER GDEM SRTM SRTM EMBRAPA 

0,4653 0,0556 0,3662 0,4086 

 

Conforme já mencionado, os pontos de controle foram agrupados por classes 

de declividade (Tabela 7.3), visando à avaliação da acurácia vertical dos MDEs por 

configuração topográfica do terreno. A tabela 7.10 apresenta a distribuição do 

quantitativo de pontos de controle por faixa de declividade, demonstrando que a 

maior parte dos pontos de controle está nas faixas de declividade menores que 20% 

e que somente nove pontos de controle estão na faixa de declividade maior do que 

45%. Tal distribuição dos pontos de controle pode afetar os resultados das análises 

executadas, contudo a mesma ocorre por conta da limitação de acesso ás área de 

declividade acentuada. 
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Tabela 7.10 – Número de pontos de controle por faixa de declividade: 

Relevo Faixa (%) Área (km²) 
Pts de 

Controle 

Plano 0 - 3 10.848 462 

Suave Ondulado 3 - 8 4.018 301 

Ondulado 8 – 20 6.314 402 

Forte Ondulado 20 - 45 14.560 215 

Montanhoso e Escarpado Acima de 45 8.080 9 

 

Para cada faixa de declividade foi calculado o EMQ dos MDEs avaliados 

(Figura 7.4). Fica evidente nos resultados que os valores de EMQ tendem a ser 

maiores com o aumento da faixa de declividade, tal comportamento ocorre para 

todos os MDEs: Topodata, ASTER GDEM, SRTM e SRTM EMBRAPA. Vale 

destacar que a variação dos valores de EMQ pelo aumento da declividade é mais 

acentuada nos MDEs Topodata e SRTM EMBRAPA, que são MDEs desenvolvidos a 

partir dos dados primários do SRTM. Contudo, o SRTM não apresentou tamanha 

variação e, no caso do ASTER GDEM, essa tendência não é tão nítida. 

 

  
Figura 7.4 – EMQ por faixa de declividade para os MDEs avaliados. 

 

Em relação à TV, a tabela 7.11 apresenta o percentual referente aos pontos 

que estão dentro dos limites da classe A do PEC e do PEC-PCD para as escalas 

1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000. Tal resultado demonstrou um comportamento 

semelhante ao do EMQ, de forma que os valores de TV tenderam a ser piores com o 

aumento da declividade. 
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Tabela 7.11 – Valores da TV dos MDEs para a classe A do PEC e do PEC-PCD por faixa de 
declividade: 

1:50.000 

MDE Topodata (%) ASTER (%) SRTM (%) 
SRTM 

EMBRAPA (%) 

Declividad
e (%) 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

0 - 3  85,7 97,4 56,5 86,6 86,8 98,3 80,3 94,4 

3 - 8 67,8 92,0 57,8 84,1 72,8 93,4 56,1 76,4 

 8 - 20 44,5 73,6 53,7 81,6 62,4 85,6 41,3 64,2 

20 - 45  41,9 63,7 54,4 79,5 47,0 74,9 30,7 49,8 

> 45   25,0 37,5 37,5 75,0 50,0 62,5 27,5 40,0 

1:100.000 

MDE Topodata (%) ASTER (%) SRTM (%) 
SRTM 

EMBRAPA (%) 

Declividad
e (%) 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

0 - 3  99,8 100,0 94,6 99,4 99,8 99,8 96,8 99,1 

3 - 8 96,3 99,7 91,4 99,3 98,5 100,0 85,7 96,7 

 8 - 20 89,8 99,0 92,5 100,0 92,3 99,8 72,4 92,0 

20 - 45  75,3 94,9 90,2 99,5 83,7 97,2 61,9 82,8 

> 45   37,5 75,0 87,5 100,0 62,5 100,0 55,0 70,0 

1:250.000 

MDE Topodata (%) ASTER (%) SRTM3 (%) 
SRTM 

EMBRAPA (%) 

Declividad
e (%) 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

PEC-
PCD A 

PEC 
A 

0 - 3  100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 99,4 100,0 

3 - 8 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 98,0 100,0 

 8 - 20 99,3 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 94,5 99,8 

20 - 45  96,3 100,0 100,0 100,0 97,7 100,0 85,6 99,1 

> 45   75,0 87,5 100,0 100,0 100,0 100,0 80,0 90,0 

 
 

A tabela 7.12 apresenta a classificação dos MDEs com base no PEC e no 

PEC-PCD por faixa de declividade: na escala 1:50.000, nas faixas de declividade de 

até 20%, o Topodata e o SRTM apresentam melhores resultados, e na faixa de 

declividade acima de 20%, o ASTER GDEM foi o melhor avaliado; na escala 

1:100.000, o ASTER GDEM e o SRTM obtiveram classe A do PEC e do PEC-PCD 

nas faixas de declividade de até 20%, mas nas faixas de declividade de 20% até 

45%, somente o ASTER GDEM obteve classe A do PEC e do PEC-PCD; e, na 

escala 1:250.000, todos os MDEs obtiveram classe A do PEC e do PEC-PCD nas 

faixas de declividade de até 20%, mas somente o ASTER GDEM e o SRTM também 

obtiveram classe A do PEC e do PEC-PCD nas faixas de declividades superiores a 

20% (Tabela 12).   
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Tabela 7.12 – Classificação dos MDEs com base no PEC e no PEC-PCD por faixa de declividade: 

1:50.000 

MDE Topodata ASTER SRTM SRTM EMBRAPA 

Declividad
e (%) 

PEC  PEC-PCD  PEC  PEC-PCD  PEC  PEC-PCD  PEC  PEC-PCD  

0 - 3  A B B C A B A B 

3 - 8 A B C D A B - - 

 8 - 20 C D C D C D - - 

20 - 45  - - C D - - - - 

> 45   - - - - - - - - 

1:100.000 

MDE Topodata ASTER SRTM SRTM EMBRAPA 

Declividad
e (%) 

PEC  PEC-PCD  PEC  PEC-PCD  PEC  PEC-PCD  PEC  PEC-PCD  

0 - 3  A A A A A A A A 

3 - 8 A A A A A A A B 

 8 - 20 A B A A A A A B 

20 - 45  A B A A A B C D 

> 45   - - A B A B C D 

1:250.000 

MDE Topodata ASTER SRTM SRTM EMBRAPA 

Declividad
e (%) 

PEC  PEC-PCD  PEC  PEC-PCD  PEC  PEC-PCD  PEC  PEC-PCD  

0 - 3  A A A A A A A A 

3 - 8 A A A A A A A A 

 8 - 20 A A A A A A A A 

20 - 45  A A A A A A A B 

> 45   A B A A A A A B 

 

7.3.4. Comparação entre os MDEs avaliados e o MDE RJ25 por álgebra de 
mapas 
 
 Na comparação entre o MDE Topodata e o MDE RJ25 (Figura 7.5), fica 

evidente que as maiores diferenças positivas são percebidas nas vertentes voltadas 

para o sul, que são as que possuem maior declividade no caso do estado do Rio de 

Janeiro, o que reforça o fato do MDE Topodata possuir uma menor acurácia vertical 

nas áreas com maiores declividades. Algumas áreas de planícies apresentam focos 

relevantes de diferenças negativas entre os MDEs. Outro ponto em destaque é a 

presença de uma faixa latitudinal que não segue o padrão dominante de diferenças 

altimétricas, o que sugere alguma limitação dos procedimentos geoestatísticos 

utilizados para a elaboração do MDE Topodata, uma vez que tal faixa não se repete 

no MDE SRTM.   A distribuição percentual das diferenças mostra que quase 45% 

das diferenças altimétricas entre os MDEs Topodata e RJ25 está entre a faixa de -5 

a 5 metros, de forma que um pouco mais de 90% das diferenças absolutas são de 

até 20 metros, tendo uma predominância de diferenças positivas. 
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Na comparação entre o MDE ASTER GDEM e o MDE RJ25 (Figura 7.6), 

também se percebe diferenças positivas nas vertentes voltadas para o sul, ainda 

que não na mesma intensidade do MDE Topodata. Algumas áreas em planícies 

costeiras apresentam focos de grandes diferenças positivas entre os MDEs, contudo 

também se observa diferenças negativas relevantes em áreas de planícies, assim 

como ocorreu com o MDE Topodata. A distribuição percentual das diferenças mostra 

que quase 35% das diferenças altimétricas entre os MDEs ASTER GDEM e RJ25 

está entre a faixa de -5 a 5 metros, de forma que também um pouco mais de 90% 

das diferenças absolutas são de até 20 metros. 

Na comparação entre o MDE SRTM e o MDE RJ25 (Figura 7.7), se repete 

ainda mais fortemente o fato das maiores diferenças positivas serem percebidas nas 

vertentes voltadas para o sul, que são as que possuem maior declividade no caso do 

estado do Rio de janeiro, reforçando o fato de o MDE SRTM possuir uma menor 

acurácia vertical nas áreas com maiores declividades, contudo era esperado que 

esse comportamento fosse maior para o caso do MDE Topodata, uma vez que 

mesmo apresentou uma menor acurácia vertical para áreas de maior declividade do 

que o SRTM. Sugere-se que fatores, como presença de vegetação densa, 

imprecisões do MDE RJ25 ou geometria de aquisição dos dados, também podem ter 

interferido para que ocorra essa forte concentração de diferenças positivas nas 

vertentes voltadas para o sul. As áreas em planícies também apresentam alguns 

focos de diferenças negativas relevantes entre os MDEs, como ocorreram com os 

MDEs anteriores. A distribuição percentual das diferenças mostra que cerca de 40% 

das diferenças altimétricas entre os MDEs SRTM e RJ25 está entre a faixa de -5 a 5 

metros, de forma que cerca de 88% das diferenças absolutas são de até 20 metros. 

Na comparação entre o MDE SRTM EMBRAPA e o MDE RJ25 (Figura 7.8), 

fica evidente fato das maiores diferenças positivas e negativas serem percebidas 

nas áreas com declive, reforçando o fato de o MDE SRTM EMBRAPA obter uma 

grande piora da acurácia vertical nas áreas não planas. A imagem diferença entre o 

MDE SRTM EMBRAPA e o MDE RJ25 reforça os resultados obtidos anteriores que 

demonstraram que o MDE SRTM EMBRAPA possui a menor acurácia vertical dentre 

os modelos avaliados. A distribuição percentual das diferenças reforça ainda mais tal 

afirmação ao demonstrar que somente cerca de 25% das diferenças altimétricas 

entre os MDEs SRTM EMBRAPA e o MDE RJ25 está entre a faixa de -5 a 5 metros 
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e um pouco mais de 60% das diferenças absolutas são de até 20 metros, um 

resultado relevantemente inferior se comparado aos obtidos pelos MDEs Topodata, 

ASTER GDEM e SRTM. 

 

 
 Figura 7.5 – Diferença altimétrica da subtração do MDE Topodata pelo MDE RJ25. 

 

 
Figura 7.6 – Diferença altimétrica da subtração do MDE ASTER GDEM pelo MDE RJ25. 



82 
 

 
 

 
Figura 7.7 – Diferença altimétrica da subtração do MDE SRTM pelo MDE RJ25. 

 

 
Figura 7.8 – Diferença altimétrica da subtração do MDE SRTM EMBRAPA pelo MDE RJ25. 
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7.4. Considerações Finais 

 

Uma vez que a acurácia vertical dos MDEs oriundos de sensoriamento 

remoto varia espacialmente, há a necessidade de se avaliar a acurácia vertical dos 

MDEs para cada nova área a ser estudada, portanto os algoritmos desenvolvidos 

nesse estudo são importantes ferramentas que permitem a automatização dos 

procedimentos para tal avaliação com base nos parâmetros do PEC e do PEC-PCD 

a partir de um software livre. Consistindo assim, em um significativo ganho de tempo 

na avaliação e na escolha do melhor MDE para a área a ser estudada.  

Na avaliação geral dos MDEs com base no PEC e no PEC-PCD, ficou 

evidente que o MDE SRTM apresentou melhores resultados, seguido pelos ASTER 

GDEM e pelo Topodata. O MDE SRTM EMBRAPA obteve resultados 

significativamente inferiores aos demais, sendo o único que não obteve classe A 

para a PEC-PCD na escala 1:100.000.  

A avaliação da acurácia vertical por configuração topográfica do terreno 

evidenciou que há uma tendência de piora da acurácia vertical com o aumento da 

declividade em todos os MDEs, mas principalmente nos MDEs SRTM, Topodata e 

SRTM EMBRAPA. O MDE ASTER GDEM foi o que apresentou o comportamento 

mais regular em relação à declividade. Sendo assim, sugere-se que os bons 

resultados obtidos pelos MDEs SRTM e Topodata na avaliação geral são frutos da 

boa acurácia dos mesmos em áreas de baixas declividades. Vale reforçar que a 

maior parte dos pontos de controle está nas áreas de declividades inferiores a 20º, o 

que pode afetar relevantemente os resultados obtidos na avaliação geral. 

Por fim, a comparação entre os MDEs avaliados e o MDE RJ25 por álgebra 

de mapas mostrou que o MDE ASTER GDEM apresenta uma regularidade maior na 

distribuição espacial das diferenças altimétricas, de forma que não obteve grandes 

concentrações espaciais de altas diferenças como visto em relação aos MDEs 

Topodata, SRTM e SRTM EMBRAPA, nos quais foi possível perceber uma grande 

concentração de altas diferenças altimétricas nas áreas de maior declividade. 

Portanto, definiu-se o MDE ASTER GDEM para ser utilizado nas demais 

etapas do presente estudo, uma vez que o mesmo apresentou uma maior 

regularidade em sua acurácia vertical tanto em relação às diferentes declividades 

como em relação à distribuição espacial. Ainda que o SRTM tenha obtido melhores 
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resultados de acurácia vertical na avaliação geral, tais resultados não se repetiram 

nas demais avaliações, o que sugere que o bom resultado da avaliação geral se 

deva a uma maior concentração dos pontos de controle em áreas de menor 

declividade.  

Para estudos futuros, recomenda-se uma distribuição mais regular dos pontos 

de controle em relação à inclinação do terreno. A avaliação da acurácia vertical em 

relação ao tipo uso do solo também é recomendada, uma vez que o tamanho dos 

objetos presentes na superfície do terreno pode interferir significativamente na 

altimetria obtida pelos MDEs avaliados.  
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8. CORREÇÃO ALTIMÉTRICA DO ASTER GDEM ATRAVÉS DO MÉTODO DE 
SUPERFÍCIES DE COMPENSAÇÃO DE ERROS 

 

Adaptação do artigo publicado na Revista Brasileira de Cartografia, v. 71, n. 2, 2019. 

 

8.1. Introdução 

 

O conhecimento do relevo da superfície terrestre é de grande relevância para 

muitos segmentos da sociedade, uma vez que as atividades humanas se 

desenvolvem sobre tal superfície (LILLESAND et al., 2007). Por muito tempo, mapas 

topográficos têm sido usados para suporte aos inventários, levantamentos de 

recursos terrestres e análises geográficas de diferentes naturezas. Contudo, a 

produção de tais mapas por meio de métodos analógicos e mais convencionais é 

morosa, demandando uma significativa parcela de recursos e trabalho e, ainda 

assim, não atende de forma adequada a crescente necessidade de informações 

sobre o relevo e sua geomorfometria (BURROUGH & MCDONNELL, 1998). 

A representação tradicional do relevo da superfície terrestre por meio de 

curvas de nível, pontos cotados e perfis topográficos não permitem análises 

numéricas computacionais eficientes, ágeis e precisas para diferentes problemas de 

análise geoespacial. Nesse contexto, os Modelos Digitais de Elevação (MDEs) são 

importantes recursos nos trabalhos de análise geoespacial e se tornaram 

fundamentais em estudos geomorfológicos e hidrológicos (TOUTIN, 2004; 

ASEELEN & SEIJMONSBERGEN, 2006; FRANKEL & DOLAN, 2007; BLASCHKE, 

2010; ANDERS et al., 2011, VERHAGEN & DRAGUT, 2012; DRAGUT & EISANK, 

2012; MUÑOZ & KRAVCHENKO, 2012; PETROSELLI et al., 2013, 2014; FAN et al., 

2014; NOURANI & ZANARDO, 2014; PATEL et al, 2016). Wilson & Gallant (2000) 

afirmam que a partir dos MDEs é possível desenvolver modelagens hidrológicas e 

geomorfológicas, além de extrair informações sobre solos, vegetação, insolação, 

dente outros, mas sempre limitado pelo refinamento da escala do MDE utilizado.  

Um MDE consiste na representação matemática da distribuição do relevo da 

superfície terrestre, armazenado em um formato digital adequado, sendo ideal para 

a sua utilização computacional e permitindo a modelagem, análise e exibição de 

processos e fenômenos vinculados aos aspectos do relevo (BURROUGH & 

MCDONNELL, 1998). É importante frisar, sobretudo, que, para esse trabalho, se 
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considera o conceito mais genérico para MDEs, no qual os mesmos podem 

representar a existência de objetos não topográficos (prédios, construções, árvores) 

sobre a superfície do terreno, ou seja, os MDEs podem não representar somente a 

superfície terrestre, mas também objetos localizados nessa superfície. Alguns 

autores também usam essa definição para se referir aos Modelos Digitais de 

Superfície (MDS). 

Wilson (2012) aponta a superioridade dos MDEs oriundos de sensoriamento 

remoto em comparação com os MDEs gerados a partir de cartas topográficas 

tradicionais, já que o primeiro, em geral, consiste em uma superfície de 

levantamento mais detalhada. De acordo com Carvalho & Latrubesse (2004), os 

vazios de informação entre as curvas de nível nas cartas topográficas podem ocultar 

formas de relevo, suavizando acidentes topográficos e, por consequência, 

representando com menor precisão a verdade terrestre.  

Atualmente, alguns MDEs oriundos de sensoriamento remoto estão 

disponíveis de forma gratuita e com grande abrangência global, entre esses 

podemos citar os produtos oriundos do SRTM e o ASTER GDEM. Para esse 

trabalho foi selecionado os produtos do Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflection Radiometer Global Elevation Model (ASTER GDEM). Os dados do 

ASTER GDEM, lançados em 2009 e revisados em 2011, são frutos de uma ação 

conjunta do Ministério da Economia, Indústria e Comércio do Japão com a NASA, 

resultando em MDEs com cerca de 30 metros de resolução espacial (1 arco-

segundo), tendo o WGS 84 como datum horizontal e vertical.  Esses MDEs são 

oriundos de pares estereoscópicos de imagens do ASTER, sensor VNIR (faixa do 

infravermelho próximo), a bordo do satélite TERRA. 

Diversos trabalhos afirmam que a acurácia vertical dos MDEs oriundos de 

sensoriamento remoto variam espacialmente e que tal variação é em função, 

principalmente, da configuração topográfica e cobertura vegetal do terreno, assim 

como dos erros aleatórios vinculados à aquisição de dados e do seu processamento 

(TANG et al., 2001; WECHSLER, 2007; LINDSAY & EVANS, 2008; WILSON, 2012; 

MUKHERJEE et al., 2013). Diante disso, há duas formas gerais de correção dos 

MDEs para aumentar sua acurácia vertical: a primeira forma está baseada no 

conhecimento detalhado da natureza e magnitude das fontes de erro, para que 

assim as mesmas possam ser modeladas de forma adequada a sua minimização, o 



87 
 

que depende da disponibilidade de dados e parâmetros precisos sobre a plataforma, 

o sensor e a superfície da qual os dados foram adquiridos; a segunda forma é 

baseada na determinação de relações matemáticas entre os dados provenientes do 

imageamento por sensoriamento remoto e dados de referência de alta precisão para 

uma mesma área, essa abordagem se mostra muito mais flexível, uma vez que não 

é necessário o conhecimento detalhado da natureza e magnitude das fontes de erro 

(AUDETTE et al, 2000; GRUEN & AKCA, 2005). 

Muitos trabalhos que objetivaram a melhoria da acurácia dos MDEs 

provenientes de sensoriamento remoto podem ser citados: Gruen (1985); Ebner & 

Mueller (1986); Ebner & Strunz (1988); Rosenholm & Torlegard (1988); Johnson & 

Kang (1999); Maas (2000, 2001); Xu & Li (2000); Vanden et al. (2003); Moura 

(2005); Su et al. (2014, 2015); e Fernandez et al. (2016). No que diz respeito à 

segunda forma de correção de MDEs supracitada, destaca-se o trabalho de Elmiro 

et al. (2008), que propôs a correção de um MDE para uma parcela da Floresta 

Nacional de Tapajós a partir de superfícies de compensação de erro geradas por 

métodos determinísticos de interpolação com base em pontos de referência de alta 

precisão adquiridos por receptor/antena GNSS. 

Elmiro et al. (2008) apresentaram uma metodologia eficiente e flexível para a 

correção de MDEs, conseguindo bons resultados com a mesma, contudo tal trabalho 

limitou sua avaliação a uma pequena área de 143 km², que não possui grandes 

diferenças topográficas, uma vez que a variação altimétrica da mesma não 

ultrapassa 130 metros. Além disso, Elmiro et al. (2008) não avaliaram uma superfície 

de compensação de erro elaborada a partir da utilização de um interpolador 

geoestatístico. 

Li et al. (2004) classificam os interpoladores como determinísticos, que 

utilizam apenas formulações matemáticas para o cálculo dos valores interpolados 

em funções dos pontos vizinhos, e geoestatísticos, que não fazem somente uso de 

formulações matemática, mas também de formulações estatísticas sobre a 

variabilidade espacial da variável analisada para a predição dos valores 

desconhecidos. Yamamoto & Landim (2013), afirmam que as estimativas por 

geoestatísticas são, em geral, superiores aos demais métodos de interpolação 

numérica, pois fazem uso de métodos estatísticos, que não consideram somente a 

distância entre os pontos com valores conhecidos, mas também a variabilidade 
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espacial da variável a ser interpolada, assim como a possibilidade de ocorrência de 

anisotropia.  

Dessa forma, esse trabalho busca avaliar a metodologia de Elmiro et al. 

(2008) para áreas mais extensas e com maior heterogeneidade topográfica, assim 

como a aplicação de um interpolador geoestatístico para a elaboração das 

superfícies de compensação de erros. Portanto, o objetivo do presente estudo é 

avaliar e comparar a utilização de superfícies de compensação de erro geradas por 

interpolações determinísticas e geoestatísticas para o aumento da acurácia vertical 

dos MDEs oriundos do ASTER GDEM para o estado do Rio de Janeiro.  Para isso, 

foram utilizados como parâmetros de avaliação da acurácia vertical as diretrizes do 

Padrão de Exatidão Cartográfica dos Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD), 

estabelecidas pela Norma da Especificação Técnica para Aquisição de Dados 

Geoespaciais Vetoriais de Defesa da Força Terrestre (BRASIL, 2011).   

 

8.2. Materiais e Métodos 

 

8.2.1. Materiais 

 

Para o presente estudo, foram utilizados os seguintes materiais:  

 

• MDEs ASTER GDEM, com resolução espacial de 1 arco-segundo 

(aproximadamente 30 metros), no formato GeoTIF, referência geodésica o 

WGS84 associado ao modelo  geoidal EGM96; 

• 1.419 Pontos de Controle do projeto RJ25 (IBGE) com valores de altitudes 

ortométricas, em formato shape (shp), datum horizontal SIRGAS 2000 e 

datum vertical Imbituba (MAPGEO15), levantados em campo por 

receptor/antena GNSS pelo método de posicionamento relativo estático, 

rastreados a partir de pontos da rede fundamental do IBGE, onde o erro 

médio do ajustamento foi menor que 30 cm. 

