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RESUMO 

 

Destacar o valor da bacia hidrográfica como unidade de análise e gestão 

ambiental é reconhecer uma área sistemática de recursos hídricos, com seus rios e 

afluentes, que abastecem recursos naturais (solo, fauna, flora), além do homem, que 

garantem conservação dos ecossistemas e oferecem uma paisagem ‘berço’ para diversas 

atividades sociais, econômicas e culturais. Tais atividades são inúmeras, como a 

expansão urbana, a demanda habitacional, comércio, entre outros. Uma das formas de 

trabalhar com a bacia hidrográfica como sendo uma unidade de análise e gestão 

ambiental, e compreender as inter-relações entre os elementos naturais e artificiais 

existentes na paisagem de uma bacia é através de técnicas de geoprocessamento, que 

permitem, por exemplo, criar mapas de uso e cobertura do solo. Assim, este 

mapeamento permite uma representação, interpretação e análise espacial de elementos e 

características de uma paisagem.  O presente trabalho possui como objetivo apresentar 

os resultados do mapeamento da Bacia Hidrográfica do Jacaré - Niterói – RJ, com a 

classificação de hemerobia da paisagem, a partir da análise do uso e ocupação do solo. 

A área de estudo está localizada na Região Oceânica da cidade de Niterói, possuindo 

cerca de 600 ha. A metodologia do estudo baseia-se na elaboração do mapeamento de 

uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do Jacaré por meio da fotointerpretação 

da imagem de áreas coloridas ortorretificadas da cidade de Niterói (setembro de 2014), 

fornecidas pela Prefeitura Municipal e elaboradas pela TOPOCART (Topografia 

Engenharia e Aerolevantamentos), com digitalização manual através do software 

ArcGis 10.3. Por meio do mapeamento de uso e ocupação do solo, definiu-se os graus 

de hemerobia da Bacia Hidrográfica do Jacaré. Os resultados mostram uma bacia 

hidrográfica ainda preservada, com mais de 70% da paisagem com influência antrópica 

baixa (hemerobia mínima), correspondendo a uma área de  422 ha. São paisagens com 

alta capacidade de auto regulação, vegetação nativa, superfícies permeáveis e conexão 

com a dinâmica dos valores naturais. A cobertura natural corresponde a 73,8 % de toda 

extensão da bacia, prevalecendo a classe de Floresta Alta (possuindo uma área de 317 

ha e 53% da bacia hidrográfica).   

 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica, Geotecnologias, Mapeamento do Uso e Cobertura 

do Solo, Hemerobia.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

Highlight the value of the hydrographic basin as a unit of analysis and 

environmental management, is to recognize a systematic area of water resources, with 

its rivers and tributaries, which supply natural resources (soil, fauna, flora), as well as 

man, which guarantee conservation of ecosystems and offer a 'cradle' landscape for 

various social, economic and cultural activities. Such activities are numerous, such as 

urban expansion, housing demand, commerce. One of the ways to work with the river 

basin as a unit of environmental analysis and management, and to understand the 

interrelations between the natural and artificial elements existing in the landscape of a 

basin is through geoprocessing techniques, which allow, for example, Create land use 

and land cover maps. Thus, this mapping allows a representation, interpretation and 

spatial analysis of elements and characteristics of a landscape. The present work aims to 

present the results of the mapping of the Hydrographic Basin of Jacaré - Niterói - RJ, 

with the classification of landscape hemeroby, from the analysis of land use and 

occupation. The study area is located in the Oceanic Region of the city of Niterói, 

possessing about 600 ha. The methodology of the study is based on the mapping of land 

use and land cover of the Jacaré Basin by means of the photointerpretation of the image 

of orthorectified colored areas of the city of Niterói (September 2014), provided by the 

City Hall and elaborated by TOPOCART (Topography Engineering and Aerial Survey), 

with manual scanning through ArcGis 10.3 software. Through the mapping of land use 

and occupation, the hemeroby degrees of the Jacaré Basin were defined. The results 

show a watershed still preserved, with more than 70% of the landscape with low 

anthropic influence (minimum haemogoby), corresponding to an area of  422 ha. They 

are landscapes with high capacity of self-regulation, native vegetation, permeable 

surfaces and connection with the dynamics of natural values. The natural cover 

corresponds to 73.8% of the whole basin extension, with the High Forest class (with an 

area of 317 ha and 53% of the river basin) 

Keywords: Hydrographic Basin, Geotechnologies, Land Use Mapping and Coverage, 

Hemeroby (Study of the landscape modified by man). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de sua história evolutiva, o homem desenvolveu uma estreita relação 

com os recursos da natureza, controlando-os a partir de seus desejos e necessidades. A 

organização geográfica em que o homem se estabelece está estreitamente ligada às 

principais atividades que o mesmo produz. Seu instinto dominador comprova que as 

relações com a natureza, em geral, são classificadas por modificações positivas ou 

negativas. Entretanto, o controle do homem sobre a natureza é muito mais agressor do 

que benéfico. Assim, o processo de transformações antrópicas no ambiente tomou ápice 

com a expansão urbana, que desde a Revolução Industrial proporciona significativos 

impactos nas paisagens naturais. 

Neste contexto, o processo de urbanização não produz somente alterações no 

espaço geográfico natural, mas também produz novos espaços, paisagens e elementos. 

A nova configuração territorial supera os estágios de equilíbrio ecológico e é ‘invadida’ 

pelas criações das atividades humanas: residências, estradas, plantações, depósitos, 

portos, indústrias, cidades, entre outros. A natureza então é (re) desenhada em seu meio 

físico para diferentes tipos de usos (SANTOS, 2006). 

A fim de entender o novo território ‘descoberto’, o homem procura estabelecer 

através de análises, formas de representar seu espaço, por razões de necessidades 

impostas. Por exemplo, ao estudar o ambiente em que está inserido, o homem 

compreende as relações existentes, o que a natureza fornece, os tipos de problemas 

sociais, ambientais, as ações que possam resolver esses problemas, etc. A concepção 

principal não é apenas conhecer o conjunto de elementos que compõe o meio, mas 

sintetizar informações que possam servir como base para diversos propósitos, como por 

exemplo conhecer, administrar e resolver problemas. Uma das principais formas de 

representação do meio ambiente é realizada através de mapas (DUARTE, 2006). 

Com o desenvolvimento tecnológico ao decorrer dos anos, os mapas evoluíram e 

ganharam vertentes tecnológicas, possibilitando novas leituras e compreensões do 

espaço geográfico. A cartografia moderna hoje é dominada pelas geotecnologias. Uma 

de suas ferramentas de análise e representação do espaço é o geoprocessamento, 

explicado pelo conjunto de técnicas computacionais, utilizando recursos tecnológicos 

que obtém análises de informações espaciais. Dentre os novos recursos tecnológicos que 
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o geoprocessamento dispõe destacam-se: o SIG (Sistema de Informação Geográfica), a 

Cartografia Digital, o Sensoriamento Remoto, o GPS, entre outros (ROSA, 2005). 

A nova forma de representar o espaço geográfico através do surgimento das 

geotecnologias pode ser esclarecida através de quatro tipos de técnicas: técnicas de 

coleta de informação espacial (que abrange cartografia, sensoriamento remoto, GPS, 

topografia, levantamento de dados alfanuméricos); técnicas de armazenamento de 

informação espacial (banco de dados ligados a objetos, por exemplo); técnicas de 

tratamento e análise de informação espacial (modelagem de dados, geoestatística, 

aritmética lógica, funções topológicas, entre outros.); e técnicas para o uso integrado de 

informação espacial, como os sistemas SIG (ROSA E BRITO, 1996). 

Analisar a paisagem significa então poder identificar os principais componentes 

presentes em determinada localidade. Esses componentes (re) constroem o ambiente, 

seja um ambiente urbano ou um ecossistema natural. Os elementos antrópicos (como 

residências, áreas comerciais) ou elementos naturais (vegetação, água) são retratados 

nos mapas a fim de estabelecer um sistema, assim como em seu estado real. Elementos 

se tornam espaços pois fazem parte do conteúdo (SANTOS, 2006). O conhecimento da 

distribuição espacial desses elementos pode vir a ser objeto de estudo e desvendar os 

usos e ocupações dessa área através de seu mapeamento, verificando bases para fins de 

planejamento urbano, estudos de impactos ambientais, entre outros.  

Estudos em bacias hidrográficas, por exemplo, podem identificar elementos de 

sua composição, informando os tipos de atividades presentes. Após a interpretação 

visual dos elementos, é possível compreender outros tipos de acontecimentos que 

podem existir ou vir a existir no território. É o caso do aumento de áreas 

impermeabilizadas (devido à ocupação antrópica), supressões vegetais (aumento do 

escoamento superficial), problemas de drenagem, entre outros. Um termo utilizado para 

o estudo das alterações das paisagens pelo homem recebe o nome de hemerobia, capaz 

de identificar diferentes tipos de paisagens no ambiente modificado (MEZZOMO, 

2016). 

No intuito de promover fundamentos para os estudos ambientais, ao longo do 

trabalho realizar-se-á a análise da paisagem de uma bacia hidrográfica de forma 

interdisciplinar, unindo elementos da Geografia, Ecologia e Geotecnologias, que 

possam vir a servir de referência para o desenvolvimento de outros tipos de estudo, bem 

como também serem aplicados na gestão ambiental da área.  
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O presente trabalho possui como objetivo apresentar os resultados do 

mapeamento da Bacia Hidrográfica do Jacaré - Niterói – RJ, com a classificação de 

hemerobia da paisagem, a partir da análise do uso e ocupação do solo.  

 

     2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Funções e transformações dos sistemas naturais 

 

O meio ambiente pode apresentar diferentes definições, pelas quais também 

devem ser identificados os componentes que fazem parte e se relacionam com sua 

estrutura. Através disso, é possível definir o tipo de meio ambiente que se tem. Silva 

(2002) explica o conceito do meio ambiente de forma interdisciplinar, como uma 

interação entre elementos e ambientes. Esses ambientes podem ser naturais e antrópicos, 

o que confirma que meio ambiente não está ligado somente à ideia de natureza, mas a 

diferentes ambientes que podem ser urbanos, artísticos, arqueológicos, de patrimônio 

histórico. Todos os ambientes possuem também algum tipo de interação entre eles, de 

forma que seu uso precisa ser equilibrado a fim de não comprometer a vida de qualquer 

ser.  

