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INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO

• O estudo da paisagem apresenta diferentes conceções, a depender do foco de 

análise.

• Um dos conceitos-chave para o estudo da paisagem é o de Geossistema

(Krauklis et al, 1975). Este conceito foi difundido em língua portuguesa a partir 

da tradução de dois trabalhos: do francês G. Bertrand (1971) e do russo V. 

Sochava (1977). 



OBJETIVOOBJETIVO
• Este trabalho tem por objetivo mostrar os mapas de geossistemas e de 

sistemas antrópicos elaborados para o baixo curso da bacia hidrográfica do 

Rio Muriaé (RJ), a partir da aplicação das técnicas de Processamento Digital 

de Imagens e do uso do Sistema de Informação Geográfica (SIG).

• A sobreposição dos mapas de Geossistemas e de Sistemas Antrópicos

sintetiza o Mapa de Unidades de Paisagem. Este considerou a dinâmica dos 

componentes dos sistemas naturais e dos sistemas antrópicos.



JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA
A delimitação e mapeamento dos geossistemas e dos 

sistemas antrópicos é importante:



ÁREA
DE ESTUDO



RESULTADOS E DISCUSSÕESRESULTADOS E DISCUSSÕES

Os Geossistemas do baixo curso da bacia hidrográfica do Rio Muriaé foram 

delimitados considerando a complexidade das interações entre:

- os aspectos geomorfológicos (levou-se em conta que as unidades geológicas 

foram consideradas na delimitação das unidades geomorfológicas como 

domínios morfoestruturais);

- o tipo climático;

- os processos pedogenéticos predominantes;

- a cobertura vegetal. 





Sigla da Associações de Solos:

PVe – Argissolo Vermelho eutrófico; PVAe – Argissolo Vermelho-amarelo eutrófico; MTo – Chernossolo argilúvico órtico; CXbe - Cambissolo Háplico Tb eutrófico; 

CXbd - Cambissolo Háplico Tb distrófico; GMd – Gleissolo Melânico distrófico; GXdb – Gleissolo Háplico Tb distrófico; GXbe – Gleissolo Háplico Tb distrófico; PCp –

Luvissolo Crômico pálico; RYbe – Neossolo Flúvico Tb distrófico; RYve - Neossolo Flúvico Ta eutrófico; OXy – Organossolo Háplico Hêmico; OXs – Organossolo

Háplico Sáprico.

LEGENDA





Foram delimitados os quatro (4) sistemas antrópicos do baixo curso da 

bacia hidrográfica do Rio Muriaé: 

• Sistemas Florestais;

• Sistemas Pastoris; 

• Sistemas Agrícolas; e 

• Sistemas Urbanos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃORESULTADOS E DISCUSSÃO









EVIDÊNCIAS DAS INUNDAEVIDÊNCIAS DAS INUNDAÇÇÕES PRESENTES NA ÕES PRESENTES NA 
PAISAGEMPAISAGEM

• marcas das inundações anteriores nas edificações 
habitadas e/ou utilizadas como estabelecimentos 
comerciais; 

• áreas destruídas e não reconstruídas; 

• problemas ambientais decorrentes da falta de 
infraestruturas que agravam o efeito das 
inundações;

• intervenção no canal para o extrativismo mineral; e

• realização de obras para mitigar efeito das 
inundações.

EVIDÊNCIAS EVIDÊNCIAS 
PRESERVADASPRESERVADAS



MARCAS DAS INUNDAÇÕES ANTERIORES NAS EDIFICAÇÕES HABITADAS 
E/OU UTILIZADAS COMO ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Marcas da inundação de janeiro/2012 em uma 
residência na localidade de Três Vendas (Campos dos 

Goytacazes-RJ).

Autora: Carmen Ferreira (abril/2015).

Marcas da inundação de janeiro/2012 em uma loja de 
material de construção na cidade de Cardoso Moreira.

Autora: Carmen Ferreira (abril/2015).



ÁÁREAS DESTRUREAS DESTRUÍÍDAS E NÃO RECONSTRUDAS E NÃO RECONSTRUÍÍDASDAS

Vila abandonada por conta dos efeitos da 

inundação de janeiro/2012 na localidade de São 

Pedro do Paraíso (Italva-RJ).