 

Optou-se por não executar a compatibilização dos datuns verticais dos MDEs 

e dos Pontos de Controle, uma vez que Barros (2006) destaca que não foram 

detectadas maiores diferenças ao se comparar MDEs com a altitude ortométrica 
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referenciada em Imbituba com MDEs com altitudes referenciadas no WGS84 

(EGM96) na área de estudo, de forma que tais diferenças são, em média, de 0,54 

metros. 

 

8.2.2. Métodos 

 

A metodologia do presente estudo foi dividida em seis etapas (Figura 8.1). A 

primeira etapa consiste na seleção dos pontos de controle, que foram divididos em 

dois conjuntos: um conjunto, que foi denominado de Pontos de Controle para 

Correção, foi utilizado na correção dos MDEs por meio da metodologia proposta 

nesse trabalho, e o outro conjunto, que foi denominado Pontos de Controle para 

Avaliação, foi utilizado na avaliação com base no PEC-PCD dos MDEs corrigidos.  

A segunda etapa consiste no cálculo da diferença aritmética entre as altitudes 

medidas para cada Ponto de Controle para Correção e as altitudes do pixel que seja 

seu correspondente geoespacial no MDE, de forma que tal valor seja atribuído a 

cada um dos Pontos de Controle para Correção.  

A terceira etapa consiste na interpolação de tais diferenças por meio de dois 

interpoladores determinísticos, Triangulação com Interpolação Linear (TIL) e o 

Inverso da Distância Ponderada (Inverse Distance Weighting - IDW), e um 

interpolador geoestatístico, a Krigagem Ordinária, resultando assim nas 

denominadas superfícies de compensação de erro com resolução espacial de 1 

arco-segundo (aproximadamente 30 metros), mesma resolução espacial do MDE 

ASTER GDEM. Também foi criada uma superfície de compensação de erro com um 

valor constante correspondente a média aritmética das diferenças altimétricas entre 

cada Ponto de Controle para Correção e as altitudes do pixel que seja seu 

correspondente geoespacial no MDE, esse método foi denominado nesse estudo 

como Deslocamento Vertical Constante (DVC).  

A quarta etapa consiste na validação cruzada das interpolações e a quinta 

etapa corresponde ao processo de correção do MDE por meio de álgebra de mapas, 

no qual as superfícies de compensação de erro foram somadas ao MDE ASTER 

GDEM.  

Por fim, os MDEs corrigidos por cada uma das superfícies geradas foram 

avaliados segundo o critério da PEC-PCD em relação à sua acurácia vertical para as 
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escalas 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000, tendo como base os Pontos de Controle 

para Avaliação. 

  

 

Figura 8.1 - Fluxograma dos procedimentos executados. 

 
8.2.2.1. Seleção dos pontos de controle para correção e dos pontos de controle 
para avaliação 
 

Para a divisão dos pontos de controle em dois conjuntos: Pontos de Controle 

para Correção e Pontos de Controle para Avaliação, foi elaborado um grid com 

células de 11 km x 11 km cobrindo toda a área de estudo. O tamanho das células do 

grid foi escolhido por meio de vários testes com tamanhos diferentes, de forma que o 

tamanho de 11 km x 11 km foi o que obteve melhores resultados para a separação 

dos pontos de controle. Nas células que continham mais de um ponto de controle, foi 

selecionado um ponto para fazer parte do conjunto de Pontos de Controle para 

Avaliação. Dessa forma, os demais pontos de controle passaram a fazer parte do 

conjunto de Pontos de Controle para Correção. Tal metodologia garantiu uma boa 

representatividade espacial dos dois conjuntos de pontos de controle. Como 

resultado foi obtido 1015 pontos para o conjunto de Pontos de Controle para 

Correção e 403 pontos para o conjunto de Pontos de Controle para Avaliação 

(Figura 8.2). 
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Figura 8.2 - Pontos de Controle para Correção e Pontos de Controle para Avaliação. 

 
8.2.2.2. Cálculo da diferença entre as altitudes dos Pontos de Controle e do 
MDE 
 

Para cada ponto do conjunto de Pontos de Controle para Correção foi 

calculada a diferença da altitude calculada a partir dos valores registrados por 

receptor/antena GNSS no ponto com a altitude do pixel do MDE que correspondesse 

à localização geoespacial de tal ponto (Equação 8.1).  

 

                                                            (8.1) 

 

Onde,    é a altitude calculada a partir dos valores registrados por 

receptor/antena GNSS em um ponto específico do conjunto de Pontos de Controle 

para Correção,    é a altitude do pixel do MDE que corresponde à localização 

geoespacial de tal ponto e     é a diferença entre essas duas altitudes. Dessa 

forma, para cada ponto do conjunto de Pontos de Controle para Correção foi 

atribuído um valor referente a essa diferença.  
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8.2.2.3 Interpolações das superfícies de compensação de erro 

 

Antes das interpolações das superfícies de compensação de erro, foi 

realizada uma análise exploratória dos dados com o intuito de identificar a existência 

de outliers. Contudo, não foi identificado nenhum valor de diferença entre as 

altitudes dos Pontos de Controle para Correção e do MDE que possa ser 

considerado outlier. 

 

8.2.2.3.1. Deslocamento Vertical Constante – DVC 

 

O método DVC consistiu na criação de uma superfície de compensação de 

erro com um valor constante para toda a área de estudo referente à média das 

diferenças altimétricas entre cada Ponto de Controle para Correção e as altitudes do 

pixel que seja seu correspondente geoespacial no MDE. Tal procedimento também 

foi realizado por Elmiro et al. (2008), utilizando a equação 8.2:   

 

     
 

 
∑         

 
                                               (8.2) 

 

Onde,    é a altitude calculada a partir dos valores registrados por 

receptor/antena GNSS em um ponto específico do conjunto de Pontos de Controle 

para Correção,    é a altitude do pixel do MDE que corresponde à localização 

geoespacial de tal ponto, N é o número total de Pontos de Controle para Correção e 

     é o valor utilizado para a criação da superfície de compensação de erro pelo 

método DVC.   

O valor de      calculado para o presente estudo foi de -1,699. 

 

8.2.2.3.2. Triangulação com Interpolação Linear – TIL 

 

A TIL consiste na criação de uma malha triangular irregular baseado no 

algoritmo de Delaunay, que estabelece que os vértices dos triângulos devam ser os 

pontos amostrais, que no presente estudo são os Pontos de Controle para Correção. 

Os pontos amostrais são conectados de maneira que nenhuma borda do triângulo 

possa ser cruzada por outros triângulos. O resultado são blocos formados por faces 
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triangulares, no qual cada triângulo define um plano no seu interior, de forma que os 

valores de dentro desse plano sejam estimados com base nos três pontos amostrais 

que formam os vértices desse triângulo.  Mais detalhes sobre tal método podem ser 

encontrados em Burrough & Mcdonnell (1998), Shewchuk (1999), Câmara et al. 

(2001) e Erxleben et al. (2002). 

Essa malha triangular foi então convertida para uma malha regular por 

interpolação linear, originando a superfície de compensação de erro pelo método 

TIL. 

 

8.2.2.3.3. Inverso da Distância Ponderada – IDW 

 

O IDW parte da premissa de que os locais mais próximos são mais 

semelhantes do que os pontos mais distantes. Dessa forma, para estimar os valores 

de qualquer posição não medida, a influência de cada ponto amostral é ponderada 

em função da distância para essa posição, ou seja, quanto mais distante o ponto da 

posição a ser estimada, menor é sua influência (BURROUGH & MCDONNELL, 

1998; EL-SHEIMY et al., 2005).  

Três parâmetros são necessários para esse interpolador: o número mínimo e 

máximos de amostras a serem consideradas na interpolação e a potência da função 

(MARCUZZO et al., 2011). Nesse trabalho, esses parâmetros foram escolhidos a 

partir de vários testes, de forma, que os valores que apresentaram melhores 

resultados na validação cruzada foram os utilizados para gerar a superfície de 

compensação de erro pelo método IDW (Tabela 8.1). 

 

Tabela 8.1 – Valores utilizados para cada parâmetro do interpolador IDW. 

Número Máximo de Amostras  Número Mínimo de Amostras  Potência da Função  

10 5 1 

 

A equação 8.3 demonstra como foi calculado o valor estimado para cada 

localização da superfície de compensação de erro pelo método IDW:  
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∑ (
    

   
 ) 

   

∑ (
 

   
 ) 

   

                                                 (8.3) 

 

Onde,      é o valor interpolado para a localização  ;      é o valor da diferença 

entre a altitude calculada a partir dos valores registrados por receptor/antena GNSS 

no ponto   do conjunto de Pontos de Controle para Correção e a altitude do pixel do 

MDE que corresponde à localização geoespacial de tal ponto;     é a distância entre 

o ponto   e a localização  ;   é o número de amostras utilizadas e   é a potência da 

função utilizada como parâmetro. 

 

8.2.2.3.4. Krigagem Ordinária 

 

Os métodos determinísticos de interpolação possuem limitações na 

ponderação da variabilidade espacial ao não considerarem a continuidade espacial 

do fenômeno e a possibilidade de anisotropia do mesmo (CAMARGO, 1998; VIEIRA, 

2000). A krigagem surge na tentativa se superar tais limitações, de forma que sua 

aplicabilidade pressupõe uma análise espacial prévia do fenômeno a ser interpolado 

(VIEIRA, 2000).    

Dos diversos tipos de krigagem, Yamamoto & Landim (2013) destacam como 

as mais utilizadas: a krigagem simples, que assume que a média seja 

estatisticamente constante para toda a área; e a krigagem ordinária, que considera 

que a média seja flutuante por toda a área. No caso do presente estudo, foi utilizada 

a krigagem ordinária.  

A primeira etapa para a utilização adequada da krigagem é a análise 

exploratória dos dados com o intuito de identificar a existência de outliers e/ou 

tendências (GUIMARÃES, 2004; VILELA, 2004). No presente estudo, os dados já 

foram analisados e foi descartada a existência de outliers, de forma que primeira 

etapa para a krigagem consistiu na construção e interpretação de gráficos de 

tendência.  

A segunda etapa consiste na construção do semivariograma experimental, 

que é considerado a ferramenta básica para a krigagem, uma vez que possibilita 

representar quantitativamente a variação de um fenômeno regionalizado no espaço 
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(CAMARGO et al., 2004). O semivariograma expressa a dependência espacial 

através da medida da variância dos valores amostrais, separados por uma distância 

(WANDERLEY, et al., 2012). O semivariograma pode ser calculado para várias 

direções, no intuito de verificar a ocorrência ou não de anisotropia do fenômeno. 

Para o cálculo do semivariograma, é utilizada a equação (8.4): 

 

     
 

     
∑                  

                                 (8.4) 

 

Onde,      é a semivariância amostral que depende de  ;   é distância entre duas 

amostras;      é o número de amostrais que estão distanciadas no máximo pela 

distância  ;       valor medido na amostra   ; e         valor medido na amostra 

distanciada   de   .  

De acordo com Vieira (2000), se espera que a variância aumente com a 

distância h até um valor máximo, onde ela se estabilizará. O ponto de estabilização 

do semivariograma é denominado de patamar e a partir desse ponto não há mais 

dependência espacial entre as amostras. A distância onde se atinge o patamar é 

chamada de alcance, que consiste na distância em que as amostras ainda são 

dependentes espacialmente. Há também uma variância aleatória próxima ao ponto 

amostral que é denominado de efeito pepita. 

A terceira etapa para a krigagem ordinária diz respeito ao ajuste do 

semivariograma experimental por meio de modelos teóricos. Um bom ajuste nessa 

etapa é fundamental para bons resultados provenientes da krigagem, uma vez que o 

modelo do semivariograma ajustado é o que vai definir os pesos a serem associados 

a cada uma das amostras para a interpolação em cada ponto não medido na área 

de estudo (VILELA, 2004; SANTOS, 2010; WANDERLEY et al., 2012; YAMAMOTO 

& LANDIM, 2013).  

 A ultima etapa consiste na interpolação por krigagem ordinária, que foi então 

realizada através da equação (8.5): 

 

     ∑       
 
                                                 (8.5) 
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Onde,      é o valor interpolado para a localização  ;      é o valor da diferença 

entre a altitude calculada a partir dos valores registrados por receptor/antena GNSS 

no ponto   do conjunto de Pontos de Controle para Correção e a altitude do pixel do 

MDE que corresponde à localização geoespacial de tal ponto; e    o peso atribuído 

ao ponto i para a interpolação da localização  . 

 

8.2.2.4. Validação cruzada 

 

Qualquer que seja o método de estimação/interpolação, sempre existirá níveis 

de incertezas inerentes ao processo, que podem estar relacionadas às hipóteses 

assumidas ou mesmo aos parâmetros utilizados na modelagem (SANTOS, 2010).  

A validação cruzada é um método para quantificar tal incerteza, de forma que 

a mesma consiste na estimativa de cada ponto amostral, como se o mesmo não 

existisse no conjunto amostral utilizado no processo de estimação/interpolação. No 

final deste procedimento, se têm para cada ponto amostral seu valor real e seu valor 

estimado, caso o mesmo não fizesse parte do conjunto amostral. A partir desses 

dados, é possível realizar inúmeras análises estatísticas para avaliar o método de 

estimação/interpolação utilizado (VIEIRA, 2000; SANTOS, 2010; SANTANA & 

SANTOS, 2016). 

Nesse estudo, todos os métodos de interpolação das superfícies de 

compensação de erro foram avaliados pela validação cruzada, com exceção do 

método DVC. Sendo assim, duas formas de avaliar os resultados da validação 

cruzada foram utilizadas: a primeira forma consiste na construção de gráfico de 

dispersão dos valores estimados versus os valores reais dos pontos amostrais, de 

forma que quanto mais próximo de 45º estiver a linha de tendência do gráfico em 

relação ao eixo x, melhores foram os resultados obtidos na validação cruzada; a 

segunda forma foi por meio do cálculo do erro médio quadrático (EMQ) (Equação 

8.6), de forma que quanto menor o EMQ, melhores foram os resultados obtidos na 

validação cruzada. 

 

    √
∑          

   
                                                (8.6) 
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Onde,    é o valor estimado para cada ponto amostral;    é o valor real para cada 

ponto amostral e   é o número total de pontos amostrais. 

 

8.2.2.5. Correção do MDE por álgebra de mapas 

 

Uma vez obtidas as superfícies de compensação de erro por cada método de 

interpolação utilizado (DVC, TIL, IDW e Krigagem Ordinária), cada uma das mesmas 

foram somadas, por álgebra de mapas, ao MDE ASTER GDEM original, resultando 

nos MDEs corrigidos.  

 

8.2.2.6. Avaliação da acurácia vertical dos MDEs corrigidos 

 

Cada MDE corrigido foi avaliado com base no PEC-PCD (BRASIL, 2011) para 

as escalas 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000. O PEC-PCD utiliza como parâmetros 

de avaliação: a tolerância vertical (TV), que consiste em 90% dos valores das 

variações entre a altitude dos pixels do MDE corrigido e altitudes medidas nos 

Pontos de Controle para Avaliação correspondentes espacialmente a tais pixels 

estarem dentro de um limite definido; e o EMQ, calculado pela equação (8.7): 

 

    √
∑               

   
                                           (8.7) 

 

Onde,      é altitude de cada pixel do MDE corrigido;       é a altitude medida nos 

Ponto de Controle para Avaliação correspondente espacialmente a tal pixel e   é o 

número total de Ponto de Controle para Avaliação.  

Segundo o PEC-PCD, os MDEs podem ser classificados em quatro classes: 

A, B, C e D. Para a classe A, 90% das variações entre as altitudes do MDE e as 

altitudes de pontos de controle devem ser de até 0,27 vezes a equidistância entre as 

curvas-de-nível e o EMQ deve ser de até um sexto desta equidistância. Para a 

classe B, 90% das variações entre as altitudes do MDE e as altitudes de pontos de 

controle devem ser de até metade da equidistância entre as curvas-de-nível e o 

EMQ deve ser de até um terço desta equidistância. Para a classe C, 90% das 

variações entre as altitudes do MDE e as altitudes de pontos de controle devem ser 
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de até três quintos da equidistância entre as curvas-de-nível e o EMQ deve ser de 

até dois quintos desta equidistância. Para a classe D, 90% das variações entre as 

altitudes do MDE e as altitudes de pontos de controle devem ser de até três quartos 

da equidistância entre as curvas-de-nível e o EMQ deve ser de até a metade desta 

equidistância (Tabela 8.2). 

 

Tabela 8.2 - Limiares de TV e do EMQ para cada classe do PEC-PCD para as escalas 1:50.000, 
1:100.000 e 1:250.000. 

Escala Classe A B C D 

1:50.000 
TV 5,5m 10m 12m 15m 

EMQ 3,33m 6,7m 8m 10m 

1:100.000 
TV 13,7m 25m 30m 37,5m 

EMQ 8,33m 16,7m 20m 25m 

1:250.000 
TV 27m 50m 60m 75m 

EMQ 16,67m 33,3m 40m 50m 

 

Para compreender melhor as características de acurácia vertical de cada 

MDE corrigido, também foram calculadas estatísticas descritivas das diferenças 

relativas e absolutas entre a altitude dos pixels do MDE corrigido e altitudes medidas 

nos Pontos de Controle para Avaliação correspondentes espacialmente a tais pixels: 

valor mínimo e valor máximo, primeiro e terceiro quartis; mediana; média; e desvio 

padrão. 

 

8.3. Resultados 

 

8.3.1. Avaliação da acurácia vertical do MDE ASTER GDEM 

 

Para fins de comparação dos resultados obtidos para a correção do MDE 

ASTER GDEM original a partir das diferentes superfícies de compensação de erro 

elaboradas, o MDE ASTER GDEM original foi avaliado quanto a sua acurácia 

vertical para as escalas 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000 com base na PEC-PCD. 

Para isso, foram utilizados os Pontos de Controle para Avaliação, ou seja, o mesmo 

conjunto de pontos utilizados para avaliar a acurácia vertical dos MDEs corrigidos.   

O EMQ obtido para o MDE ASTER GDEM original foi de 7,66 e os resultados 

para a TV podem ser observados na Tabela 8.3. Dessa forma, o MDE ASTER 
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GDEM original analisado obteve, segundos os critérios da PEC-PCD, classe D para 

a escala 1:50.000 e classe A para as escalas 1:100.000 e 1:250.000. 

 

Tabela 8.3 – Valores de TV do MDE ASTER GDEM original para as escalas 1:50.000, 1:100.000 e 
1:250.000. 

Classe PEC-
PCD 

1:50.000 (%) 1:100.000 (%) 1:250.000 (%) 

A 56,18 92,30 99,72 

B 84,13 99,74 100,00 

C 89,48 99,98 100,00 

D 94,79 100,00 100,00 

- 5,21 0,00 0,00 

 

A Tabela 8.4 apresenta as estatísticas descritivas das diferenças relativas e 

absolutas entre os valores altimétricos do MDE ASTER GDEM e os valores 

altimétricos dos Pontos de Controle para Avaliação correspondentes. Tais resultados 

consistem em mais um parâmetro de comparação dos resultados obtidos por cada 

um dos métodos de correção do MDE ASTER GDEM original a partir das diferentes 

superfícies de compensação de erro elaboradas. 

 

Tabela 8.4 - Estatística descritiva das diferenças relativas e absolutas entre os valores altimétricos do 
MDE ASTER GDEM e os Pontos de Controle para Avaliação correspondentes. 

ASTER GDEM (Original) Diferença Relativa Diferença Absoluta 

Média 1,31 5,82 

Valor Mínimo -23,18 0,01 

Valor Máximo 31,84 31,84 

1º Quartil -3,09 2,25 

Mediana 1,53 4,58 

3° Quartil 5,94 8,18 

Desvio Padrão 7,35 4,76 

 

8.3.2. Deslocamento Vertical Constante – DVC 

 

O DVC é um método simples de correção de MDE, tendo um menor custo 

computacional e sendo o método que exige menor esforço geral para a sua 

elaboração. Contudo, é um método limitado, pois só permite correções uniformes 

nos MDEs, uma vez que não leva em consideração a variação espacial desigual dos 

erros por toda a área de estudo. 

Por se tratar de um método de correção de MDE com base em valores 

constantes, a validação cruzada não se aplica como forma de avaliação da correção 
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do MDE pelo método DVC. Dessa forma, para o método DVC, só foi realizada a 

avaliação da acurácia vertical do MDE corrigido com base na PEC-PCD como forma 

de avaliação da eficiência de tal método na correção do MDE ASTER GDEM para a 

área de estudo.  

O EMQ obtido para o MDE ASTER GDEM corrigido pelo método DVC foi de 

7,29 e os resultados para a TV podem ser observados na Tabela 8.5. Dessa forma, 

o MDE ASTER GDEM corrigido pelo método DVC obteve, segundos os critérios da 

PEC-PCD, classe D para a escala 1:50.000 e classe A para as escalas 1:100.000 e 

1:250.000. 

 

Tabela 8.5 – Valores de TV do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método DVC para as escalas 
1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000. 

Classe PEC-
PCD 

1:50.000 (%) 1:100.000 (%) 1:250.000 (%) 

A 61,78 92,55 100,00 

B 85,60 99,75 100,00 

C 88,58 100,00 100,00 

D 93,79 100,00 100,00 

- 6,21 0,00 0,00 

 

A Tabela 8.6 apresenta as estatísticas descritivas das diferenças relativas e 

absolutas entre os valores altimétricos do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método 

DVC e os valores altimétricos dos Pontos de Controle para Avaliação 

correspondentes. 

 

Tabela 8.6 - Estatística descritiva das diferenças relativas e absolutas entre os valores altimétricos do 
MDE ASTER GDEM corrigido pelo método DVC e os Pontos de Controle para Avaliação 
correspondentes. 

ASTER GDEM (DVC) Diferença Relativa Diferença Absoluta 

Média -0,45 5,49 

Valor Mínimo -24,88 0,01 

Valor Máximo 33,14 33,14 

1º Quartil -4,56 1,92 

Mediana -0,24 4,37 

3° Quartil 4,00 7,53 

Desvio Padrão 7,30 4,79 

 

Ainda que o método DVC de correção do MDE consista em um método trivial 

e utilize premissas simplórias, o mesmo alcançou algumas melhoras na acurácia 

vertical do MDE ASTER GDEM para a área de estudo. No que se refere ao EMQ, 

teve uma melhora de 0,37, reduzindo de 7,66 para 7,29, o que corresponde a uma 
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diminuição de cerca de 5%. Em relação à TV, destaca-se que os percentuais de 

pontos na classe A aumentaram em todas as escalas analisadas (1:50.000, 

1:100.000 e 1:250.000).  

