MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Escola de Engenharia
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais-PPGEM

INTEGRAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE GEOPROCESSAMENTO,
PARA A ELABORAÇÃO DE MAPAS GEOTÉCNICOS,
ANÁLISE DO MEIO FÍSICO E SUAS INTERAÇÕES
COM A MANCHA URBANA: O CASO DE PORTO ALEGRE(RS)

Antônio Luís Schifino Valente

Tese para obtenção do título de Doutor em Engenharia

Porto Alegre
1999

ii

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Escola de Engenharia
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais-PPGEM

INTEGRAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE GEOPROCESSAMENTO,
PARA A ELABORAÇÃO DE MAPAS GEOTÉCNICOS, ANÁLISE DO
MEIO FÍSICO E SUAS INTERAÇÕES
COM A MANCHA URBANA: O CASO DE PORTO ALEGRE(RS)

Antônio Luís Schifino Valente
Engenheiro Civil

Trabalho realizado no Programa de Pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de
Materiais - PPGEM, da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- UFRGS, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Engenharia.

Área de concentração: Metalurgia Extrativa/Tecnologia Mineral

Porto Alegre
1999

iii

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título de Doutor em
Engenharia, área de concentração Metalurgia Extrativa/Tecnologia Mineral e aprovada em
sua forma final, pelo Orientador e pela Banca Examinadora do Curso de Pós-graduação.

Orientador:

Prof. Dr. Jair Carlos

Koppe

Co-orientador:

Profa. Dra. Regina Davison Dias

Banca examinadora:

Prof. Dr. Adelir José Striedler
PPGEM - UFRGS
Prof. Dr. Carlos André Bulhões Mendes
IPH - UFRGS
Prof. Dr. Carlos Leite Maciel Filho
UFSM
Prof. Dr. Lázaro Valentim Zuquette
EESC - USP

Coordenador do Curso de Pós-graduação

Prof. Dr. Telmo Roberto Strohaecker

iv

Este trabalho é dedicado à minha esposa Cátia pela
compreensão e pelo apoio recebido. É dedicado também aos
meus pais pela ajuda e incentivo constantes.

v

AGRADECIMENTOS

A todos que colaboraram direta ou indiretamente na elaboração deste trabalho, o meu
reconhecimento.
Aos professores Jair Carlos Koppe e Regina Davison Dias pela orientação e coorientação, estímulo e constante apoio.
Ao professor Adelir José Striedler pelas valiosas sugestões e auxílio recebido em
várias etapas do trabalho.
Ao professor e colega Cezar Augusto Burkert Bastos, da Universidade do Rio Grande,
pela constante troca de idéias na área de Geotecnia e por toda a colaboração prestada, em
especial, pelo auxílio durante o mapeamento das unidades de solos no município de Porto
Alegre, no estudo dos solos para o estabelecimento das aptidões de uso e no acompanhamento
no campo.
Ao professor Telmo Roberto Strohaecker, coordenador do PPGEM, pela acolhida e
apoio recebido.
Ao professor Alfonso Rizzo, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS pelo
valioso auxílio e sugestões na parte referente à erosão dos solos.
Ao professor João Felipe Costa pela oportunidade do aprendizado na área de
geoestatística.
Ao professor Egon Klampt, da Faculdade de Agronomina da UFRGS pelos
ensinamentos na área de Pedologia.
Ao professor Rualdo Menegat do Instituto de Geociências da UFRGS pela cedência
do mapa geológico do município de Porto Alegre (RS), na época ainda não publicado, e dos
arquivos digitais com o mapeamento das manchas urbanas em 1958, 1975 e 1994.
Ao geólogo Edinei Koester e aos professores Carlos Leite Maciel Filho e Adelir
Adelir José Striedler pela colaboração prestada durante a definição dos agrupamentos
geológico-geotécnicos para a área teste.
Ao professor Heinrich Hasenack e ao colega Eliseu José Weber do Centro de Recursos
Idrisi no Brasil, pelas orientações e esclarecimentos prestados sobre o programa IDRISI.

vi

Ao professor Vitor Haertel e ao técnico Laurindo Guasselli do Centro Estadual de
Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia pela colaboração prestada.
Ao colega Telmo Quadros pela permuta de idéias sobre o processo de integração de
dados.
À Márcia Carllotto Ignácio, do Centro de Processamento de Dados da UFRGS, pela
atenção dispensada por ocasião de minhas consultas sobre o programa ACESS.
A todos os colegas do Laboratório de Pesquisa Mineral, em especial ao Sérgio Buffon,
Débora Roldão, Vitor Coronel, Gustavo Pilger, Isaac Koppzinski e Fernando Beckel.
Aos funcionários do PPGEM e da fundação Luiz Englert, pela permanente disposição
em atender minhas solicitações.
Ao CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pelo
apoio financeiro.
Ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e ao Centro Estadual de Pesquisa
em Sensoriamento Remoto e Meteorologia pela cedência das imagens de satélite referente ao
ano de 1984.
E, mais uma vez, aos meus Amigos Maiores pela eterna compreensão.

vii

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS..............................................................................................................

xv

LISTA DE TABELAS.............................................................................................................

xxx

RESUMO................................................................................................................................

xxxvi

ABSTRACT............................................................................................................................

xxxvii

1.

2.

INTRODUÇÃO......................................................................................................

1

1.1 -

Generalidades.............................................................................................

1

1.2 -

Objetivos....................................................................................................

3

1.3 -

Organização do trabalho............................................................................

4

1.4 -

A área teste.................................................................................................

5

MAPEAMENTO GEOTÉCNICO, GEOPROCESSAMENTO E INTEGRAÇÃO
DOS DADOS..........................................................................................................

9

2.1 -

O mapa geotécnico.....................................................................................

9

2.1.1 - Generalidades..............................................................................

9

2.1.2 - Principais

metodologias

para

a

elaboração

de

mapas

geotécnicos..................................................................................
2.1.3 - A

metodologia

para

mapeamento

geotécnico

12

da

UFRGS........................................................................................

19

.
2.2 -

2.3 -

3.

A ferramenta básica geoprocessamento.....................................................

22

2.1.1 - Conceitos básicos.........................................................................

22

2.2.2 - O armazenamento dos dados num SIG........................................

25

2.2.3 - Geoprocessamento aplicado à Geotecnia....................................

28

O mundo real e a integração de dados do meio físico...............................

30

2.3.1 - Generalidades..............................................................................

30

2.3.2 - Etapas do processo de integração de dados.................................

31

METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS.................................................

35

3.1 -

Generalidades.............................................................................................

36

3.2 -

As etapas da metodologia proposta............................................................

36

viii

4.

5.

ELABORAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL, SELEÇÃO DOS MATERIAIS
E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO...................................

38

4.1 -

A integração de dados para fins geotécnicos............................................

38

4.2 -

O modelo conceitual e o esquema geral da metodologia.........................

41

4.3 -

Seleção dos materiais e delimitação da área de estudo............................

43

ADAPTAÇÃO

DOS

MAPAS

EXISTENTES

AO

MAPEAMENTO

GEOTÉCNICO...........................................................................................................

45

5.1 -

Introdução.................................................................................................

45

5.2 -

Procedimento 1: definição de agrupamentos geológico-geotécnicos.......

46

5.3 -

Procedimento 2: adequação do mapa pedológico para fins de
mapeamento geotécnico...........................................................................

6.

7.

62

CONVERSÃO DOS DADOS PARA O FORMATO DIGITAL.............................

74

6.1 -

Introdução.................................................................................................

74

6.2 -

Procedimentos gerais para a digitalização dos dados...............................

75

6.3 -

Captura dos dados topográficos...............................................................

79

6.4 -

Conversão dos dados AutoCAD-IDRISI, AutoCAD-Surfer....................

80

ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOTÉCNICOS.........................

82

7.1 -

Generalidades...........................................................................................

82

7.2 -

A estrutura do banco de dados geotécnicos..............................................

84

7.3 -

As informações armazenadas no banco de dados geotécnicos................

88

7.3.1 - Níveis e sub-níveis de identificação do banco de dados
geotécnicos.................................................................................

88

7.3.2 - Estimativa dos horizontes e valores médios de N-

92

SPT..............
7.4 8.

Consultas ao banco de dados geotécnicos................................................

MODELAGEM

DIGITAL

DO

TERRENO,

PROCESSAMENTO

97

E

CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS.....................................................

99

8.1 -

Implementação de técnicas de modelagem digital do terreno.................

99

8.2 -

Processamento e classificação de imagens digitais..................................

102

ix

9.

IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS - PIS ORIGINAIS..........................................................................

115

9.1 -

115

Introdução ao uso do SIG.........................................................................
9.1.1 - O IDRISI e os planos de informações utilizados na

9.2 -

metodologia................................................................................

115

9.1.2 - Os modelos cartográficos...........................................................

117

Procedimentos para a geração dos planos de informações originais.......

119

9.2.1 - Procedimentos para a geração dos PIs originais da categoria
temática constituídos por pontos ou redes de linhas..................

119

9.2.2 - Procedimentos para a geração dos PIs originais da categoria

9.3 -

temática constituídos por entidades poligonais.........................

120

Os planos de informações originais utilizados na metodologia...............

122

9.3.1 -

Plano de informação limites geográficos da área de estudo −
PI-

122

LIMT....................................................................................
9.3.2 -

−

PI-

122

PI-

126

9.3.4 -

Plano de informação unidades de solos − PI-SOLOS..............

128

9.3.5 -

Plano de informação modelo digital do terreno − PI-MDT....

130

9.3.6 -

Plano de informação rede de drenagEm − PI-DREN...............

134

9.3.7 -

Plano de informação sistema viaário principal − PI-SVIAR...

134

9.3.8 -

Plano de informação lagos − PI-LAGOS.................................

134

9.3.9 -

Plano de informação bairros − PI-BAIRROS..........................

138

9.3.10 -

Plano de informação bairro Lami − PI-BAIR76......................

140

9.3.11 -

Plano de informação mancha urbana 1958 − PI-URB1958.....

140

9.3.12 -

Plano de informação mancha urbana 1975 − PI-URB1975.....

140

9.3.13 -

Plano de informação mancha urbana 1994 − PI-URB1984.....

144

Plano

de

informação

Máscara

MASCARA......................
9.3.3 -

Plano

de

informação

unidades

litológicas

−

LITO..............

x

9.3.14 -

Plano de informação mancha urbana 1995 − PI-URB1995.....

9.3.15 -

Plano de informação perfis investigados na área de estudo −
PI-PERFIS................................................................................

147

9.3.16 -

Plano de informação pontos de sondagem SPT − PI-SPT.......

148

9.3.17 -

Plano de informação Cortes − PI-CORTES.............................

148

9.3.18 -

Plano

de

informação

áreas

inundáveis

−

PI-

INUN........................................................................................
10.

144

151

IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS - PIS DERIVADOS......................................................................

152

10.1 -

Introdução............................................................................................