A transformação dos ambientes naturais em artificiais são efeitos principalmente 

da expansão urbana. Entretanto, as relações com o ambiente natural devem ser menos 

exploratórias e mais eco-conscientes, a fim de que os processos ecológicos dos 

elementos naturais não percam seu equilíbrio. Destacando sua importância para a 

manutenção da vida, os ambientes naturais apresentam algumas funções ecológicas. 

Conforme De Groot et al. (2002), as funções podem ser de regulação, de habitat, de 

produção e de informação. 

As funções de regulação estão relacionadas à capacidade dos ecossistemas 

regularem ações ecológicas por meio de ciclos biogeoquímicos e outras ações naturais. 

São processos que contribuem para o equilíbrio da vida fornecendo ar, solo, água, 

como, por exemplo, a vegetação protegendo o solo; os recursos hídricos que infiltram 

no solo e alimentam os rios; o potencial uso do corpo hídrico para o consumo pelos 

seres vivos; a fotossíntese capaz de gerar oxigênio para a manutenção da vida entre os 

seres e as copas das árvores que agem no controle térmico das regiões. 
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As funções de habitat oferecem refúgio e abrigo para os animais, possibilitando 

a reprodução dos seres vivos é realizada, contribuindo assim para a diversidade de 

espécies. Já as funções de produção estão relacionadas à capacidade da natureza de 

fornecer recursos, alimentos, além de matéria-prima para os seres vivos. É o caso por 

exemplo da agricultura, colheita de frutíferas, produção de borracha, mineração, entre 

outros. Por fim, as funções de informação contribuem para a saúde e bem-estar humano 

fornecendo ambientes para educação, meditação, recreação, entre outros. 

2.2 Geotecnologias: instrumentos para a interpretação ambiental 

 

Durante toda sua história evolutiva, o homem tenta compreender o ambiente em 

que se encontra. A curiosidade de reproduzir a superfície através das artes identificava e 

representava elementos da paisagem, por exemplo, em mapas. Por diversos períodos 

históricos, a cartografia foi a principal técnica utilizada para retratar, representar e 

construir os elementos do ambiente natural e antrópico em mapas. O conceito científico 

sobre cartografia foi estabelecido no ano de 1964 por ocasião do Congresso 

Internacional de Geografia: 

‘‘Cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas 

e artísticas que [...] se voltam para a elaboração de mapas, cartas e 

outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, 

fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua 

utilização (ASSOCIAÇÃO CARTOGRÁFICA INTERNACIONAL, 

1964).’’  

 

Com desenvolvimento da tecnologia ao longo dos anos, foram surgindo novos 

instrumentos capazes de administrar o espaço geográfico, englobando sistemas de 

análise de dados. Estes sistemas de análise que utilizam diferentes tipos de informações 

espaciais são reconhecidos como Geoprocessamento. O geoprocessamento é capaz de 

envolver quatro tipos de técnicas: a primeira técnica é a da coleta de informação 

espacial, que abrange algumas áreas geográficas como a Cartografia, o Sensoriamento 

Remoto e o levantamento de dados alfanuméricos; a segunda técnica envolve 

procedimentos de armazenamento dessa informação espacial; a terceira técnica é a de 

tratamento e análise da informação espacial, que define e interpreta as funções de cada 

elemento informado; e a quarta e última técnica envolve o uso integrado de informações 

espaciais, como o Sistema de Informação Geográfica - SIG (ROSA e BRITO, 1996). 
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Em 1990, Scholten e Stillwell (apud SANTOS et al, 2000) definiram três 

funções principais de um SIG. A primeira delas é o agrupamento e integração de 

grandes dados referenciados espacialmente. Os dados em geoprocessamento podem ser 

definidos abrangendo dois tipos de informações (Figura 1): os dados cartográficos (ou 

de localização) e os dados não-cartográficos (ou de atributos). Dados cartográficos 

podem apresentar coordenadas de pontos bi ou tridimensionais, linhas (segmentos) ou 

polígonos (áreas). Os dados não gráficos são características (feições) ou os atributos de 

pontos, linhas ou polígonos (SANTOS et al, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Informações dos dados em geoprocessamento. Fonte: adaptada de Scholten e Stillwell 

(1990). 

Os dados de atributos não-gráficos fornecem informações presentes no mapa em 

formato alfanumérico e representam características dos elementos gráficos através de 

identificadores comuns, normalmente chamados de geocódigos, que estão armazenados 

tanto nos registros não-gráficos como nos gráficos. As informações podem ser 

qualitativas e quantitativas, que descrevem os pontos, as linhas ou os polígonos 

desenvolvidos na base de dados (SANTOS et al, 2000). 
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Por exemplo, um arquivo na base de dados gráficos que possui características de 

bairros, tem um arquivo de atributos não gráficos relacionado que pode determinar e 

delinear as informações sobre esse bairro, como por exemplo, seu nome, a área total, 

quantidade de favelas, entre outros (Figura 2). 

Figura 2 - Relação entre dados gráficos (polígonos) com dados não gráficos (tabelas) através de 
um geocódigo. Fonte: O autor 

 

A segunda função principal de um Sistema de Informação Geográfica de acordo 

com Scholten e Stillwell (apud SANTOS et al, 2000) se dá pela presença de 

instrumentos capazes de analisar especificamente todos os elementos dos dados 

espaciais. As principais atividades desta função envolvem pesquisa de dados 

geográficos e busca de informações de acordo com algum critério de seleção, como por 

exemplo, uma localização, um tamanho ou um tipo de valor. Também é desenvolvida 

uma análise espacial que envolve modelagem e análise de padrões espaciais e de 

relacionamento de dados. 

A última e terceira função principal que um SIG dispõe, conforme Scholten e 

Stillwell (1990, apud SANTOS et al, 2000), é o conjunto de extensas quantidades de 

dados de forma estruturada e organizada. Assim, os usuários podem desenvolver 

estudos de forma mais fácil e acessível. Através destas funções que um SIG apresenta, é 

possível simplificar suas principais colaborações para os diversos tipos de estudos que 

envolvem as análises espaciais (Figura 3). 
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Figura 3 - Os processos do SIG. Fonte: adaptado de Anderson Medeiros (2010). 

 

Os estudos de análise espacial incorporam dimensões dentro um SIG. Essas 

dimensões correspondem ao mapeamento temático, ao diagnóstico ambiental, a 

avaliação de impacto ambiental, ao ordenamento territorial e aos prognósticos 

ambientais (CÂMARA E MEDEIROS, 2001). 

 Os estudos de Mapeamento Temático, por exemplo, visam à caracterização e a 

compreensão do espaço territorial, com variações de estilos, cores e formas. É através 

de mapas temáticos que concentrará, em um único formato ou layout, estruturas 

informativas (quantitativamente ou qualitativamente). Alguns exemplos de estudos e 

levantamentos para criação de mapas temáticos são os de análise espacial, que 

envolvem estudos geológicos, geomorfológicos, sociais, entre outros (CÂMARA E 

MEDEIROS, 2001). Através dessas dimensões, o SIG proporciona ao usuário 

interpretar visualmente o espaço, realizando um determinado tipo de análise (seja ela 

topográfica, de desenvolvimento urbano, entre outros tipos). Podemos determinar essa 

análise como uma análise espacial. 

O pensamento de Waldo Tobler (1970, p.234) pode ser incorporado na 

concepção do que é a análise espacial: ‘‘tudo está relacionado com tudo, porém coisas 

mais próximas se parecem mais do que coisas distantes”. Esse pensamento que veio a se 

tornar a primeira lei da Geografia explica que, apesar da diversidade de elementos que 

Mundo Real 
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Dados 
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um determinado espaço possa apresentar, os elementos mais próximos são os que 

possuem maior relação, mesmo possuindo pequenos limites que os separam e os 

diferenciam.  

Através da análise espacial e com auxílio de um SIG é possível realizar um 

mapeamento de uma paisagem. Os elementos presentes neste mesmo espaço que 

sofreram a análise serão retratados em um mapa por meio de representações 

geométricas, como os polígonos, pontos e linhas. Polígonos formam um conjunto de 

pares ordenados, no qual o ponto final e o ponto inicial são iguais, formando um espaço 

fechado do plano. Cada polígono delimita um objeto individual. Os polígonos podem 

apresentar qualquer forma e com distintas características gráficas ou de atributos. Os 

pontos são identificados por pares ordenados (x,y). As linhas são fornecidas por dois 

segmentos de pontos no plano. 

Com o avanço da informática, a análise e representação espacial se tornaram 

mais rápidas, colocando na tela dos computadores as informações dos objetos e 

fenômenos que antes só eram apresentados em uma folha de papel, ou seja, em um 

mapa impresso (TAYLOR, 2010). As imagens obtidas por sensores, por exemplo, são 

fontes de dados capazes de servir para análises e representações espaciais. 

Conforme a American Society of Photogrammetry (1979,apud Tommasseli, 

2009, p.01), a fotogrametria é definida como uma arte e tecnologia capaz de armazenar 

informações de  ‘‘objetos físicos e  meio ambiente através de processos de gravação, 

medição e interpretação de imagens fotográficas e padrões de energia eletromagnética 

radiante e outras fontes’’.   