As estatísticas descritivas das diferenças relativas e absolutas entre os 

valores altimétricos do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método DVC e os Pontos 

de Controle para Avaliação correspondentes também registraram uma pequena 

melhora do MDE corrigido para o MDE original. O valor médio das diferenças 

absolutas diminui de 5,82 para 5,49 e o desvio padrão das diferenças relativas 

diminuiu de 7,35 para 7,30. Contudo, o valor de desvio padrão para as diferenças 

absolutas aumentou de 4,76 para 4,79.   

 

8.3.3. Triangulação com Interpolação Linear – TIL 

 

A superfície de compensação de erro pelo método TIL é apresentada na 

Figura 8.3. Vale reforçar que tal superfície de compensação de erro é limitada pela 

extensão espacial dos pontos amostrais, de forma que a mesma não preenche toda 

a borda nordeste da área de estudo. 

 
Figura 8.3 - Superfície de compensação de erro pelo método TIL. 
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A superfície de compensação de erro gerada pelo método TIL possui valores 

variando de -17,61 a 17,18, uma média de -0,87 e um desvio padrão de 5,87. A 

avaliação por validação cruzada obteve um EMQ de 6,16 e o gráfico de dispersão 

gerado pode ser observado na Figura 8.4. 

 
Figura 8.4 - Gráfico de dispersão da validação cruzada para a superfície de compensação de erro 

pelo método TIL 
A avaliação da acurácia vertical do MDE corrigido pelo método TIL com base 

na PEC-PCD obteve um EMQ de 6,48 e os resultados para a TV podem ser 

observados na Tabela 8.7. Dessa forma, o MDE ASTER GDEM corrigido pelo 

método TIL obteve, segundos os critérios da PEC-PCD, classe C para a escala 

1:50.000 e classe A para as escalas 1:100.000 e 1:250.000. 

 

Tabela 8.7 – Valores de TV do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método TIL para as escalas 
1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000. 

Classe PEC-
PCD 

1:50.000 (%) 1:100.000 (%) 1:250.000 (%) 

A 66,75 95,72 100,00 

B 87,40 100,00 100,00 

C 91,93 100,00 100,00 

D 97,97 100,00 100,00 

- 2,03 0,00 0,00 

 

A Tabela 8.8 apresenta as estatísticas descritivas das diferenças relativas e 

absolutas entre os valores altimétricos do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método 

TIL e os valores altimétricos dos Pontos de Controle para Avaliação 

correspondentes. 
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Tabela 8.8 - Estatística descritiva das diferenças relativas e absolutas entre os valores altimétricos do 
MDE ASTER GDEM corrigido pelo método TIL e os Pontos de Controle para Avaliação 
correspondentes. 

ASTER GDEM (TIL) Diferença Relativa Diferença Absoluta 

Média 0,25 4,97 

Valor Mínimo -22,54 0,03 

Valor Máximo 21,24 22,54 

1º Quartil -3,48 1,92 

Mediana -0,04 3,73 

3° Quartil 4,37 7,24 

Desvio Padrão 6,47 4,15 

 

O método TIL alcançou significativas melhoras na acurácia vertical do MDE 

ASTER GDEM para a área de estudo. No que se refere ao EMQ, teve uma melhora 

de 1,18, reduzindo de 7,66 para 6,48, o que corresponde a uma diminuição de cerca 

de 15,4%. Em relação à TV, destaca-se que os percentuais de pontos na classe A 

aumentaram em todas as escalas analisadas (1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000), 

assim como os percentuais acumulados das classes B e C aumentaram nas escalas 

1:50.000 e 1:100.000, o que fez o MDE corrigido pelo método TIL alcançar a classe 

C da PEC-PCD para a escala 1.50.000.  

As estatísticas descritivas das diferenças relativas e absolutas entre os 

valores altimétricos do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método TIL e os Pontos 

de Controle para Avaliação correspondentes também registraram uma melhora 

significante do MDE corrigido para o MDE original. O valor médio das diferenças 

absolutas diminui de 5,82 para 4,97, os valores máximos também diminuíram de 

31,84 para 22,54 e o desvio padrão das diferenças relativas e absolutas diminuiu, 

respectivamente, de 7,35 para 6,47 e de 4,76 para 4,15.   

   

8.3.4. Inverso da Distância Ponderada – IDW 

 

O IDW é um interpolador que generaliza a ideia de média móvel local, de 

forma que a densidade do fenômeno tenda a variar localmente de maneira suave, 

sem descontinuidades abruptas. Contudo, essa suavização depende diretamente 

dos pontos amostrais utilizados para a interpolação, pois se existirem duas amostras 

próximas com valores discrepantes, a superfície torna-se pouco suavizada. Dessa 

forma, a superfície de compensação de erro gerada pelo método IDW (Figura 8.5) 

possui uma maior suavização, com descontinuidades menos abruptas do que a 

superfície de compensação de erro gerada pelo método TIL (Figura 8.3). 
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A superfície de compensação de erro gerada pelo método IDW possui valores 

variando de -15,95 a 14,14, média de -0,89 e um desvio padrão de 4,07. A avaliação 

por validação cruzada obteve um EMQ de 5,76 e o gráfico de dispersão gerado pode 

ser observado na Figura 8.6.   

 
Figura 8.5 - Superfície de compensação de erro pelo método IDW. 

 

 
Figura 8.6 - Gráfico de dispersão da validação cruzada para a superfície de compensação de erro 

pelo método IDW. 
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A avaliação da acurácia vertical do MDE corrigido pelo método IDW com base 

na PEC-PCD obteve um EMQ de 6,04 e os resultados para a TV podem ser 

observados na Tabela 8.9. Dessa forma, o MDE ASTER GDEM corrigido pelo 

método IDW obteve, segundos os critérios da PEC-PCD, classe C para a escala 

1:50.000 e classe A para as escalas 1:100.000 e 1:250.000. 

 

Tabela 8.9 – Valores de TV do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método IDW para as escalas 
1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000. 

Classe PEC-
PCD 

1:50.000 (%) 1:100.000 (%) 1:250.000 (%) 

A 69.00 96,25 100,00 

B 89,5 100,00 100,00 

C 94,75 100,00 100,00 

D 97,25 100,00 100,00 

- 2,75 0,00 0,00 

 

A Tabela 8.10 apresenta as estatísticas descritivas das diferenças relativas e 

absolutas entre os valores altimétricos do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método 

IDW e os valores altimétricos dos Pontos de Controle para Avaliação 

correspondentes. 

 

Tabela 8.10 - Estatística descritiva das diferenças relativas e absolutas entre os valores altimétricos 
do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método IDW e os Pontos de Controle para Avaliação 
correspondentes. 

ASTER GDEM (IDW) Diferença Relativa Diferença Absoluta 

Média 0,37 4,56 

Valor Mínimo -20-27 0,02 

Valor Máximo 18,05 20,27 

1º Quartil -2,79 1,73 

Mediana -0,35 3,31 

3° Quartil 3,78 6,48 

Desvio Padrão 6,02 3,95 

 

Assim como o método TIL, o método IDW alcançou significativas melhoras na 

acurácia vertical do MDE ASTER GDEM para a área de estudo. No que se refere ao 

EMQ, teve uma melhora de 1,62, reduzindo de 7,66 para 6,04, o que corresponde a 

uma diminuição de cerca de 21,15%. Em relação à TV, destaca-se que os 

percentuais de pontos na classe A aumentaram em todas as escalas analisadas 

(1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000), assim como os percentuais acumulados das 

classes B e C aumentaram nas escalas 1:50.000 e 1:100.000, o que fez o MDE 

corrigido pelo método IDW alcançar a classe C da PEC-PCD para a escala 1:50.000. 
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As estatísticas descritivas das diferenças relativas e absolutas entre os 

valores altimétricos do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método IDW e os Pontos 

de Controle para Avaliação correspondentes também registraram uma melhora 

significante do MDE corrigido para o MDE original. O valor médio das diferenças 

absolutas diminui de 5,82 para 4,56, os valores máximos também diminuíram de 

31,84 para 20,27 e o desvio padrão das diferenças relativas e absolutas diminuiu, 

respectivamente, de 7,35 para 6,02 e de 4,76 para 3,95.   

 

8.3.5. Krigagem Ordinária 

 

Por se tratar de um método mais robusto de interpolação, a krigagem 

necessita de algumas etapas para a sua execução ótima. Uma dessas etapas 

consiste na análise espacial prévia do fenômeno a ser interpolado. A primeira etapa 

da análise espacial prévia consistiu na análise exploratória dos dados visando 

identificar outliers, de forma que não foram encontrados outliers no conjunto 

amostral utilizado para a criação das superfícies de compensação de erro. Porém, 

outra etapa importante da análise espacial prévia é a identificação de tendências nos 

dados do conjunto amostral por meio da construção e interpretação do gráfico de 

tendência (Figura 8.7). 

 

 
Figura 8.7 - Gráfico de tendência dos dados do conjunto amostral utilizado para a criação das 

superfícies de compensação de erro. 

 

Analisando a Figura 8.7, fica evidente a presença de uma tendência de 

primeira ordem nos dados do conjunto amostral utilizado para a criação das 

superfícies de compensação de erro. Uma vez que tal tendência é constatada, a 

mesma é eliminada para o processo de krigagem ordinária, ou seja, é feito um ajuste 
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de polinômios para remover a tendência e a krigagem ordinária é realizada com 

base nos resíduos. 

Uma vez já realizada a análise exploratória dos dados em busca de outliers e 

a análise de tendência, a etapa seguinte consiste na construção do semivariograma 

experimental. Dessa forma, com o objetivo de verificar a existência ou não de 

anisotropia nos dados, foi construído semivariogramas nas direções: N-S (0°), SW-

NE(45º), E-W (90º) e NW-SE (135º). Tais semivariogramas demonstraram que as 

diferenças entre as altitudes dos Pontos de Controle para Correção e do MDE 

possuem padrões de dependência espacial muito semelhantes em todas as 

direções, se tratando assim de um fenômeno isotrópico. Portanto, foi utilizado 

somente um semivariograma para a krigagem, o denominado semivariograma 

omnidirecional.  

O semivariograma foi modelado de forma que apresentasse o melhor ajuste à 

realidade e o melhor resultado da validação cruzada. O modelo teórico que melhor 

se adequou ao modelo experimental foi o stable, que consiste em uma combinação 

do modelo exponencial e do modelo gaussiano. O modelo stable possui um 

parâmetro, que varia de 0 a 2, de forma que quanto mais próximo de 0, o modelo 

resultante mais se aproxima do modelo exponencial, e quanto mais próximo de 2, o 

modelo resultante mais se assemelha ao modelo gaussiano. Dessa forma, os 

valores aplicados para a configuração do semivariograma omnidirecional 

experimental e do modelo ajustado utilizados nesse estudo (Figura 8.8) são 

apresentados na Tabela 8.11. 

 

 
Figura 8.8 - Semivariograma omnidirecional experimental e modelo ajustado. 
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Tabela 8.11 - Valores aplicados para a modelagem do semivariograma omnidirecional experimental 
utilizado nesse estudo. 

Parâmetros Valor 

Efeito Pepita 1,8541 m² 

Patamar 32,6687 m² 

Alcance 0,1072º 

Parâmetro (Stable) 0,4110 

 

A Figura 8.9 apresenta a superfície de compensação de erro gerada pelo 

método de Krigagem Ordinária, que, assim como a superfície de compensação de 

erro gerada pelo método IDW (Figura 8.5), possui uma maior suavização do que a 

superfície de compensação de erro gerada pelo método TIL (Figura 8.3), ainda que 

em menor intensidade. 

A superfície de compensação de erro gerada pelo método da Krigagem 

Ordinária possui valores variando de -14,14 a 14,54, média de -0,87 e um desvio 

padrão de 4,40. A avaliação por validação cruzada obteve um EMQ de 5,70 e o 

gráfico de dispersão gerado pode ser observado na Figura 8.10. 

 

 
Figura 8.9 - Superfície de compensação de erro pelo método da Krigagem Ordinária. 
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Figura 8.10 - Gráfico de dispersão da validação cruzada para a superfície de compensação de erro 

pelo método da Krigagem Ordinária. 

 

A avaliação da acurácia vertical do MDE corrigido pelo método da Krigagem 

Ordinária com base na PEC-PCD obteve um EMQ de 5,93 e os resultados para a TV 

podem ser observados na Tabela 8.12. Dessa forma, o MDE ASTER GDEM 

corrigido pelo método de Krigagem Ordinária obteve, segundos os critérios da PEC-

PCD, classe B para a escala 1:50.000 e classe A para as escalas 1:100.000 e 

1:250.000. 

 

Tabela 8.12 – Valores de TV do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método da Krigagem Ordinária 
para as escalas 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000. 

Classe PEC-
PCD 

1:50.000 (%) 1:100.000 (%) 1:250.000 (%) 

A 67,5 96,50 100,00 

B 90,25 100,00 100,00 

C 95,75 100,00 100,00 

D 97,5 100,00 100,00 

- 2,5 0,00 0,00 

 

A Tabela 8.13 apresenta as estatísticas descritivas das diferenças relativas e 

absolutas entre os valores altimétricos do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método 

da Krigagem Ordinária e os valores altimétricos dos Pontos de Controle para 

Avaliação correspondentes. 
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Tabela 8.13 - Estatística descritiva das diferenças relativas e absolutas entre os valores altimétricos 
do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método da Krigagem Ordinária e os Pontos de Controle para 
Avaliação correspondentes. 

ASTER GDEM (KO) Diferença Relativa Diferença Absoluta 

Média 0,33 4,48 

Valor Mínimo -19,73 0,04 

Valor Máximo 18,86 19,73 

1º Quartil -2,94 1,52 

Mediana 0,50 3,33 

3° Quartil 4,01 6,38 

Desvio Padrão 5,93 3,89 

 

Assim como os métodos anteriores, o método da Krigagem Ordinária 

alcançou significativas melhoras na acurácia vertical do MDE ASTER GDEM para a 

área de estudo. No que se refere ao EMQ, teve uma melhora de 1,73, reduzindo de 

7,66 para 5,93, o que corresponde a uma diminuição de cerca de 22,6%. Em relação 

à TV, destaca-se que os percentuais de pontos na classe A aumentaram em todas 

as escalas analisadas (1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000), assim como os 

percentuais acumulados das classes B e C aumentaram nas escalas 1:50.000 e 

1:100.000, o que fez o MDE corrigido pelo método de krigagem Ordinária alcançar a 

classe B da PEC-PCD para a escala 1:50.000. 

As estatísticas descritivas das diferenças relativas e absolutas entre os 

valores altimétricos do MDE ASTER GDEM corrigido pelo método da Krigagem 

Ordinária e os Pontos de Controle para Avaliação correspondentes também 

registraram uma melhora significante do MDE corrigido para o MDE original. O valor 

médio das diferenças absolutas diminui de 5,82 para 4,46, os valores máximos 

também diminuíram de 31,84 para 19,73 e o desvio padrão das diferenças relativas 

e absolutas diminuiu, respectivamente, de 7,35 para 5,93 e de 4,76 para 3,89.  

 

8.3.6. Comparação entre os métodos DVC, TIL, IDW e Krigagem Ordinária 

 

Com finalidade de avaliar se há diferenças significativas entre os MDEs 

corrigidos pelas superfícies de compensação de erros obtidas, foi realizada uma 

análise de variância das diferenças altimétricas entre os pontos de controle para 

avaliação e seus pixels correspondentes em cada um dos quatro MDEs corrigidos. A 

tabela 8.14 apresenta os resultados de tal análise de variância, demonstrando que 

não diferenças significativas entre os MDEs.  
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A figura 8.11 demonstra que há uma grande sobreposição da distribuição dos 

valores das diferenças entre os quatro MDEs corrigidos e os pontos de controle para 

validação, reforçando o resultado obtido na análise de variância.  

 

Tabela 8.14 – Análise de variância das diferenças altimétricas entre pontos de controle par avaliação 
e os MDEs corrigidos 

 Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

Quadrado 
médio 

Estatística 
F 

Valor P 

Tratamento 3 181 60.418 
1.447 0.2273 

Resíduos 1584 66137 41.753 

 

 

Figura 8.11 - Gráficos boxplot das diferenças altimétricas entre pontos de controle para avaliação e os 
MDEs corrigidos. 

 

Ainda que os MDEs corrigidos pelos diferentes métodos de obtenção das 

superfícies de compensação não possuam diferenças significativas entre eles, os 

mesmos obtiveram diferentes resultados no que se refere a melhora da acurácia 

vertical. Fica evidente que as superfícies de compensação de erro obtidas pelos 

métodos DVC, TIL, IDW e Krigagem Ordinária foram eficientes na melhora da 

acurácia vertical do MDE ASTER GDEM, contudo, destaca-se que alguns métodos 

foram mais eficientes do que outros. Portanto, a comparação dos resultados é uma 

etapa importante para avaliar quais métodos obtiveram maior sucesso. 

O primeiro indicador a ser analisado é o resultado obtido na validação 

cruzada por cada método de interpolação utilizado na construção das superfícies de 

compensação de erro. Tal indicador não é aplicado ao método DVC, uma vez que o 

mesmo não consiste em um método de interpolação.  O EMQ resultante da validade 
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cruzada dos métodos TIL, IDW e Krigagem Ordinária (Tabela 8.15) evidenciam 

melhores resultados para o segundo e o terceiro, de forma que entre ambos a 

diferença é bem pequena. 

 

Tabela 8.15 – EMQ resultante da validade cruzada dos métodos TIL, IDW e Krigagem Ordinária. 

Superfície de Compensação de Erro EMQ - Validação Cruzada 

TIL 6,16 

IDW 5,76 

Krigagem Ordinária 5,70 

 

Os parâmetros utilizados para avaliar a acurácia vertical dos MDEs com base 

na PEC-PCD também são importantes indicadores da eficiência das superfícies de 

compensação de erros elaboradas. No que se refere ao EMQ dos MDEs corrigidos 

(Tabela 8.16), o MDE corrigido pelo método DVC foi o que obteve a melhora menos 

significativa, de forma que os demais métodos obtiveram melhoras mais relevantes, 

principalmente o método da Krigagem Ordinária. 

 

Tabela 8.16 – EMQ do MDE original e dos MDEs corrigidos. 

Superfície de Compensação de Erro EMQ 

Original 7,66 

DVC 7,29 

TIL 6,48 

IDW 6,04 

Krigagem Ordinária 5,93 

 

Em relação à TV (Tabela 8.17), todos os métodos de correção dos MDEs 

apresentaram melhora nos resultados. Mais uma vez o método DVC foi o que 

obteve a melhora menos significativa, seguido dos métodos TIL, IDW e de Krigagem 

Ordinária. Salienta-se que o método de Krigagem Ordinária foi o único a obter 

percentual superior a 90% para a classe B da escala 1:50.000, ainda que tenha 

obtido um percentual ligeiramente inferior ao método IDW para a classe A da mesma 

escala. 

Para as escalas 1:100.000 e 1:250.000, o MDEs originais e corrigidos 

obtiveram classe A da PEC-PCD. Porém para a escala 1:50.000, o MDE original e o 

MDE corrigido pelo método DVC obteve classe D da PEC-PCD, os MDEs corrigidos 

pelos métodos TIL e IDW obteve classe C e o MDE corrigido pelo método de 

Krigagem Ordinária obteve classe B. 
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Tabela 8.17 – Valores de TV dos MDEs ASTER GDEM original e corrigidos para as escalas 1:50.000, 
1:100.000 e 1:250.000. 

1:50.000 
Classe 

PEC-PCD 

MDE 
Original 

MDE - DVC MDE - TIL MDE - IDW 
MDE - 

Krigagem 
Ordinária 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

0 - 5,5 m A 56,18 61,78 66,75 69.00 67,5 

0 - 10 m B 84,13 85,60 87,40 89,50 90,25 

0 - 12 m C 89,48 88,58 91,93 94,75 95,75 

0 -15 m D 94,79 93,79 97,97 97,25 97,5 

> 15 m   5,21 6,21 2,03 2,75 2,50 

1:100.000 
Classe 

PEC-PCD 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

0 - 13,7 m A 92,30 92,55 95,72 96,25 96,5 

0 - 25 m B 99,74 99,75 100 100 100 

0 - 30 m C 99,98 100 100 100 100 

0 - 37,5 m D 100 100 100 100 100 

> 37,5 m   0 0 0 0 0 

1:250.000 
Classe 

PEC-PCD 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

Pts de 
Control. p/ 
Avaliação 

(%) 

0 - 27 m A 99,72 100 100 100 100 

0 - 50 m B 100 100 100 100 100 

0 - 60 m C 100 100 100 100 100 

0 - 75 m D 100 100 100 100 100 

> 75 m   0 0 0 0 0 

 

8.4. Considerações Finais 

 

A utilização das superfícies de compensação de erro foi eficiente no aumento 

da acurácia vertical do MDE ASTER GDEM original. Portanto, a metodologia 

empregada nesse estudo pode ser uma relevante alternativa para a melhora da 

acurácia vertical de MDEs, principalmente quando não se conhece detalhadamente 

a natureza e magnitude das fontes de erro dos mesmos. Contudo, vale destacar que 

é necessária uma amostragem adequada dos pontos de campo com informações de 

altitude levantadas com alta precisão.  

O DVC foi o método mais simples, exigindo um menor custo computacional e 

um menor esforço geral para sua elaboração, porém também é o método mais 

limitado, uma vez que não leva em consideração a variação espacial não uniforme 
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dos erros pela área de estudo. Dessa forma, o DVC foi o método que obteve a 

menor melhora da acurácia vertical do MDE.  

O TIL, um dos métodos que empregou interpolação determinística, gerou uma 

superfície de compensação de erro com menor suavização, tendo transições mais 

abruptas que as demais superfícies de compensação de erro. O método TIL obteve 

uma melhora bem significativa da acurácia vertical do MDE ASTER GDEM original, 

alcançando, inclusive, a classe C para a escala 1:50.000 na PEC-PCD.  

O IDW foi método, dos que empregaram interpolação determinística, que 

apresentou melhor desempenho na melhora da acurácia vertical do MDE ASTER 

GDEM original, contudo, assim como o método TIL, o MDE corrigido pelo método 

IDW alcançou a mesma classe C para a escala 1:50.000 na PEC-PCD. Vale 

destacar, que o método IDW gerou a superfície de compensação de erro mais suave 

dentre os métodos empregados.  

A Krigagem Ordinária, único método que empregou interpolação 

geoestatística, foi a que obteve os melhores resultados na melhora da acurácia 

vertical do MDE ASTER GDEM original, sendo o único método a alcançar a classe B 

para a escala 1:50.000 na PEC-PCD. Contudo, a Krigagem Ordinária também foi o 

método que exigiu maior esforço geral, necessitando mais procedimentos e 

processamentos para o seu desenvolvimento.  

Para estudos futuros, é sugerida uma avaliação da influência da quantidade e 

espacialização do conjunto amostral na elaboração das superfícies de compensação 

de erro e no desempenho das mesmas na melhora da acurácia vertical de MDEs. 

Também é recomendada a avaliação de demais métodos geoestatísticos não 

utilizados nesse estudo.  

A influência da não compatibilização entre os datuns verticais WGS84 

(EGM96) e Imbituba (MAPGEO15) no resultado das correções do MDE original é 

outra questão a ser melhor investigada em estudos futuros. 