152

10.2 -

Plano de informação agrupamentos geológico-geotécnicos − PIAGG.....................................................................................................

10.3 -

153

Plano de informação material de origem dos agrupamentos
geológico-geotécnicos − PI-OAGG.....................................................

156

10.4 -

Plano de informação MDT fatiado − PI-MDTFA...............................

158

10.5 -

Plano de informação declividades − PI-DECL....................................

160

10.6 -

Plano de informação isodeclividades 1 − PI-ISOD1...........................

163

10.7 -

Plano de informação isodeclividades 2 − PI-ISOD2...........................

165

10.8 -

Plano de informação relevo − PI-REL.................................................

168

10.9 -

Plano

−

PI-

170

Plano de informação erodibilidade dos solos − PI-ERODIB..............

172

de

informação

fator

topográfico

LS...................................
10.10 11.

IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS - PIS ASSOCIADOS (I) ..........................................................

175

11.1 -

Introdução............................................................................................

175

11.2 -

Plano de informação estimativa das unidades geotécnicas − PIUNGEOS.............................................................................................

176

11.3 -

Plano de informação evolução da mancha urbana − PI-EVUR...........

183

11.4 -

Plano de informação unidades geotécnicas x mancha urbana em
1958 − PI-UGM58...............................................................................

183

xi

11.5 -

Plano de informação unidades geotécnicas x mancha urbana em
1975 − PI-UGM75...............................................................................

11.6 -

Plano de informação unidades geotécnicas x mancha urbana em
1994 − PI-UGM94...............................................................................

11.7 -

189

Plano de informação unidades geotécnicas x mancha urbana em
1995 − PI-UGM95...............................................................................

11.8 -

187

191

Plano de informação material de origem dos agrupamentos
geológico-geotécnicos

x

mancha

urbana

em

1958

−

PI-

193

OAGG58......
11.9 -

Plano de informação material de origem dos agrupamentos
geológico-geotécnicos

x

mancha

urbana

em

1995

−

PI-

195

OAGG95......
11.10 -

Plano de informação unidades de solos x mancha urbana em 1958 −
PI-SOLO58..........................................................................................

11.11 -

Plano de informação unidades de solos x mancha urbana em 1995 −
PI-SOLO95..........................................................................................

11.12 -

207

Plano de informação isodeclividades 2 x mancha urbana em 1995 −
PI-ISOD2M95......................................................................................

11.18 -

204

Plano de informação isodeclividades 2 x mancha urbana em 1958 −
PI-ISOD2M58......................................................................................

11.17 -

202

Plano de informação isodeclividades 1 x mancha urbana em 1995 −
PI-ISOD1M95......................................................................................

11.16 -

200

Plano de informação isodeclividades 1 x mancha urbana em 1958 −
PI-ISOD1M58......................................................................................

11.15 -

198

Plano de informação mdt fatiado x mancha urbana em 1995 − PIMDTF95..............................................................................................

11.14 -

198

Plano de informação mdt fatiado x mancha urbana em 1958 − PIMDTF58..............................................................................................

11.13 -

195

Plano de informação relevo x mancha urbana em 1958

207

− PI-

RELM58..............................................................................................

209

xii

11.19 -

Plano de informação relevo x mancha urbana em 1995

− PI-

RELM95..............................................................................................

12.

211

IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS - PIS ASSOCIADOS (II) .........................................................

214

12.1 -

Introdução..............................................................................................

214

12.2 -

Definição das classes de aptidões do solo e seus atributos...................

215

12.3 -

Procedimentos para a geração no SIG dos planos de informações
representativos das aptidões do solo......................................................

12.4 -

222

Descrição das classes de aptidões do solo para o município de Porto
Alegre (RS) ...........................................................................................

227

12.4.1 - Aptidão 1: aptidão dos solo para fundações − PI-

227

A_FUND..
12.4.2 - Aptidão 2: aptidão dos solo à disposição de resíduos − PIA_DISPR...............................................................................

231

12.4.3 - Aptidão 3: aptidão dos solo à ocupação urbana − PIA_OURB...............................................................................

232

.
12.4.4 - Aptidão 4: aptidão dos solo como material de aterro e
pavimentação − PI-A_ATPAV..............................................
12.5 -

237

Integração das aptidão do solo à ocupação urbana com a mancha
urbana existente.....................................................................................

242

12.5.1 - Aptidão do solo à ocupação urbana x mancha urbana em
1958

−

PI-

242

A_OURB58...........................................................
12.5.2 - Aptidão do solo à ocupação urbana x mancha urbana em
1975

−

A_OURB75...........................................................

PI-

244

xiii

12.5.3 - Aptidão do solo à ocupação urbana x mancha urbana em
1994

−

PI-

244

A_OURB94...........................................................
12.5.4 - Aptidão do solo à ocupação urbana x mancha urbana em
1995

−

PI-

245

A_OURB95...........................................................
12.6 -

Integração da aptidão do solo à ocupação urbana às áreas de
isodeclividades 2 − PI-A_OURBI2........................................................

13.

IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS - PIS ASSOCIADOS (III) ........................................................

253

13.1 -

Introdução..............................................................................................

253

13.2 -

Plano de informação suscetibilidade potencial à erosão laminar − PIEROSÃO...............................................................................................

13.3 -

eventos perigosos − PI-EVP..................................................................

258

13.4 -

Plano de informação áreas de risco − PI-RISCO...................................

261

13.5 -

Análise do meio físico de uma sub-área na região de estudo................

263

13.6 -

Identificação de características do meio físico nos furos de sondagem

13.7 -

15.

254

Plano de informação áreas com probabilidade de ocorrência de

SPT.........................................................................................................

14.

249

274

Integração da imagem em perspectiva do modelo digital do terreno
com imagens de cobertura da área teste................................................

278

INTEGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOTÉCNICOS AO SIG..................

285

14.1 -

Introdução..............................................................................................

285

14.2 -

Conexão banco de dados geotécnicos ao SIG.......................................

286

14.3 -

Consultas ao banco de dados geotécnicos conectado ao SIG................

287

RESULTADOS DA INTEGRAÇÃO DE DADOS................................................

291

15.1 -

Unidades geotécnicas estimadas para o município de Porto Alegre.....

291

15.1.1 - Aspectos gerais das unidades geotécnicas............................

291

xiv

15.1.2 - Principais

15.2 -

características

das

unidades

geotécnicas

estimadas................................................................................

299

a)

Unidade geotécnica PVgd1 (ID=2) ............................

299

b)

Unidade geotécnica PVsq1 (ID=8).............................

304

c)

Unidade geotécnica Rgd1 (ID=10) ............................

307

d)

Unidade geotécnica Rg4 (ID=14) ...............................

311

e)

Unidade geotécnica R/PVmgd (ID=16) .....................

315

f)

Unidade geotécnica R/PVgd1 (ID=17) ......................

318

g)

Unidade geotécnica R/PVgd2 (ID=18) ......................

320

h)

Unidade geotécnica R/PVg4 (ID=22) ........................

323

i)

Unidade geotécnica PLsq2 (ID=31) ...........................

325

j)

Unidade geotécnica Asq4 (ID=32) .............................

328

l)

Unidade geotécnica A/HGsq4 (ID=34) ......................

330

Outras informações de interesse na Geotecnia obtidas sobre o meio
físico da área de estudo .........................................................................

15.3 -

15.4 16.

334

Análise da evolução da mancha urbana e sua interação com o meio
físico ......................................................................................................

350

Utilização do banco de dados geotécnicos ............................................

362

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................................

367

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................................

373

ANEXO: CD-ROM - Principais arquivos digitais gerados na metodologia.

xv

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1

-

A área teste: o município de Porto Alegre (RS)................................

6

Figura 2.1

-

Simbologia para a identificação das unidades geotécnicas (Davison
Dias, 1995).........................................................................

19

Principais componentes do hardware de um SIG (adaptado de
Burrough, 1986).................................................................................

23

Figura 2.2

-

Figura 2.3

-

Principais componentes do software de um SIG (Burrough, 1986)..

24

Figura 2.4

-

O formato raster e o formato vetorial (Aronoff, 1991)......................

25

Figura 2.5

-

Conceito de planos de informações num SIG. O mundo real é
representado por meio de uma série de camadas ou layers que
retratam separadamente um aspecto particular da realidade
(adaptado de Sistemas de Información Geográfica en la FAO,1989
e Burrough,1986)...............................................................................

27

Etapas do processo de integração de dados (Wright &
Carter,1996).......................................................................................

31

Níveis de abstração da realidade para elaboração da base de dados
(Peuquet, 1984). ................................................................................

32

Esquema geral para a integração de dados por meio de SIG
(adaptado de Bonham-Carter & Wwright (1991) e Peuquet (1994)..

34

Figura 2.6

Figura 2.7

Figura 2.8

-

-

-

Figura 3.1

-

Etapas da metodologia. .....................................................................

37

Figura 4.1

-

Planos de informações (PIs) originais para estudos geotécnicos.......

39

xvi

Figura 4.2

-

Planos de informações para estudos geotécnicos, derivados dos PIs
originais.............................................................................................

40

Figura 4.3

-

Modelo conceitual com o esquema geral da metodologia................

42

Figura 5.1

-

Mapa das unidades litológicas de Porto Alegre/RS (extraído de
Menegart et al. 1998) com a sobreposição da rede de drenagem......

47

Agrupamentos geológico-geotécnicos para o município de Porto
Alegre (RS) de acordo com Valente et al. (1998), com a
sobreposição da rede de drenagem. ..................................................

49

Figura 5.2

-

Figura 5.3
Figura 5.4

-

Metagranodiorito e gnaisse (mgd). ...................................................
Granodiorito e monzogranito cinzento isótropo (gd1)......................

55
56

Figura 5.5

-

Monzogranitos porfiríticos cinzentos (g1).........................................

57

Figura 5.6

-

Granodiorito porfirítico muito grosso (gd2) - (Metagranito Lomba
do Sabão)... .......................................................................................

58

Figura 5.7

-

Monzogranito granófiro (g2) - ( Granito Arroio das Pedras)............

58

Figura 5.8

-

Sienogranitos e monzogranitos rosados isótropos (g3).....................

59

Figura 5.9

-

Sienogranito grosso (g4) - (Granito Santana)...................................

60

Figura 5.10

-

- Sienogranito quartzoso (g5) - ( Granito Restinga ).........................

60

Figura 5.11

-

Fluxo geral de levantamento de solos com auxílio de fotografia
aérea (Koffler, 1993)..........................................................................

64

Figura 5.12

-

Topossequência para o município de Porto Alegre (RS)...................

66

Figura 5.13

-

Mapa das unidades de solos do município de Porto Alegre(RS)
para fins geotécnicos com a sobreposição da rede de drenagem.......

67

Solos litólicos (R), rudimentares, pouco evoluídos e rasos, com
horizonte A assente diretamente sobre rocha ou sobre o horizonte
C.........................................................................................................