A fotogrametria pode ser definida em duas áreas distintas: fotogrametria métrica 

e fotogrametria interpretativa. A fotogrametria (métrica) desenvolve e retém dados 

quantitativos, como coordenadas geográficas e áreas, o que através destes dados, 

possibilita a produção de mapas e cartas topográficas. A fotogrametria interpretativa 

(fotointerpretação) consiste em obter dados qualitativos a partir da análise das 

fotografias e de imagens de satélite. Dentre os tipos de fotogrametria, destaca-se a 

fotogrametria espacial, que são os casos de fotografias ou imagens obtidas a partir de 

sensores (satélites) situados fora do globo terrestre (TOMMASELLI, 2009). O conjunto 

dessas imagens aéreas produzem as ortofotos digitais, que representam feições de 

determinada área da superfície terrestre apresentando elementos em escalas iguais, sem 

deformações, com precisões iguais a de um mapa topográfico. A fotogrametria está 

classificada dentro da área de Sensoriamento Remoto.  

javascript:;
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O Sensoriamento Remoto permite a observação de imagens da superfície 

terrestre através de distâncias muito acima do solo. O objeto é registrado através do 

sensor pela interação entre as radiações eletromagnéticas e o elemento, como a luz solar 

refletida da superfície sobre o objeto (MENEZES, 2012). O sensor é constituído 

basicamente por um sistema coletor (uma lente, antena ou espelho) e um sistema de 

registro (detector ou filme)  

O Sensoriamento Remoto abrange basicamente duas fases: a primeira frase 

corresponde ao armazenamento de dados e a segunda fase corresponde à utilização. A 

fase de aquisição corresponde às informações fornecidas e referentes à radiação 

eletromagnética, aos sensores, à atmosfera, etc. Posteriormente na fase de utilização, as 

informações são mencionadas com diferentes possibilidades de aplicação em estudos 

geológicos, geomorfológicos, hidrológico, de qualidade ambiental, entre outros (ROSA, 

2005). 

 Taylor (2010) afirma que as novas tecnologias, como o Sensoriamento Remoto, 

são de grande importância para estudos que envolvam análises espaciais da superfície 

terrestre. O autor também assegura que a visualização de elementos (o ato de analisar, 

descobrir) pode ser considerada o principal instrumento interpretativo, que consegue 

unir a cognição e a comunicação em sua forma, três conceitos fundamentais para a 

cartografia moderna. O produto final de uma análise espacial (como a criação de um 

mapa) requer a apresentação informativa de forma clara, permitindo a relação de dados 

qualitativos e quantitativos. 

Criar mapas através do uso das geotecnologias representa importância tanto pela 

identificação precisa de elementos/ambientes (e suas relações), quanto por retratá-las 

graficamente de forma clara e acessível. Saber interpretar visualmente um mapa é tão 

importante quanto produzi-lo simplesmente como uma representação do espaço. 

Estudos de impactos ambientais, de planejamento urbano, de aspectos fisiográficos, 

entre outros, necessitam de mapas específicos segundo seus objetivos. Em virtude de 

existir diferentes propósitos, os mapas podem ser divididos em dois tipos: mapas 

sistemáticos (ou topográficos) e mapas temáticos.  

Os mapas sistemáticos possuem convenções cartográficas padronizadas e 

coleção de símbolos a partir de levantamentos topográficos, como formas, elementos da 

natureza e do homem, distâncias, altitudes, entre outros. Mapas temáticos podem se 

tonar redundantes ao explicar, pois qualquer mapa representa um tema. Entretanto, 

mapas temáticos são compreendidos como representações quantitativas e qualitativas, 
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que são desenvolvidos através de um mapa-base (geralmente um mapa sistemático) ou 

de uma determinada imagem de satélite.  

A representação do terreno pode ser classificada como temática quando 

representam elementos de distribuição espacial e os apresentam com informações 

diferentes, de modo que os resultados possam vir de forma analítica dos temas. Assim, 

as informações da representação temática devem ser mais importantes que o mapa-base. 

Exemplos temáticos são mapas do uso dos solos, de zoneamento ambiental, entre 

outros. (CARVALHO E ARAÚJO, 2008). 

Também de acordo com Carvalho e Araújo (2008), o mapa sistemático (ou 

topográfico) e o mapa temático possuem uma analogia, mesmo tendo objetivos 

diferentes. O autor explica não ser possível existir um mapa apenas sistemático que não 

tenha um tema em si. Da mesma forma que não possa existir um mapa temático sem 

que um mapa-base seja utilizado como referência. Em comum, mapas topográficos ou 

temáticos possuem o mesmo propósito de ‘decorar’ ambientes em representações 

gráficas, de forma com que os elementos ‘saltem aos olhos do leitor’, tornando mais 

acessível sua leitura e interpretação (LISBOA E IOCHPE, 1996).  

 

2.3 Bacias Hidrográficas  

 

Uma bacia hidrográfica sofre influência da mesma fonte topográfica. Possui um 

tipo de hierarquização dos rios, na qual as águas escoam dos pontos mais altos dos 

terrenos para os pontos mais baixos, através de seus afluentes e rios. A bacia 

hidrográfica pode ser então considerada um ente sistêmico. É onde se realizam os 

balanços de entrada proveniente da chuva e saída de água através do exutório, 

permitindo que sejam delineadas bacias e sub-bacias, cuja interconexão se dá pelos 

sistemas hídricos (PORTO e PORTO, 2008). 

Sobre o uso das bacias hidrográficas como componentes espaciais para a 

produção de diversos tipos de ações do homem, Porto e Porto (2008) destacam que é na 

bacia hidrográfica onde se desenvolvem as principais atividades humanas. No exutório 

da bacia, estarão presentes muitos processos que fazem ou fizeram parte de todo o 

sistema, sendo consequências das formas de manejo de seu território.  

Ross e Del Prette (1998) destacam que a bacia hidrográfica é utilizada como 

referencial geográfico para adoção de estudos sobre planejamento e gestão ambiental. 

Por exemplo, na década de 60 e 70, projetos de desenvolvimento regional foram 
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estabelecidos em bacias hidrográficas como limite territorial. A criação do Comitê 

Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas, na metade da década de 70, é 

um modelo que proporcionou estudos para macrozoneamento do uso do solo na bacia, 

incluindo a conservação ambiental. A bacia do rio Paraíba do Sul é um exemplo desse 

ordenamento espacial realizado pelo Comitê Especial de Estudos Integrados da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

Ainda segundo Ross e Del Prette (1998), o macrozoneamento estabeleceu um 

cenário prospectivo de organização do uso do solo na Bacia, impondo fatores positivos 

ou restritivos a ocupação. O desenvolvimento do projeto contou com variáveis de 

análise ambiental, entre elas a existência de áreas de vegetação e a existência de áreas 

com processos erosivos ou assoreamento dos cursos d’água.  

Sendo assim, tratar a área total da bacia hidrográfica como unidade de gestão da 

paisagem permite caracterizar os usos e ocupações do solo, a fim de um planejamento 

territorial onde haja equilíbrio ambiental e que identifique estratégias para minimizar ou 

recuperar desequilíbrios ambientais (SANTOS e SANTOS, 2010). Sobre este ponto de 

vista, é possível observar como a interferência humana pode modificar a natureza. 

Entretanto, essa interferência não precisa ser algo negativo e sim algo que se adeque a 

paisagem natural, com novos ambientes organizados e adequados a conservação da 

natureza.  

 

2.4 Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo de uma Bacia Hidrográfica e 

Artificialização do Meio Natural (Hemerobia)  

 

O mapeamento de uso e cobertura do solo é entendido como um método técnico 

que realiza análises espaciais e intepretação visual sobre imagens. Essas análises são 

meios que determinam quais os aspectos, fenômenos ou comportamentos estão 

presentes na paisagem. O conceito de uso do solo se relaciona com a forma pela qual o 

espaço está sendo manejado. É a combinação entre o elemento e sua função naquele 

ambiente. No mapeamento, o uso do solo também deve ter relacionamento entre a 

interpretação de elementos biofísicos que estão sendo utilizados no espaço e o motivo 

para qual os componentes são utilizados. Ou seja, a cobertura pode ser empregada para 

explicar o uso (INPE, 2010).  
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A cobertura do solo (também denominada por muitos autores como ocupação do 

solo) são todos os componentes presentes em determinada paisagem analisada. É o que 

identifica a cobertura física do solo. Alguns exemplos de elementos: naturais (florestas), 

artificiais (áreas construídas) e solo exposto. 

O mapeamento do uso do solo e sua cobertura torna-se um importante 

instrumento para estudos da paisagem por permitir um diagnóstico da composição 

ambiental.  As bacias hidrográficas, em especial, oferecem um espaço de análise para 

mapeamentos de usos e ocupações pois representa uma área de ‘‘berço’’ para diversos 

tipos de atividades humanas. Uma análise interpretativa de um mapa temático de uso e 

ocupação de uma bacia hidrográfica pode determinar aspectos que definam os tipos de 

utilização dos ambientes, identificando elementos naturais e antrópicos.  

As modificações das bacias hidrográficas por meio da expansão urbana 

acrescentam novos tipos de elementos na paisagem. O homem insere incessantemente 

no meio ambiente novos componentes urbanos, agrícolas, econômicos, culturais, entre 

outros. O estudo dessa transformação da paisagem natural para uma paisagem 

modificada pelo homem, com inserção de novos componentes, pode ser entendido como 

hemerobia (MATEO-RODRIGUEZ, 2000). 

A hemerobia, sendo um ambiente antropizado, pode apresentar paisagens com 

baixa hemerobia (sem influência humana direta) até alta hemerobia (com influência 

humana direta). A hemerobia tem distintas definições na visão de diversos autores. O 

conceito de hemerobia surgiu com Jalas (1953), onde o autor classifica os graus de 

hemerobia, ou seja, o grau de alterações da paisagem natural, em quatros tipos: 

ahemeorobio (paisagens naturais ou com pouca modificação humana); oligohemeorobio 

(paisagens modificadas, porém com maior presença de paisagens naturais, como 

campos e pastos); mesohemeorobio (paisagens modificadas, que possuem pouca 

presença de paisagens naturais, como reflorestamento) e euhemeorobio (paisagens 

modificadas, como áreas de agricultura ou urbanizadas). 

Sukopp (1972, apud KRÖKER et al, 2005) determina hemerobia como a 

totalidade dos resultados das ações do ser humano sobre os ecossistemas/paisagens, 

sejam elas voluntárias ou não, e classifica as paisagens em relação aos graus de 

naturalidade e de estado hemerobiotico: natural (anhemerobiotico), quase-natural 

(oligohemerobiotico), semi (agri-) natural (mesohemerobiotico), agri-cultural 

(euhemerobiotico), quase cultural (polihemerobiotico) e cultural (metahemerobiotico). 
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Hebber (1990) simplificou as classificações de hemerobia de Jalas (1953) e 

Sukoop (1972) em dois tipos: paisagens bioecossistemas e paisagens tecnossistemas. 