Por fim, o MDE ASTER GDEM corrigido pela superfície de compensação de 

erro criada pela Krigagem Ordinária foi utilizado para as demais etapas da presente 

tese como PI primário e para a geração das variáveis e índices geomorfométricos 

também utilizados como PIs.  
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9. MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR 

GEOBIA E DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BANCO DE DADOS 

 

9.1. Introdução 

 

Segundo Bishop et al. (2012), o mapeamento geomorfológico consiste no 

particionamento da superfície terrestre com base em diversos parâmetros 

específicos relacionados com o relevo, como gênese, cronologia, substrato 

geológico, dinâmica, morfometria e morfologia.  Portanto, a cartografia 

geomorfológica é uma tarefa complexa em função da necessidade de representar 

essa vasta gama de aspectos (ROSS, 2003). 

O início da cartografia geomorfológica foi marcado pelo predomínio de 

metodologias qualitativas, que incorporam diferentes níveis de subjetividade, de 

forma que os mapeamentos geomorfológicos com abordagens mais quantitativas se 

resumiam a um caráter meramente descritivo da morfometria do relevo (BISHOP et 

al., 2012). Outros autores também apontam a questão das subjetividades 

metodológicas como um problema antigo no processo de identificação e delimitação 

de unidades geomorfológicas (LAUT & PAINE, 1982; MINÁR & EVANS, 2008; 

EVANS, 2012), contudo, tais subjetividades tendem a ser minimizadas devido ao 

advento de avanços obtidos nas áreas de geoprocessamento, sensoriamento 

remoto e modelagem numérica do terreno (SHRODER & BISHOP, 2003). 

O panorama apontado por Bishop et al. (2012) ainda é predominante, de 

forma que a maior parte dos trabalhos recentes relacionados a mapeamento 

geomorfológico pode ser enquadrada em duas linhas metodológicas principais: a) 

abordagens baseadas em métodos quantitativos, mais automatizados, contudo 

muito simplificados, no sentido de utilizarem predominantemente dados 

morfométricos para a caracterização do relevo, resultando, muitas vezes, em mapas 

de compartimentação geomofométricas, que ignoram informações importantes sobre 

a gênese do relevo e o seu substrato geológico; ou b) abordagens baseado em 

métodos qualitativos, com um leque mais complexo de informações para a 

caracterização do relevo (gênese, cronologia, substrato geológico, dinâmica, entre 

outros), contudo consistindo em métodos mais trabalhosos e subjetivos, que exigem 

mais tempo, baseados em interpretações visuais e não apresentando limiares bem 
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definidos de diferenciação da cada classe de relevo. Esse cenário é confirmado ao 

se analisar, por exemplo, os principais trabalhos de mapeamento geomorfológico do 

estado do Rio de Janeiro, de forma que RADAMBRASIL (1983) e Dantas (2001) se 

enquadram na segunda abordagem supracitada, e Silva (2002) se enquadra na 

primeira abordagem supracitada. 

Nesse contexto, fica evidente que na cartografia geomorfológica há uma 

lacuna científica para o desenvolvimento de metodologias que combinem os pontos 

positivos das duas linhas metodológicas principais (quantitativa e qualitativa) de 

mapeamento geomorfológico, de forma que minimize a subjetividade, tempo de 

execução e trabalho empreendido, mas que, ainda assim, consiga apresentar um 

maior número de informações relevantes para a geomorfologia, não se limitando a 

dados morfométricos.   

De acordo com Bishop et al. (2012), até hoje, a interpretação humana ainda 

representa a abordagem mais sofisticada para produzir mapas geomorfológicos 

complexos em múltiplas escalas, embora as questões de subjetividade, 

reprodutibilidade e validade permaneçam. Portanto, os maiores avanços para 

abordagens em mapeamento geomorfológico consistem nas tentativas de 

automatizar e simular computacionalmente as capacidades de interpretação 

humana. Nesse contexto, os sistemas de interpretação baseada em conhecimento 

possuem grande potencial para avanços tecnológicos e metodológicos. 

Os sistemas de interpretação baseada em conhecimento modelam em um 

ambiente computacional o conhecimento do fotointérprete, permitindo emular a 

capacidade do mesmo em combinar dados de diferentes fontes e formatos para o 

mapeamento temático (FEITOSA et al., 2005). Pinho (2005) destaca que os 

sistemas de interpretação baseada em conhecimento funcionam fundamentados na 

inserção do conhecimento do analista a respeito do que estar a ser classificado, se 

tratando assim de uma formalização da interpretação de um determinado indivíduo 

sobre a paisagem estudada.  

Dentre os sistemas de interpretação de imagens baseados em conhecimento, 

aqueles que trabalham por meio de análise de imagens baseado em objetos 

geográficos (GEOBIA) são os mais populares e utilizados em estudos ambientais. A 

GEOBIA é a maneira mais completa e integrada de se representar em termos 
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computacionais o conhecimento de um analista humano para a interpretação 

automática de imagens de sensoriamento remoto (NOVACK, 2009). 

A GEOBIA se difere das técnicas convencionais de classificação de imagens 

de sensoriamento remoto, pois não possui como foco as análises baseadas nos 

pixels, já que sua unidade de processamento básico são os objetos oriundos dos 

algoritmos de segmentação (BENZ et al., 2004; BAATZ & SCHÄPE, 2000). De 

acordo com Navulur (2007), em imagens de sensoriamento remoto, um objeto pode 

ser definido como um agrupamento de pixels com propriedades espectrais e 

espaciais homogêneas. Um objeto possui, além de valores espectrais, diversos 

outros atributos, incluindo forma, textura, morfologia, contexto e outros, que podem 

ser utilizados em análise de imagens. 

Além disso, na GEOBIA, há a possibilidade de se gerar diferentes níveis de 

segmentação na abordagem multiressolução e, assim sendo, cada objeto identifica 

seus objetos vizinhos, os superobjetos e os subobjetos, possibilitando o respeito das 

bordas de cada um deles nas análises. A partir, principalmente, de tais 

características, é permitida a estruturação espacial e semântica do conteúdo de uma 

imagem pela inserção do conhecimento especialista em uma rede hierárquica de 

classificação (BENZ et al., 2004). Essa característica é uma das vantagens da 

GEOBIA no mapeamento geomorfológico, pois permite a classificação do relevo em 

diferentes níveis, adequando-se bem ao mapeamento geomorfológico taxonômico 

(DRAGUT & BLASCHKE, 2006). Na literatura, uma série de trabalhos de 

mapeamento geomorfológico foram desenvolvidos a partir da utilização de GEOBIA: 

Dragut & Blaschke (2006), Asselen & Seijmonsbergen (2006), Anders et al. (2011), 

Camargo et al. (2011), Verhagen & Dragut (2012), Dragut & Eisank (2012), Pimenta 

et al. (2014), Girão et al. (2016), Dekavalla & Argialas (2017), Chattaraj et al. (2017) 

e Fernandes & Girão (2018); contudo, nenhum deles explorou dados qualitativos e 

índices geomorfométricos como variáveis para classificação do relevo.  

Outra técnica importante que pode ser associada à GEOBIA na classificação 

de imagens é a Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados (Knowledge 

Discovery in Databases - KDD), que consiste em um processo aplicado em grande 

quantidade de dados para a identificação de padrões nos mesmos (FAYYAD et al., 

1996). A KDD possui algumas etapas no total, que, em resumo, são: (i) seleção do 



118 
 

conjunto de dados, (ii) limpeza de dados e pré-processamento, (iii) transformação de 

dados, (iv) mineração de dados e (v) interpretação e avaliação dos padrões. 

A mineração de dados é a etapa onde ocorre, de fato, extração de 

conhecimento proveniente de uma base de dados, pois consiste na etapa da KDD 

no qual é selecionado o método para identificar padrões nos dados, assim como sua 

efetiva identificação. Portando, na GEOBIA, a mineração de dados pode ser utilizada 

para a definição dos atributos e limiares mais adequados e eficientes para distinguir 

classes diferentes. 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é a elaboração de um mapa 

geomorfológico do estado do Rio de Janeiro na escala 1:250.000, a partir do 

desenvolvimento de uma metodologia que envolva uma abordagem que minimize a 

subjetividade inerente a atividade de mapeamento geomorfológico; combinando 

diferentes dados quantitativos e qualitativos; e utilizado procedimento 

semiautomatizados de mapeamento. Para tal, será utilizado um sistema de 

interpretação de imagens baseada em conhecimento e técnicas de descoberta de 

conhecimento em banco de dados - Knowledge Discovery in Databases (KDD). 

 

9.2. Materiais e Métodos 

 

9.2.1. Materiais 

 

Para o presente estudo, foram utilizados os seguintes materiais: 

 

 MDEs ASTER GDEM, com resolução espacial de 1 arco-segundo 

(aproximadamente 30 metros), no formato GeoTIF, referência geodésica 

WGS84 associado ao modelo geoidal EGM96; 

 Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro 

(HEILBRON et al., 2016), em formato shape (shp). Apesar do Mapa 

Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (HEILBRON 

et al., 2016) ser apresentado na escala 1:400.000, o mesmo é oriundo de 

mapeamentos na escala 1:50.000 e 1:100.000, de forma que os dados 

originais possuem resolução compatível com tais escalas. 
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9.2.2. Preparação dos Planos de Informação (PIs) 

 

A primeira etapa do presente estudo consistiu na preparação dos planos de 

informação (PIs) que são as varáveis utilizadas na diferenciação das classes 

geomorfológicas no mapeamento proposto (Figura 9.1). Os PIs iniciais consistem no 

MDE ASTER GDEM e no Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio 

de Janeiro (HEILBRON et al., 2016).  

 

 

Figura 9.1 – Fluxograma das etapas de elaboração dos PIs. 

 

O MDE ASTER GDEM passou por um processo de correção altimétrica para 

melhoria da sua acurácia vertical, tal processo é descrito em Girão et al. (2019). A 

partir do MDE ASTER GDEM corrigido, foram gerados os seguintes PIs: altimetria 

relevo sombreado, declividade (em graus decimais), curvatura vertical, curvatura 

horizontal, módulo da curvatura vertical, módulo da curvatura horizontal, índice de 

posição topográfica local, índice de posição topográfica regional, índice de 

concentração de rugosidade e geomorphons.  

 Os PIs altimetria, relevo sombreado, declividade, curvatura vertical, módulo 

da curvatura vertical, curvatura horizontal e módulo da curvatura horizontal 

consistem em variáveis geomorfométricas amplamente utilizadas e maiores detalhes 

sobre as mesmas são encontrados em Valeriano (2008).  

 O Índice de Posição Topográfica (IPT) consiste em um índice 

geomorfométrico proposto por Weis (2001), calculado com base em MDE a partir de 

algoritmo que mensura a diferença entre elevação de um ponto central e a média da 

elevação do seu entorno, definido por uma janela móvel pré-estabelecida, que pode 

ser circular, anular, retangular ou irregular (SILVEIRA & SILVEIRA, 2017). Dessa 



120 
 

forma, valores positivos de IPT tendem a corresponder locais mais elevados do que 

o seu entorno, valores negativos de IPT tendem a corresponder a locais mais 

rebaixados do que seu entorno e valores de IPT próximos de zero tendem a 

corresponder áreas de declividade constante, principalmente áreas planas. É 

importante destacar que os valores de IPT são diretamente influenciados pelo 

tamanho da janela móvel utilizada para o seu cálculo, de modo que, segundo Tagil & 

Jannes (2008) e De Reu et al. (2013), a mesma deve ser estabelecida de acordo 

com o nível de detalhe pretendido. Portanto, seguindo a parametrização definida por 

Silveira & Silveira (2017), foram calculados dois IPTs para o presente estudo: IPT 

Local, com janela móvel circular e raio de 160 metros; e IPT Regional, com janela 

móvel circular e raio de 1.580 metros. 

O Índice de Concentração de Rugosidade (ICR) consistem em um índice 

geomorfométrico proposto por Sampaio (2008), que faz uso de valores indiretos de 

rugosidade com base na análise dos padrões de distribuição espacial da 

declividade. Resumidamente, o ICR é obtido através da transformação de um MDE 

em um raster de declividade em percentagem que, posteriormente, é convertido 

para um arquivo vetorial de pontos. Esses pontos são utilizados para a aplicação do 

estimador de densidade Kernel, tendo os valores de declividade de cada ponto como 

atributo, assim como um raio Kernel a ser definido. Por fim, o raster resultante do 

estimador de densidade Kernel é normalizado por uma álgebra de mapas, que o 

divide pelo número de pontos utilizados no cálculo de cada pixel, resultando no ICR.  

A escolha do raio Kernel possui grande influência nos valores obtidos no cálculo do 

ICR, para o presente estudo, a partir de uma série de testes, optou-se por usar um 

raio de 282 metros, mesmo valor utilizado por Fumiya et al. (2016).  

 Os geomorphons é uma proposta de Jesiewicz & Stepinski (2013) para a 

classificação de elementos do relevo. A partir de uma analogia com a classificação 

textural de uma imagem fundamentada no arranjo espacial dos tons de cinza, 

Jesiewicz & Stepinski (2013) estabeleceram que formas de relevo podem ser 

classificadas com base na distribuição especifica dos valores de elevação em um 

MDE. Dessa forma, os autores modificaram algoritmos desenvolvidos para 

classificação textural de imagens para serem aplicados em classificações do relevo, 

com base no conceito de Local Ternary Patterns (LTP) (Liao, 2010). Portanto, o 
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termo geomorphons é uma analogia ao termo textons (JULESZ, 1981) e se referem 

às microestruturas fundamentais do relevo.   

De forma simples, Jesiewicz & Stepinski (2013) desenvolveram um algoritmo 

que analisa a similaridade textural de um MDE, considerando a variação de 

elevação entre um pixel central e os seus pixels vizinhos. Para tal, não é utilizada 

uma janela móvel, mas perfis traçados para as oito principais direções a partir do 

pixel central. Dois parâmetros são necessários para a geração do geomorhons: 

lookup distance “L” (distância de pesquisa) e flatness threshold “t” (limiar de 

nivelamento). Nesse trabalho, foram utilizados os valores estabelecidos em Robaina 

et al. (2016, 2017): L = 1800 metros e t = 2 graus. 

No que se refere ao Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do 

Rio de Janeiro (HEILBRON et al., 2016), o mesmo teve sua legenda (Anexo 3) 

simplificada, reduzindo o número de classes pelo agrupamento de litologias 

semelhantes. Por fim, para ser implementado como um dos PIs para a classificação 

geomorfológica, o Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio de 

Janeiro (HEILBRON et al., 2016) passou por um processo de conversão de dados 

vetoriais para o formato raster, sendo que para cada classe de litologia foi definido 

um número para a sua representação em formato matricial (Tabela 9.1), resultando 

em um raster com resolução espacial de 30 metros, mesma resolução do MDE 

ASTER GDEM.  

 

Tabela 9.1 – Valor de pixel definido para cada classe do Mapa Geológico e de Recursos Minerais do 
Estado do Rio de Janeiro (HEILBRON et al., 2016). 

CLASSE 
ORIGINAL 

CLASSE AGRUPADA VALOR DO PIXEL 

Q2at Depósitos Antropogênicos 32 

Q2el Depósitos Eólicos Litorâneos 31 

Q2pm Depósitos Pântanos e Mangues 30 

Q2a Depósitos Aluviais 29 

Q2li Depósitos Litorâneos 28 

Qfm Depósitos Flúvio-Marinhos 27 

Qt Depósitos Gravitacionais 26 

Q1pr Depósitos Praiais Antigos 25 

Q1a Depósitos Aluvionares Antigos 24 

Nb Grupo Barreiras 23 

Nf Formação Floriano 22 

Eib Bacia Itaboraí 21 

Em Formação Macacu 20 
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Er Formação Resende 19 

K2E1λ Complexos Alcalinos 18 

ε4O1y6 

Pós-Colisional 17 
ε3y5 

ε1y4 

εδgb 

NP3y3 

Sin-Colisional 16 
NP3y2 

NP3y2cg 

NP3y2mg 

NP3y1sb 

Pré-Colisional 15 

NP23y1 

NP23βrngb 

NP23Λrnc 

NP12y1sp 

NP3bp Grupo Búzios - Palmital 14 

NP12iteu 

Grupo Italva 12 
NP12itsj 

NP12itam 

NP12itan 

NPsfbgn 

Grupo São Fidélis 11 NPsfkz 

NPsfq 

Npabgn 

Grupo Andrelândia 10 Npasgn 

NPaq1 

Nprpaa 

Grupo Raposos 9 
NPrpsgn 

NPrpbgn 

NPrpq1 

NPbji Grupo Bom Jesus de Itabapoana 8 

PRepg Grupo Embu 7 

PRps Grupo Paraíba do Sul 6 

PP3rlar 

Complexo Região dos Lagos 5 PP3rl 

PP3rlmb 

PP2jfgl 

Complexo Juiz de Fora 4 PP2jfb 

PP2jfgn 

PP2ma Complexo Mantiqueira 3 

PP2q 

Complexo Quirino 1 PP2sca 

PP2ct 
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9.2.3. Mapeamento geomorfológico 

 

O mapeamento geomorfológico do presente estudo foi desenvolvido tendo 

como base teórica as metodologias propostas por Poçano et al. (1979) e por Ross 

(1990).  

A proposta metodológica de Ross (1990) divide o mapeamento 

geomorfológico de forma hierárquica em seis táxons, levando em consideração os 

conceitos de morfoestrutura (que se refere à influência da estrutura geológica na 

gênese do relevo) e de morfoescultura (vinculado à ação do clima atual e pretérito 

no modelamento das formas do relevo). O primeiro táxon está relacionado à 

identificação das unidades morfoestruturais e o segundo na identificação das 

unidades morfoesculturais; os outros quatro táxons se referem, respectivamente, 

aos padrões de tipos do relevo, às formas de relevo, às vertentes e às formas atuais. 

 Para o presente estudo, foram usados os dois primeiros táxons de Ross 

(1990) e, como terceiro táxon, seguiu-se a concepção de sistemas de relevo de 

Poçano et al. (1979), que consiste na identificação de conjuntos de formas de relevo 

com textura e padrões semelhantes. Desse modo, o mapeamento foi divido em três 

táxons: unidades morfoestruturais, unidades morfoesculturais e unidades de relevo 

(que se referem às formas simples, que ocorrem sobre um tipo de rocha ou depósito 

superficial). Cada unidade morfoestrutural compreende um conjunto de unidades 

morfoesculturais, que, por sua vez, compreendem conjuntos de unidades de relevo. 

A Tabela 9.2 apresenta as classes definidas para cada táxon, assim como a 

descrição de cada unidade de relevo.  

 
Tabela 9.2 – Classes geomorfológicas a serem mapeadas em cada um dos táxons. 

Unidades 
Morfoestruturais 

Unidades 
Morfoesculturais 

Unidades de 
Relevo 

Descrição Fotografia 

 
 
 
 
 

Cinturão 
Orogênico do 
Atlântico (1) 

 
 
 
 
 

 
Escarpas Estruturo-
Denudativas (1.1) 

Escarpas 
Serranas 

(1.1.1) 

Escarpas montanhosas 
festonadas com vertentes muito 

íngremes, côncavas a retilíneas e 
topos de cristas alinhadas e 

aguçadas. Alinhamento 
predominante de WSW-ENE e 

amplitudes altimétricas elevadas, 
superiores a 500 metros.  

Escarpas de 
Degrau 

Estrutural 
(1.1.2) 

Escarpas com vertentes mais 
suavizadas, topos arredondados 

e amplitudes topográficas 
predominantes entre 300 e 500 

metros.  
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Cinturão 
Orogênico do 
Atlântico (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planalto de 
Reverso Estruturo-
Denudativo (1.2) 

Domínio 
Montanhoso 

(1.2.1) 

Relevo muito acidentado, com 
predominância de vertentes 

côncavas a retilíneas, topos de 
cristas alinhadas aguçadas a 
suavemente arredondadas e 

amplitudes altimétricas 
superiores a 400 metros. Há 

também a ocorrência pontual de 
morros ou colinas em planaltos 

elevados.  

 

Cadeias 
Serranas 
Paralelas 

(1.2.2) 

Feições paralelas na direção 
predominante WSW-ENE, 

caracterizadas por amplitudes 
altimétricas superiores a 400 

metros, picos rochosos e cristas 
extensas. 

 

Vales 
Intramontanos 

(1.2.3) 

Vales que apresentam drenagem 
paralela e predominância de 
forma “V”, encaixados nas 

feições das unidades de relevo 
Domínio Montanhoso e Cadeias 

Serranas Paralelas. 

 

Maciços Serranos 
Estruturo-

Denudativos (1.3) 

Maciços 
Costeiros 

(1.3.1) 

Maciços alinhados sob a direção 
predominante de WSW-ENE, 

localizados por toda zona 
costeira. Vertentes íngremes, 

gradientes muito elevados, topos 
aguçados e/ou arredondados ou 

cristas alinhadas. 
 

Maciços Pré-
Montanhosos 

(1.3.2) 

Pequenos maciços e morros com 
amplitudes altimétricas entre 100 
e 300 metros, vertentes retilíneas 
e topos convexos. Adjacentes às 
escarpas serranas e aos maciços 

costeiros. 
 

 
 
 

Maciços Intrusivos-
Denudativos (1.4) 

 
 
 
 
 
 

Maciços Intrusivos-
Denudativos (1.4) 

Pontões 
Graníticos 

(1.4.1) 

Pontões de blocos graníticos 
(magmatismo pós-tectônico) que 
ocorrem, principalmente, em altas 
altitudes. Vertentes escarpadas, 
topos aguçados e ocorrência de 
diversos afloramentos rochosos.  

 

Maciços 
Intrusivos 
Alcalinos 
(1.4.2) 

Maciços sustentados por rochas 
alcalinas (magmatismo 

mesozoico-cenozoico). Forma 
dômica, drenagem radial e 

centrífuga, vertentes íngremes e 
topos aguçados em cristas. 

 
 

 
Depressão 
Estruturo-

Denudativa (1.5) 
 
 
 

Serras Isoladas 
Residuais 

(1.5.1) 

Serras isoladas, alinhadas, 
predominantemente, na direção 

WSW-ENE, com amplitude 
topográfica de 300 a 1.000 

metros. Vertentes retilíneas a 
côncavas e topos em cristas 

alinhadas a levemente 
arredondadas.  
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Cinturão 
Orogênico do 
Atlântico (1) 

 
Depressão 
Estruturo-

Denudativa (1.5) 

Domínio de 
Morros e 
Colinas 

Dissecadas 
(1.5.2) 

Conjunto de morros e colinas 
dissecadas, com vertentes 

convexo-côncavas a retilíneas, 
topos arredondados a aguçados 
e amplitude altimétrica entre 100 

e 300 metros.  
 

Superfícies 
Colinosas 

Residuais (1.6) 

Domínio 
Colinoso (1.6.1) 

Conjunto de colinas com topos 
arredondados, vertentes 
convexo-côncavas pouco 

inclinadas e amplitude altimétrica 
inferiores a 100 metros.  