70

Solos podzólicos vermelho-amarelo (PV), formado em condições
de boa drenagem, com perfis pouco profundos e permeáveis no
município de Porto Alegre (RS) e sequência de horizontes bem
diferenciados texturalmente. .............................................................

71

Planossolo (PL), típico de terras baixas com acúmulo de água
durante certos períodos do ano. ........................................................

71

Figura 5.14

Figura 5.15

Figura 5.16

Figura 5.17

-

-

-

-

Paisagem de ocorrência dos solos aluviais (A), na zona norte de
Porto Alegre (RS), caracterizados por camadas estratificadas sem

xvii

Figura 5.18

Figura 6.1

Figura 6.2

Figura 6.3
Figura 6.4

Figura 7.1

-

-

-

-

-

relação pedogenética entre si. ...........................................................

72

Ambiente hidromórfico típico da ocorrência dos solos orgânicos
(HO) e encontrado nas ilhas do Delta do Jacuí, POA (RS)..............

72

Estrutura vetorial para o armazenamento das redes de linhas e dos
polígonos referentes às classes temáticas (adaptado de Burrough,
1986)..................................................................................................

76

Aspecto do layer SOLOS com os limites vetoriais das diversas
classes temáticas. ..............................................................................

78

Layers para a captura dos dados topográficos...................................
Arquivo de desenho no AutoCAD, mostrando os limites vetoriais
de diversas regiões da área teste onde predominam solos
litólicos..............................................................................................

79

81

DBMS como elemento controlador das interações do usuário com
o banco de dados (adaptado de Aronoff, 1991)................................

83

Figura 7.2

-

Campos e registros das tabelas do banco de dados geotécnicos........

84

Figura 7.3

-

Vista parcial da tabela N43s - Unidades de Solos, do banco de
dados geotécnicos desenvolvido para a área teste.............................

86

Organização do banco de dados geotécnicos por meio do modelo
relacional de dados............................................................................

87

Níveis de identificação das características da área de estudo e
fontes de informação (adaptado de Davison Dias & Milititsky,
1994)..................................................................................................

88

Figura 7.4

Figura 7.5

-

-

Figura 7.6

-

Perfil longitudinal do corte 6 (Azevedo, 1990).................................

93

Figura 7.7

-

Perfil longitudinal do corte 3 (Azevedo, 1990).................................

94

Figura 7.8

-

Perfil típico de um solo residual de rochas graníticas.......................

96

Figura 8.1

-

Grade regular retangular ou grid (Aronoff, 1991).............................

100

Figura 8.2

-

Triangulação de Delaunay. ...............................................................

101

Figura 8.3

-

O espectro eletromagnético (Stain & Engle, 1992)...........................

103

Figura 8.4

-

Regiões do Espectro Óptico com a posição das bandas 3, 4 e 5 do
satélite LANDSAT/TM5 (adaptado de Swain & Davis, 1978 e
Richards, 1986)..................................................................................

104

Curvas de reflectância espectral de materiais encontrados na áreas
urbanas (Jensen et al., 1983).............................................................

106

Figura 8.5

-

xviii

Figura 8.6

Figura 8.7

Figura 8.8

Figura 8.9

Figura 8.10

Figura 8.11

-

-

-

-

-

-

Composição colorida 3B, 4G, 5R da imagem LANDSAT/TM5
georreferenciada com a área referente ao municipio de Porto
Alegre (RS) em novembro de 1995...................................................

108

Mancha urbana existente em 1995, nas ilhas do delta do Jacuí,
obtida pela classificação visual da composição colorida 3B, 4G e
5R da imagem LANDSAT/TM5 de novembro de 1995....................

109

Composição colorida 3B, 4G e 5R, com realce linear e saturação
de 2,5%, da imagem LANDSAT/TM5 de 11 de julho de 1984,
período de maior cheia no município de Porto Alegre (RS) no
intervalo dos últimos vinte e seis anos..............................................
Banda 3 (com realce linear) da imagem LANDSAT/TM5 de 11 de
julho de 1984, período de maior cheia no município de Porto
Alegre (RS) no intervalo dos últimos vinte e seis anos.....................

110

111

Imagem resultante da classificação digital das classes de cobertura
do solo referentes à lâmina d’água na imagem LANDSAT/TM5,
de 11 de julho de 1984, pelo método da Máxima Verossimilhança
Gaussiana..........................................................................................

113

Áreas inundáveis identificadas para o município de Porto Alegre
(RS), a partir da imagem LANDSAT/TM5 de 11 de julho de 1984,
com a sobreposição da rede de drenagem.........................................

114

Figura 9.1

-

Simbologia utilizada nos modelos cartográficos...............................

118

Figura 9.2

-

Plano de informação com o contorno referente ao limite geográfico
da área de estudo (PI - LIMT)..........................................

123

Ilhas do delta do Jacuí pertencentes ao município de Porto Alegre
(RS)....................................................................................................

124

Plano de informação MÁSCARA, com a área total emersa do
município de Porto Alegre (RS). ......................................................

125

Figura 9.3

Figura 9.4

Figura 9.5

Figura 9.6

-

-

-

-

Plano de informação com as unidades litológicas de Porto
Alegre(RS),
PILITO..........................................................................

127

Plano de Informação com as unidades de solos de Porto Alegre
(RS),
PI-SOLOS.
...............................................................................

129

Figura 9.7

-

Modelo cartográfico
IDRISI@...........

no

130

Figura 9.8

-

Arquivo de correspondência TOPO1 para reamostragem da
imagem MPOA60. ............................................................................

131

Figura 9.9

-

para

a

geração

do

PI-MDT

PI-MDT com a imagem referente à topografia da área teste. Os

xix

valores das altitudes, representados por números reais, estão
escalonados para visualização. As áreas mapeadas na cor azul não
ultrapassam a 25 metros de altitude; nas cores ocre e salmão
encontram-se entre 26 e 36 metros; na cor lilás, entre 37 e 65
metros; nas cores vermelho e laranja variam de 66 a 135 m; em
amarelo situam-se entre 136 e 175m e, finalmente, as áreas
representadas em verde apresentam altitudes superiores a 175
metros...............................................................................................

132

Figura 9.10

-

Relevo sombreado do município de Porto Alegre (RS)....................

133

Figura 9.11

-

PI-DREN com a rede de drenagem do município de Porto Alegre
(RS)....................................................................................................

135

PI-SVIAR com o sistema viário principal no município de Porto
Alegre (RS)........................................................................................

136

PI-LAGOS com os lagos existentes na município de Porto Alegre
(RS)....................................................................................................

137

Composição de mapas com os bairros existentes na área teste em
1995 (PI-BAIRROS), segundo a SMP-POA/RS...............................

139
141

Figura 9.12

Figura 9.13

Figura 9.14

-

-

-

Figura 9.15

-

Composição de mapas com destaque para o PI-B76 (Bairro Lami)..

Figura 9.16

-

PI-URB1958, com a mancha urbana na parte continental do
município de Porto Alegre (RS) em 1958 e a sobreposição do
sistema
viário
principal
(PISVIAR)..................................................

Figura 9.17

Figura 9.18

Figura 9.19

Figura 9.20

Figura 9.21

Figura 9.22

-

-

-

-

-

-

142

PI-URB1975, com mancha urbana no município de Porto Alegre
(RS) em 1975 (parte continental) e o sistema viário principal..........

143

PI-SVIAR e PI-URB1994, mostrando a mancha urbana na porção
continental do município de Porto Alegre (RS) em 1994.................

145

PI-URB1995, com a mancha urbana situada no arquipélago e no
continente em 1995, no município de Porto Alegre (RS), com a
sobreposição do PI-SVIAR................................................................

146

Detalhe do PI-PERFIS, mostrando a região central do município
de Porto Alegre com a localização de alguns perfis investigados
por diferentes autores, sobreposto ao sistema viário principal..........

147

Composição de mapas com o PI-SPT e o sistema viário principal
para o município de Porto Alegre (RS).............................................

149

PI-CORTES, mostrando a posição dos cortes longitudinais e
transversais, de acordo com Azevedo (1990), o PI-SPT e o PISVIAR...............................................................................................
.

150

xx

Figura 9.23

Figura 10.1

Figura 10.2

-

-

-

Plano de informação referente às áreas inundáveis na área teste,
PI-INUN.............................................................................................
Arquivo de valores para a reclassificação da imagem referente ao
PI
LITO............................................................................................

151

153

Plano de informação com os agrupamentos geológico-geotécnicos
para o município de Porto Alegre (RS), PI-AGG..............................

155

Figura 10.3

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-AGG......................

156

Figura 10.4

-

Plano de informação com o material de origem dos agrupamentos
geológico-geotécnicos,
PIOAGG......................................................

157

Figura 10.5

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-OAGG...................

158

Figura 10.6

-

Modelo cartográfico para determinação do PI-MDTFA...................

158

Figura 10.7

-

Modelo digital do terreno fatiado para o município de Porto Alegre
(RS), PI-MDTFA...............................................................................

159

Figura 10.8

-

Medidas de declividades (Aronoff, 1991).........................................

161

Figura 10.9

-

PI - DECL, com as declividades na área teste. Os valores de
declividades estão representados escalonadamente por faixas de
cores. Nas áreas do município representadas em cor branca as
declividades atingem no máximo 0,5%; em azul claro: 2%, azul
escuro: 8%, rosa: 13%, vermelho: 35% e amarelo: 60%...................

162

Figura 10.10

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-DECL....................

163

Figura 10.11

-

Modelo cartográfico para determinação do PI-ISOD1
(Isodeclividades 1).............................................................................

163

Figura 10.12

-

Plano de informações Isodeclividades 1, PI-ISOD1..........................

164

Figura 10.13

-

Modelo cartográfico para a obtenção do PI-ISOD2
(Isodeclividades 2). ...........................................................................

166

Plano de informações Isodeclividades 2, PI-ISOD2, com o
fatiamento das declividades em função do uso urbano do solo.........

167

Figura 10.14

-

Figura 10.15

-

Modelo cartográfico para a obtenção do PI-REL..............................

168

Figura 10.16

-

Plano de informação, para o município de Porto Alegre (RS), com
as classes de relevo propostas por Lemos & Santos (1984), PIREL....................................................................................................

169

xxi

Figura 10.17

Figura 10.18

-

-

PI - LS com a imagem relativa ao fator topográfico (LS) para o
município de Porto Alegre (RS). Quanto maior o valor de LS,
maior a energia potencial do relevo e, consequentemente, maior a
contribuição da topografia para a suscetibilidade à erosão laminar.
Os valores de LS entre 0 e 2 são considerados nulos; entre 2 e 5,
baixos; entre 5 e 6, médios e maiores do que 6, altos.......................

171

Plano de informação erodibilidade do solo para o município de
Porto Alegre (RS), PI-ERODIB.........................................................

173

Figura 10.19

-

Modelo cartográfico para determinação do PI-ERODIB..................