As paisagens do tipo bioecossistemas são representadas pelos seguintes 

ambientes: ambientes naturais que não sofrem intervenção humana direta e são capazes 

de autorregulação; ecossistemas em estado próximo dos naturais, que sofreram ação do 

homem, mas são similares ao anterior; ecossistemas seminaturais resultantes do uso 

humano, com capacidade limitada de autorregulação; e ecossistemas antropogênicos, 

intencionalmente criados e dependentes do controle e manejo humano.  

As paisagens do tipo tecnossistemas são representadas por estruturas e processos 

antrópicos, integralmente desenvolvidos pelo homem para atividades industriais, 

econômicas e culturais. Hebber (1990) considera que os ecossistemas urbanos 

(tecnossistemas) também possuem em sua estrutura elementos de bioecossistemas, 

fragmentos que restaram mesmo com o desenvolvimento urbano. 

Hough (1995) define o conceito de Hemerobia como grau de interferência 

humana sobre a paisagem. A classificação da paisagem segundo o autor utiliza dois 

termos: paisagem formal (modificada pela engenharia, prevalecendo a tecnologia) e 

paisagem natural (mesmo modificada, os processos naturais do meio são mantidos).  

Com base em uma tabela de Mezzomo e Gasparini (2016) e unindo todos os 

conceitos dos autores anteriormente citados, os graus de hemerobia podem ser 

analisados da seguinte maneira: 
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 Tabela 1 - Definição dos Graus de Hemerobia.  

Graus de Hemerobia Descrição 

Mínimo Áreas de unidades de conservação, áreas 

de preservação permanente e fragmentos 

florestais. 

Muito Baixo Áreas com silvicultura e áreas de lazer 

(praças e parques urbanos). 

Baixo Áreas com mata devastada devido à 

interferência antrópica (geralmente áreas 

abandonadas), vegetações rasteiras e 

vegetações arbustivas. 

Médio Áreas utilizadas para agricultura/pecuária, 

solo exposto, áreas preparadas para 

futuras construções civis. 

Alto Áreas com construções civis de pequeno 

porte (casas) e construções espaçadas, 

ambas com jardins ou presença de 

arbustos e herbáceas 

Muito alto Áreas asfaltadas, centros comerciais, 

centros de serviços, construções civis e 

públicas de médio e grande porte 

(prédios), podendo conter jardins, arbustos 

e árvores espalhadas. 

Máximo Áreas industriais  

Fonte: adaptado de Mezzomo e Gasparini, 2016, p.286. 

 

A paisagem urbana, segundo Santos (2006), abrange áreas com atividades dos 

mais diversos conteúdos técnicos e socioeconômicos. O novo meio ambiente artificial 

favorece a migração e o acúmulo de habitantes em busca de melhores condições de 

vida. Entretanto, são grandes os problemas gerados pela urbanização desenfreada, não 

somente no nível social (como desigualdades, desempregos, violência), mas também 

ambiental (desmatamento, falta de saneamento básico, enchentes). 
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As transformações das paisagens com a vida urbana pode ser considerada 

destrutiva, tendo em vista que criar novos ambientes artificiais sobre naturais é gerar 

estruturas físicas que sobrepõe um ambiente natural e sua capacidade de manter 

processos naturais, como por exemplo, a infiltração do solo. A cobertura vegetal retém 

as águas da chuva, penetrando no solo, auxiliando também no deflúvio superficial. Com 

aumento de áreas construídas, as áreas de infiltração serão diminuídas, e dependendo do 

regime e intensidade das chuvas, o solo pode ficar saturado rapidamente e assim 

provocar fenômenos como lixiviação ou, em casos mais graves, movimentos de massa. 

Esses deslizamentos, leves ou graves, além de causarem danos à população, caso 

alcancem as moradias, ainda interferem a disponibilidade e a distribuição de nutrientes, 

o que pode dificultar o crescimento da vegetação novamente no local.  

Cabe reforçar que a maneira como o homem encara seu meio deriva de controles 

totais sobre as paisagens. O homem definindo seu habitat dentro do espaço urbano, 

inevitavelmente as paisagens continuarão sendo modificadas. Também inevitavelmente, 

será assim necessário que os espaços sejam cada vez melhor projetados e adaptados ao 

equilíbrio ambiental, para que alguns dos principais problemas ambientais urbanos, 

como falta de saneamento básico/ambiental e enchentes, não surjam. 

Estudar a hemerobia corresponde analisar essas paisagens modificadas pelos 

efeitos da urbanização. Com o mapeamento do uso e ocupação do solo, a avaliação de 

hemerobia será muito mais precisa.  

 

2.5 A Lei de Uso e Ocupação do Solo de Niterói  

 

A Lei nº 1.470 (NITERÓI, 1995) dispõe sobre as condições para uso e ocupação 

do solo no município de Niterói, que tem como objetivo a implementação dos mais 

diversos ‘‘usos em todo o território municipal e sua necessária compatibilização com a 

qualidade das estruturas ambientais urbanas e naturais, bem como do equilíbrio das 

relações sociais de vizinhança’’ (Art. 1, Cap.1). Conforme o artigo 5 da Lei, Inciso II, 

uma das diretrizes para o uso e a ocupação do solo em Niterói, é:  

 

II - garantir a qualidade ambiental e de vida da população, 

assegurando um efetivo controle de fontes efetivas ou 

potencialmente poluidoras, com um tratamento adequado dos 

poluentes gerados;  
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Conforme o artigo 6 da Lei, a organização territorial do município de Niterói, 

para melhores definições dos usos e ocupações do solo, está estruturada nas seguintes 

divisões: I- Macrozonas Ambientais; II - Regiões e Sub-Regiões de Planejamento; III - 

Frações Urbanas; IV - Áreas de Especial Interesse; V - Unidades de Conservação 

Ambiental. 

O artigo 40 da Lei define que faixas não edificáveis não podem ser ocupadas, as 

quais correspondem:   

I - Faixa de drenagem ao longo dos cursos d’água, que incluirá a 

seção de cheia do respectivo curso d’água e as faixas marginais 

de proteção; II - Áreas de Preservação Permanente, bem como 

outras áreas naturais legalmente protegidas; III - Faixa Marginal 

de Proteção no entorno de corpos d’água; IV - Faixa de servidão 

para passagem de redes de serviços públicos. 

 

O artigo 71 da Lei trata como serão adotados, em Niterói, os tipos de categorias 

para uso do solo:  

I - residencial: destinado à habitação; II - comercial: destinado à 

venda direta ou indireta de produtos; III - serviços: destinado à 

prestação de serviços públicos ou privados à população; IV - 

misto: destinado simultaneamente a usos diferentes; V - 

industrial: destinado a produção de bens; VI - uso público: 

destinado a uso público ou especial, 

 

Quanto ao grau de adequação ao meio ambiente, o artigo 79 da Lei explica que 

‘‘os usos não residenciais que se caracterizem como fontes efetiva ou potencialmente 

poluidoras deverão ser analisados segundo legislação específica municipal, estadual e 

federal para fins de sua localização e funcionamento’’. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré está situada no bairro de Piratininga, no 

município de Niterói, região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, como 
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observado na figura 4. A bacia está inserida na Macrobacia da Região Oceânica e possui 

limites definidos pelos morros do Malheiro, Cantagalo e Serra Grande.  

 

             

Figura 4 - Localização do município de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Fonte: NitNews. 

 

Os bairros de Santo Antônio, Cafubá, Maravista, entre outros, também limitam a bacia, 

como apresentados na figura 5.  
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Figura 5 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré em relação aos bairros Cidade de   

Niterói. Fonte: Urbanismo e Mobilidade - Niterói, adaptado pelo autor. 

.  

A bacia hidrográfica possui uma área de aproximadamente 600 ha. O principal 

rio da bacia, o Rio Jacaré, possui 5.884 m de extensão. O rio tem o seu fluxo no 

sentindo Sudoeste (SW). O alto curso do rio inicia-se nas elevações dos morros que 

compõem a Serra Grande. No baixo curso, o rio desenvolve-se em áreas de planície 

costeira, sendo perturbado por processos de retificação, canalização, estrangulamento e 

margens ocupadas por residências (BAPTISTA E FERNANDES, 2009). Durante seu 

percurso final, devido ao escasso saneamento básico e ambiental, o rio sofre 

contaminações de lixo e esgoto. O corpo receptor da bacia do Jacaré se encontra na 

Laguna de Piratininga. 

 Segundo o Plano Diretor do Município de Niterói (LEI Nº 1157, de 1992), art. 

228, o morro Serra Grande e Jacaré estão descritos como bens sujeitos à proteção. É um 

artigo importante devido a bacia estar presente nessas áreas. A bacia hidrográfica do Rio 

Jacaré é caracterizada por possuir Mata Atlântica ainda preservada e está localizada 

nesses morros. Entretanto o processo de expansão urbana na região vem ameaçando a 
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preservação das florestas. As modificações na paisagem causam forte influência na 

dinâmica dos corpos hídricos, além de desequilíbrio dos ecossistemas. 

O longo histórico de ocupação da Região Oceânica de Niterói, desde meados do 

século XVI, provocou uma alteração considerável tanto na extensão quanto na estrutura 

dos diversos tipos de vegetação, devido inicialmente à exploração madeireira (ex. pau-

brasil) e agricultura (cana-de açúcar, café, laranja, banana, pecuária) bem como, a partir 

de meados do século XX, devido à expansão urbana.  

 Conforme informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência e 

Tecnologia de Niterói (1991), a partir da década de 60 a região foi ocupada por 

trabalhadores rurais oriundas de diversas regiões. Na década de 80, o poder municipal 

desapropriou os terrenos ocupados, dando posse definitiva aos que lá habitavam. 

Atualmente, a Região Oceânica compreende 5 (cinco) Sub-Regiões: Piratininga, 

Maravista, Itaipu, Engenho do Mato e Jacaré. 

Segundo dados do IBGE de 2010, Piratininga possui 6.291 domicílios, com 

população residente de 16.098 habitantes. Com relação a cidade de Niterói, a população 

de Piratininga representa 3,30 % do município. A taxa de crescimento urbano de 1976 

até 2010 foi de 481,8%, o que explica o atual desenvolvimento urbano da região, com 

prevalência de áreas residenciais, comerciais e de serviços.   

 

 

 

Gráfico 1 – População de Piratininga x Município de Niterói em 2010 

 Fonte: IBGE, adaptado pelo o autor. 