 

Domínio Suave 
Colinoso (1.6.2) 

Conjunto de colinas suaves com 
topos arredondados a alongados, 
vertentes convexas e amplitudes 

altimétricas inferiores a 50 
metros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planícies e 
Baixadas 

Sedimentares 
Cenozoicas (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabuleiros 
Sedimentares (2.1) 

Tabuleiros 
Costeiros 

(2.1.1) 

Tabuleiros e colinas suaves com 
topos tabulares e baixas 

amplitudes de relevo, formados 
por sedimentos neógenos da 

Formação Barreiras.  
 

Tabuleiros 
Continentais 

(2.1.2) 

Tabuleiros e colinas suaves e 
tabulares e com baixas 

amplitudes de relevo, presentes 
nas bacias sedimentares 

tafrogênicas. Formados por 
sedimentos neógenos e 

paleógenos. 

 

Planícies Aluviais 
(2.2) 

Planícies 
Aluviais (2.2.1) 

Feições planas acumulativas 
continentais, caracterizada por 

sedimentação aluvial e 
declividades e amplitudes 
altimétricas muito baixas.  

Planícies Costeiras 
(2.3) 

Planícies 
Costeiras 

(2.3.1) 

Superfícies suborizontais com 
amplitudes altimétricas inferiores 

a 20 metros. É resultado de 
processos de sedimentação, 

predominantemente, marinha, 
mas também com ocorrências 

pontuais de processos de 
sedimentação eólica em áreas 

costeiras.  

 
 

Planícies 
Fluviomarinhas e 
Fluviolagunares 

(2.4) 
 
 
 
 
 

Planícies de 
Pântanos e 
Mangues 

(2.4.1) 

Superfícies suborizontais com 
amplitudes altimétricas inferiores 

a 20 metros, associados a 
lagunas e sistemas estuarinos.  

 

Planícies 
Fluviomarinhas 

(2.4.2) 

Superfícies suborizontais com 
amplitudes altimétricas inferiores 

a 20 metros, associados aos 
baixos cursos de rios em 
planícies de maré. São 

ambientes de interdigitações de 
materiais fluviais e marinhos 

regressivos quaternários. 

 

Planícies 
Antropogênicas 

(2.5) 

Planícies 
Antropogênicas 

(2.5.1) 

Superfícies suborizontais com 
amplitudes altimétricas inferiores 

a 20 metros. Trata-se de 
depósitos sedimentares 

produzidos pela ação do homem 
(aterros urbanísticos). 
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 O mapeamento do relevo seguiu o fluxograma apresentado na figura 9.2.  

 

 

Figura 9.2 – Fluxograma classificação geomorfológica.  

 

9.2.3.1. Segmentação Multiressolução 

 

 A segmentação multiressolução foi aplicada a partir do nível mais geral de 

classificação (unidades morfoestruturais) até o nível mais detalhado de classificação 

(unidades de relevo), seguindo a hierarquia taxonômica proposta para as classes 

geomorfológicas a serem mapeadas. Portanto, uma vez segmentadas e 

classificadas no primeiro nível (unidades morfoestruturais), as classes mapeadas 

foram segmentadas separadamente para a classificação no segundo nível (unidades 

morfoesculturais), de forma, que o mesmo procedimento foi executado com as 

classes mapeadas no segundo nível para a classificação no terceiro e último nível 

(unidades de relevo).      
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Alguns parâmetros são necessários para a execução da segmentação 

multiressolução: (i) Escala, que é uma medida de heterogeneidade referente ao 

tamanho dos objetos, quanto maior seu valor, maior serão os objetos criados; (ii) 

Forma (Shape), que define o peso da forma na segmentação, assim, um valor baixo 

implica no maior peso no uso da cor, que é baseada nas características espectrais 

(ou valores de pixels) da imagem; e (iii) Compacidade (Compactness), que define o 

peso do critério de compacidade dos objetos, por exemplo, um valor baixo cria 

objetos mais alongados e com bordas suaves, enquanto um valor alto implica em 

objetos mais compactos e menores (BAATZ & SCHÄPE, 2000). Além disso, é 

necessário estabelecer pesos para cada PI utilizado, quanto maior for o peso 

atribuído, mais significativo será o PI para a segmentação.  

Para a definição dos melhores valores para parametrização em cada um dos 

níveis de segmentação foi empregado diversos testes e escolhido os valores que 

obtiveram os melhores resultados fundamentados na análise visual. Nas Tabelas 

9.3, 9.4 e 9.5 são apresentados os valores utilizados como parâmetros nos três 

níveis de segmentação. Vale destacar que, no terceiro nível de segmentação, 

algumas classes de unidades morfoesculturais, que originaram somente uma classe 

de unidade de relevo, não foram segmentadas. 

 

Tabela 9.3 – Parâmetros utilizados no primeiro nível de segmentação.  
PI Peso Escala Forma Compacidade 

Declividade 4 
50 0,1 0,1 

Altimetria (MDE) 1 

Tabela 9.4 – Parâmetros utilizados no segundo nível de segmentação.  

Classe Segmentada: Cinturão Orogênico do Atlântico 

PI Peso Escala Forma Compacidade 

Declividade 4 

50 0,6 0,3 ICR 1 

Altimetria (MDE) 2 

Classe Segmentada: Planícies e Baixadas Sedimentares 
Cenozoicas 

PI Peso Escala Forma Compacidade 

Declividade 1 
15 0,3 0,3 

Litologia 4 
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Tabela 9.5 – Parâmetros utilizados no terceiro nível de segmentação.  

Classe Segmentada: Escarpas Estruturo-Denudativas 

PI Peso Escala Forma Compacidade 

Declividade 4 
400 0,3 0,4 

Altimetria (MDE) 2 

Classe Segmentada: Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo 

PI Peso Escala Forma Compacidade 

Declividade 2 
90 0,4 0,4 

Geomorphons 1 

Classe Segmentada: Maciços Serranos Estruturo-Denudativos 

PI Peso Escala Forma Compacidade 

Declividade 2 
300 0,4 0,3 

Altimetria (MDE) 1 

Classe Segmentada: Maciços Intrusivos-Denudativos 

PI Peso Escala Forma Compacidade 

Declividade 2 
600 0,3 0,3 

Altimetria (MDE) 1 

Classe Segmentada: Depressão Estruturo-Denudativa 

PI Peso Escala Forma Compacidade 

Declividade 4 
100 0,3 0,4 

Altimetria (MDE) 3 

Classe Segmentada: Superfícies Colinosas Residuais 

PI Peso Escala Forma Compacidade 

Declividade 4 

150 0,3 0,3 
Altimetria (MDE) 2 

IPT Local 1 

IPT Regional 1 

Classe Segmentada: Tabuleiros Sedimentares 

PI Peso Escala Forma Compacidade 

Litologia 1 300 0,2 0,3 

Classe Segmentada: Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares 

PI Peso Escala Forma Compacidade 

Litologia 1 10 0,2 0,3 

 

9.2.3.2. Seleção do conjunto amostral 

 

A seleção do conjunto amostral é uma etapa fundamental para se obter bons 

resultados oriundos da mineração de dados. Em vista disso, a seleção de amostras 

foi feita com base na descrição das classes (Tabela 9.2), levando em consideração a 

interpretação visual dos PIs e levantamentos de campo.   

 Foram selecionados os objetos de que não se tinha dúvidas quanto a sua 

classificação e, portanto, objetos duvidosos e de transição não foram selecionados 
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para comporem o conjunto amostral. É importante destacar que as amostras foram 

selecionadas por toda a área de estudo, no intuito de tornar o conjunto amostral o 

mais possivelmente representativo de cada classe. 

Uma vez selecionado os objetos para cada classe, os mesmos foram 

exportados em formato de tabelas contendo os valores de média e de desvio padrão 

para cada PI.  

 

9.2.3.3. Mineração de dados 

 

Os conjuntos amostrais exportados no formato de tabela foram inseridos no 

software WEKA para a execução da mineração de dados, obtendo assim os 

modelos de conhecimento para serem usados na classificação geomorfológica. 

Para a mineração de dados, utilizou-se o algoritmo C4.5, desenvolvido por 

Quinlan (1993). O algoritmo C4.5 é amplamente testado e validado e o mesmo já 

comprovou a sua capacidade de obter bons resultados em trabalhos de 

sensoriamento remoto aplicados a classificação geomorfológica (GIRÃO et al,. 2016; 

FERNADES & GIRÃO, 2018). O algoritmo C4.5 entrega como resultado uma árvore 

de decisão, o mesmo examina todos os atributos previsores candidatos, seleciona 

aquele que maximiza a taxa de ganho para rotular o nó atual da árvore e repete o 

processo sucessivamente para dar continuidade à construção da árvore de decisão 

até que todas as instâncias do conjunto de treinamento sejam classificadas (VIEIRA, 

2010). 

Carvalho (2011) e Vieira (2010) mostram que os seguintes parâmetros na 

mineração de dados podem ser alterados pelo usuário: (i) fator de confiança, (ii) 

número mínimo de instâncias por nó-folha, (iii) número de ramificações e (iv) poda 

ou não poda. A modificação desses parâmetros resulta em diferentes modelos de 

conhecimento, no caso, diferentes árvores de decisão. Portanto, a alteração desses 

parâmetros influencia diretamente no tamanho e na complexidade da árvore de 

decisão (CARVALHO, 2011). Por isso, em todos os procedimentos de mineração de 

dados, diversos testes foram realizados com a modificação desses parâmetros. 

Foram selecionados os parâmetros que apresentaram resultados mais adequados, 

em relação ao tamanho e complexidade do modelo de conhecimento.  
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9.2.3.4. Classificação 

 

A última etapa consiste na classificação geomorfológica. Nessa etapa, as 

árvores de decisão resultantes da mineração de dados foram implementadas no 

software eCognition 8.9 com base em modelos booleanos e utilizadas nas 

classificações das feições geomorfológicas mapeadas.  Por fim, os erros de 

classificação foram corrigidos com a utilização das ferramentas de correção e edição 

manual. 

Por fim, a classificação não editada e a classificação editada foram 

comparadas para validar os resultados obtidos com a metodologia proposta no 

presente trabalho. Tal comparação foi realizada com base em três indicadores 

quantitativos: matriz de confusão, índices de exatidão global e índice Kappa 

(COHEN, 1960; CONGALTON & GREEN, 1999). 

 

9.3. Resultados 

 

9.3.1. Mapeamento das unidades morfoestruturais  

 

No primeiro táxon, que também está vinculado ao primeiro táxon proposto por 

Ross (1990), foram mapeadas as seguintes unidades morfoestruturais: Cinturão 

Orogênico do Atlântico, que compreende um conjunto de relevos sustentados por 

rochas metamórficas e ígneas com idades desde o Pré-Cambriano até o Eoceno, 

frutos de metamorfismo e intrusões magmáticas características da Faixa Ribeira 

(HEILBRON et al., 2016); e Planícies e Baixadas Sedimentares Cenozoicas, que 

consistem em feições sustentadas por rochas e depósitos sedimentares do 

Paleógeno, do Neógeno e do Quaternário.  

O primeiro nível de segmentação originou uma supersegmentação nas áreas 

mais íngremes, criando uma grande quantidade de pequenos objetos, tal resultado 

se assemelha ao ocorrido em Fernandes & Girão (2018) também na segmentação 

do primeiro táxon. Um aumento no valor do parâmetro escala poderia diminuir a 

supersegmentação em áreas mais íngremes, contudo iria causar uma 

subsegmentação nas demais áreas.  
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O conjunto amostral para cada classe mapeada nesse primeiro táxon: 

Cinturão Orogênico do Atlântico, e Planícies e Baixadas Sedimentares Cenozoicas, 

foi processado no WEKA para a construção da árvore de decisão (Figura 9.3).  

Destaca-se, que apesar de diferenciar somente duas classes, a mineração de 

dados gerou uma árvore de decisão significativamente complexa. Sugere-se que 

esse resultado possa ser explicado pela dificuldade em diferenciar as áreas 

colinosas de embasamento cristalino, presentes no Cinturão Orogênico do Atlântico, 

das áreas colinosas de substrato sedimentar, presentes na classe Planícies e 

Baixadas Sedimentares Cenozoicas. 

A árvore de decisão (Figura 9.3) foi implementada no eCognition 8.9 para a 

classificação das unidades morfoestruturais, que posteriormente passou por 

correções e edições manuais (Figura 9.4). Por análise visual, constatou-se que a 

árvore de decisão gerada pela mineração de dados para o primeiro táxon incidiu em 

poucos erros de classificação, a maior parte deles se concentrou na diferenciação 

entre as colinas mais suaves de embasamento cristalino e as colinas e tabuleiros de 

substrato sedimentar no Norte Fluminense e nas bacias sedimentares de Volta 

Redonda, Resende e Macacu.  

A análise quantitativa (Tabela 9.6) entre a classificação não editada e a 

classificação editada confirma a constatação da análise visual, de forma que 94,49% 

da área de estudo foi classificada corretamente (exatidão global), alcançando então 

um índice Kappa de 0,8414. Portanto, a classificação das unidades morfoestruturais 

demandou poucos esforços para edição e correção manual, resultado do sucesso da 

árvore de decisão gerada para a classificação nesse nível taxonômico.     
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Figura 9.3 – Árvore de decisão obtida para o primeiro nível taxonômico.  Desvio Padrão (DP), Média 
(Méd.), Altimetria (ALT), Declividade (DEC), Curvatura Horizontal (CH), Curvatura Vertical (CV), Mód. 

da Curvatura Horizontal (MCH), Mód. da Curvatura Vertical (MCV), IPT Regional (IPT R), Cinturão 
Orogênico do Atlântico (COA) e Planícies e Baixadas Sedimentares Cenozoicas (PBSC). 

 

Tabela 9.6 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES COA PBSC 

Cinturão Orogênico do Atlântico 
(COA) 

95,51 4,49 

Planícies e Baixadas Sedimentares 
Cenozoicas (PBSC) 

9,22 90,78 

Exatidão Global (%) 94,49 
 

Índice Kappa 0,8414 
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Figura 9.4 – Mapa de unidades morfoestruturais do estado do Rio de Janeiro. 
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9.3.2. Mapeamento das unidades morfoesculturais 

 

No segundo táxon, a partir da unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do 

Atlântico, foram mapeadas as seguintes unidades morfoesculturais: Escarpas 

Estruturo-Denudativas, que compreende um conjunto de escarpas associadas à 

transição entre áreas mais rebaixadas e relevos mais elevados; Planalto de Reverso 

Estruturo-Denudativo, que compreende áreas montanhosas e amorreadas em 

altitudes elevadas, resultantes da tectônica cenozoica responsável pelo 

soerguimento e basculamento de blocos escalonados na direção WSW-ENE no 

território fluminense (ASMUS & FERRARI, 1978); Maciços Serranos Estruturo-

Denudativos, conjunto de maciços e morros, localizados na baixada litorânea, 

soerguidos pela mesma tectônica cenozoica; Maciços Intrusivos-Denudativos, que 

abrange uma série de maciços sustentados por rochas intrusivas; Depressão 

Estruturo-Denudativa, que consistem em depressões interplanálticas resultantes de 

rebaixamentos tectônicos de blocos no Cenozoico (ASMUS & FERRARI, 1978); e 

Superfícies Colinosas Residuais, formado por um conjunto de terrenos colinosos de 

baixa amplitude, localizados nas baixadas litorâneas, consistindo em feições 

residuais associadas a processos de aplainamento.  

Assim como ocorrido no primeiro nível, na segmentação da unidade 

morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico no segundo nível, as áreas mais 

íngremes foram supersegmentadas, contudo, se o valor do parâmetro escala fosse 

aumentado, resultaria em uma subsegmentação das demais áreas. A partir de tal 

segmentação, as amostras de objetos de cada unidade morfoescultural derivada da 

unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico foram selecionadas e 

processadas no WEKA, resultando na árvore de decisão apresentada na Figura 9.5.   

A árvore de decisão obtida para a classificação das unidades morfoesculturais 

derivadas da unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico no segundo 

nível taxonômico (Figura 9.5) caracteriza-se por uma maior complexidade do que a 

árvore de decisão do primeiro táxon (9.3). Esse era o resultado esperado, uma vez 

que a primeira diferenciou um número significativamente maior de classes do que a 

segunda.  
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Figura 9.5 – Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades morfoesculturais derivadas 
da unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico. Desvio Padrão (DP), Média (Méd.), 

Altimetria (ALT), IPT Regional (IPT R), IPT Local (IPT L), Litologia (LIT), Escarpas Estruturo-
Denudativas (EED), Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo (PRED), Maciços Serranos Estruturo-
Denudativos (MSED), Maciços Intrusivos-Denudativos (MID), Depressão Estruturo-Denudativa (DED) 

e Superfícies Colinosas Residuais (SCR). 
 

Também no segundo táxon, a partir da unidade morfoestrutural Planícies e 

Baixadas Sedimentares Cenozoicas, foram mapeadas as seguintes unidades 

morfoesculturais: Tabuleiros Sedimentares, que compreende um conjunto de 

tabuleiros e colinas tabulares de substrato sedimentar; Planícies Aluviais, que 

compreende feições planas acumulativas aluviais; Planícies Costeiras, que são 

feições planas acumulativas marinhas e eólicas, localizadas na zona costeira; 

Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares, que consiste em superfícies 

acumulativas suborizontais presentes nos fundos de baía, no entorno das lagunas 
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costeiras e nos baixos cursos de rios em planícies de maré; e Planícies 

Antropogênicas, que compreende superfícies suborizontais formados por depósitos 

sedimentares produzidos pela ação do homem (aterros). 

A segmentação da unidade morfoestrutural Planícies e Baixadas 

Sedimentares Cenozoicas apresentou segmentos em tamanhos adequados. Com 

base nessa segmentação, foram selecionadas as amostras de objetos de cada 

unidade morfoescultural derivada da unidade morfoestrutural Planícies e Baixadas 

Sedimentares Cenozoicas e as mesmas foram processadas no WEKA, resultando 

na árvore de decisão apresentada na Figura 9.6.   

 

   
Figura 9.6 – Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades morfoesculturais derivadas 
da unidade morfoestrutural Planícies e Baixadas Sedimentares Cenozoicas.  Média (MÉD), Litologia 

(LIT), Tabuleiros Sedimentares (TS), Planícies Aluviais (PA), Planícies Costeiras (PC), Planícies 
Fluviomarinhas e Fluviolagunares (PFF) e Planícies Antropogênicas (PAn). 
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A Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades 

morfoesculturais derivadas da unidade morfoestrutural Planícies e Baixadas 

Sedimentares Cenozoicas no segundo nível taxonômico (Figura 9.6) caracteriza-se 

por ter selecionado somente o PI litologia para a diferenciação das classes, 

semelhante ao ocorrido na etapa de segmentação, quando o mesmo PI recebeu um 

peso significativamente maior. Isso pode ser explicado pela dificuldade dos demais 

PIs, que consistem em variáveis e índices geomorfométricos, em diferenciar feições 

morfométricamente tão semelhantes.   

As árvores de decisão (Figura 9.5 e 9.6) foram implementadas no eCognition 

8.9 para a classificação das unidades morfoesculturais, tal classificação passou por 

correções e edições manuais, resultando no mapa de unidades morfoesculturais 

apresentado na Figura 9.7.  

 Pela análise visual da classificação resultante da árvore de decisão obtida 

para a classificação das unidades morfoesculturais derivadas da unidade 

morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico (Figura 9.5), constatou-se que em 

tal classificação ocorreu um maior número de erros do que na classificação do 

primeiro táxon. Esse resultado era esperado, justificado pelo maior número de 

classes mapeadas nessa etapa. 

   A análise visual da classificação resultante da árvore de decisão obtida para a 

diferenciação das unidades morfoesculturais derivadas da unidade morfoestrutural 

Planícies e Baixadas Sedimentares Cenozoicas (Figura 9.6), demonstrou um maior 

sucesso de tal árvore de decisão na classificação. Dessa forma, as classes 

mapeadas nessa etapa demandaram poucas edições e correções manuais. 

A análise quantitativa (Tabela 9.7) entre a classificação não editada e a 

classificação editada das unidades morfoesculturais derivadas da unidade 

morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico confirma a constatação da análise 

visual, de forma que 75,75% da área total foi classificada corretamente (exatidão 

global), alcançando um índice Kappa de 0,6745. Dessa forma, os resultados foram 

inferiores aos obtidos no primeiro táxon, demandando mais edições e correções 

manuais. Contudo, ainda assim, foi um resultado satisfatório, em vista do numero de 

classes mapeadas, assim como a complexidade da diferenciação de tais classes.  
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 Tabela 9.7 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada do mapeamento das unidades morfoesculturais derivadas da unidade 
morfoestrutural Cinturão Orogênico do Atlântico. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES EED PRED MSED MID DED SCR 

Escarpas Estruturo-Denudativas 
(EED) 

64,12 11,43 8,83 1,11 14,44 0,06 

Planalto de Reverso Estruturo-
Denudativo (PRED) 

14,99 75,08 0,93 3,3 5,7 0 

Maciços Serranos Estruturo-
Denudativos (MSED) 

12,41 3,75 63,92 3,39 12,41 4,13 

Maciços Intrusivos-Denudativos 
(MID) 

9,69 6,86 2,63 74,49 6,16 0,18 

Depressão Estruturo-Denudativa 
(DED) 

12,39 5,87 2,13 0,21 79,26 0,13 

Superfícies Colinosas Residuais 
(SCR) 

2,06 0 9,67 0,16 7,55 80,56 

Exatidão Global (%) 75,75 
     

Índice Kappa 0,6745 
     

 

A análise quantitativa (Tabela 9.8) entre a classificação não editada e a 

classificação editada das unidades morfoesculturais derivadas da unidade 

morfoestrutural Planícies e Baixadas Sedimentares Cenozoicas também confirma a 

constatação da análise visual, de forma que 93.18% da área total foi classificada 

corretamente (exatidão global), alcançando um índice Kappa de 0,8899. Portanto, 

um resultado significativamente superior ao obtido na classificação das unidades 

morfoesculturais derivadas da unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do 

Atlântico. Porém, é valido ressaltar que essa superioridade é explicada pelo fato da 

classificação ter sido exclusivamente fundamentada em um PI qualitativo oriundo de 

uma mapa temático (litologia), uma vez que as classes mapeadas nessa etapa 

possuem uma concordância muito próxima com algumas classes do Mapa 

Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (HEILBRON et al., 

2016).   
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Figura 9.7 – Mapa de unidades morfoesculturais do estado do Rio de Janeiro. 
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Tabela 9.8 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada do mapeamento das unidades morfoesculturais derivadas da unidade 
morfoestrutural Planícies e Baixadas Sedimentares Cenozoicas. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES TS PA PC PFF PAn 

Tabuleiros Sedimentares (TS) 92,49 7,14 0,28 0,08 0,01 

Planícies Aluviais (PA) 0,16 93,22 5,93 0,33 0,37 

Planícies Costeiras (PC) 0,00 0,83 96,53 2,44 0,20 

Planícies Fluviomarinhas e 
Fluviolagunares (PFF) 

0,06 9,09 0,50 90,23 0,12 

Planícies Antropogênicas (PAn) 0,70 1,15 4,40 5,12 88,63 

Exatidão Global (%) 93,18 
    

Índice Kappa 0,8899 
    

 

9.3.3. Mapeamento das unidades de relevo 

 

No terceiro táxon, a partir da unidade morfoescultural Escarpas Estruturo-

Denudativas, foram mapeadas as unidades de relevo Escarpas Serranas e Escarpas 

em Degrau Estrutural.  A segmentação da unidade morfoescultural Escarpas 

Estruturo-Denudativas gerou maior densidade de objetos nas áreas correspondentes 

à unidade de relevo Escarpas Serranas, uma vez que foi dado o maior peso para o 

PI declividade e tal classe possui declividades superiores em relação à unidade de 

relevo Escarpas em Degrau Estrutural. Contudo, vale destacar que não ocorreu uma 

supersegmentação significativa.  