174

Figura 11.1

-

Imagem UNGEOS1 resultante da classificação cruzada do PIAGG com o PI-SOLOS. A primeira coluna da legenda mostra os
identificadores das novas classes geradas, enquanto as coluna
central e da direita representam, respectivamente, o agrupamento
geológico-geotécnico e a unidade de solo originais..........................

177

Modelo cartográfico para a determinação das unidades geotécnicas
e quantificação de suas respectivas áreas..........................................

180

Estimativa das unidades geotécnicas para o município de Porto
Alegre (RS), PI-UNGEOS.................................................................

181

Figura 11.2

Figura 11.3

-

-

Figura 11.4

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-EVUR....................

183

Figura 11.5

-

Evolução da mancha urbana no município de Porto Alegre (RS)
em 1958, 1975 e 1994........................................................................

184

Figura 11.6

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-UGM58.................

185

Figura 11.7

-

Composição de mapas com as unidades geotécnicas ocupadas pela
mancha urbana na parte continental do município de Porto Alegre
(RS) em 1958 e o sistema viário principal........................................

186

Composição de mapas com as unidades geotécnicas ocupadas pela
mancha urbana no município de Porto Alegre (RS) em 1975, parte
continental, e o sistema viário principal............................................

188

Composição de mapas com as unidades geotécnicas ocupadas pela
mancha urbana na porção continental do município de Porto
Alegre (RS) em 1994 e o sistema viário principal.............................

190

Figura 11.8

Figura 11.9

Figura 11.10

-

-

-

Composição de mapas com as unidades geotécnicas referentes à
mancha urbana total (continente e arquipélago) no município de
Porto
Alegre
(RS)
em
1995................................................................

Figura 11.11

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-OAGG58...............

Figura 11.12

-

Material de origem dos agrupamentos geológico-geotécnico

192

193

xxii

Figura 11.13

Figura 11.14

Figura 11.15

-

-

-

ocupados pela mancha urbana no município de Porto Alegre em
1958, PI-OAGG58.............................................................................

194

Estimativa das unidades geotécnicas para o município de Porto
Alegre (RS), PI-UNGEOS.................................................................

196

Composição de mapas com as unidades de solos ocupadas pela
mancha urbana em 1958 (PI-SOLOS58) e a rede de drenagem no
município de Porto Alegre (RS)........................................................

197

Composição de mapas com as unidades de solos ocupadas pela
mancha urbana em 1995 (PI-SOLOS95) e a rede de drenagem no
município de Porto Alegre (RS)........................................................

199

Figura 11.16

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-MDTF58...............

200

Figura 11.17

-

PI-MDTF58 com a rede de drenagem sobreposta, mostrando o
cruzamento do modelo digital do terreno fatiado com a mancha
urbana existente em 1958..................................................................

201

PI-MDTF95 com a rede de drenagem sobreposta, mostrando o
cruzamento do modelo digital do terreno fatiado com a mancha
urbana existente em 1995..................................................................

203

Figura 11.18

-

Figura 11.19

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-ISOD1M58............

204

Figura 11.20

-

PI-ISOD1M58, mostrando o cruzamento das isodeclividades 1
com a mancha urbana existente em 1958 e a rede de drenagem
sobreposta..........................................................................................

205

PI-ISOD1M95, mostrando o cruzamento das isodeclividades 1
com a mancha urbana existente em 1995 e a rede de drenagem
sobreposta..........................................................................................

206

Figura 11.21

-

Figura 11.22

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-ISOD2M58............

207

Figura 11.23

-

Plano de informação isodeclividades 2 x mancha urbana em 1958,
PI-ISOD2M58, com a sobreposição da rede de drenagem................

208

Plano de informação isodeclividades 2 x mancha urbana em 1995,
PI-ISOD2M95, com a sobreposição da rede de drenagem................

210

Figura 11.24

-

Figura 11.25

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-RELM58 ..............

211

Figura 11.26

-

PI-RELM58, resultante do cruzamento das classes de relevo
mapeadas na área teste e a mancha urbana existente em 1958, com
a sobreposição da rede de drenagem.................................................

212

PI-RELM95, resultante do cruzamento das classes de relevo
mapeadas na área teste e a mancha urbana existente em 1995, com
a sobreposição da rede de drenagem.................................................

213

Figura 11.27

-

xxiii

Figura 12.1

-

Figura 12.2

-

Figura 12.3

-

Figura 12.4

Figura 12.5

Figura 12.6
Figura 12.7

-

-

-

Padronização dos fatores por meio de imagens booleanas
representativas das classes de atributos.............................................
Modelo cartográfico geral para obtenção dos PIs referentes a n
aptidões do solo.................................................................................
Composição de mapas com o arquivo vetorial dos limites das
unidades geotécnicas estimadas e o PI-AT10, referente ao atributo
ou mapa de fator “localização do substrato rochoso”.......................

223

225

226

Plano de informação referente à aptidão do solo a fundações nas
unidades geotécnicas estimadas para o município de Porto Alegre
(RS)....................................................................................................

230

Plano de informação referente à aptidão do solo à disposição de
resíduos nas unidades geotécnicas estimadas para o município de
Porto Alegre (RS). ............................................................................

233

Plano de informação referente à aptidão do solo à ocupação urbana
para o município de Porto Alegre (RS).............................................
Plano de informação referente à aptidão do solo como material de
aterro e pavimentação para o município de Porto Alegre (RS).........

241

238

Figura 12.8

-

Classes de aptidão do solo à ocupação urbana ocupadas..................

243

Figura 12.9

-

Classes de aptidão do solo à ocupação urbana ocupadas pela
mancha urbana existente em 1975 no município de Porto Alegre
(RS)....................................................................................................

246

Classes de aptidão do solo à ocupação urbana ocupadas pela
mancha urbana existente em 1994 no município de Porto Alegre
(RS)....................................................................................................

247

Classes de aptidão do solo à ocupação urbana ocupadas pela
mancha urbana existente em 1995 (continente e arquipélago) no
município de Porto Alegre (RS)........................................................

248

Figura 12.10

Figura 12.11

-

-

Figura 12.12

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-A_OURBI2...........

250

Figura 12.13

-

Plano de informação PI-URBISOD2 com as classes de aptidão à
ocupação urbana integradas aos valores de isodeclividades 2..........

251

Figura 13.1

-

Modelo cartográfico para determinação do PI-EROSÃO.................

256

Figura 13.2

-

PI-EROSÃO com o mapeamento da suscetibilidade potencial à
erosão laminar para o município de Porto Alegre (RS).....................

257
259

Figura 13.3

-

Modelo cartográfico para a obtenção do PI-EVP..............................

Figura 13.4

-

PI-EVP com o mapeamento das áreas de eventos perigosos

xxiv

considerados para o município de Porto Alegre (RS).......................

260

Figura 13.5

-

Modelo cartográfico para a determinação do PI-RISCO95...............

261

Figura 13.6

-

PI-RISCO 95, mostrando a distribuição espacial das áreas de risco
consideradas para o município de Porto Alegre (RS) no ano de
1995, com a sobreposição do sistema viário principal e do
contorno da mancha urbana na mesma data......................................

262

Figura 13.7

-

Unidades
geotécnicas
B76UG.............................

no

PI-

264

Figura 13.8

-

Unidades de solos mapeadas no bairro Lami, PI-B76SOLO.............

265

Figura 13.9

-

Fatiamento do MDT para o bairro Lami, PI-B76MDTF...................

265

Figura 13.10

-

Áreas com isodeclividades 2 para a análise da ocupação urbana em
função das declividades no bairro Lami, PI-B76ISO2......................

266

-

Tipos de relevo
B76REL..............

Figura 13.12

-

Aptidão do solo para fundações no bairro Lami,
B76FUND.......

Figura 13.13

-

Figura 13.15

Figura 13.16

-

-

-

no

bairro

Lami,

Figura 13.11

Figura 13.14

identificados

bairro

Lami

-

PI-

266

PI-

267

Aptidão do solo para a disposição de resíduos no bairro Lami, PIB76RES.............................................................................................
.

267

Aptidão do solo para a ocupação urbana no bairro Lami, PIB76URB.............................................................................................
Aptidão do solo como material de aterro e pavimentação no bairro
Lami,
PIB76ATPAV........................................................................
Mapeamentoa da suscetibilidade potencial à erosão laminar no
bairro Lami, PI-B76EROSÃO..........................................................
Unidades
geotécnicas
B76UG.............................

PI-

269

Figura 13.18

-

Composição de mapas com a sobreposição do PI-SPT ao plano de
informação estimativa das unidades geotécnicas (PI-UNGEOS).....

275

Detalhe da unidade geotécnica Rgd1 (ID=10), exemplificando
alguns furos de sondagem SPT, seus identificadores de feição e
uma vista parcial da tabela N62s, do banco de dados geotécnicos
para a área teste................................................................................

276

Figura 13.20

-

Lami,

269

-

-

bairro

268

Figura 13.17

Figura 13.19

no

268

Composição de mapas com a sobreposição do PI-SPT ao plano de

xxv

Figura 13.21

Figura 13.22

Figura 13.23

Figura 13.24

Figura 13.25

Figura 14.1

-

-

-

-

-

-

informação unidades litológicas (PI-LITO).......................................

277

Perspectiva do relevo sombreado para o município de Porto Alegre
(RS) com fator vertical igual a 0,3.....................................................

280

Vista em perspectiva do fator topográfico sobreposto ao relevo
(fator vertical igual a 0,3)..................................................................

281

Eventos considerados perigosos sobrepostos ao relevo em
perspectiva (fator vertical igual a 0,3)...............................................

282

Unidades geotécnicas estimadas para o município de Porto Alegre
(RS), sobrepostas ao relevo com fator vertical igual a 1...................

283

Perspectiva do relevo com a sobreposição da composição colorida
3B,
4G
e
5
R
(imagem
LANDSAT/TM5,
11/1995)...........................

284

Modelo geo-relacional para a integração de dados espaciais e
dados descritivos armazenados separadamente (adaptado de
Shepherd, 1991) ................................................................................

285

Figura 14.2

-

Conexões mapa-banco de dados geotécnicos no IDRISI@................

286

Figura 14.3

-

Consulta por localização para identificar os registros do banco de
dados geotécnico referente a posição geográfica consultada na
imagem..............................................................................................

288

Consulta por atributo para a visualização dos dados descritivos
armazenados no banco de dados geotécnico.....................................

290

Figura 14.4

-

Figura 15.1

-

Mapa geotécnico para o município de Porto Alegre (RS).................

292

Figura 15.2

-

Material do substrato das unidades geotécnicas estimadas para o
município de Porto Alegre (RS)........................................................

294

Percentuais de ocorrência das unidades geotécnicas estimadas no
município de Porto Alegre (RS)........................................................

295

Unidades geotécnicas agrupadas por perfis pedogenéticos e pelo
substrato granítico ou sedimentar......................................................