 

Com a crescente urbanização, a região poderá apresentar uma redução das áreas 

de infiltração, e dependendo do regime e intensidade das chuvas, o solo pode ficar 

saturado rapidamente e assim provocar fenômenos como lixiviação ou, em casos mais 
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graves, movimentos de massa. Esses deslizamentos, leves ou graves, além de causarem 

danos aos moradores, caso alcancem as moradias, ainda interferem na disponibilidade e 

distribuição de nutrientes, o que pode dificultar o crescimento da vegetação novamente 

no local. É importante mencionar que o próprio Rio Jacaré se encontra degradado e 

canalizado, sendo alvo de um projeto pioneiro de renaturalização da bacia a fim de 

recuperar as características originais do rio. 

Diante do exposto, a preservação e conservação das paisagens naturais na bacia 

hidrográfica do Jacaré (Figura 6) torna-se um processo constante, visto que a floresta 

local fornece serviços como fixar o solo nos topos de morros, proteção do solo contra a 

erosão pluvial, auxilia na melhoria da capacidade de infiltração da água da chuva no 

solo, além de funcionar como um sumidouro (armazenamento e transpiração para a 

atmosfera) de água, já que as plantas necessitam da água para absorver sais minerais e 

nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. 

 

Figura 6 – Delimitação da Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré sobre imagem aérea (setembro de 
2014), indicando o processo de expansão urbana sobre as áreas naturais e agrícolas. Fonte: O 

autor.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Para definição dos graus de hemerobia da Bacia Hidrográfica do Jacaré, 

elaborou-se o mapeamento de uso e cobertura do solo por meio da fotointerpretação da 

imagem de áreas coloridas ortorretificadas da cidade de Niterói (setembro de 2014), 

fornecidas pela Prefeitura Municipal e elaboradas pela TOPOCART (Topografia 

Engenharia e Aerolevantamentos), com digitalização manual através do software 

ArcGis 10.3.  

A interpretação visual foi auxiliada pela comparação e sobreposição do mapa 

produzido (FERREIRA, 2016) através do desenvolvimento de um modelo de altura de 

árvores a partir de imagens do sistema LIDAR, também fornecidas pela Prefeitura 

Municipal, tecnologia que permite análise de informações tridimensionais diretamente 

dos dados fornecidos por sensores aéreos. O sistema LIDAR permitiu principalmente 

separar as classificações das florestas da bacia hidrográfica (em floresta baixa e alta). 

O mapeamento foi complementado por observações de campo, com o apoio de 

GPS, em outubro de 2015/2016, para a coleta de dados referentes aos elementos e 

fenômenos identificados, além da caracterização dos diferentes tipos de uso e cobertura 

do solo. O estabelecimento das classes de mapeamentos levou em conta o sistema de 

classificação do IBGE (Veloso et al., 1991) e estudos anteriores realizados na bacia 

(Baptista e Fernandes, 2009) e em áreas próximas ((FERRARI et al., 2004, 2005). 

Para o uso e cobertura do solo foram adotadas as seguintes classes: afloramento 

rochoso, vegetação rupestre, vegetação arbustiva, vegetação hidrófila, campo, floresta 

ciliar, floresta baixa, floresta densa, agricultura, agrofloresta, agrourbano, urbano 

informal, urbano médio, urbano denso e solo exposto.  

As classificações foram definidas a partir do relatório técnico intitulado Bacia do 

Rio Jacaré – Niterói- RJ (Cobertura Vegetal e do Solo) elaborado em 2015 pelo 

professor Dr. Cláudio Bohrer, no Laboratório de Ecologia e Biogeografia do Instituto de 

Geociências da Universidade Federal Fluminense. Como afloramento rochoso, entende-

se sendo rochas expostas, sem cobertura vegetal, nos topos de morros ou encostas de 

alta declividade. A classe de vegetação rupestre é entendida como sendo composta por 

ervas e arbustos rupícolas sobre solos litólicos ou fixados diretamente sobre a rocha.  

           Com relação a vegetação arbustiva, entende-se como sendo de vegetação 

lenhosa, de porte baixo a médio (<6 m de altura), caracterizando um estágio inicial de 
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regeneração, degradação ou corte de vegetação de maior porte. A vegetação hidrófila 

corresponde a dominância de ervas e arbustos adaptadas a solos alagados ou mal 

drenados, originados de depósitos sedimentares; ocorre nas margens da lagoa, com 

presença esparsa de espécies de mangue, podendo ocorrer também em pequenas áreas 

ao longo dos canais de drenagem.  

O campo corresponde a área com cobertura herbácea dominada por gramíneas, 

com uso pecuário, de lazer ou ornamental. Como floresta ciliar, a classe é caracterizada 

por cobertura vegetal nativa que ficam às margens de rios, que é o caso da bacia 

estudada. A classe de floresta baixa é entendida como vegetação arbórea de porte médio 

(6-12 m de altura), com dossel mais aberto, presença ocasional de clareiras e de espécies 

arbóreas frutíferas exóticas. Dominância de espécies pioneiras e de espécies secundárias 

iniciais, caracterizando um estágio médio de regeneração. Com relação a floresta densa, 

é caracterizada como cobertura florestal com porte médio a alta, com dossel 

relativamente denso, apresentando altura média entre 12-20 metros, com alguns 

indivíduos emergentes podendo atingir alturas maiores. Diversidade florística média a 

alta, com predominância de espécies pioneiras tardias e secundárias, caracterizando uma 

floresta em estágio médio a avançado de regeneração. 

A classe de agricultura engloba pequenas áreas com plantio de culturas anuais. 

Como agrofloresta, a classe é caracterizada como áreas com mistura de espécies 

arbóreas frutíferas, ornamentais e nativas, podendo ocorrer plantios agrícolas 

intercalados e criação animal. Com relação ao agrourbano, são áreas caracterizadas pelo 

uso misto, com residências, pequenas áreas agrícolas ou de lazer.  

Como urbano informal, entende-se como uma área predominantemente 

residencial, de ocupação irregular ou informal, com baixo padrão de construção. Com 

relação ao urbano médio, a classe caracteriza uma área predominantemente residencial 

unifamiliar, com ocupação regular e padrão médio a alto de construção. A classe urbano 

alto possui dominância de edificações de médio a grande porte, com dois ou mais 

pavimentos, e uso comercial, educacional ou residencial. As vias urbanas são acessos a 

ruas, lotes, residências ou avenidas. Solo exposto corresponde a área sem vegetação, 

que sofreu supressão vegetal ou erosão.  

Os graus de hemerobia foram classificados de acordo com os conceitos de 

autores Jalas (1953), Sukopp (1972), Hebber (1990) e Hough (1995) e também 

utilizando uma tabela adaptada de Mezzomo e Gasparini (2016), identificando os 
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elementos da paisagem através do mapa e classificando-os em paisagens de menor grau 

ao maior grau de hemorobia. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O mapeamento do uso e cobertura do solo da Bacia do Rio Jacaré foi realizado 

durante os anos de 2015 e 2016 através dos procedimentos descritos na metodologia. Os 

resultados são apresentados de acordo com o mapeamento temático. Por meio de análise 

espacial das imagens, foi possível observar, representar graficamente e classificar 

quinze classes diferentes de uso e ocupação do solo na bacia (afloramento rochoso, 

vegetação rupestre, vegetação arbustiva, vegetação hidrófila, campo, floresta ciliar, 

floresta baixa, floresta densa, agricultura, agrofloresta, agrourbano, urbano informal, 

urbano médio, urbano denso e solo exposto). 

A utilização conjunta do geoprocessamento e da técnica de interpretação visual 

de imagens, permitiu a construção do mapa de uso e ocupação do solo através de 

digitalização manual com o software ArcGis 10.3. Todas as classes de uso do solo 

tiveram as suas áreas calculadas por meio do software utilizado.   

 

5.1 Mapas de Uso e Cobertura do Solo da Bacia do Rio Jacaré – Piratininga, 

Niterói – RJ 

 

As figuras 7, 8, 9 e 10 apresentam os mapas de uso e cobertura do solo da bacia 

hidrográfica do Rio Jacaré. As tabelas 2 e 3, respectivamente, demonstram a 

quantificação (em ha) das áreas das classes presentes no estudo e a porcentagem relativa 

das áreas do uso e ocupação do solo abrangendo os tipos de cobertura da Bacia 

Hidrográfica do Rio Jacaré. 
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Figura 7: Uso e Cobertura do Solo da Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré.  

Fonte: Projeto de Renaturalização do Rio Jacaré 
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Tabela 2: Quantificação das áreas do uso e cobertura do solo da Bacia Hidrográfica do 

Jacaré.  

Classe   Área (ha) 

Floresta Alta 317 

Floresta Baixa 99 

Floresta Ciliar  2 

Vegetação Arbustiva 11 

Vegetação Hidrófila  3 

Vegetação Rupestre  3 

Afloramento Rochoso 4 

Agricultura 0,2 

AgroFloresta 13 

AgroUrbano 20 

Campo   15 

Urbano Densidade Alta   9 

Urbano Densidade Média   76 

Urbano Informal 20 

Via Urbana 4 

Solo Exposto   2 

Total da Bacia 598,2 

Fonte: O autor. 

 

5.2 Análise dos Resultados dos Mapas e Tabelas 

 

O mapeamento do uso e cobertura do solo, como apresentado na figura 7, 

mostrou uma bacia com um total de 598,2 ha. Para uma compreensão mais clara da 

quantificação de toda paisagem ao longo da bacia, cada classe foi organizada em relação 

ao seu tipo de cobertura: natural, rural ou urbana. A cobertura natural da bacia está 

sendo abrangida pelas seguintes classes: floresta densa, floresta baixa, floresta ciliar, 

vegetação arbustiva, vegetação hidrófila, vegetação rupestre e afloramento rochoso. A 

cobertura rural da bacia possui como classes: agricultura, agrofloresta, agrourbano e 
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campo. A cobertura urbana é compreendida pelas seguintes classes: urbano densidade 

alta, urbano densidade média, urbano informal, via urbana e solo exposto.  

 

 

Tabela 3: Quantificação e porcentagem das áreas do uso e ocupação do solo abrangendo 

os tipos de cobertura da Bacia Hidrográfica do Jacaré.  