Autora: Carmen Ferreira (abril/2015).

Residência interditada pela Defesa Civil por conta 

dos efeitos da inundação de janeiro/2012 na área 

urbana de Cardoso Moreira.

Autor: Carmen Ferreira (abril/2015).



PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES DA FALTA DE PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES DA FALTA DE 
INFRAESTRUTURAS QUE AGRAVAM O EFEITO DAS INUNDAINFRAESTRUTURAS QUE AGRAVAM O EFEITO DAS INUNDAÇÇÕESÕES

Lançamento de efluentes domésticos in natura no 
rio Muriaé (área urbana de Cardoso Moreira).

Autor: Raul Reis Amorim (abril/2015).

Lançamento de efluentes domésticos in natura no 
rio Muriaé (área urbana de Cardoso Moreira).

Autor: Claudio Henrique Reis (abril/2015).



INTERVENINTERVENÇÇÃO NO CANAL PARA O EXTRATIVISMO MINERALÃO NO CANAL PARA O EXTRATIVISMO MINERAL

Extração de areia no rio Muriaé (área rural de 

Cardoso Moreira).

Autor: Claudio Henrique Reis (março/2015).



REALIZAREALIZAÇÇÃO DE OBRAS PARA MITIGAR EFEITO DAS INUNDAÃO DE OBRAS PARA MITIGAR EFEITO DAS INUNDAÇÇÕESÕES

Prospeção de rochas na margem esquerda 
do rio Muriaé (área urbana de Cardoso 

Moreira).

Autora: Carmen Ferreira (março/2015).

Implantação dos diques de gabião no município de Cardoso 
Moreira.

Autora: Carmen Ferreira (abril/2015).



• O mapeamento dos Geossistemas e dos Sistemas Antrópicos é uma 

metodologia eficazmetodologia eficaz que possibilita a compreensão da dinâmica e dos 

processos naturais e antrópicos em bacias hidrográficas que apresentam o 

risco a inundações. 

• O efeito das inundações realizado a partir de uma perspectiva sistémica 

analisa as relações entre elementos que constituem este sistema aberto, e 

as alterações nos fluxos de matéria e energia, assim como as alterações 

que ocorrem nos mecanismos de armazenagem e regulação da entrada e 

saída de água, nutrientes, sedimentos e materiais de origem antrópica

como lixo, esgoto, restos de materiais de construção, entre outros.

CONSIDERACONSIDERAÇÇÕES FINAISÕES FINAIS



• No caso da bacia hidrográfica em estudo, por se tratar de uma área de baixo 

curso, está, naturalmente, sujeita a processos deposicionais por causa das 

baixas amplitudes altimétricas. No baixo curso do rio Muriaé, as inundações 

ocorrem tanto por conta do controle estrutural que condiciona a esculturação de 

um vale encaixado em rochas metamorfizadas com falhamentos, como por 

conta da ocupação nas áreas sujeitas a inundações.

• As áreas urbanas situadas na área em estudo são cidades pequenas (Cardoso 

Moreira e Italva) e/ou distritos (Três Vendas, Cimento Paraíso e São Pedro do 

Paraíso). São áreas que concentram a população expondo-a ao risco de 

inundações. A infraestrutura pública que poderia dar suporte à população 

durante os episódios de inundações também está situada nas áreas vulneráveis, 

o que dificulta o apoio e assistência à população em geral.

CONSIDERACONSIDERAÇÇÕES FINAISÕES FINAIS



• Por se tratar de municípios pequenos, a receita não possibilita por si 

custear as obras de mitigação das inundações e as obras de prevenção a 

novos desastres. Estes municípios dependem dos investimentos do 

estado do Rio de Janeiro e/ou do governo federal para execução de tais 

obras. Como os recursos aplicados não foram suficientes, é possível 

identificar na paisagem marcas das inundações anteriores, assim como 

identificar problemas ambientais e de infraestrutura que potencializam os 

efeitos das inundações no baixo curso do rio Muriaé.

CONSIDERACONSIDERAÇÇÕES FINAISÕES FINAIS



OBRIGADA PELA ATENÇÃO

Inundações de janeiro de 2012, no rio Muriaé
Dique rompe-se e água invade bairro de Três Vendas, em Campos