296

Corte transversal hipotético, mostrando a sequência típica das
unidades geotécnicas, com os substratos geológicos, os tipos de
solo e o relevo no município de Porto Alegre (RS)...........................

297

Vista parcial da área teste, mostrando a sequência típica de
ocorrência das unidades geotécnicas estimadas................................

298

Regiões de ocorrência da unidade PVgd1 no município de Porto
Alegre (RS)........................................................................................

301

Figura 15.3

Figura 15.4

Figura 15.5

Figura 15.6

Figura 15.7

-

-

-

-

-

xxvi

Figura 15.8

-

Localização dos perfis investigados por diferentes autores na
unidade PVgd1...................................................................................

301

Figura 15.9

-

Localização da unidade geotécnica PVsq1........................................

305

Figura 15.10

-

Localização dos perfis investigados por Bastos (1991), Jungblut
(1993) e Cruz (1988) na unidade PVsq1...........................................

305

Perfil de solo característico da unidade PVsq1, situado na rua
Guilherme Alves, esquina rua Ferreira Viana, Porto Alegre (RS)....

307

Figura 15.11

-

Figura 15.12

-

Localização da unidade Rgd1 no município de Porto Alegre (RS)...

308

Figura 15.13

-

Localização dos perfis investigados na unidade Rgd1 por
diferentes autores...............................................................................

309

Figura 15.14

-

Histograma de altitudes para a unidade Rgd1...................................

311

Figura 15.15

-

Localização da unidade Rg4 no município de Porto Alegre (RS).....

312

Figura 15.16

-

Perfil típico da unidade Rg4, situado no morro Santa Tereza...........

312

Figura 15.17

-

Histograma de altitudes para a unidade Rg4.....................................

314

Figura 15.18

-

Localização da unidade R/PVmgd no município de Porto Alegre
(RS)....................................................................................................

315

Distribuição espacial dos eventos perigosos na unidade R/PVmgd,
porção situada na região centro-norte do município de Porto
Alegre (RS)........................................................................................

317

Perfil dos solos da unidade R/PVmgd situado na Av. Protásio
Alves, próximo à rua Barão de Bagé, onde pode ser observada a
ocorrência de bandas quartzo-feldspáticas características do
Gnaisse Chácara das Pedras...............................................................

317

Áreas de ocorrência da unidade geotécnica R/PVgd1 no município
de Porto Alegre (RS)..........................................................................

318

Localização da unidade geotécnica R/PVgd2 no município de
Porto Alegre (RS). ............................................................................

320

-

Perfil de solos rasos encontrado na unidade R/PVgd2.....................

322

-

Aptidão do solo à ocupação urbana integrada aos valores de
isodeclividades 2 na unidade R/PVgd2 (porção situada na região
central da área teste)..........................................................................

322

Localização da unidade geotécnica R/PVg4 no município de Porto
Alegre (RS) .......................................................................................

324

Figura 15.19

Figura 15.20

Figura 15.21

Figura 15.22

Figura
15.22b
Figura 15.23

Figura 15.24

-

-

-

-

-

xxvii

Figura 15.25

Figura 15.26

Figura 15.27

-

-

-

Localização da unidade geotécnica PLsq2 no município de Porto
Alegre (RS)........................................................................................

327

Vista parcial da unidade PLsq2 na região sul do município de
Porto Alegre, onde observa-se o relevo plano característico da
unidade...............................................................................................

327

Vista parcial da unidade PLsq2 na região sul do município de
Porto Alegre, onde pode ser vista a cobertura vegetal característica
dos planossolos..................................................................................

328
329

Figura 15.28

-

Localização da unidade Asq4 no município de Porto Alegre (RS)...

Figura 15.29

-

Vista parcial da unidade Asq4 na zona sul do município de Porto
Alegre (RS)........................................................................................
Localização da unidade geotécnica A/HGsq4 no município de
Porto Alegre (RS)..............................................................................

331

Vista parcial da unidade A/HGsq4, onde constata-se áreas
inundadas situadas no extremo norte do município de Porto Alegre
(RS) ...................................................................................................

333

Figura 15.30

Figura 15.31

-

-

Figura 15.32

-

Figura 15.33

-

Figura 15.34

Figura 15.35

Figura 15.36

Figura 15.37

Figura 15.38

Figura 15.39

Figura 15.40

-

-

-

-

-

-

-

329

Percentuais de ocorrência das unidades litológicas no município de
Porto Alegre (RS)..............................................................................
Percentuais das ocorrências dos agrupamentos geológicogeotécnicos utilizados para o município de Porto Alegre (RS).........

336

Percentuais correspondentes às unidades de solos mapeadas no
município de Porto Alegre (RS) para fins geotécnicos.....................

337

Distribuição dos percentuais das frequências das altitudes
verificadas no município de Porto Alegre (RS).................................

338

Modelo digital do terreno fatiado em intervalos de altitudes, com a
sobreposição do plano de informação vetorial relativo aos bairros
existentes no município de Porto Alegre (RS)..................................

340

Distribuição dos percentuais das frequências dos valores de
isodeclividades 1 para a área teste.....................................................

341

Distribuição dos percentuais das frequências dos valores de
isodeclividades 2 para a análise da ocupação urbana no município
de Porto Alegre (RS)..........................................................................

341

Distribuição dos percentuais das frequências das classes de relevo
para o município de Porto Alegre (RS): relevo plano (PL), suave
ondulado (SO), ondulado (O), forte ondulado (FO), montanhoso
(MO) e escarpado (ES)......................................................................

342

Áreas inundáveis mapeadas no município de Porto Alegre (RS)

335

xxviii

Figura 15.41

Figura 15.42

Figura 15.43

Figura 15.44

Figura 15.45

Figura 15.46

Figura 15.47

Figura 15.48

Figura 15.49

Figura 15.50

Figura 15.51

Figura 15.52

Figura 15.53

Figura 15.54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

com a sobreposição do PI-BAIRROS................................................

343

Percentuais das áreas de aptidão do solo para fundações no
MPOA(RS)........................................................................................
.

344

Percentuais das áreas de aptidão do solo como material de aterro e
pavimentação no MPOA (RS)...........................................................

344

Percentuais das áreas de aptidão do solo à disposição de resíduos
no
MPOA(RS)....................................................................................

344

Percentuais das áreas de aptidão do solo para a ocupação urbana
no
MPOA(RS)....................................................................................

345

Quantificação em percentuais das áreas com suscetibilidade
potencial à erosão laminar no município de Porto Alegre (RS)........

349

Quantificação em percentuais das áreas de eventos perigosos para
o município de Porto Alegre (RS).....................................................

349

Percentual da mancha urbana referente à parte continental no
município de Porto Alegre (RS) em 1958, 1975 e 1994...................

350

Distribuição da mancha urbana em 1958 e 1995 sobre as litologias
graníticas, sedimentares e áreas de aterros........................................

351

Percentuais de ocorrência das unidades de solos nas manchas
urbanas de 1958 e 1995.....................................................................

352

Percentuais de ocorrência das altitudes correspondentes às
manchas urbanas de 1958 e 1995 no município de Porto Alegre
(RS)....................................................................................................

352

Percentual das áreas com isodeclividades 1 nas manchas urbanas
existentes em 1958 e 1995.................................................................

353

Percentuais de ocorrência das áreas com isodeclividades 2 nas
manchas urbanas de 1958 e 1995 no município de Porto Alegre
(RS)....................................................................................................

355

Percentuais de ocorrência das classes de relevo nas manchas
urbanas de 1958 e 1995 no município de Porto Alegre (RS)............

355

Representação gráfica dos valores das áreas das unidades
geotécnicas ocupadas pela mancha urbana no município de Porto
Alegre em 1958..................................................................................

357

xxix

Figura 15.55

Figura 15.56

Figura 15.57

Figura 15.58

Figura 15.59

Figura 15.60

-

-

-

-

-

-

Representação gráfica dos valores das áreas das unidades
geotécnicas ocupadas pela mancha urbana no município de Porto
Alegre em 1975..................................................................................

357

Representação gráfica dos valores das áreas das unidades
geotécnicas ocupadas pela mancha urbana no município de Porto
Alegre em 1994..................................................................................

358

Representação gráfica dos valores das áreas das unidades
geotécnicas ocupadas pela mancha urbana no município de Porto
Alegre em 1995..................................................................................

359

Percentuais das ocorrências das classes de aptidão do solo à
ocupação urbana nas manchas urbanas de 1958, 1975 e 1994. A
classe inapta não foi mapeada para essas datas.................................

361

Percentuais das ocorrências das classes de aptidão do solo à
ocupação urbana na mancha urbana de 1995, que considerou a
urbanização nas ilhas do Delta do Jacuí............................................

361

Resultado gráfico dos valores de N-SPT para o furo de sondagem
F03, obtido a partir da consulta ao banco de dados geotécnicos......

364

xxx

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1

-

Categorias dos planos de informações..............................................

27

Tabela 5.1

-

Unidades litológicas de Porto Alegre (RS) e seus identificadores
numéricos...........................................................................................

48

Agrupamentos geológico-geotécnicos para fins de mapeamento
geotécnico em Porto Alegre (RS) (Valente et al. 1998)....................

50

Agrupamentos geológico-geotécnicos e as suas unidades
litológicas correspondentes................................................................

51

Principais características e ocorrências dos agrupamentos
geológico-geotécnicos referentes ao substrato granítico de Porto
Alegre (RS) .......................................................................................

52

Tabela 5.2

Tabela 5.3

Tabela 5.4

-

-

-

Tabela 5.5

-

Classes taxonômicas para Porto Alegre (RS) ...................................

65

Tabela 5.6

-

Unidades de solos mapeadas no município de Porto Alegre para
fins geotécnicos..................................................................................

65

Características das principais classes taxonômicas de solos
mapeadas no município de Porto Alegre (RS)..................................

73

Entidades vetoriais e principais comandos para a sua captura no
AutoCAD...........................................................................................

75

Relação de tabelas (níveis e sub-níveis) do banco de dados
geotécnicos.........................................................................................

89

Tabela 5.7

Tabela 6.1

Tabela 7.1

-

-

-

xxxi

Tabela 7.2

Tabela 8.1

Tabela 9.1

-

-

-

Resultado parcial da consulta: “mostre os valores médios de NSPT, por horizonte estimado, para os pontos de sondagens SPT
situados na unidade litológica Granito Independência”....................

98

Dados estatísticos das áreas de treinamento para as classes de
cobertura do solo identificadas na lâmina d’água.............................

112

Classificação dos planos de informações utilizados na
metodologia.......................................................................................

116

Tabela 9.2

-

Quantificação
das
áreas
LITO..................................................

PI-

126

Tabela 9.3

-

Quantificação das áreas do PI-SOLOS..............................................

128

Tabela 9.4

-

Relação dos bairros existentes em Porto Alegre em 1995 (SMPPOA/RS) ...........................................................................................

138

Cortes longitudinais e transversais referentes aos pontos de
sondagem SPT de acordo com Azevedo (1990)................................