Classe Área (ha) Porcentagem 

Relativa (%) 

Floresta Alta 317 53 

Floresta Baixa 99 17 

Floresta Ciliar  2 0,3 

Vegetação Arbustiva 11 1,83 

Vegetação Hidrófila  3 0,5 

Vegetação Rupestre  3 0,5 

Afloramento Rochoso 4 0,7 

Cobertura Natural 

Total 

439 73,8 

Agricultura 0,2 0,03 

AgroFloresta 13 2,2 

AgroUrbano 20 3,34 

Campo  15 2,5 

Cobertura Rural 

Total 

48,2 8,1 

Urbano Densidade Alta   9 1,5 

Urbano Densidade 

Média   

76 12,7 

Urbano Informal 20 3,34 

Via Urbana 4 0,7 

Solo Exposto   2 0,3 

Cobertura Urbana 

Total 

107 18,5 

Total da Bacia 598,2 100 

Fonte: O autor. 
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As classes da cobertura natural representam 73,8% da paisagem da área de 

estudo, podendo-se afirmar que a composição natural totaliza a maior parte de uso e 

ocupação ao solo da Bacia Hidrográfica do Jacaré. Isso indica um grau positivo e 

acentuado de preservação da bacia como um todo. As classes de cobertura rural (ou 

agrícola) representam 8,1% da paisagem da bacia. Principalmente no médio e alto curso 

da rio Jacaré, pode-se observar uma concentração de plantações, como de banana, 

manga, além de áreas para criação de animais, como gados caprinos. Por fim, a 

cobertura urbana representa 18,5 % da área da bacia, como apresentado na Tabela 5, 

indicando inicialmente baixa proporção de áreas urbanas, comparado com a soma das 

coberturas analisadas anteriormente. No entanto, o mapeamento apresentado na Figura 8 

expõe uma alta concentração de ocupação urbana, regular e informal, principalmente no 

curso inferior e nas margens da laguna de Piratininga. 
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Figura 8: Uso e Cobertura do solo da Bacia H. do Jacaré, focando principalmente o baixo curso 

do rio principal. Fonte: Projeto de Renaturalização do Rio Jacaré 

 

Analisando o baixo curso da bacia hidrográfica, como apresentado na Figura 8, 

foi possível compreender a concentração urbana, classificados no mapa como urbano 

denso, médio e informal. Poucas paisagens naturais são observadas no interior da bacia. 

A localidade possui contraste entre áreas comerciais e serviços, como colégio, 

supermercado e hospital, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, e áreas residenciais. 

Próximo a laguna de Piratininga, na estrada conhecida como Via Chico Xavier, onde o 

rio Jacaré tem seu percurso final, há escasso saneamento básico e ambiental, sendo um 

dos maiores problemas que os moradores enfrentam. Há despejo de esgotos urbanos, 

escassez hídrica, assoreamento, exalação de maus odores, além de desaparecimento de 

formas de vida aquáticas. A população mais afetada com esses problemas vive às 

margens da laguna. Suas residências foram identificadas no mapeamento como urbano 

informal. 

Figura 9: Baixo curso do Rio Jacaré (próximo a Laguna de Piratininga). Fonte: Bohrer  2015 
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Figura 10: Uso e Cobertura do solo da Bacia H. do Jacaré, focando principalmente o 

médio curso do rio principal. Fonte: Projeto de Renaturalização do Rio Jacaré.  

 

Em direção ao médio curso, como apresentado na Figura 9 da bacia do rio 

Jacaré, a serra possui uma paisagem que se mostra bastante diversificada. A ocupação 

urbana no início do morro se mostra em crescimento, principalmente devido a 

especulação imobiliária. As áreas de cobertura rural, fazendo uma espécie de transição 

entre as classes ‘‘urbano médio’’ e ‘‘agrourbano’’, conforme apresentado na figura 11, 

explicam o desenvolvimento dessa região no decorrer da evolução histórica, que se 

baseou nas atividades de exploração madeireira e agricultura. É importante salientar que 

o uso e a ocupação do solo cooperam, de maneira essencial, na qualidade do 

escoamento e na dinâmica hidrológica da bacia. A floresta ciliar observada no 

mapeamento sofreu grande supressão ao longo dos anos e atualmente não restam tantos 
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feixes devido a ocupação humana no local. Relembrando que essa floresta (ciliar) 

representa apenas 0,3 % de toda composição paisagística da bacia hidrográfica do Rio 

Jacaré.    

 

 

 

Figura 11: Agrofloresta com mangueira (Mangifera indica) e bananeira (Musa sp.) no vale e 

floresta baixa na encosta Sudeste. Fonte: Bohrer (2015)   
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Figura 12: Uso e Cobertura do solo da Bacia H. do Jacaré, focando principalmente o alto curso 

do rio principal. Fonte: Projeto de Renaturalização do Rio Jacaré 

 

No alto curso do rio Jacaré, como apresentado na Figura 10, é possível observar 

uma diversidade de coberturas natural e rural. Classes como agrofloresta, agrourbano, 

vegetação rupestre, floresta baixa, floresta alta e afloramento rochoso, são manchas 

principais analisadas durante o estudo.  

 A cabeceira de drenagem do Rio Jacaré encontra-se nas elevações dos morros 

que compõe a Serra Grande. A floresta alta como já explicada apresentam árvores com 

altura média entre 12-20 metros e caracteriza-se por serem uma floresta em estágio 

médio a avançado de regeneração. 53% desta floresta compõe toda a bacia, sendo a 

paisagem da bacia mais presente. A classe de floresta baixa possui 17% da composição 

da bacia hidrográfica, com vegetação de porte médio (6-12 m de altura), em estágio 

médio de regenaração, conforme apresentado na figura 13. Essa porcentagem pode ser 

explicada devido as atividades madeireiras presentes durante anos na localidade. 
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     Figura 13: Alto da Serra do Jacaré, com a Laguna de Piratininga ao fundo. Vegetação 

arbustiva em primeiro foco. Fonte: O autor 

 

     Figura 14: Residências e sítios ao fundo (AgroUrbano) com o canal do rio seco, sem 

reservatório de água. Fonte: O autor 
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5.3 Classificação da hemerobia da Bacia Hidrográfica do Jacaré 

 

Com base nos conceitos de Jalas (1953), Sukopp (1972), Hebber (1990), Hough 

(1995) e utilizando uma tabela adaptada de Mezzomo e Gasparini (2016) para a 

identificação dos graus  de  hemerobia, inicialmente, compreende-se que não  é 

absoluta,  entretanto dependente  dos  tipos  de paisagem  encontrados  na bacia 

hidrográfica. Em outras palavras, será abordada uma avaliação  relativa  em  

comparação  entre  as  diferentes paisagens identificadas, com observações a campo 

realizadas e também o mapa construído, conforme figura 11.  

Figura 15: Hemerobia da paisagem da Bacia H. do Jacaré  

Fonte: O autor 

 

Após realização do mapeamento e observações a campo na paisagem, foram 

identificadas as seguintes classes de hemerobia na bacia hidrográfica do Rio Jacaré:  
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I – Paisagem com hemerobia mínima (Áreas de unidades de conservação, áreas 

de preservação permanente e fragmentos florestais): são áreas caracterizadas por  

vegetação original  remanescente. Entre elas, se encontra o Parque Estadual da Serra da 

Tiririca (como apresentado na figura 7) que faz parte também do morro do Jacaré. A 

bacia do Rio Jacaré é a que possui a maior parte de sua área dentro do limite do parque 

(cerca de 4 km²). A floresta ciliar possui fragmentos ainda restantes, representando 

0,3% de composição de toda a bacia. As classes de floresta alta e baixa também se 

encontram nesse tipo de hemerobia, representando 70% de composição em seu todo. O 

afloramento rochoso possui fragmentos de floresta em seu entorno e seu arranjo 

representa 0,7% de composição da bacia. Toda essa composição de paisagens está mais 

presente no morro do Jacaré, do médio ao alto curso do rio principal.  

           II – Paisagem com hemerobia muito baixa (Áreas com silvicultura e áreas de 

lazer): são áreas modificadas pelo homem, predominantemente por ser uma área 

propícia a ocupação. Durante o mapeamento do uso e ocupação do solo, foi presumível 

encontrar áreas com silvicultura, verificadas em propriedades rurais (classe agrourbano) 

pela uniformidade no tamanho das copas. Também foi observada nesse grau de 

hemerobia a classe de agrofloresta, representando 2,2% de toda a bacia hidrográfica. 

          III - Paisagem com hemerobia baixa (Áreas com mata devastada devido à 

interferência antrópica (geralmente áreas abandonadas), vegetações rasteiras e 

vegetações arbustivas): são áreas predominantemente formadas por vegetação herbácea, 

gramíneas, além de extensas áreas que possuem vegetação arbustiva. A presença de 

vegetação rupestre é herbáceo-arbustiva com vegetação pouco desenvolvida de até dois 

metros de altura, representando 0,5% de toda cobertura da bacia. A vegetação arbustiva 

possui composição lenhosa, de porte baixo a médio (<6 m de altura), caracterizando um 

estágio inicial de regeneração, degradação ou corte de vegetação de maior porte, 

representando 1,83% da cobertura da bacia. A vegetação hidrófila ocorre nas margens 

da laguna de Piratininga, representa apenas 0,5% de toda a bacia hidrográfica. Possui 

espécies de mangue, podendo ser observadas também em pequenas áreas ao longo dos 

canais de drenagem.  

          IV - Paisagem com hemerobia média (Áreas utilizadas para agricultura/pecuária,  

solo exposto, áreas preparadas para futuras construções civis): áreas de solo exposto 

estão relacionadas a devastação das matas originais, com o revolvimento do solo, erosão 
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e também pela ação antrópica, seja para fins de construção ou terraplanagem. O total 

deste tipo de paisagem representa 0,3% da bacia. Considerando o mapa de uso e 

cobertura do solo, também se observa campos que podem estar em  terrenos  baldios ou 

em utilização para cultivo de gados, pastagens e lazer, representando 2,5% de toda 

bacia. A agricultura ainda é uma prática cultivada pelos moradores da paisagem do 

Jacaré, além da policultura. O cultivo de banana, manga, coco são bastante observados 

ao longo da bacia. Essa classe representou apenas 0,03% do total da área estudada.  