Após a segmentação, foi selecionado um conjunto amostral de objetos para 

cada unidade de relevo derivada da unidade morfoescultural Escarpas Estruturo-

Denudativas, de forma, que esses conjuntos amostrais foram processados no 

WEKA, gerando a árvore de decisão apresentada na figura 9.8. A árvore de decisão 

resultante (Figura 9.8) caracteriza-se por uma baixa complexidade, utilizando 

somente três PIs para a diferenciação das classes: geomorphon, ICR e altimetria.  
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Figura 9.8 – Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades de relevo derivadas da 
unidade morfoescultural Escarpas Estruturo-Denudativas. Desvio Padrão (DP), Média (MÉD), 
Altimetria (ALT), Geomorphons (GEO), Litologia (LIT), Escarpas em Degrau Estrutural (EDE) e 

Escarpas Serranas (ES). 

 

A partir da unidade morfoescultural Planalto de Reverto Estruturo-Denudativo, 

foram mapeadas as unidades de relevo: Domínio Montanhoso, Cadeias Serranas 

Paralelas e Vales Intramontanos. A segmentação da unidade morfoescultural 

Planalto de Reverto Estruturo-Denudativo resultou em segmentos em tamanho 

adequado para as três classes de unidades de relevo a serem mapeadas, não 

ocorrendo casos de supersegmentação ou subsegmentação.  

Posteriormente a segmentação, amostras de objetos para cada unidade de 

relevo derivada da unidade morfoescultural Planalto de Reverto Estruturo-

Denudativo foram selecionados e processados no WEKA para gerar a árvore de 

decisão apresentada na figura 9.9, a mais complexa árvore de decisão obtida para a 

classificação no terceiro táxon.  

A partir da unidade morfoescultural Maciços Serranos Estruturo-Denudativos, 

foram mapeadas as unidades de relevo Maciços Costeiros e Maciços Pré-

Montanhosos. A segmentação da unidade morfoescultural Maciços Serranos 

Estruturo-Denudativos gerou uma maior densidade de objetos nas áreas 

correspondentes à unidade de relevo Maciços Costeiros, que possui maior 

declividade do que a unidade de relevo Maciços Pré-Montanhosos, uma vez que a 

PI declividade ganhou o maior peso para a segmentação. Contudo, a segmentação, 

em geral, resultou em objetos compatíveis com as feições a serem mapeadas.   

Na etapa seguinte à segmentação, um conjunto amostral de objetos para 

cada unidade de relevo derivada da unidade morfoescultural Maciços Serranos 
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Estruturo-Denudativos foi selecionado e processado no WEKA, gerando a árvore de 

decisão apresentada na figura 9.10. A árvore de decisão resultante (Figura 9.10) 

caracteriza-se por uma média complexidade.  

A partir da unidade morfoescultural Maciços Intrusivos-Denudativos, foram 

mapeadas as unidades de relevo Pontões Graníticos e Maciços Intrusivos Alcalinos. 

A segmentação da unidade morfoescultural Maciços Intrusivos-Denudativos resultou 

em objetos compatíveis com as feições a serem mapeadas. Esses objetos foram 

agrupados em conjuntos amostrais referentes a cada uma das unidades de relevo 

derivadas da unidade morfoescultural Maciços Intrusivos-Denudativos para serem 

processados no WEKA, obtendo a árvore de decisão apresentada na figura 9.11. A 

árvore de decisão resultante (Figura 9.11) caracteriza-se por uma baixa 

complexidade, utilizando somente os PIs geomorphons, altimetria e litologia.   

A partir da unidade morfoescultural Depressão Estruturo-Denudativa, foram 

mapeadas as unidades de relevo Serras Isoladas Residuais e Domínio de Morros e 

Colinas Dissecadas. A segmentação da unidade morfoescultural Depressão 

Estruturo-Denudativa gerou maior densidade de objetos, principalmente, nas áreas 

correspondentes à unidade de relevo Serras Isoladas Residuais, uma vez que foi 

dado o maior peso para o PI declividade e tal classe possui declividades superiores 

em relação à unidade de relevo Domínio de Morros e Colinas Dissecadas. Apesar 

da ocorrência de uma supersegmentaçao, valores mais baixos no parâmetro escala 

resultariam em uma subsegmentação.  

Após a segmentação, conjuntos amostrais de objetos para cada unidade de 

relevo derivada da unidade morfoescultural Depressão Estruturo-Denudativa foram 

selecionados e processados no WEKA, gerando a árvore de decisão apresentada na 

figura 9.12. A árvore de decisão resultante (Figura 9.12) caracteriza-se por uma 

baixa complexidade, utilizando somente os PIs ICR, IPT Regional e curvatura 

horizontal.  
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 Figura 9.9 – Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades de relevo derivadas da 
unidade morfoescultural Planalto de Reverto Estruturo-Denudativo. Desvio Padrão (DP), Média 

(MÉD), Altimetria (ALT), Declividade (DEC), Mód. da Curvatura Horizontal (MCH), IPT Regional (IPT 
R), Geomorphons (GEO), Litologia (LIT), Cadeias Serranas Paralelas (CSP), Domínio Montanhoso 

(DM) e Vales Intramontanos (VI). 
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Figura 9.10 – Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades de relevo derivadas da 

unidade morfoescultural Maciços Serranos Estruturo-Denudativos. Desvio Padrão (DP), Média (MÉD), 
Altimetria (ALT), Curvatura Horizontal (CH), Geomorphons (GEO), Litologia (LIT), Maciços Costeiros 

(MC) e Maciços Pré-Montanhosos (MPM). 
 
 

 
Figura 9.11 – Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades de relevo derivadas da 

unidade morfoescultural Maciços Intrusivos-Denudativos. Desvio Padrão (DP), Média (MÉD), 
Altimetria (ALT), Geomorphons (GEO), Litologia (LIT), Maciços Intrusivos Alcalinos (MIA) e Pontões 

Graníticos (PG).  
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Figura 9.12 – Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades de relevo derivadas da 

unidade morfoescultural Maciços Intrusivos-Denudativos. Desvio Padrão (DP), Média (MÉD), 
Curvatura Horizontal (CH), IPT Regional (IPT R), Serras Isoladas Residuais (SIR) e Morros e Colinas 

Dissecadas (MCD). 
 

A partir da unidade morfoescultural Superfícies Colinosas Residuais, foram 

mapeadas a unidades de relevo Domínio Colinoso e Domínio Suave Colinoso. A 

segmentação da unidade morfoescultural Superfícies Colinosas Residuais resultou 

em objetos compatíveis com as feições a serem mapeadas.  

Posteriormente a segmentação, foram selecionados conjuntos amostrais de 

objetos para cada unidade de relevo derivada da unidade morfoescultural 

Superfícies Colinosas Residuais. Essas amostras foram processadas no WEKA, 

gerando a árvore de decisão apresentada na figura 9.13. A árvore de decisão 

resultante (Figura 9.13) caracteriza-se por uma baixa complexidade, utilizando 

somente dois PIs: módulo da curvatura horizontal e curvatura vertical. 

 

 
Figura 9.13 – Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades de relevo derivadas da 
unidade morfoescultural Superfícies Colinosas Residuais. Média (MÉD), Curvatura Vertical (CV), 
Mód. da Curvatura Horizontal (MCH), Domínio Colinoso (DC) e Domínio Suave Colinoso (DSC). 
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A partir da unidade morfoescultural Tabuleiros Sedimentares, foram 

mapeadas as unidades de relevo Tabuleiros Costeiros e Tabuleiros Continentais. A 

segmentação da unidade morfoescultural Tabuleiros Sedimentares utilizou somente 

o PI litologia e resultou em objetos compatíveis com as feições a serem mapeadas  

Na etapa seguinte à segmentação, um conjunto amostral de objetos para 

cada unidade de relevo derivada da unidade morfoescultural Tabuleiros 

Sedimentares foi selecionado e processado no WEKA, gerando a árvore de decisão 

apresentada na figura 9.14. A árvore de decisão resultante (Figura 9.14) caracteriza-

se por uma baixa complexidade e utilizando somente o PI litologia, uma vez que as 

diferenças entre essas duas unidades de relevo estão mais relacionadas aos 

distintos substratos sedimentares do que a variações morfométricas.   

 
Figura 9.14 – Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades de relevo derivadas da 

unidade morfoescultural Tabuleiros Sedimentares. Média (MÉD), Litologia (LIT), Tabuleiros 
Continentais (TCon) e Tabuleiros Costeiros (TCos). 

 

A partir da unidade morfoescultural Planícies Fluviomarinhas e 

Fluviolagunares, foram mapeadas as unidades de relevo: Planícies de Pântanos e 

Mangues, e Planícies Fluviomarinhas. A segmentação da unidade morfoescultural 

Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares também utilizou somente o PI litologia e 

resultou em objetos compatíveis com as feições a serem mapeadas  

Posteriormente a segmentação, foram selecionados conjuntos amostrais de 

objetos para cada unidade de relevo derivada da unidade morfoescultural Planícies 

Fluviomarinhas e Fluviolagunares. Essas amostras foram processadas no WEKA, 

gerando a árvore de decisão apresentada na figura 9.15.  A árvore de decisão 

resultante (Figura 9.15), também caracteriza-se por uma baixa complexidade e 

utilizando somente o PI litologia, uma vez que as não há diferenças morfométricas 

relevantes entre as duas unidades de relevo classificadas, de forma, que a distinção 

entre ambas está em termos de composição litológica sedimentar.  
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Por fim, destaca-se que, no terceiro táxon, as unidades morfoesculturais 

Planícies Aluviais, Planícies Costeiras e Planícies Antropogênicas derivaram uma 

unidade de relevo cada uma. Portanto não foi necessária a segmentação e 

classificação dessas classes no terceiro táxon. 

 
Figura 9.15 – Árvore de decisão obtida para a classificação das unidades de relevo derivadas da 

unidade morfoescultural Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares. Média (MÉD), Litologia (LIT), 
Planícies de Pântanos e Mangues (PPM) e Planícies Fluviomarinhas (PF). 

 

As árvores de decisão (Figuras 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.15) 

foram implementadas no eCognition 8.9 para a classificação das unidades de relevo, 

tal classificação passou por correções e edições manuais, resultando no mapa de 

unidades de relevo apresentado na Figura 9.16. 

Pela análise visual da classificação resultante das árvores de decisão obtidas 

para a classificação do terceiro táxon, constatou-se um maior número de erros na 

classificação das unidades de relevo derivadas das unidades morfoesculturais 

Planalto de Reverto Estruturo-Denudativo, Maciços Serranos Tectônicos e 

Depressão Estruturo-Denudativa. As demais unidades de relevo obtiveram melhores 

resultados na classificação.  

As análises quantitativas (Tabelas 9.9, 9.10 e 9.11) entre as classificações 

não editadas e as classificações editadas das unidades de relevo derivadas das 

unidades morfoesculturais Planalto de Reverto Estruturo-Denudativo, Maciços 

Serranos Estruturo-Denudativos e Depressão Estruturo-Denudativa confirmam a 

constatação da análise visual, de forma que tais classificações obtiveram, 

respectivamente, uma exatidão global de 85,58%, 85,65% e 86,38% e índices 

Kappa de 0,6018, 0,7128 e 0,6918. No terceiro táxon, essas foram as classificações 

que demandaram o maior número de edições e correções, contudo, as mesmas 

classificaram mais de 85% da área total corretamente.   
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Figura 9.16 – Mapa de unidades de relevo do estado do Rio de Janeiro.
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Tabela 9.9 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada do mapeamento das unidades de relevo derivadas da unidade morfoescultural 
Maciços Serranos Estruturo-Denudativos. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES CSP DM VI 

Cadeias Serranas Paralelas 
(CSP) 

71,37 27,39 1,24 

Domínio Montanhoso (DM) 4,58 89,16 6,26 

Vales Intramontanos (VI) 1,90 26,40 71,70 

Exatidão Global (%) 85,58 
 

 Índice Kappa 0,6018 
 

  

Tabela 9.10 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada do mapeamento das unidades de relevo derivadas da unidade morfoescultural 
Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES MC MPM 

Maciços Costeiros (MC) 88,87 11,13 

Maciços Pré-Montanhosos 
(MPM) 

17,05 82,95 

Exatidão Global (%) 85,65 
 

Índice Kappa 0,7128 
 

 

Tabela 9.11 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada do mapeamento das unidades de relevo derivadas da unidade morfoescultural 
Depressão Estruturo-Denudativa. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES SIR MCD 

Serras Isoladas Residuais 
(SIR) 

75,05 24,95 

Morros e Colinas Dissecadas 
(MCD) 

7,60 92,40 

Exatidão Global (%) 86,38 
 

Índice Kappa 0,6918 
 

 

As análises quantitativas (Tabelas 9.12, 9.13, 9.14, 9.15 e 9.16) entre as 

classificações não editadas e as classificações editadas das unidades de relevo 

derivadas das unidades morfoesculturais Escarpas Estruturo-Denudativas, Maciços 

Intrusivos-Denudativos, Superfícies Colinosas Residuais, Tabuleiros Sedimentares e 

Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares confirmam a constatação da análise 

visual, de forma que tais classificações obtiveram, respectivamente, uma exatidão 

global de 92,59%, 94.23%, 91.61%, 99,45% e 97.71% e índices Kappa de 0,7194, 

0,8811, 0,8297, 0,9810 e 0,9527. No terceiro táxon, essas foram as classificações 

que obtiveram uma alta percentagem de acerto, superiores a 90%. 
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Tabela 9.12 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada do mapeamento das unidades de relevo derivadas da unidade morfoescultural 
Escarpas Estruturo-Denudativas. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES EDE ES 

Escarpas em Degrau 
Estrutural (EDE) 

72,23 27,77 

Escarpas Serranas (ES) 3,38 96,62 

Exatidão Global (%) 92,59 
 

Índice Kappa 0,7194 
 

 

Tabela 9.13 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada do mapeamento das unidades de relevo derivadas da unidade morfoescultural 
Maciços Intrusivos-Denudativos. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES MIA PG 

Maciços Intrusivos Alcalinos 
(MIA) 

99,82 0,18 

Pontões Graníticos (PG) 12,97 87,03 

Exatidão Global (%) 94,23 
 

Índice Kappa 0,8811 
 

 

Tabela 9.14 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada do mapeamento das unidades de relevo derivadas da unidade morfoescultural 
Superfícies Colinosas Residuais. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES DC DSC 

Domínio Colinoso (DC) 96,05 3,95 

Domínio Suave Colinoso 
(DSC) 

13,69 86,31 

Exatidão Global (%) 91,61 
 

Índice Kappa 0,8297 
 

 

Tabela 9.15 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada do mapeamento das unidades de relevo derivadas da unidade morfoescultural 
Tabuleiros Sedimentares. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES TCon Tcos 

Tabuleiros Continentais 
(TCon) 

98,21 1,79 

Tabuleiros Costeiros (TCos) 0,28 99,72 

Exatidão Global (%) 99,45 
 

Índice Kappa 0,9810 
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Tabela 9.16 – Matriz de confusão, exatidão global e índice Kappa da comparação entre a classificação não 
editada e a classificação editada do mapeamento das unidades de relevo derivadas da unidade morfoescultural 
Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares. 

  REFERÊNCIA (Porcentagem) 

CLASSES PPM PF 

Planícies de Pântanos e 
Mangues (PPM) 

99,94 0,06 

Planícies Fluviomarinhas 
(PF) 

5,31 94,69 

Exatidão Global (%) 97,71 
 

Índice Kappa 0,9527 
 

 

9.4. Discussões 

 

 A classificação automática desenvolvida na presente tese apresentou bons 

resultados nos três táxons, de forma que no primeiro táxon somente 5,51% da área 

de estudo necessitou de correções e edições manuais, no segundo táxon esse 

percentual foi de 20,53% e no terceiro táxon foi de 9,38% (Tabela 9.17). Portanto, o 

segundo táxon foi o que demandou maiores correções e edições manuais, contudo, 

ainda assim, a classificação automática obteve uma assertividade de quase 80%.  

 
Tabela 9.17 – Percentual da área corretamente classificada automaticamente e da área que demandou edições 
e correções manuais por nível taxonômico.   
  

 

 

A assertividade inferior da classificação automática no segundo táxon é 

provocada, principalmente, pela dificuldade de diferenciação das unidades 

morfoesculturais derivadas da unidade morfoestrutural Cinturão Orogênico do 

Atlântico. Esse resultado já era esperado, uma vez que essa foi a etapa que 

diferenciou o maior numero de classes, sendo que algumas dessas são complexas 

de serem individualizadas até mesmo por interpretação visual.  

No primeiro táxon, o PI mais utilizado pela árvore de decisão foi a altimetria, 

uma vez que a maior parte das feições associadas à unidade morfoestrutural 

Cinturão Orogênico do Atlântico está em elevações superiores às feições 

associadas às Planícies e Baixadas Sedimentares. Contudo, era esperado que a 

litologia fosse apresentada como um PI importante nesse nível taxonômico, o que 

não ocorreu (Tabela 9.18).  

  TÁXON 1 (%) TÁXON 2 (%) TÁXON 3 (%) 

Classificação Automática 94,49 79,47 90,62 

Classificação Editada 5,51 20,53 9,38 
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No segundo táxon, a litologia foi o PI mais utilizado pelas árvores de decisão, 

resultado explicado pelo fato da árvore de decisão obtida para a classificação das 

unidades morfoesculturais derivadas da unidade morfoestrutural Planícies e 

Baixadas Sedimentares somente utilizar tal PI, uma vez que tais classes não 

possuem grandes diferenças morfométricas entre si. A altimetria e o ICR também 

foram PIs relevantes nesse nível taxonômico (Tabela 9.18).   

No terceiro táxon, novamente a altimetria foi o PI mais utilizado pelas árvores 

de decisão, seguido pelo ICR. Destaca-se que o PI geomorphons, que não foi 

utilizado nos demais níveis taxonômicos, foi amplamente utilizado pelas árvores de 

decisão no terceiro táxon (Tabela 9.18). 

 

Tabela 9.18 – Número de vezes que cada PI foi utilizado pelas árvores de decisão em cada nível taxonômico, 
assim como o percentual correspondente.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A tabela 9.19 apresenta a distribuição em área das classes mapeadas, 

demonstrando que a unidade de relevo Domínio de Morros e Colinas Dissecadas foi 

a que obteve a maior representatividade espacial, seguida pelas Planícies Aluviais, 

Escarpas Serranas e pelo Domínio Montanhoso. As Serras Isoladas Residuais e o 

Domínio Colinosos também possuem uma relevante extensão espacial. As demais 

unidade de relevo ocupam percentuais inferiores a 5% da área de estudo (Tabela 

9.19).  

 

 

 

 

PLANOS DE INFORMAÇÃO (PIs) TÁXON 1 TÁXON 2 TÁXON 3 

Altimetria 3 (23,1%) 5 (18,5%) 9 (25,7%) 

Declividade 1 (7,7%) - 1 (2,9%) 

Curvatura vertical 2 (15,4%) - 1 (2,9%) 

Curvatura horizontal 1 (7,7%) - 3 (8,6%) 

Módulo da curvatura vertical 1 (7,7%) - - 

Módulo de curvatura horizontal 2 (15,4%) - 2 (5,7%) 

Índice de Posição Topográfica Local - 1 (3,7%) - 

Índice de Posição Topográfica Regional 1 (7,7%) 2 (7,4%) 4 (11,4%) 

Índice de Concentração de Rugosidade 2 (15,4%) 5 (18,5%) 6 (17,1%) 

Geomorphons - - 5 (14,3%) 

Litologia - 14 (51,9%) 4 (11,4%) 
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Tabela 9.19 – Distribuição em área das unidades de relevo mapeadas.    

TÁXON 1 TÁXON 2 TÁXON 3 ÁREA KM² % 

Cinturão 
Orogênico do 

Atlântico 

Escarpas Estruturo-
Denudativas 

Escarpas Serranas 4854,81 11,27 

Escarpas em Degrau 
Estrutural 

830,24 1,93 

Planalto de Reverso 
Estruturo-Denudativo 

Domínio Montanhoso 4681,06 10,87 

Cadeias Serranas Paralelas 641,69 1,49 

Vales Intramontanos 443,99 1,03 

Maciços Serranos 
Estruturo-Denudativos 

Maciços Costeiros 1173,73 2,73 

Maciços Pré-Montanhosos 1177,89 2,73 

Maciços Intrusivos-
Denudativos 

Pontões Graníticos 392,88 0,91 

Maciços Intrusivos 
Alcalinos 

634,99 1,47 

Depressão Estruturo-
Denudativa 

Serras Isoladas Residuais 3590,48 8,34 

Domínio de Morros e 
Colinas Dissecadas 

10866,49 25,23 

Superfícies Colinosas 
Residuais 

Domínio Colinoso 2596,11 6,03 

Domínio Suave Colinoso 2002,65 4,65 

Planícies e 
Baixadas 

Sedimentares 
Cenozoicas 

Tabuleiros 
Sedimentares 

Tabuleiros Costeiros 1198,64 2,78 

Tabuleiros Continentais 262,44 0,61 

Planícies Aluviais Planícies Aluviais 5150,21 11,96 

Planícies Costeiras Planícies Costeiras 1332,00 3,09 

Planícies 
Fluviomarinhas e 
Fluviolagunares 

Planícies de Pântanos e 
Mangues 

717,21 1,67 

Planícies Fluviomarinhas 484,21 1,12 

Planícies 
Antropogênicas 

Planícies Antropogênicas 37,37 0,09 

 

9.5. Considerações Finais 

 

 A combinação da GEOBIA com a KDD obteve bons resultados na 

classificação geomorfológica semiautomatizada do estado do Rio de Janeiro. Tal 

abordagem metodológica permitiu a utilização de uma grande diversidade dados 

quantitativos e qualitativos, e, ainda assim, minimizou as subjetividades envolvidas 

no mapeamento, ao demonstrar de forma clara os limiares de diferenciação 

utilizados para cada classe de relevo.   

 Dois fatores influenciaram fortemente os resultados: a segmentação e a 

seleção do conjunto amostral. A segmentação multiressolução possui uma 

diversidade de parâmetros que permitem a elaboração de estratégias de 

segmentação mais adequadas aos PIs utilizados e às classes geomorfológicas 

mapeadas. É relevante destacar que cada classe possui parâmetros de 

configurações ideais para o delineamento das suas subclasses e o resultado da 
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segmentação influencia diretamente em todas as etapas posteriores, desde a 

seleção do conjunto amostral até a classificação.  