148

Quantificação das áreas das classes referentes aos agrupamentos
geológico-geotécnicos para o município de Porto Alegre (RS)........

154

Tabela 9.5

Tabela 10.1

-

-

do

Tabela 10.2

-

Quantificação das áreas das classes referentes ao PI-OAGG............

156

Tabela 10.3

-

Quantificação das áreas do modelo digital do terreno fatiado..........

160

Tabela 10.4

-

Intervalos de isodeclividades e quantificação das áreas do PIISOD1 ................................................................................................

165

Quantificação das áreas ocupadas pelas classes de isodeclividades
2 no município do Porto Alegre (RS)................................................

166

Quantificação das áreas do PI-REL no município do Porto
Alegre(RS).........................................................................................

168

Índices relativos de erodibilidade dos solos (adaptado de Salomão,
1992) ................................................................................................

172

Cores utilizadas para a representação das unidades de geotécnicas
em função do tipo de solo predominante na unidade.......................

178

Tabela 10.5

Tabela 10.6

Tabela 10.7

Tabela 11.1

-

-

-

-

Tabela 11.2

-

Unidades geotécnicas estimadas na área de estudo...........................

182

Tabela 11.3

-

Quantificação das áreas do PI-UGM58.............................................

185

Tabela 11.4

-

Quantificação das áreas do PI-UGM75.............................................

187

Tabela 11.5

-

Quantificação das áreas do PI-UGM94.............................................

189

xxxii

Tabela 11.6

-

Quantificação das áreas do PI-UGM95.............................................

191

Tabela 11.7

-

Quantificação das áreas do PI-SOLOS58..........................................

195

Tabela 11.8

-

Quantificação das áreas do PI-SOLOS95..........................................

198

Tabela 11.9

-

Quantificação
das
áreas
MDTF58............................................

do

PI-

200

Tabela 11.10

-

Quantificação
das
áreas
MDTF95............................................

do

PI-

202

Tabela 11.11

-

Quantificação das áreas do PI-ISOD1M58........................................

203

Tabela 11.12

-

Quantificação das áreas do PI-ISOD1M95........................................

204

Tabela 11.13

-

Quantificação das áreas do PI-ISOD2M58.......................................

207

Tabela 11.14

-

Quantificação das áreas do PI-ISOD2M95........................................

209

Tabela 11.15

-

Quantificação
das
áreas
RELM58............................................

do

PI-

209

Tabela 11.16

-

Quantificação
das
áreas
RELM95............................................

do

PI-

211

Tabela 12.1

-

Atributos e classes de atributos para a análise qualitativa das
aptidões de uso dos solos das unidades geotécnicas - POA(RS).......

217

Atributos e classes de atributos consideradas para para a análise
das aptidões solo no município de Porto Alegre (RS).......................

219

Regras de decisão baseadas nos atributos e classes de atributos
para as aptidões do solo no município de Porto Alegre (RS)..........

221

Quantificação das áreas referentes à aptidão do solo para
fundações no município de Porto Alegre (RS)..................................

229

Quantificação das áreas referentes à aptidão do solo à disposição
de resíduos no município de Porto Alegre (RS)................................

232

Quantificação das áreas referentes à aptidão do solo à ocupação
urbana no município de Porto Alegre (RS).......................................

237

Quantificação das áreas referentes à aptidão do solo como material
de aterro e pavimentação no município de Porto Alegre (RS)..........

240

Quantificação das áreas referentes à aptidão do solo à ocupação
urbana x mancha urbana em 1958 no município de Porto Alegre
(RS) ...................................................................................................

242

Tabela 12.2

Tabela 12.3

Tabela 12.4

Tabela 12.5

Tabela 12.6

Tabela 12.7

Tabela 12.8

-

-

-

-

-

-

-

xxxiii

Tabela 12.9

Tabela 12.10

Tabela 12.11

Tabela 12.12

Tabela 12.13

Tabela 13.1

Tabela 13.2

-

-

-

-

-

-

-

Quantificação das áreas referentes à aptidão do solo à ocupação
urbana x mancha urbana em 1975 no município de Porto Alegre
(RS)...................................................................................................

244

Quantificação das áreas referentes à aptidão do solo à ocupação
urbana x mancha urbana em 1994 no município de Porto Alegre
(RS) ..................................................................................................

245

Quantificação das áreas referentes à aptidão do solo à ocupação
urbana x mancha urbana em 1995 no município de Porto Alegre
(RS)...................................................................................................

249

Quantificação das áreas referentes à aptidão do solo à ocupação
urbana x mancha urbana em 1995 no município de Porto Alegre
(RS) ..................................................................................................

250

Plano de informação PI-URBISOD2 com as classes de aptidão à
ocupação urbana integradas aos valores de isodeclividades 2..........

252

Classificação dos graus de erosão hídrica (FAO, PNUMA e
UNESCO, 1981), apud Alonso et al. (1994).....................................

256

Quantificação do PI-EROSÃO para o município de Porto Alegre
(RS) ...................................................................................................

258

Tabela 13.3

-

Quantificação do PI-EVP para o município de Porto Alegre (RS)....

259

Tabela 13.4

-

Quantificação do PI-RISCO95 para o município de Porto Alegre
(RS) ...................................................................................................

263

Quantificação das unidades geotécnicas estimadas no bairro Lami,
POA (RS) ..........................................................................................

270

Tabela 13.5

Tabela 13.6

Tabela 13.7

Tabela 13.8

-

-

-

-

Quantificação das unidades de solos para o bairro Lami, POA
(RS)....................................................................................................
.
Quantificação das áreas do modelo digital do terreno fatiado para o
bairro Lami, POA (RS) ..................................................................

271

Quantificação das áreas com isodeclividades 2 no bairro Lami,
POA (RS) ..........................................................................................

271

270

Tabela 13.9

-

Quantificação das classes de relevo para o bairro Lami, POA (RS).

271

Tabela 13.10

-

Quantificação da aptidão do solo para fundações no bairro Lami,
POA (RS) ..........................................................................................

272

Tabela 13.11

-

Quantificação das classes de aptidão do solo à disposição de

xxxiv

Tabela 13.12

Tabela 13.13

Tabela 13.14

Tabela 13.15

Tabela 15.1

Tabela 15.2

-

-

-

-

-

-

resíduos no bairro Lami - POA(RS) .................................................

272

Quantificação das áreas referentes à aptidão do solo como material
de aterro e pavimentação no bairro Lami, POA(RS).........................

272

Quantificação das classes de aptidão do solo à ocupação urbana no
bairro Lami - POA (RS).....................................................................

273

Quantificação das áreas referentes à suscetibilidade potencial à
erosão laminar no bairro Lami, POA (RS)........................................

273

Quantificação das áreas consideradas de eventos perigosos no
bairro Lami, POA (RS)......................................................................

273

Relação das unidades geotécnicas estimadas na área de estudo com
a descrição da simbologia adotada....................................................

293

Estatística básica para os valores de N-SPT médios nos horizontes
estimados da unidade PVgd1.............................................................

303

Tabela 15.3

-

Características principais da unidade PVgd1....................................

303

Tabela 15.4

-

Características principais da unidade PVsq1.....................................

304

Tabela 15.5

-

Estatística básica para os valores de N-SPT médios nos horizontes
estimados da unidade PVsq1.............................................................

307

Estatística básica para os valores de N-SPT médios nos horizontes
estimados da unidade Rgd1...............................................................

310

Tabela 15.6

-

Tabela 15.7

-

Características principais da unidade Rgd1.......................................

310

Tabela 15.8

-

Classes de altitudes para a unidade Rgd1..........................................

311

Tabela 15.9

-

Características principais da unidade Rg4.........................................

314

Tabela 15.10

-

Classes de altitudes para a unidade Rg4............................................

315

Tabela 15.11

-

Características principais da unidade R/PVmdg...............................

316

Tabela 15.12

-

Principais características da unidade R/PVgd1.................................

319

Tabela 15.13

-

Estatística básica para os valores de N-SPT médios nos horizontes
estimados da unidade R/PVgd1.........................................................

320

Tabela 15.14

-

Principais características da unidade R/PVgd2.................................

321

Tabela 15.15

-

Principais características da unidade R/PVg4...................................

325

Tabela 15.16

-

Principais características da unidade PLsq2......................................

326

xxxv

Tabela 15.17

-

Estatística básica para os valores de N-SPT médios nos horizontes
estimados da unidade PLsq2..............................................................

326

Tabela 15.18

-

Características principais da unidade Asq4.......................................

330

Tabela 15.19

-

Resumo das principais características unidade A/Hsq4....................

333

Tabela 15.20

-

Valores percentuais dos perfis de solos e material granítico ou
sedimentar do substrato em função das manchas urbanas em 1958,
1975, 1994 e 1995..............................................................................

359

Resultado da consulta ao banco de dados geotécnicos sobre as
informações descritivas no ponto de sondagem SPT F03.................

363

Resultado da consulta ao banco de dados geotécnicos: “Mostre os
resultados e a autoria dos ensaios nos perfis amostrados na unidade
geotécnica Rgd1 (ID=10)”.................................................................

365

Resultado da consulta ao banco de dados geotécnicos sobre a
aptidão dos solos das unidades geotécnicas estimadas para o
município de Porto Alegre (RS)........................................................