         V - Paisagem com hemerobia alta (Áreas com construções civis de pequeno porte 

(casas) e construções espaçadas, ambas com jardins ou presença de arbustos e 

herbáceas): nesse grau de hemerobia, a dependência tecnológica já se torna mais clara. 

Há presença de casas e edificações de pequeno porte, áreas totalmente manejadas pelo 

homem, estruturas como asfalto, ruas, avenidas, além de outras superfícies não 

impermeáveis. Aqui observa-se as classes de urbano alto, médio, informal, e as vias 

urbanas, representando todos estes 18,24% de toda a bacia. As classes anteriores estão 

presentes do médio ao baixo curso do rio Jacaré. As residências englobadas no 

agrourbano (3,34% de toda a bacia) também foram classificadas neste tipo de hemerobia 

pois apresentam construções de pequeno porte e dependência tecnológica.  

        VI - Paisagem com hemerobia muito alta (Áreas industriais e usinas hidrelétricas): 

não foi observado esse tipo de hemerobia da paisagem da bacia hidrográfica do Rio 

Jacaré 

 

Tabela 4. Áreas e porcentagem relativa dos graus de hemerobia.  

Hemerobia da Paisagem Área (ha) Porcentagem relativa (%) 

Mínima                 422              70,5 

Muito baixa                 13              2,17 

Baixa                                               17                                         2,84 

Média                 17,2                                    2,87 

Alta                  129               21,6 

Muito Alta                                                      0                                            0 

TOTAL               598,2              100 

Fonte: O autor. 
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Com base na Tabela 4 pode-se constatar que muito mais da metade da bacia 

hidrográfica do Rio Jacaré estão com mínima dependência tecnológica e energética  

para  a  manutenção da funcionalidade. Mais precisamente, sua hemerobia é mínima 

(70,5%), apresentando paisagens com alta capacidade de auto regulação, vegetação 

nativa, superfícies permeáveis e conexão com a dinâmica dos valores naturais. A maior 

porcentagem desse tipo de hemerobia concentra-se no morro do Jacaré, do médio ao 

alto curso do rio principal, e estão relacionadas com a presença de florestas baixa e alta.  

Em seguida, 5,01% da área da bacia se apresentam com hemerobia muito baixa 

ou baixa. São áreas que também possuem alta capacidade de auto regulação, importante 

aproveitamento de funções ecológicas, contrastando de paisagens naturais como 

vegetação hidrófila e rupestre, e paisagens modificadas como agrourbano e agrofloresta.   

 Os restantes 24,47% da área da bacia, apresentam hemerobia de categorias 

média a alta. Nesse caso, são paisagens que sofreram modificação do homem, incluindo 

uma nova paisagem: o meio urbano. Assim, a alta densidade demográfica é maior, 

assim como a dependência tecnológica. Há grandes áreas residenciais, comerciais e de 

serviços. Analisando o mapa de uso e ocupação do solo, essas categorias de hemerobia 

estão mais concentradas no baixo ao médio curso do rio principal. Existem fragmentos 

de vegetação, porém pouco representantes comparados ao grau de artificialização da 

paisagem. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Antes de dissertar sobre a conclusão, deve-se salientar a importância que se 

obteve com a divisão deste trabalho em duas etapas: na primeira etapa, a criação de um 

mapa de uso e ocupação do solo da paisagem estudada através de digitalização manual 

com o software ArcGis 10.3. Em seguida, na segunda etapa do trabalho, investigou-se a 

definição das categorias de hemerobia com base nas paisagens observadas do 

mapeamento. O objetivo do estudo foi realizar essas duas etapas, onde uma 

complementaria a outra, e desta forma, encontrar-se-iam resultados mais precisos para o 

trabalho. Assim, o objetivo foi atingido.   

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que mais da metade da paisagem da 

bacia hidrográfica do Rio Jacaré apresentara baixo grau de hemerobia (representando 

mais de 70% do total da bacia), o que explica uma manutenção das características 
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paisagísticas naturais e baixa dependência tecnológica. Isso também permite dizer que a 

bacia possui uma paisagem natural ainda preservada, mesmo com o crescimento urbano 

que o bairro possui, prevalecendo de áreas residenciais. Todo este trabalho em questão, 

como já descrito, foi realizado entre os anos de 2015 e 2016. Durante esses anos citados 

não se identificou, através de pesquisas a campo e estudos do mapa, mudanças 

consideráveis principalmente de expansão urbana entre os respectivos anos. Até o 

presente momento, apenas 24,47% da bacia está classificada com hemerobia média a 

alta. Ou seja, o crescimento urbano ainda é muito pequeno comparado a quantidade de 

preservação paisagística natural que a bacia hidrográfica do Jacaré ainda possui. 

Caracterizar o uso e ocupação do solo de forma planejada, junto com as técnicas 

de geoprocessamento e sensoriamento remoto, mostrou ser possível analisar a paisagem, 

investigar elementos, analisar espacialmente uma bacia hidrográfica e suas diferentes 

paisagens e áreas exploradas pelo homem.  As geotecnologias inovaram a representação 

do espaço oferecendo ferramentas importantes (como o software utilizado para o 

mapeamento ArcGis 10.3) para o homem analisar e investigar o espaço de forma 

interdisciplinar.  Para o estudo da bacia Jacaré em questão, é importante salientar que 

essa técnica pode auxiliar as instituições na gestão pública da área, a fim de ser possível 

realizar com mais propriedade um estudo ambiental dentro da Bacia com um devido 

mapa de uso e ocupação do solo. Assim, os profissionais responsáveis pelo estudo 

ambiental poderão compreender melhor a paisagem e realizar avaliações de processos 

de licenciamento ambiental, planejamento territorial, gestão do ambiente urbano, entre 

outros tipos de estudos ambientais. 

A bacia hidrográfica do Rio Jacaré ainda possui em sua maior parte preservação 

dos recursos florestais. E isso representa várias importâncias, como a auto regulação dos 

recursos naturais, o fornecimento de serviços naturais como a fixação do solo nos topos 

de morros, proteção do solo contra a erosão pluvial, melhoria da capacidade de 

infiltração da água da chuva no solo, além de funcionar como um sumidouro 

(armazenamento e transpiração para a atmosfera) de água. Sendo assim, é possível uma 

melhoria no rio Jacaré, ao menos na parte da qualidade de água, trazendo melhorias para 

a população e para o equilíbrio do meio ambiente.    

 



38 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANDRADE, D.C.; ROMEIRO, A.R. SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA O SISTEMA ECONÔMICO E O BEM ESTAR HUMANO. 

IE/UNICAMP, N. 155, FEV. 2009. 

BAKKER, M.P.R. DE. CARTOGRAFIA - NOÇÕES BÁSICAS. DHN, MARINHA 

DO BRASIL. 1965. 250P. 

BOHRER, C.B.A. COBERTURA VEGETAL E DO SOLO. PLANO ESTRATÉGICO 

PARA A RENATURALIZAÇÃO DO RIO JACARÉ. NITERÓI. 2016. 

BOHRER. C.B.A. Relatório Técnico da Bacia do Rio Jacaré – Niterói-RJ - 

Cobertura Vegetal e do Solo, Laboratório de Ecologia e Biogeografia, Departamento 

de Geografia, Instituto de Geociências, Universidade Federal Fluminense, 2015 

CÂMARA, G.; DE MEDEIROS J. S. GEOPROCESSAMENTO PARA 

PROJETOS AMBIENTAIS DISPONÍVEL EM: <HTTP://MTC-

M12.SID.INPE.BR/COL/SID.INPE.BR/SERGIO/2004/04.19.15.08/DOC/CAP10-

APLICACOESAMBIENTAIS.PDF> > ACESSO EM: 01/07/2016 

CARVALHO, E. A. DE; ARAÚJO P. C. DE.  A CARTOGRAFIA: BASES 

CONCEITUAIS.2008  DISPONÍVEL EM: <HTTP://WWW.EAD.UEPB.EDU.BR/AVA 

/ARQUIVOS/CURSOS/GEOGRAFIA/LEITURAS_CARTOGRAFICAS/LE_CA_A02_B_WEB.P

DF> ACESSO EM: 01/07/2016 

CHRISTOFOLETTI, A.  GEOMORFOLOGIA. 2. ED. SÃO PAULO: EDGARD 

BLÜCHER, 1980. 

DI MAIO, A. C ET AL. CONCEITOS DE GEOPROCESSAMENTO,  3 ª  EDIÇÃO, 

NITERÓI, 2008.  DISPONÍVEL EM: 

<HTTP://WWW.UFF.BR/SIGCIDADES/IMAGES/DOWNLOAD/SIGCIDADES_ 

CONCEITOS_DE_GEOPROCESSAMENTO_3EDIO.PDF >    ACESSO EM: 29/06/2016 

DI MAIO, A. C.  Reflexões sobre o ensino de cartografia temática na 

geografia. São Paulo, Universidade do Vale do Paraíba, 1999, Disponível em:  

<HTTP://WWW.GEOLAB.FAED.UDESC.BR/SITES_DISCIPLINAS/CARTOGRAFIA_TEMATICA/TE

XTO_02_REFLEXOES_CARTOGRAFIATEMGEGRAFIA.PDF> ACESSO EM: 20/06/2016 

De Groot et al. A typology for the classification, description and valuation of 

ecosystem functions, goods and services. Ecol. Econ. 41: 393-408. 2002. 

DRUCK, S.; CARVALHO, M.S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A.V.M. (eds) 

Análise Espacial de Dados Geográficos. Brasília, EMBRAPA, 2004 (ISBN: 85-7383-

http://www.geolab.faed.udesc.br/sites_disciplinas/Cartografia_tematica/Texto_02_Reflexoes_CartografiaTemGegrafia.pdf
http://www.geolab.faed.udesc.br/sites_disciplinas/Cartografia_tematica/Texto_02_Reflexoes_CartografiaTemGegrafia.pdf


39 

 

260-6). Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/index.html>  

Acesso em: 29/06/2016 

DUARTE, P.A. Fundamentos de cartografia. Florianópolis: Editora da UFSC, 

2006. 