A seleção do conjunto amostral possui uma relação direta com a obtenção de 

árvores de decisão que resultem em classificações com altas taxas de assertividade, 

pois são as amostras que determinaram os limiares de diferenciação definidos pela 

mineração de dados. Dessa forma, essa etapa exige a interferência direta do 

conhecimento do especialista sobre o que está sendo mapeado, demonstrando que 

tal conhecimento ainda continua sendo imprescindível, apresar dos avanços 

tecnológicos e metodológicos.   

A KDD permitiu a conversão do conhecimento da interpretação visual do 

relevo para limiares bem definidos, de forma, que tais limiares foram implantados na 

GEOBIA para a classificação geomorfológica.  

Os índices gemorfométricos - Geomorphons (JASIEWICZ & STEPINSKI, 

2013), IPT (WEISS, 2001) e ICR (SAMPAIO, 2008) - combinados com variáveis 

geomorfométricas e qualitativas (litologia), foram eficientes na diferenciação das 

classes de relevo, resultando na necessidade de poucas correções e edições 

manuais.  

O mapa geomorfológico resultante no presente estudo possui uma forte 

abordagem morfogenética e morfolitógica, de forma, que fica evidente que a legenda 

foi a principal responsável por tal característica. Na cartografia geomorfológica, as 

legendas utilizadas estão diretamente associadas às escolhas do agente mapeador 

sobre o que o mesmo julga ser mais relevante para a representação do relevo em 

cada área de estudo. Portanto, na presente tese, a morfogenética e a morfolitologia 

foram elencadas como fundamentais para a compreensão do relevo do estado do 

Rio de Janeiro, que é fortemente influenciado por uma complexa evolução geológica 

e geotectônica. 

Por abranger uma extensão área, o mapa geomorfológico resultante ainda 

demanda um intenso processo de validação em campo para o seu refinamento. Para 

tal, a intenção do autor e dos colaboradores da presente tese é implantar uma rede 

de pesquisadores, que colaborarão em tais validações em campo.  

Em estudos futuros, recomenda-se a avaliação da utilização de imagens 

espectrais combinados com as variáveis geomorfométricas para a classificação do 

relevo, uma vez que ficou evidente que tais variáveis não são capazes de diferenciar 
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relevos com características morfométricas semelhantes. Outro aspecto a ser melhor 

investigado consiste na utilização de outros algoritmos de mineração de dados para 

a classificação supervisionada do relevo, como o random forest e redes neurais. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A hipótese principal da presente tese foi confirmada, de forma que as técnicas 

de modelagem computacional do conhecimento aliadas às técnicas de 

geoprocessamento, sensoriamento remoto e modelagem numérica do terreno foram 

eficientes no desenvolvimento de uma metodologia de mapeamento geomorfológico 

mais quantitativa, porém, ainda assim, considerando dados qualitativos importantes; 

utilizando procedimentos automatizados e mais ágeis; trabalhando com um menor 

nível de subjetividade  e, dessa forma, permitindo que o resultado do mapeamento 

geomorfológico sintetize, de forma objetiva, parâmetros importantes para a 

caracterização do relevo, como gênese, cronologia, substrato geológico, dinâmica, 

morfometria e morfologia. 

A avaliação geral dos principais MDEs disponíveis para o estado do Rio de 

Janeiro demonstrou uma melhor acurácia vertical do MDE SRTM, contudo esse 

resultado não se repetiu nas demais avaliações, sugerindo que a avaliação geral foi 

fortemente influenciada pelo maior número de pontos de controle nas áreas de 

menor declividade. Nas demais avaliações dos MDEs, principalmente na avaliação 

da acurácia vertical por configuração do terreno, o MDE ASTER GDEM foi o que 

obteve melhores resultado, sendo assim, escolhido para as demais etapas da 

presente tese.  

A utilização das superfícies de compensação de erro foi eficiente no aumento 

da acurácia vertical do MDE ASTER GDEM original. Dessa forma, a metodologia 

empregada nessa etapa pode ser uma relevante alternativa para a melhora da 

acurácia vertical de MDEs, principalmente quando não se conhece detalhadamente 

a natureza e magnitude das fontes de erro dos mesmos. A superfície de 

compensação de erro resultante da Krigagem Ordinária foi a que obteve os 

melhores resultados na melhora da acurácia vertical do MDE ASTER GDEM original, 

de forma que o MDE resultando da mesma foi o utilizado nas demais etapas da 

presente tese. Contudo, a Krigagem Ordinária também foi o método que exigiu maior 

esforço geral, necessitando mais procedimentos e processamentos para o seu 

desenvolvimento.  

A combinação da GEOBIA com a KDD obteve bons resultados na 

classificação geomorfológica semiautomatizada do estado do Rio de Janeiro. Tal 
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abordagem metodológica permitiu a utilização de uma grande diversidade dados 

quantitativos e qualitativos, e, ainda assim, minimizou as subjetividades envolvidas 

no mapeamento, ao demonstrar de forma clara os limiares de diferenciação 

utilizados para cada classe de relevo.  Vale destacar que o conhecimento do 

especialista sobre o que está sendo mapeado continua sendo imprescindível, uma 

vez que as etapas que mais interferiram nos resultados obtidos no mapeamento da 

presente tese são diretamente influenciadas por tais conhecimentos: a segmentação 

e a seleção do conjunto amostral. 

Os índices gemorfométricos - Geomorphons (JASIEWICZ & STEPINSKI, 

2013), IPT (WEISS, 2001) e ICR (SAMPAIO, 2008) - combinados com variáveis 

geomorfométricas e qualitativas (litologia), foram eficientes na diferenciação das 

classes de relevo, resultando na necessidade de poucas correções e edições 

manuais.  

Em estudos futuros, recomenda-se a avaliação da utilização de imagens 

espectrais combinados com as variáveis geomorfométricas para a classificação do 

relevo, uma vez que ficou evidente que tais variáveis não são capazes de diferenciar 

relevos com características morfométricas semelhantes. Outro aspecto a ser melhor 

investigado consiste na utilização de outros algoritmos de mineração de dados para 

a classificação supervisionada do relevo, como o random forest e redes neurais.  
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ANEXO I - Função PEC 

 

pec<-function(mde_leitura,pontos_leitura) { 
   
  suppressWarnings(library(raster)) 
  suppressWarnings(library(rgdal)) 
   
  mde<-raster(mde_leitura) 
   
  shape<-shapefile(pontos_leitura) 
   
  x<-numeric() 
  for(linha in 1:nrow(shape)) { 
    x<-c(x,coordinates(shape[linha,])[1,1]) 
  } 
     
  y<-numeric() 
  for(linha in 1:nrow(shape)) { 
    y<-c(y,coordinates(shape[linha,])[1,2]) 
  } 
   
  tabela<-data.frame(x=x,y=y,z=shape$z) 
   
  coordinates(tabela)<-c("x","y") 
   
  valores<-as.vector(extract(mde,tabela)) 
   
  df<-as.data.frame(cbind(tabela$z,valores,abs(valores-tabela$z),(valores-tabela$z))) 
  df<-df[complete.cases(df),] 
   
  classe_50000<-character() 
  for (i in df$V3) { 
    if(i<=10){ 
      classe_50000<-c(classe_50000,"A") 
    } else if (i>10 & i<=12){ 
      classe_50000<-c(classe_50000,"B") 
    } else if (i>12 & i<=15){ 
      classe_50000<-c(classe_50000,"C") 
    } else{ 
      classe_50000<-c(classe_50000,"NÃO SE APLICA") 
    } 
  } 
     
  df<-cbind(df,classe_50000) 
   
  classe_50000_a<-(nrow(df[df$classe_50000=="A",])/nrow(df))*100 
  classe_50000_b<-(nrow(df[df$classe_50000=="B",])/nrow(df))*100 
  classe_50000_c<-(nrow(df[df$classe_50000=="C",])/nrow(df))*100 
  classe_50000_d<-(nrow(df[df$classe_50000=="NÃO SE APLICA",])/nrow(df))*100 
     
  classe_100000<-character() 
  for (i in df$V3) { 
    if(i<=25){ 
      classe_100000<-c(classe_100000,"A") 
    } else if (i>25 & i<=30){ 
      classe_100000<-c(classe_100000,"B") 
    } else if (i>30 & i<=37.5){ 
      classe_100000<-c(classe_100000,"C") 
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    } else{ 
      classe_100000<-c(classe_100000,"NÃO SE APLICA") 
    } 
  } 
     
  df<-cbind(df,classe_100000) 
   
  classe_100000_a<-(nrow(df[df$classe_100000=="A",])/nrow(df))*100 
  classe_100000_b<-(nrow(df[df$classe_100000=="B",])/nrow(df))*100 
  classe_100000_c<-(nrow(df[df$classe_100000=="C",])/nrow(df))*100 
  classe_100000_d<-(nrow(df[df$classe_100000=="NÃO SE APLICA",])/nrow(df))*100 
     
  classe_250000<-character() 
  for (i in df$V3) { 
    if(i<=50){ 
      classe_250000<-c(classe_250000,"A") 
    } else if (i>50 & i<=60){ 
      classe_250000<-c(classe_250000,"B") 
    } else if (i>60 & i<=75){ 
      classe_250000<-c(classe_250000,"E") 
    } else{ 
      classe_250000<-c(classe_250000,"C") 
    } 
  } 
     
  df<-cbind(df,classe_250000) 
   
  classe_250000_a<-(nrow(df[df$classe_250000=="A",])/nrow(df))*100 
  classe_250000_b<-(nrow(df[df$classe_250000=="B",])/nrow(df))*100 
  classe_250000_c<-(nrow(df[df$classe_250000=="C",])/nrow(df))*100 
  classe_250000_d<-(nrow(df[df$classe_250000=="NÃO SE APLICA",])/nrow(df))*100 
     
  resultado_TV<-
data.frame(escala=c(50000,100000,250000),a=c(classe_50000_a,classe_100000_a,classe_250000_
a),b=c(classe_50000_b,classe_100000_b,classe_250000_b),c=c(classe_50000_c,classe_100000_c,c
lasse_250000_c),nao_se_aplica=c(classe_50000_d,classe_100000_d,classe_250000_d)) 
  resultado_EMQ<-sqrt(sum(((df$valores-df$V1))^2)/(nrow(df)-1)) 
   
  print(resultado_TV) 
  print("############################") 
  print("EMQ") 
  print(resultado_EMQ) 
  print("############################") 
  print("############################") 
  print("ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA DIFERENÇA RELATIVA") 
  print(summary(df$V4)) 
  print("Desvio Padrão") 
  print(sd(df$V4)) 
  print("############################") 
  print("############################") 
  print("ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA DIFERENÇA ABSOLUTA") 
  print(summary(df$V3)) 
  print("Desvio Padrão") 
  print(sd(df$V3)) 
} 
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ANEXO II - Função PEC-PCD 
 
 

pec_pcd<-function(mde_leitura,pontos_leitura) { 
   
  suppressWarnings(library(raster)) 
  suppressWarnings(library(rgdal)) 
   
  mde<-raster(mde_leitura) 
   
  shape<-shapefile(pontos_leitura) 
     
  x<-numeric() 
  for(linha in 1:nrow(shape)) { 
    x<-c(x,coordinates(shape[linha,])[1,1]) 
  } 
     
  y<-numeric() 
  for(linha in 1:nrow(shape)) { 
    y<-c(y,coordinates(shape[linha,])[1,2]) 
  } 
   
  tabela<-data.frame(x=x,y=y,z=shape$z) 
   
  coordinates(tabela)<-c("x","y") 
   
  valores<-as.vector(extract(mde,tabela)) 
   
  df<-as.data.frame(cbind(tabela$z,valores,abs(valores-tabela$z),(valores-tabela$z))) 
  df<-df[complete.cases(df),] 
   
  classe_50000<-character() 
  for (i in df$V3) { 
    if(i<=5.5){ 
      classe_50000<-c(classe_50000,"A") 
    } else if (i>5.5 & i<=10){ 
      classe_50000<-c(classe_50000,"B") 
    } else if (i>10 & i<=12){ 
      classe_50000<-c(classe_50000,"C") 
    } else if (i>12 & i<=15) { 
      classe_50000<-c(classe_50000,"D")  
    } else { 
      classe_50000<-c(classe_50000,"NÃO SE APLICA") 
    } 
  } 
   
  df<-cbind(df,classe_50000) 
   
  classe_50000_a<-(nrow(df[df$classe_50000=="A",])/nrow(df))*100 
  classe_50000_b<-(nrow(df[df$classe_50000=="B",])/nrow(df))*100 
  classe_50000_c<-(nrow(df[df$classe_50000=="C",])/nrow(df))*100 
  classe_50000_d<-(nrow(df[df$classe_50000=="D",])/nrow(df))*100 
  classe_50000_e<-(nrow(df[df$classe_50000=="NÃO SE APLICA",])/nrow(df))*100 
   
  classe_100000<-character() 
  for (i in df$V3) { 
    if(i<=13.7){ 
      classe_100000<-c(classe_100000,"A") 
    } else if (i>13.7 & i<=25){ 
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      classe_100000<-c(classe_100000,"B") 
    } else if (i>25 & i<=30){ 
      classe_100000<-c(classe_100000,"C") 
    } else if (i>30 & i<=37.5) { 
      classe_100000<-c(classe_100000,"D")  
    } else { 
      classe_100000<-c(classe_100000,"NÃO SE APLICA") 
    } 
  } 
     
  df<-cbind(df,classe_100000) 
   
  classe_100000_a<-(nrow(df[df$classe_100000=="A",])/nrow(df))*100 
  classe_100000_b<-(nrow(df[df$classe_100000=="B",])/nrow(df))*100 
  classe_100000_c<-(nrow(df[df$classe_100000=="C",])/nrow(df))*100 
  classe_100000_d<-(nrow(df[df$classe_100000=="D",])/nrow(df))*100 
  classe_100000_e<-(nrow(df[df$classe_100000=="NÃO SE APLICA",])/nrow(df))*100 
   
  classe_250000<-character() 
  for (i in df$V3) { 
    if(i<=27){ 
      classe_250000<-c(classe_250000,"A") 
    } else if (i>27 & i<=50){ 
      classe_250000<-c(classe_250000,"B") 
    } else if (i>50 & i<=60){ 
      classe_250000<-c(classe_250000,"C") 
    } else if (i>60 & i<=75) { 
      classe_250000<-c(classe_250000,"D")  
    } else { 
      classe_250000<-c(classe_250000,"NÃO SE APLICA") 
    } 
  } 
     
  df<-cbind(df,classe_250000) 
   
  classe_250000_a<-(nrow(df[df$classe_250000=="A",])/nrow(df))*100 
  classe_250000_b<-(nrow(df[df$classe_250000=="B",])/nrow(df))*100 
  classe_250000_c<-(nrow(df[df$classe_250000=="C",])/nrow(df))*100 
  classe_250000_d<-(nrow(df[df$classe_250000=="D",])/nrow(df))*100 
  classe_250000_e<-(nrow(df[df$classe_250000=="NÃO SE APLICA",])/nrow(df))*100 
   
  resultado_TV<-
data.frame(escala=c(50000,100000,250000),a=c(classe_50000_a,classe_100000_a,classe_250000_
a),b=c(classe_50000_b,classe_100000_b,classe_250000_b),c=c(classe_50000_c,classe_100000_c,c
lasse_250000_c),d=c(classe_50000_d,classe_100000_d,classe_250000_d),nao_se_aplica=c(classe_
50000_e,classe_100000_e,classe_250000_e)) 
  resultado_EMQ<-sqrt(sum(((df$valores-df$V1))^2)/(nrow(df)-1)) 
   
  print(resultado_TV) 
  print("############################") 
  print("EMQ") 
  print(resultado_EMQ) 
  print("############################") 
  print("############################") 
  print("ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA DIFERENÇA RELATIVA") 
  print(summary(df$V4)) 
  print("Desvio Padrão") 
  print(sd(df$V4)) 
  print("############################") 
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  print("############################") 
  print("ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA DIFERENÇA ABSOLUTA") 
  print(summary(df$V3)) 
  print("Desvio Padrão") 
  print(sd(df$V3)) 
} 
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ANEXO III – Descrição da legenda do Mapa Geológico e Recursos Minerais do 
Estado do Rio de Janeiro (HEILBRON et al, 2016) 

 
 

 
 



180 
 

 



181 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 
 

 
 

ANEXO IV – Cartas 1:400.000 e 1:250.000 
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CINTURÃO OROGÊNICO DO ATLÂNTICO

Maciços Serranos Estruturo-Denudativos

Escarpas Estruturo-Denudativas

Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo

Escarpas de Degrau Estrutural 
Escarpa s  com  ve rte nte s  m a is  s uavizada s , topos arre dondados e
a m plitude s  topog ráfica s  pre dom ina nte s  e ntre  300 e  500 m e tros.

Superfícies Colinosas Residuais

Maciços Intrusivos-Denudativos

Depressão Estruturo-Denudativa

Maciços Intrusivos Alcalinos
Maciç os sus te ntados por roch a s  a lca lina s  (m a g m a tis m o m e s ozoico-
ce nozoico). Form a dôm ica, dre na g e m  radia l e  ce ntrífug a , ve rte nte s
íng re m e s  e  topos a g uç a dos e m  crista s .

Domínio de Morros e Colinas Dissecadas
Conjunto de  m orros e  colina s  dis s e cada s , com  ve rte nte s  conve xo-
côncava s  a  re tilíne a s , topos arre dondados a a g uç a dos e  a m plitude
a ltim étrica e ntre  100 e  300 m e tros. 

Domínio Suave Colinoso
Conjunto de  colina s  s uave s  com  topos arre dondados a a long a dos,
ve rte nte s  conve xa s  e  a m plitude s  a ltim étrica s  infe riore s a 50 m e tros. 

Domínio Colinoso
Conjunto de  colina s  com  topos arre dondados, ve rte nte s  conve xo-
côncava s  pouco inclina da s  e  a m plitude  a ltim étrica infe riore s a 100
m e tros. 

Estrada de  Fe rro
R io pe rm a ne nte

Lim ite  e s tadua l
Ma s s a  d'ág uaCidadeP

Capita l e s ta dua lO

R odovia
' Loca lidade s

Maciços Costeiros
Maciç os a linh a dos sob a dire ç ão pre dom ina nte  de  W SW -ENE,
loca lizados por toda zona coste ira. Ve rte nte s  íng re m e s , g radie nte s
m uito e le vados, topos a g uç a dos e /ou arre dondados ou crista s
a linh a da s .

Vales Intramontanos
Va le s  que  apre s e nta m  dre na g e m  para le la  e  pre dom inância  de  form a
“V”, e nca ixados na s  fe iç õe s  da s  unidade s  de  re le vo Dom ínio
Monta nh os o e  Cade ia s  Se rra na s  P a ra le la s . 

Cadeias Serranas Paralelas
Fe iç õe s  para le la s  na  dire ç ão pre dom ina nte  W SW -ENE, caracte rizada s
por a m plitude s  a ltim étrica s  s upe riore s a 400 m e tros, picos roch osos  e
crista s  e xte ns a s .

Domínio Montanhoso
R e le vo m uito acide ntado, com  pre dom inância  de  ve rte nte s  côncava s  a
re tilíne a s , topos de  crista s  a linh a da s  a g uç a da s  a  s uave m e nte
a rre dondada s  e  a m plitude s  a ltim étrica s s upe riore s  a 400 m e tros. Há
ta m b ém  a ocorrência  pontua l de  m orros ou colina s  e m  pla na ltos
e le va dos. 

Escarpas Serranas
Escarpa s  m onta nh os a s  fe s tonada s  com  ve rte nte s  m uito íng re m e s ,
côncava s  a  re tilíne a s  e  topos de  cris ta s  a linh a da s  e  a g uç a da s . 
Alinh a m e nto pre dom ina nte  de  W SW -ENE e  a m plitude s a ltim étrica s
e le va da s , supe riore s a 500 m e tros.                   

Maciços Pré-Montanhosos
P e que nos m a ciços  e  m orros com  a m plitude s  a ltim étrica s e ntre  100 e
300 m e tros, ve rte nte s  re tilíne a s  e  topos conve xos. Adjace nte s  às 
e s carpa s  s e rra na s  e  aos  m a ciços  coste iros.                   

Pontões Graníticos
P ontõe s  de  b locos g ra níticos (m a g m a tis m o pós-te ctônico) que
ocorre m , principa lm e nte , e m  a lta s  a ltitude s. Ve rte nte s  e s ca rpada s ,
topos a g uç a dos e  ocorrência  de  dive rsos a flora m e ntos roch osos .

Serras Isoladas Residuais
Se rra s is olada s , a linh a da s , pre dom ina nte m e nte , na dire ç ão W SW -
ENE, com  a m plitude  topog ráfica de  300 a 1.000 m e tros. Ve rte nte s
re tilíne a s  a  côncava s  e  topos e m  crista s  a linh a da s  a  le ve m e nte
a rre dondada s . 

PLANÍCIES E BAIXADAS SEDIMENTARES CENOZOICAS
Tabuleiros Sedimentares

Planícies Aluviais

Planícies Costeiras

Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares

Planícies Antropogênicas

Tabuleiros Costeiros
Ta b ule iros e  colina s  s uave s  com  topos ta b ula re s  e  b a ixa s  a m plitude s
de  re le vo, form ados por s e dim e ntos ne óg e nos  da Form a ç ão Barre ira s . 
Tabuleiros Continentais
Ta b ule iros e  colina s  s uave s  e  ta b ula re s  e  com  b a ixa s  a m plitude s de
re le vo, pre s e nte s  na s  b a cia s  s e dim e ntare s  ta frog ênica s . Form ados 
por s e dim e ntos ne óg e nos e  pa le óg e nos.                

Planícies Aluviais
Fe iç õe s  pla na s  a cum ula tiva s  contine nta is , caracte rizada por 
s e dim e nta ç ão a luvia l e  de clividade s  e  a m plitude s a ltim étrica s 
m uito b a ixa s .                                       

Planícies Costeiras
Supe rfície s  s uborizonta is  com  a m plitude s  a ltim étrica s  infe riore s  a 20
m e tros. É re sultado de  proce s s os  de  s e dim e nta ç ão, pre dom ina nte m e nte , 
m arinh a , m a s  ta m b ém  com  ocorrência s  pontua is de  proce s s os de  
s e dim e nta ç ão e ólica e m  áre a s  coste ira s .                              

Planícies de Pântanos e Mangues
Supe rfície s  s uborizonta is  com  a m plitude s  a ltim étrica s  infe riore s a 20
m e tros, a s s ocia dos a la g una s  e  s is te m a s  e s tuarinos. 
Planícies Fluviomarinhas
Supe rfície s  suborizonta is  com  a m plitude s  a ltim étrica s  infe riore s  a 20
m e tros, a s s ocia dos aos b a ixos cursos de  rios e m  pla nície s  de  m aré.
São a m b ie nte s  de  inte rdig ita ç õe s  de  m a te ria is  fluvia is  e  m arinh os  
re g re s s ivos quate rnários                                                                             

Planícies Antropogênicas
Supe rfície s  s uborizonta is  com  a m plitude s a ltim étrica s  infe riore s  a 20
m e tros. Trata-s e  de  de pós itos s e dim e ntare s  produzidos pe la  a ç ão 
do h om e m  (ate rros urb a nís ticos).                                                                   
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CINTURÃO OROGÊNICO DO ATLÂNTICO
Escarpas Estruturo-Denudativas

Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo

Depressão Estruturo-Denudativa

PLANÍCIES E BAIXADAS SEDIMENTARES CENOZOICAS

Escarpas Serranas
Esca rpa s m ontanhosas festona d a s com  ve rte ntes m uito íng re m e s, côncavas a re tilíne as 
e  topos d e cristas a linha d a s e a g uça d a s.  Alinha m e nto pre d om ina nte d e  WSW-ENE e a m plitud e s 
a ltim étricas e leva d a s, supe riore s a 500 m etros.                   
Escarpas de Degrau Estrutural 
Esca rpa s com  ve rte ntes m a is suaviza d a s, topos a rre d ond a d os e a m plitud e s topog ráfica s
pre d om ina ntes entre  300 e 500 m etros.