366

Tabela 15.21

Tabela 15.22

Tabela 15.23

-

-

-

xxxvi

RESUMO

A elaboração de diagnósticos e a tomada de decisões sobre o meio físico, com a
finalidade de estabelecer diretrizes para a ocupação racional do solo, são cada vez mais
prementes, especialmente, no que diz respeito ao direcionamento da expansão urbana para
áreas mais favoráveis. Da mesma forma, a facilidade de acesso aos parâmetros geotécnicos de
uma região constituí um inestimável recurso nas etapas preliminares dos projetos de
Engenharia, no planejamento de atividades extrativas e nos programas de preservação
ambiental. A cartografia geotécnica, nesse sentido, tem sido um dos instrumentos mais
eficientes para a avaliação do meio físico nas últimas décadas. Entretanto, o desenvolvimento
de um mapa geotécnico requer a análise de um grande número de informações que precisam
ser tratadas e combinadas com rapidez.
Esta tese apresenta uma metodologia para a integração de dados, por meio da
ferramenta básica geoprocessamento, visando agilizar, na fase de escritório, a elaboração de
mapas geotécnicos e a análise de determinados aspectos do meio físico sob o ponto de vista
da Geotecnia, bem como suas interações com a mancha urbana existente.
A área teste escolhida é o município de Porto Alegre (RS) situado na porção leste do
estado do Rio Grande do Sul, à margem esquerda do Lago Guaiba, cuja paisagem é marcada
pela diversidade de cenários naturais formados por terrenos de coxilhas, morros, cristas, lagos
e planícies.
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A metodologia envolve a captura, o processamento e a integração de informações
provenientes de fontes diversas como mapas temáticos, levantamento aerofotogramétrico,
cartas topográficas, fotografias aéreas, imagens de satélite, boletins de sondagens SPT
(Standart Penetration Test), dissertações e teses acadêmicas. Para isso, é constituída por nove
etapas distintas, que utilizam: a) sistema de digitalização para a conversão de informações
analógicas para o meio digital; b) modelagem digital do terreno (MDT) para o modelamento e
a identificação do relevo, a determinação de declividades, o mapeamento de áreas com
isodeclividades e o cálculo do fator topográfico, esse último objetivando a determinação da
suscetibilidade à erosão laminar; c) técnicas de processamento e classificação de imagens
orbitais para os mapeamentos das áreas inundáveis e da mancha urbana; d) Sistemas de
Informações Geográficas (SIGs) para o processamento e a integração de informações
georreferenciadas no computador; e) banco de dados digital para o armazenamento de dados
descritivos sobre o meio físico e parâmetros geotécnicos obtidos em laboratório, sondagens e
outras formas de investigação in situ.
A estimativa das unidades geotécnicas é procedida com base na proposta
metodológica para mapeamento geotécnico desenvolvida por Davison Dias (1995), na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Além da elaboração do mapa geotécnico, a metodologia propõe a análise e o
cruzamento de vários fatores do meio físico com a mancha urbana existente, ou com uma subárea pertencente à região de estudo, a geração de mapas de aptidão do solo para diferentes
usos e a identificação das áreas consideradas de eventos perigosos e de risco geológico. Os
principais softwares empregados são o AutoCAD@, o SURFER@, ACESS@ e o IDRISI 2.0@,
desenvolvido pela Clark University, USA.
Os resultados obtidos a partir da implementação da metodologia demonstraram a
importância e a contribuição que a ferramenta básica geoprocessamento pode trazer aos
estudos geotécnicos. Os diferentes sistemas de geoprocessamento utilizados para a
manipulação e tratamento das informações espaciais mostraram-se adequados e eficientes
quando aplicados na coleta, processamento e integração de dados geotécnicos. Para a área
teste foram identificadas trinta e sete unidades com perfis de solos com comportamento
geotécnico praticamente similar frente ao uso e à ocupação do solo, cujas informações
descritivas sobre o meio físico puderam ser facilmente acessadas e visualizadas, no
computador, por meio da integração banco de dados geotécnicos com Sistema de Informações
Geográficas. Por outro lado, o emprego de técnicas de processamento e classificação de
imagens digitais revelou-se um recurso importante para a obtenção de informações sobre o
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meio físico, enquanto o uso de modelagem digital do terreno (MDT) agilizou o mapeamento
das declividades e o cálculo da suscetibilidade potencial à erosão laminar, além de permitir a
geração do relevo em perspectiva da região estudada.

ABSTRACT

The elaboration of diagnoses and the decision taking about the geological
environment, aiming at establishing directives on the rational occupation of the land, are more
and more pressing, mainly in respect to the direction of urban expansion towards more
favorable areas. Similarly, the easy access to geotechnical parameters of a region is a precious
resource in the preliminary stages of Engineering projects, in the planning of extractive
activities and in the program of environmental protection. The geotechnical cartography, in
this sense, has been one of the most efficient instruments for the evaluation of the physical
environment in the last decades. However, the development of a geotechnical map requires
the analysis of a large amount of information which needs to be treated and combined rapidly.
This thesis presents a methodology for data integration, by means of the basic tool
geoprocessing, aiming at quickening, at the office phase, the elaboration of geotechnical maps
and the analysis of certain aspects of the physical environment under the viewpoint of
Geotechnics, as well as its interaction with the existing urban spot.
The test area chosen is the city of Porto Alegre (RS) located in the east part of the state
of Rio Grande do Sul, at the left shore of Lago Guaiba, in which the landscape is marked by
the diversity of natural sceneries formed by hilly grasslands, hills, crests, lakes and plains.
The methodology involves the capture, processing and integration of information
coming from different sources such as thematic maps, aerophotogrammetric survey,
topographical map, air photograph, satellite images, SPT (Standard Penetration Test)
sounding bulletins, academic dissertations and theses. For this, it is formed by nine distinct
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stages which use: a) digitalization system for the conversion of analogic information into
digital information; b) digital elevation moldel (DTM) for the relief modeling and
identification, the determination of declivities, the mapping of areas with isodeclivities and
the calculus of the topographic factor, where the latter aims at determining the susceptibility
to laminar erosion; c) techniques of orbital images processing and classification for the
mapping of floodable areas and of the urban spot; d) Geographical Information Systems (GIS)
for the processing and integration of information georeferred in the computer; e) digital
database for the storage of descriptive data on the physical environment and the geotechnical
parameters obtained in laboratories, drilling and other forms of in situ investigation.
The estimate of the geotechnical units is done based on the methodological proposal
for geotechnical mapping developed by Davison Dias (1995), at Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
Besides the elaboration of the geotechnical map, the methodology proposes the
analysis and the crossing of various factors of the physical environment with the existing
urban spot, or with a subarea belonging to the region of study, the creation of maps of soil
aptitude for different uses and the identification of the areas considered as being of dangerous
events and geological risk. The mainly used softwares are AutoCAD@, SURFER@, ACESS@
and IDRISI 2.0@, developed by Clark University, USA.
The results obtained from the implementation of the methodology have shown the
importance and contribution that the basic tool geoprocessing can bring to geotechnical
studies. The different systems of geoprocessing used for the handling and treatment of spatial
information revealed themselves as adequate and efficient when applied to geographical data
collection, processing and integration. For the test area, thirty-seven units, with soil profiles
presenting a behavior practically similar in relation to soil use and occupation, which
descriptive information about the physical environment could be easily accessed and
visualized in the computer by means of the integration of geotechnical database with the
Geographical Information System, were identified. On the other hand, the employment of
digital images processing and classification techniques revealed to be an important resource
for obtaining information about the geological environment, while the use of digital elevation
model (DTM) quickened the mapping of declivities and the calculus of the potential
susceptibility to laminar erosion, besides allowing the creation of the relief of the studied area
in perspective.

Capítulo 1

INTRODUÇÃO

1.1 – GENERALIDADES

O conhecimento prévio dos parâmetros geotécnicos de uma região é pré-requisito
básico e de importância fundamental para as atividades de uso e ocupação racional do solo. A
existência dessas informações a respeito do comportamento dos horizontes mais superficiais
dos solos e do material do substrato, integradas aos demais dados do meio físico como, por
exemplo, tipo de relevo e declividades, suscetibilidade à erosão e a riscos geológicos, além de
contribuir no estabelecimento para a elaboração de diretrizes de planejamento urbano, pode
facilitar também a implantação de obras civis, orientar atividades extrativas e ainda auxiliar
na preservação ambiental.
Nesse sentido, a Cartografia Geotécnica, desenvolvida a partir da década de 1950, tem
buscado representar graficamente as limitações e as potencialidades do meio físico frente às
intervenções antrópicas (Moreti, 1988), fazendo com que, os mapas geotécnicos apresentemse, hoje, como um dos melhores instrumentos disponíveis para a avaliação do meio físico em
atividades de planejamento urbano e rural (Calijuri & Rios,1996).
Assim, por meio desses documentos cartográficos é possível identificar mais
facilmente áreas apropriadas para a implantação de novos loteamentos e conjuntos
habitacionais, dirigindo a expansão urbana para regiões mais favoráveis, mapear áreas
adequadas ao uso industrial, à disposição de resíduos urbanos ou ainda identificar áreas de
risco. Os mapas geotécnicos têm constituído também valiosos subsídios no estabelecimento
de diretrizes urbanísticas em função das características do meio físico, na determinação de
critérios de intervenção em áreas degradadas ou simplesmente nos procedimentos de
avaliação inicial dos custos das fundações de uma obra civil. Podem ainda contribuir na

2

escolha de locais apropriados para a prospecção de jazidas de solos e rochas, visando o
fornecimento de materiais para à construção civil ou para a infra-estrutura rodoviária.
No entanto, os processos tradicionalmente utilizados, tanto para a elaboração dos
mapas geotécnicos de uma grande área, quanto para o mapeamento de outros fatores do meio
físico relacionados à Geotecnia, como valores de declividades do terreno, são demorados e
exaustivos. Da mesma forma, a geração dos chamados mapas derivados ou cartas
interpretativas (Zuquette, 1987), como por exemplo, aqueles relacionados à aptidão do solo
para um determinado uso, envolvem geralmente o cruzamento de mapas do meio físico e a
manipulação de um grande número de informações, tarefas essas consideradas também
extenuantes e morosas, quando procedidas por métodos manuais. Além disso, os dados de
campo ou obtidos em laboratórios, provenientes de empresas privadas ou de pesquisas
acadêmicas, carecem de uma sistemática de armazenamento a custo reduzido, mas que possa
fornecer uma visão integrada e mais abrangente das características geotécnicas de uma
determinada região.
Por outro lado, o rápido avanço das técnicas de geoprocessamento, verificado nas
últimas décadas, tem feito com que essa tecnologia seja cada vez mais assimilada nas mais
diferentes áreas do conhecimento. Cabe ressaltar, nesse sentido e de acordo com Valente
(1995), o aprimoramento das resoluções espacial, espectral e radiométrica dos sensores
orbitais, o desenvolvimento das técnicas de processamento e classificação de imagens
digitais, que têm permitido a extração de um número maior de informações a partir de
imagens de satélites na órbita terrestre e o surgimento dos Sistemas de Informações
Geográficas (SIGs), que vêm possibilitando a manipulação e integração rápida de grandes
volumes de dados georreferenciados.
Dessa forma, os sistemas atualmente disponíveis de geoprocessamento no meio
digital, em especial os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), cuja aplicação tem
demonstrado resultados relevantes na área de transporte, administração municipal,
planejamento urbano, regional e estudos ambientais, podem constituir ferramentas poderosas,
rápidas e eficientes para a elaboração dos mapas geotécnicos por meio de metodologias que
utilizam o cruzamento de mapas sobre o meio físico. Ao mesmo tempo, a interpolação de
dados pontuais no computador tem permitido a geração de modelos digitais do terreno mais
próximos da realidade e, consequentemente, facilitado uma análise mais detalhada do relevo
para fins geotécnicos. Por último, a utilização integrada de banco de dados digital e Sistema
de Informações Geográficas (SIGs) pode facilitar o armazenamento e a visualização de
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parâmetros de interesse da Geotecnia vinculados a sua posição espacial, permitindo de modo
ágil eficiente o conhecimento mais completo de uma região.