FERNANDES, V. F. e; BAPTISTA V. J. Alterações ambientais em decorrência 

do processo de urbanização acelerada na bacia hidrográfica do Rio Jacaré, Niterói - 

RJ. Anais II Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: 

Recuperação de Áreas Degradadas Serviços Ambientais e Sustentabilidade, Taubaté, 

Brasil, 09-11 dezembro 2009, IPABHi, p. 537-544.  Disponível em: 

<http://www.ipabhi.org/serhidro/anais/anais2009/doc/pdfs/p54.pdf> Acesso em: 

21/02/2017 

FERRARI, A.L. et al.  Diagnóstico Ambiental da Lagoa de Itaipu, Niterói – 

RJ. UFF-PMN. 2005. 

FERRARI, A.L. et al.  Projeto Avaliação das Encostas de Niterói com Vista 

aos Fenômenos de Deslizamentos - Setor 1 (Zonas Centro, Norte e Sul) UFF-PMN. 

2004. 

FERREIRA , L.C.M. Estimativa da Altura da Vegetação com Uso de 

Perfilamento a Laser.  Monografia apresentada ao Departamento de Análise 

Geoambiental - Instituto de Geociências, UFF, Niterói, 2016.   

GLOSSÁRIO CARTOGRÁFICO. IBGE Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.

shtm>  Acesso em : 14/02/2016  

HABER, W. Using Landscape Ecology in Planning and Management. In: 

ZONNEVELD, I.S.; FORMAN, R.T.T. (Eds.) Changing Landscapes: an ecological 

perspective. New York: Springer-Verlag, 1990, 286p. 

HOUGH, M. Naturaleza y ciudad. Planificación y procesos ecológicos. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1995, 315p. 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Padrões e Processos em Dinâmica de 

Uso e Cobertura da Terra - Bases conceituais e teóricas, 2010  Disponível em: 

<http://ess.inpe.br/courses/lib/exe/fetch.php?media=cst-312-popea:aula2_ 

conceitolucc_i.pdf>   Acesso em: 02/07/2016 

JALAS, J. Hemerokorit ja hemerobit. Luonnon Tutkija, n. 57, p.12-16, 1953. 

KRÖKER et al. O Conceito De Hemerobia Aplicado Ao Planejamento Das 

Paisagens Urbanizadas. Artigo publicado nos anais do International Congress on 



40 

 

Environmental Planning and Management – Environmental Challenges of Urbanization, 

Brasília, Catholic University of Brasilia, 2005. Disponível em: < 

http://www.labs.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2014/07/kroker_anaisdecongressos 

_icepm_2005.pdf>   Acesso em: 24/01/2017 

LISBOA, J.; IOCHPE, C. Introdução a Sistemas de Informações Geográficas 

com Ênfase em Banco de Dados. Porto Alegre: CPGCC da UFRGS, 1996.  Disponível 

em: <http://www.dpi.ufv.br/~jugurta/papers/sig-bd-jai.pdf>   Acesso em: 25/06/2016 

MAGUIRE, D. , et al. Geographical Information Systems. London, Longman, 

1991. 

MATEO RODRIGUEZ, J.M.. Geografia das Paisagens – Primeira Parte 

Geografia das Paisagens. Universidade de Habana, 2000. 

MENESES P .R.; DE ALMEIDA T. Introdução ao Processamento de 

Imagens de Sensoriamento Remoto. Org.:. p. 221-238, Brasília, 2012. On-line 

(UnB/CNPq). Disponível em: <http://www.cnpq.br/documents/10157/56b578c4-0fd5-

4b9f-b82a-e9693e4f69d8>  Acesso em: 01/07/2016 

MEZZOMO, M. M.; GASPARINI, G. S. Estudo da Alteração Antrópica 

(Hemerobia) da Bacia Hidrográfica do Rio Mourão – PR. Raega - O Espaço 

Geográfico em Análise, [S.l.], v. 36, p. 280 - 301, maio 2016. ISSN 2177-2738. 

Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/raega/article/view/ 

43437/28007>. Acesso em: 11 jul. 2016.  

NITERÓI. Lei nº 1.470, de 1995. Dispõe sobre as condições para uso e 

ocupação do solo e conceitua parâmetros cujo detalhamento se dá através dos 

Planos Urbanísticos Regionais ou da regulamentação de Áreas de Especial 

Interesse. Disponível em: <http://fazenda.niteroi.rj.gov.br/inetpub/ 

wwwroot/smf_pmn/www/catnit/080L95001470.pdf> Acesso em: 10/07/2016 

8. NITERÓI. LEI Nº 1157, de 29/12/1992 - Pub. 31/12/1992. Institui o Plano 

Diretor de Niterói.              Disponível em: < http://leismunicipa.is/ubelg> 

Acesso em: 25/01/2017 

OLIVEIRA, C. De.  Curso de Cartografia Moderna. Rio de Janeiro, IBGE, 

Rio de Janeiro, 2ª Edição 1993. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/ 

visualizacao/livros/liv81158.pdf>  

PINA, M. F.; SANTOS, S. M. CONCEITOS BÁSICOS DE SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E CARTOGRAFIA APLICADOS À SAÚDE. BRASÍLIA, DF: 

http://revistas.ufpr.br/raega/article/view/43437/28007
http://revistas.ufpr.br/raega/article/view/43437/28007
http://fazenda.niteroi.rj.gov.br/inetpub/wwwroot/smf_pmn/www/catnit/080L95001470.pdf
http://fazenda.niteroi.rj.gov.br/inetpub/wwwroot/smf_pmn/www/catnit/080L95001470.pdf


41 

 

OPAS, 2000. DISPONÍVEL EM: <HTTP://WWW.BVSDE.PAHO.ORG/CURSODE/FULLTEXT/ 

LIVRO_CARTOG_SIG_SAUDE.PDF> 

PORTO, M. F. A.; PORTO R. La L. Gestão de bacias hidrográficas. Estudos 

Avançados 22 (63), 2008. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/ 

eav/article/view/10292/11938> Acesso em: 27/06/2016 

PRICHOA, C.E. FREITAS, A.R.  Carta De Hemerobia Do Centro Politécnico 

Da Universidade Federal Do Paraná (Ufpr) Disponível em: 

<http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/131_226.pdf>  Acessado em: 

01/07/2016 

ROSA, R. Introdução Ao Sensoriamento Remoto. 7. ed. Uberlândia: EDUFU, 

2009 

ROSA, R. Revista do Departamento de Geografia. Geotecnologia Na Geografia 

Aplicada, São Paulo, n.16, p.81-90, 2005. Disponivel em : 

<http://www.geografia.fflch.usp.br/publicacoes/RDG/RDG_16/Roberto_Rosa.pdf>  

Acesso em: 20/06/2016 

ROSS, J.L.S. & DEL PRETTE, M.E. Recursos Hídricos e as Bacias 

Hidrográficas: âncoras do planejamento e gestão ambiental. Revista do 

Departamento de Geografia nº 12, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo, Humanitas, 1998.   Disponível em: < 

http://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/53736/57699> Acesso em: 24/01/2017 

SANTOS, A. L. C.; SANTOS, F. Mapeamento Das Classes De Uso E 

Cobertura Do Solo Da Bacia Hidrográfica Do Rio Vaza Barris, Sergipe. Revista 

Multidisciplinar Da Uniesp: Saber Acadêmico, n º10-Dez, 2010. Disponível em : 

<docplayer.com.br/16942773-Mapeamento-das-classes-de-uso-e-cobertura-do-solo-da-

bacia-hidrografica-do-rio-vaza-barris-sergipe.html>  Acesso em: 20/06/2016 

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. 

São Paulo: EDUSP, 2006. Disponível em : <http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080 

/xmlui/bitstream/handle/123456789/1799/A%20natureza%20do%20Espa%C3%A7o.pd

f?sequence=1> Acesso em: 20/06/2016 

SILVA, J. A. Direito Ambiental Constitucional. 4 ed. Rev. atual. São Paulo, 

Malheiros, 2002 

SUKOPP, H. Wandel von Flora und Vegetation in Mitteleuropa unter dem 

Einfluss des Menschen. Berichte uber Landwirtschaft, Bd. 50/H.1: 112-139, 1972. 



42 

 

TAYLOR, D. R. F. Uma base conceitual para a cartografia: novas direções 

para a era da informação. Portal da Cartografia, Londrina v. 3 n. 1, 2010. Disponível 

em : 

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/portalcartografia/article/view/7609/6720>  

Acesso em: 01/07/2016 

TOBLER, W. R. 1970. A computer movie simulating urban growth in the 

Detroit region. Economic Geography 46: 234–40. 

TOMMASELLI A. M. G. FOTOGRAMETRIA BÁSICA, Capítulo I, 2009, 

Disponível em: <http://www.faed.udesc.br/arquivos/ 

id_submenu/891/introducao_a_fotogrametria.pdf>  Acesso em: 01/07/2016 

VAEZA et al. Uso e Ocupação do Solo em Bacia Hidrográfica Urbana a 

Partir de Imagens Orbitais de Alta Resolução. Floresta e Ambiente 2010 jan./jun.; 

17(1):23-29 doi 10.4322/floram.2011.003 ISSN 2179-8087 (online) Disponível em: 

<http://www.floram.org/files/v17n1/v17n1a3.pdf>  Acesso em: 01/07/2016 

VELOSO, H.P., RANGEL FILHO, A.L.R. & LIMA, J.C.L. Classificação da 

Vegetação Brasileira, Adaptada a um Sistema Universal. IBGE. Rio de Janeiro. 

1991. 

     7.1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FIGURAS) 

Figura 1 adaptada do site <http://slideplayer.com.br/slide/1470465/>. Acesso 

em: 01 de julho de 2016.  

Figura 2 retirada do site <http://www.bvsde.paho.org/cursode/fulltext/ 

Livro_cartog_SIG_saude.pdf>. Acesso em: 01 de julho de 2016 

Figura 3 adaptada do site: <http://andersonmedeiros.com/como-desenvolver-um-

gis2/>. Acesso em: 01 de julho de 2016. 

Figura 4 retirada do site: <http://nitnews.com/mapa.html>. Acesso em: 01 de 

julho de 2016. 

Figura 5 retirada do site: < http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/ortofoto/>. Acesso 

em: 01 de julho de 2016. 