Cadeias Serranas Paralelas
Fe içõe s pa ra le la s na d ire çã o pre d om ina nte WSW-ENE, ca ra cte riza d a s por a m plitud es 
a ltim étricas supe riore s a 400 m e tros, picos rochosos e cristas extensas.

Serras Isoladas Residuais
Se rra s isola d a s, a linha d a s, pre d om inante m ente, na d ire çã o WSW-ENE, com  a m plitud e  
topog ráfica d e  300 a 1.000 m etros. Ve rte ntes retilíne as a côncavas e topos e m  cristas 
a linha d a s a leve m ente a rre d ond a d a s.                                           
Domínio de Morros e Colinas Dissecadas
Conjunto d e  m orros e colinas d isseca d a s, com  ve rte ntes convexo-côncavas a re tilíne a s, topos 
a rre d ond a d os a a g uça d os e a m plitud e a ltim étrica  e ntre  100 e 300 m etros.               

Domínio Montanhoso
R e le vo m uito acid e nta d o, com  pre d om inância d e  ve rtentes côncavas a re tilíne as, topos d e  
cristas a linha d a s a g uça d a s a suave m ente a rre d ond a d a s e a m plitud e s a ltim étricas supe riore s
 a 400 m e tros. Há ta m bém  a ocorrência pontua l d e  m orros ou colinas e m  plana ltos e leva d os. 

Planícies Aluviais
Planícies Aluviais
Fe içõe s pla nas acum ulativas continenta is, ca ra cte riza d a  por se d im e nta çã o a luvia l e d e clivid a d e s 
e a m plitud e s a ltim étricas m uito ba ixas.                                       

CACH. DO 
ITAPEMIR IM
SF.24-V-A

DIVINÓPOLIS
SF.23-X-A

PONT E NOVA
SF.23-X-B

Vales Intramontanos
Va les que apre senta m  d re na g e m  pa ra le la  e pre d om inância d e  form a  “V”, enca ixa d os nas fe içõe s 
d as unid a d e s d e re le vo Dom ínio Montanhoso e Ca d e ia s Se rra nas Pa ra le la s.                              
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Maciços Serranos Estruturo-Denudativos

Escarpas Estruturo-Denudativas

Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo

Superfícies Colinosas Residuais

Maciços Intrusivos-Denudativos

Depressão Estruturo-Denudativa

PLANÍCIES E BAIXADAS SEDIMENTARES CENOZOICAS
Tabuleiros Sedimentares

Planícies Aluviais

Planícies Costeiras

Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares

Planícies Antropogênicas

Escarpas Serranas
Escarp as m ontanhosas fe stonad as com  ve rte nte s m uito íngre m e s, côncavas a re tilíne as 
e   top os d e  cristas alinhad as e  aguçad as.  Alinham e nto p re d om inante  d e  W SW -ENE e  am p litud e s 
altim étricas e le vad as, sup e riore s a 500 m e tros.                   
Escarpas de Degrau Estrutural 
Escarp as com  ve rte nte s m ais suavizad as, top os arre d ond ad os e  am p litud e s top ográficas
p re d om inante s e ntre  300 e  500 m e tros.

Cadeias Serranas Paralelas
Fe içõe s p arale las na d ire ção p re d om inante  W SW -ENE, caracte rizad as p or am p litud e s 
altim étricas sup e riore s a 400 m e tros, p icos rochosos e  cristas e xte nsas.

Maciços Intrusivos Alcalinos
Maciços suste ntad os p or rochas alcalinas (m agm atism o m e sozoico-c e nozoico). Form a d ôm ica, 
d re nage m  rad ial e  c e ntrífuga, ve rte nte s íngre m e s e  top os aguçad os e m  cristas.

Pontões Graníticos
P ontõe s d e  b locos graníticos (m agm atism o p ós-te ctônico) que  ocorre m , p rincip alm e nte , e m  
altas altitud e s. Ve rte nte s e scarp ad as, top os aguçad os e  ocorrência d e  d ive rsos
afloram e ntos rochosos.                                                                                         

Serras Isoladas Residuais
Se rras isolad as, alinhad as, p re d om inante m e nte , na d ire ção W SW -ENE, com  am p litud e  
top ográfica d e  300 a 1.000 m e tros. Ve rte nte s re tilíne as a côncavas e  top os e m  cristas 
alinhad as a le ve m e nte  arre d ond ad as.                                           
Domínio de Morros e Colinas Dissecadas
Conjunto d e  m orros e  colinas d isse cad as, com  ve rte nte s conve xo-côncavas a re tilíne as, top os 
arre d ond ad os a aguçad os e  am p litud e  altim étrica e ntre  100 e  300 m e tros.               

Domínio Colinoso
Conjunto d e  colinas com  top os arre d ond ad os, ve rte nte s conve xo-côncavas p ouco inclinad as e  
am p litud e  altim étrica infe riore s a 100 m e tros.                                                        
Domínio Suave Colinoso
Conjunto d e  colinas suave s com  top os arre d ond ad os a alongad os, ve rte nte s conve xas e  
am p litud e s altim étricas infe riore s a 50 m e tros.                                                   

Tabuleiros Continentais
Tab ule iros e  colinas suave s e  tab ulare s e  com  b aixas am p litud e s d e  re le vo, p re se nte s nas b ac ias 
se d im e ntare s tafrogênicas. Form ad os  p or se d im e ntos ne óge nos e  p ale óge nos.                

Planícies Aluviais
Fe içõe s p lanas acum ulativas contine ntais, caracte rizad a p or se d im e ntação aluvial e  d e clivid ad e s 
e  am p litud e s altim étricas m uito b aixas.                                       

Planícies Costeiras
Sup e rfíc ie s sub orizontais com  am p litud e s altim étricas infe riore s a 20 m e tros. É re sultad o d e  
p roc e ssos d e  se d im e ntação, p re d om inante m e nte , m arinha, m as tam b ém  com  ocorrências 
p ontuaisd e  p roc e ssos d e  se d im e ntação e ólica e m  áre as coste iras.                              

Planícies de Pântanos e Mangues
Sup e rfíc ie s sub orizontais com  am p litud e s altim étricas infe riore s a 20 m e tros, associad os a 
lagunas e  siste m as e stuarinos.                                                     
Planícies Fluviomarinhas
Sup e rfíc ie s sub orizontais com  am p litud e s altim étricas infe riore s a 20 m e tros, associad os aos 
b aixos cursos d e  rios e m  p laníc ie s d e  m aré. São am b ie nte s d e  inte rd igitaçõe s d e  m ate riais fluviais
e  m arinhos re gre ssivos quate rnários                                                                             

Planícies Antropogênicas
Sup e rfíc ie s sub orizontais com  am p litud e s altim étricas infe riore s a 20 m e tros. Trata-se  d e  
d e p ósitos se d im e ntare s p rod uzid os p e la ação d o hom e m  (ate rros urb anísticos). 

Domínio Montanhoso
R e le vo m uito acid e ntad o, com  p re d om inância d e  ve rte nte s côncavas a re tilíne as, top os d e  
cristas alinhad as aguçad as a suave m e nte  arre d ond ad as e  am p litud e s altim étricas sup e riore s
 a 400 m e tros. Há tam b ém  a ocorrência p ontual d e  m orros ou colinas e m  p lanaltos e le vad os. 

Maciços Costeiros
Maciços alinhad os sob  a d ire ção p re d om inante  d e  W SW -ENE, localizad os p or tod a zona coste ira. 
Ve rte nte s íngre m e s, grad ie nte s m uito e le vad os, top os aguçad os e /ou arre d ond ad os ou cristas 
alinhad as.
Maciços Pré-Montanhosos
P e que nos m aciços e  m orros com  am p litud e s altim étricas e ntre  100 e  300 m e tros, ve rte nte s 
re tilíne as e  top os conve xos. Ad jac e nte s à s e scarp as se rranas e  aos m ac iços coste iros.                   

Vales Intramontanos
Vale s que  ap re se ntam  d re nage m  p arale la e  p re d om inância d e  form a “V”, e ncaixad os nas fe içõe s  
d as unid ad e s d e  re le vo Dom ínio Montanhoso e  Cad e ias Se rranas P arale las.                       
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Maciços Serranos Estruturo-Denudativos

Escarpas Estruturo-Denudativas

Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo

Superfícies Colinosas Residuais

Maciços Intrusivos-Denudativos

Depressão Estruturo-Denudativa

PLANÍCIES E BAIXADAS SEDIMENTARES CENOZOICAS
Tabuleiros Sedimentares

Planícies Aluviais

Planícies Costeiras

Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares

Escarpas Serranas
Esc a rpa s mo nta nho sa s festo na d a s c o m vertentes muito  íngremes, c ônc a va s a  retilínea s 
e  to po s d e c rista s a linha d a s e a guça d a s.  Alinha mento  pred o mina nte d e W SW -ENE e a mplitud es 
a ltimétric a s eleva d a s, superio res a  500 metro s.                   

Escarpas de Degrau Estrutural 
Esc a rpa s c o m vertentes ma is sua viza d a s, to po s a rred o nd a d o s e a mplitud es to po gráfic a s
pred o mina ntes entre 300 e 500 metro s.

Maciços Costeiros
Ma c iço s a linha d o s so b a  d ireção  pred o mina nte d e W SW -ENE, lo c a liza d o s po r to d a  zo na  c o steira . 
V ertentes íngremes, gra d ientes muito  eleva d o s, to po s a guça d o s e/o u a rred o nd a d o s o u crista s 
a linha d a s.

Maciços Intrusivos Alcalinos
Ma c iço s sustenta d o s po r ro c ha s a lc a lina s (ma gma tismo  meso zo ic o -c eno zo ic o ). Fo rma  d ômic a , 
d rena gem ra d ia l e c entrífuga , vertentes íngremes e to po s a guça d o s em crista s.

Pontões Graníticos
Po ntões d e b lo c o s gra nític o s (ma gma tismo  pós-tectônic o ) que o c o rrem, princ ipa lmente, em 
a lta s a ltitud es. V ertentes esc a rpa d a s, to po s a guça d o s e o c o rrênc ia  d e d iverso s
a flo ra mento s ro c ho so s.                                                                                         

Serras Isoladas Residuais
Serra s iso la d a s, a linha d a s, pred o mina ntemente, na  d ireção  W SW -ENE, c o m a mplitud e 
to po gráfic a  d e 300 a  1.000 metro s. V ertentes retilínea s a  c ônc a va s e to po s em crista s 
a linha d a s a  levemente a rred o nd a d a s.                                           

Domínio de Morros e Colinas Dissecadas
Co njunto  d e mo rro s e c o lina s d issec a d a s, c o m vertentes c o nvexo -c ônc a va s a  retilínea s, to po s 
a rred o nd a d o s a  a guça d o s e a mplitud e a ltimétric a  entre 100 e 300 metro s.               

Domínio Colinoso
Co njunto  d e c o lina s c o m to po s a rred o nd a d o s, vertentes c o nvexo -c ônc a va s po uc o  inc lina d a s e 
a mplitud e a ltimétric a  inferio res a  100 metro s.                                                        

Tabuleiros Continentais
Ta b uleiro s e c o lina s sua ves e ta b ula res e c o m b a ixa s a mplitud es d e relevo , presentes na s b a c ia s 
sed imenta res ta fro gênic a s. Fo rma d o s  po r sed imento s neógeno s e pa leógeno s.                

Planícies Aluviais
Feições pla na s a cumula tiva s c o ntinenta is, c a ra c teriza d a  po r sed imenta ção  a luvia l e d ec livid a d es 
e a mplitud es a ltimétric a s muito  b a ixa s.                                       

Planícies Costeiras
Superfíc ies sub o rizo nta is c o m a mplitud es a ltimétric a s inferio res a  20 metro s. É resulta d o  d e 
pro c esso s d e sed imenta ção , pred o mina ntemente, ma rinha , ma s ta mb ém c o m o c o rrênc ia s 
po ntua isd e pro c esso s d e sed imenta ção  eólic a  em área s c o steira s.                              

Planícies de Pântanos e Mangues
Superfíc ies sub o rizo nta is c o m a mplitud es a ltimétric a s inferio res a  20 metro s, a sso c ia d o s a  
la guna s e sistema s estua rino s.                                                     

Planícies Fluviomarinhas
Superfíc ies sub o rizo nta is c o m a mplitud es a ltimétric a s inferio res a  20 metro s, a sso c ia d o s a o s 
b a ixo s curso s d e rio s em pla níc ies d e ma ré. São  a mb ientes d e interd igita ções d e ma teria is fluvia is
e ma rinho s regressivo s qua ternário s                                                                             

Domínio Montanhoso
Relevo  muito  a c id enta d o , c o m pred o minânc ia  d e vertentes c ônc a va s a  retilínea s, to po s d e 
crista s a linha d a s a guça d a s a  sua vemente a rred o nd a d a s e a mplitud es a ltimétric a s superio res
 a  400 metro s. Há ta mb ém a  o c o rrênc ia  po ntua l d e mo rro s o u c o lina s em pla na lto s eleva d o s. 

Vales Intramontanos
V a les que a presenta m d rena gem pa ra lela  e pred o minânc ia  d e fo rma  “V ”, enc a ixa d o s na s feições 
d a s unid a d es d e relevo  Do mínio  Mo nta nho so  e Ca d eia s Serra na s Pa ra lela s.                              

Maciços Pré-Montanhosos
Pequeno s ma c iço s e mo rro s c o m a mplitud es a ltimétric a s entre 100 e 300 metro s, vertentes 
retilínea s e to po s c o nvexo s. Ad ja c entes às esc a rpa s serra na s e a o s ma c iço s c o steiro s.                   
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Tabuleiros Sedimentares

Planícies Aluviais

Planícies Costeiras

Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares

Escarpas Serranas
Escarp as m ontanhosas fe stonad as com  ve rte nte s m uito íngre m e s, côncavas a re tilíne as 
e   top os d e  cristas alinhad as e  aguçad as.  Alinham e nto p re d om inante  d e  W SW -ENE e  am p litud e s 
altim étricas e le vad as, sup e riore s a 500 m e tros.                   
Escarpas de Degrau Estrutural 
Escarp as com  ve rte nte s m ais suavizad as, top os arre d ond ad os e  am p litud e s top ográficas
p re d om inante s e ntre  300 e  500 m e tros.

Cadeias Serranas Paralelas
Fe içõe s p arale las na d ire ção p re d om inante  W SW -ENE, caracte rizad as p or am p litud e s 
altim étricas sup e riore s a 400 m e tros, p ic os rochosos e  cristas e xte nsas.

Pontões Graníticos
Pontõe s d e  b loc os graníticos (m agm atism o p ós-te ctônico) que  oc orre m , p rincip alm e nte , e m  
altas altitud e s. Ve rte nte s e scarp ad as, top os aguçad os e  oc orrência d e  d ive rsos
afloram e ntos rochosos.                                                                                         

Serras Isoladas Residuais
Se rras isolad as, alinhad as, p re d om inante m e nte , na d ire ção W SW -ENE, com  am p litud e  
top ográfica d e  300 a 1.000 m e tros. Ve rte nte s re tilíne as a côncavas e  top os e m  cristas 
alinhad as a le ve m e nte  arre d ond ad as.                                           
Domínio de Morros e Colinas Dissecadas
Conjunto d e  m orros e  colinas d isse cad as, com  ve rte nte s c onve xo-côncavas a re tilíne as, top os 
arre d ond ad os a aguçad os e  am p litud e  altim étrica e ntre  100 e  300 m e tros.               

Domínio Colinoso
Conjunto d e  c olinas com  top os arre d ond ad os, ve rte nte s conve xo-côncavas p ouco inclinad as e  
am p litud e  altim étrica infe riore s a 100 m e tros.                                                        
Domínio Suave Colinoso
Conjunto d e  c olinas suave s c om  top os arre d ond ad os a alongad os, ve rte nte s c onve xas e  
am p litud e s altim étricas infe riore s a 50 m e tros.                                                   

Tabuleiros Costeiros
Tab ule iros e  c olinas suave s c om  top os tab ulare s e  b aixas am p litud e s d e  re le vo, form ad os p or 
se d im e ntos ne óge nos d a Form ação Barre iras.                                       

Planícies Aluviais
Fe içõe s p lanas acum ulativas contine ntais, caracte rizad a p or se d im e ntação aluvial e  d e clivid ad e s 
e  am p litud e s altim étricas m uito b aixas.                                       

Planícies Costeiras
Sup e rfíc ie s sub orizontais com  am p litud e s altim étricas infe riore s a 20 m e tros. É re sultad o d e  
p roc e ssos d e  se d im e ntação, p re d om inante m e nte , m arinha, m as tam b ém  com  oc orrências 
p ontuaisd e  p roc e ssos d e  se d im e ntação e ólica e m  áre as coste iras.                              

Planícies de Pântanos e Mangues
Sup e rfíc ie s sub orizontais com  am p litud e s altim étricas infe riore s a 20 m e tros, assoc iad os a 
lagunas e  siste m as e stuarinos.                                                     
Planícies Fluviomarinhas
Sup e rfíc ie s sub orizontais com  am p litud e s altim étricas infe riore s a 20 m e tros, associad os aos 
b aixos cursos d e  rios e m  p lanície s d e  m aré. São am b ie nte s d e  inte rd igitaçõe s d e  m ate riais fluviais
e  m arinhos re gre ssivos quate rnários                                                                             

Domínio Montanhoso
R e le vo m uito acid e ntad o, c om  p re d om inânc ia d e  ve rte nte s côncavas a re tilíne as, top os d e  
cristas alinhad as aguçad as a suave m e nte  arre d ond ad as e  am p litud e s altim étricas sup e riore s
 a 400 m e tros. Há tam b ém  a oc orrência p ontual d e  m orros ou colinas e m  p lanaltos e le vad os. 

Maciços Pré-Montanhosos
Pe que nos m aciços e  m orros com  am p litud e s altim étricas e ntre  100 e  300 m e tros, ve rte nte s 
re tilíne as e  top os conve xos. Ad jac e nte s às e scarp as se rranas e  aos m aciços c oste iros.                   

Vales Intramontanos
Vale s que  ap re se ntam  d re nage m  p arale la e  p re d om inânc ia d e  form a “V”, e ncaixad os nas fe içõe s 
d as unid ad e s d e  re le vo Dom ínio Montanhoso e  Cad e ias Se rranas Parale las.                       
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Maciços Serranos Estruturo-Denudativos

Escarpas Estruturo-Denudativas

Planalto de Reverso Estruturo-Denudativo

Superfícies Colinosas Residuais

PLANÍCIES E BAIXADAS SEDIMENTARES CENOZOICAS
Tabuleiros Sedimentares

Planícies Aluviais

Planícies Costeiras

Planícies Fluviomarinhas e Fluviolagunares

Cadeias Serranas Paralelas
Fe içõe s p arale las na d ire ção p re d ominante  W SW -ENE, caracte rizad as p or amp litud e s 
altimétricas sup e riore s a 400 me tros, p ic os roc hosos e  cristas e xte nsas.

Domínio Colinoso
Conjunto d e  c olinas com top os arre d ond ad os, ve rte nte s conve xo-côncavas p ouco inclinad as e  
amp litud e  altimétrica infe riore s a 100 me tros.                                                        
Domínio Suave Colinoso
Conjunto d e  c olinas suave s com top os arre d ond ad os a alongad os, ve rte nte s conve xas e  
amp litud e s altimétricas infe riore s a 50 me tros.                                                   

Tabuleiros Costeiros
Tab ule iros e  colinas suave s com top os tab ulare s e  b aixas amp litud e s d e  re le vo, formad os p or 
se d ime ntos ne óge nos d a Formação Barre iras.                                       

Planícies Aluviais
Fe içõe s p lanas acumulativas contine ntais, caracte rizad a p or se d ime ntação aluvial e  d e clivid ad e s 
e  amp litud e s altimétricas muito b aixas.                                       

Planícies Costeiras
Sup e rfíc ie s sub orizontais com amp litud e s altimétricas infe riore s a 20 me tros. É re sultad o d e  
p roc e ssos d e  se d ime ntação, p re d ominante me nte , marinha, mas tamb ém com oc orrências 
p ontuaisd e  p roc e ssos d e  se d ime ntação e ólica e m á re as coste iras.                              

Planícies de Pântanos e Mangues
Sup e rfíc ie s sub orizontais com amp litud e s altimétricas infe riore s a 20 me tros, assoc iad os a 
lagunas e  siste mas e stuarinos.                                                     
Planícies Fluviomarinhas
Sup e rfíc ie s sub orizontais com amp litud e s altimétricas infe riore s a 20 me tros, assoc iad os aos 
b aixos cursos d e  rios e m p lanície s d e  maré. São amb ie nte s d e  inte rd igitaçõe s d e  mate riais fluviais
e  marinhos re gre ssivos quate rná rios                                                                             

Domínio Montanhoso
R e le vo muito acid e ntad o, com p re d ominância d e  ve rte nte s côncavas a re tilíne as, top os d e  
cristas alinhad as aguçad as a suave me nte  arre d ond ad as e  amp litud e s altimétricas sup e riore s
 a 400 me tros. Há  tamb ém a oc orrência p ontual d e  morros ou colinas e m p lanaltos e le vad os. 

Maciços Pré-Montanhosos
P e que nos maciços e  morros com amp litud e s altimétricas e ntre  100 e  300 me tros, ve rte nte s 
re tilíne as e  top os conve xos. Ad jac e nte s às e scarp as se rranas e  aos maciços coste iros.                   

Vales Intramontanos
Vale s que  ap re se ntam d re nage m p arale la e  p re d ominância d e  forma “V”, e ncaixad os nas fe içõe s 
d as unid ad e s d e  re le vo Domínio Montanhoso e  Cad e ias Se rranas P arale las.                             

Maciços Costeiros
Maciços alinhad os sob  a d ire ção p re d ominante  d e  W SW -ENE, localizad os p or tod a zona coste ira. 
Ve rte nte s íngre me s, grad ie nte s muito e le vad os, top os aguçad os e /ou arre d ond ad os ou cristas 
alinhad as.

Escarpas Serranas
Escarp as montanhosas fe stonad as com ve rte nte s muito íngre me s, côncavas a re tilíne as 
e   top os d e  cristas alinhad as e  aguçad as.  Alinhame nto p re d ominante  d e  W SW -ENE e  amp litud e s 
altimétricas e le vad as, sup e riore s a 500 me tros.                   