1.2 – OBJETIVOS

Essa tese tem como objetivo precípuo o desenvolvimento de uma metodologia para a
integração de dados por meio de geoprocessamento, visando a elaboração de mapas
geotécnicos, a análise do meio físico e sua interação com a mancha urbana, sob o ponto de
vista da Geotecnia. Para isso, busca alcançar os seguintes objetivos secundários:
- agilização dos procedimentos realizados em escritórios durante a elaboração de mapas
geotécnicos de uma grande área;
- geração, no computador, a partir de dados procedentes de fontes variadas, de novas
informações do meio físico como valores de declividades, áreas com isodeclividades, tipos de
relevo, fatiamento das altitudes e áreas sujeitas à inundação;
- processamento e integração, no meio digital, de informações georreferenciadas sobre o
terreno para a estimativa de unidades geotécnicas;
- análise da interação das unidades geotécnicas estimadas com a mancha urbana em datas
específicas;
- elaboração de mapeamentos referentes à aptidão do solo para variados usos;
- determinação da suscetibilidade à erosão laminar e mapeamento das áreas de eventos
perigosos e áreas de risco;
- análise da evolução da mancha urbana frente a diferentes aspectos mapeados do meio físico
como áreas com isodeclividades, tipos de relevo, altitudes fatiadas e aptidão do solo à
ocupação urbana;
- estruturação de um banco de dados geotécnicos no formato digital para o armazenamento, a
fácil consulta e a visualização de parâmetros e informações de importância na Geotecnia;
- integração do banco de dados geotécnicos a um Sistema de Informações Geográficas (SIG),
com a finalidade de introduzir uma componente espacial nas informações armazenadas.
A área teste escolhida foi o município de Porto Alegre (RS) devido a existência de um
maior número de informações disponíveis sobre o meio físico e pela diversidade de cenários
naturais, proporcionada por terrenos de coxilhas, morros, cristas, lagos e planícies, o que
torna mais abrangente a implementação da metodologia proposta.
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A integração de dados do meio físico para a estimativa das unidades geotécnicas
utiliza como base a metodologia para o mapeamento geotécnico desenvolvida por Davison
Dias (1995), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
A metodologia em suas diferentes etapas emprega as seguintes ferramentas básicas
que constituem as técnicas atualmente disponíveis de geoprocessamento:
a) sistema de digitalização para a conversão de informações analógicas para a forma digital;
b) modelagem digital do terreno (MDT) para o modelamento e a identificação do relevo,
determinação de declividades e áreas com isodeclividades e cálculo do fator topográfico para
a determinação da suscetibilidade à erosão laminar;
c) técnicas de processamento e classificação de imagens orbitais para mapeamento das áreas
inundáveis e complementação do mapeamento da mancha urbana;
d) Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) para o cruzamento de informações
georreferenciadas sobre a área de estudo;
e) banco de dados digital para o armazenamento de informações referente ao meio físico e
parâmetros geotécnicos obtidos em laboratório, sondagens e outras formas de investigação in
situ.

1.3 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Essa tese, embora tenha objetivos eminentementes geotécnicos, caracteriza-se pelo seu
aspecto multidisciplinar, tanto pela natureza e diversidade das informações envolvidas,
quanto pelos métodos técnicos utilizados nas diferentes etapas da metodologia proposta.
Portanto, para a sua implementação foram necessários conhecimentos específicos da área de
Geografia, Pedologia, Geologia, Engenharia, Urbanismo, entre outras, obtidos por meio da
colaboração de inúmeros profissionais e técnicos vinculados ou não à Universidade Federal
do Rio Grande do Sul e cujos nomes estão relacionados nas suas páginas iniciais.
O trabalho desenvolvido junto ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de
Minas, Metalúrgica e de Materiais - PPGEM, mais especificamente na área de concentração
Metalúrgica Extrativa/Tecnologia Mineral, está organizado em 16 capítulos, onde os
conteúdos foram distribuídos de maneira a permitir um compreensão clara e sequencial de
todos os procedimentos realizados e dos principais conceitos teóricos envolvidos.
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O presente capítulo tem por finalidade introduzir informações sobre a natureza e
importância dos mapas geotécnicos e as prováveis contribuições que poderão ser trazidas pela
ferramenta básica geoprocessamento no campo da Geotecnia, além de apresentar os objetivos
do trabalho e a área teste escolhida.
O Capítulo 2 apresenta algumas considerações sobre o mapa geotécnico e as principais
metodologias utilizadas no Brasil e no Exterior para a sua elaboração. Descreve a
metodologia de mapeamento geotécnico desenvolvida na UFRGS, bem como, aspectos
relevantes relacionados às técnicas de geoprocessamento e ao processo de integração de
dados do meio físico. Apresenta, por fim, alguns trabalhos de autores nacionais e estrangeiros
que empregaram geoprocessamento à Geotecnica e à Geologia de Engenharia.
O Capítulo 3 relaciona e descreve resumidamente as etapas da metodologia proposta,
com a finalidade de propiciar uma visão geral do trabalho.
Os

Capítulos 4 a 14 constituem a metodologia propriamente dita. Neles estão

relacionadas todas as informações empregadas, suas respectivas fontes, procedimentos para o
processamento e a integração dos dados mediante modelos teóricos desenvolvidos.
O Capítulo 15 apresenta e analisa os resultados obtidos pela aplicação da metodologia
na área teste.
Finalmente, o Capítulo 16 traz as conclusões e as recomendações referentes à
implementação da metodologia proposta.

1.4 – A ÁREA TESTE

Conforme mencionado anteriormente, a área teste escolhida para a aplicação da
metodologia foi o município de Porto Alegre (Figura 1.1), situado na porção leste do estado
do Rio Grande do Sul, à margem esquerda do lago conhecido como Rio Guaiba. O município,
com uma superfície aproximada de 477 km2, dividida entre o continente e inúmeras ilhas, tem
uma população de 1.286.251 habitantes (Menegat et al., 1998), concentrada principalmente
na zona centro-norte e ao longo do eixo central leste-oeste, pois na zona sul e o extremo norte
verificam-se baixas densidades populacionais (Bastos, 1991).
Geomorfologicamente, a região é formada pelo Escudo Cristalino Sul-rio-grandense e
por uma planície costeira interna. De acordo com Menegat & Haenack (1998), a área do
município de Porto Alegre é caracterizada pela existência de terras altas, terras baixas, pontas
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e enseadas, constituindo um relevo de morros isolados, com cristas, colinas, planícies,
terraços fluviais e lacustres, cordões arenosos, além de um arquipélago de ilhas que formam o
Delta do Rio Jacuí.
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A rede de drenagem no município, formada por 18 arroios principais e seus
respectivos afluentes, apresenta, nas terras altas, um padrão de drenagem dentrítico a
subdendrítico com média densidade, enquanto, nas terras baixas, onde ocorrem declividades
mais suaves, o padrão de drenagem muda para subparalelo com menor densidade (Menegat et
al. 1998b).
A vegetação natural atual, de acordo com Porto & Mello (1998), apresenta nas
encostas sombrias dos morros e onde ocorrem solos profundos, florestas com árvores de
grande porte e que lembram a Mata Atlântica, enquanto nas encostas com solos rasos
predominam florestas de mata baixa. A nordeste dos morros e nos topos, em colinas da região
leste ou ainda nas encostas sudeste de morros da região sul, é comum, segundo os autores, a
ocorrência de campos secos com espécies herbáceas e arbustivas. Na zonal sul do município e
nas ilhas do Delta do Jacuí, Porto & Mello (1998) descrevem a existência de gramíneas de
porte baixo, caracterizando os campos úmidos utilizados como alimento para o gado,
enquanto nas terras baixas junto aos cordões arenosos, florestas arenosas de restinga, com
árvores de pequeno porte com ramos tortuosos e espinhos. Finalmente, devem ser
consideradas ainda, segundo os autores, as florestas aluviais ou ciliares, ripárias ou ribeirinhas
existentes junto às margens dos grandes rios, lagos e nas ilhas do Delta do Jacuí, as espécies
flutuantes comuns nos corpos d’água e as plantas herbáceas nas margens lodosas dos rios,
lagos e deltas.
O clima, segundo Livi (1998) é considerado subtropical úmido, registrando
temperatura média superior a 22°C no mês mais quente e chuvas bem distribuidas ao longo do
ano. Segundo o autor, Porto Alegre localiza-se numa zona de transição climática em que as
massas de ar tropical marítimo, mais frequentes no verão, alternam-se com massas de ar polar
marítimo com maior ocorrência durante o inverno. Esse fato faz com que as quatro estações
do ano apresentem características bem definidas.
Geologicamente, o município de Porto Alegre, é constituído na sua maior parte por
rochas graníticas, sedimentos quartenários e, subordinadamente, rochas metamórficas.
As rochas graníticas e metamórficas fazem parte do Escudo Sul-riograndense e
abrangem cerca de 38% da área do município. São constituídas essencialmente por
granitóides com composições granodioríticas a sienograníticas, com amplas diversidades
texturais e estruturais. As rochas metamórficas, subordinadas na região, são caracterizadas
pela presença de gnaisses tonalíticos presentes como enclaves métricos em rochas de
composição granodiorítica. Nessa região ocorre relevo forte de morros e coxilhas e
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predominam solos residuais, isto é, solos formados in situ com origem na decomposição das
rochas por intemperismo químico ou transportados a curta distância.
Os sedimentos quartenários estão dispostos nas regiões de encostas dos morros
graníticos e nas planícies entre os mesmos, perfazendo aproximadamente 61% da área do
município. São interpretados como depósitos sedimentares, formados a partir das variações
eustáticas do nível do mar e, em geral, constituídos por depósitos de sistemas de lagunasbarreiras, onde esporadicamente são identificados depositos fluviais e de planície.
Subordinadamente, são encontrados ainda depósitos gerados por sistemas deltáicos, de leques
aluviais, bem como depósitos de aterros. Essas regiões são, portanto, caracterizadas pela
ocorrência predominante de solos transportados (Schneider, 1959). O restante, cerca de 1% do
município é constituído por áreas de aterro.
Finalmente, os solos encontrados no município de Porto Alegre são classificados sob o
ponto de vista da Pedologia, ciência que estuda os solos, como podzólico vermelho-amarelo,
litólicos, planossolo, glei húmico, solos aluviais e solos orgânicos. Nas terras altas, onde
predominam cristas, colinas e morros, destacam-se os solos não-hidromórficos como os
podzólicos e litólicos, enquanto nas terras baixas, constituídas por terraços lacustres e
fluviais, cordões arenosos e pelas ilhas do Delta do Jacuí verificam-se os solos hidromórficos
como os planossolos, solos glei e solos orgânicos.

Capítulo 2

MAPEAMENTO GEOTÉCNICO,
GEOPROCESSAMENTO E INTEGRAÇÃO DE DADOS

2.1 – O MAPA GEOTÉCNICO

2.1.1 Generalidades

Uma unidade geotécnica pode ser definida de acordo com Davison Dias (1995) como
uma região formada por perfis de solos cujo comportamento geotécnico frente ao uso e à
ocupação do solo apresenta um comportamento similar. Essas regiões territoriais
homogêneas, que tem por finalidade principal estabelecer diretrizes e orientações técnicas
para o uso e ocupação racional do solo, são representadas graficamente por meio de
documentos cartográficos denominados mapas geotécnicos.
Um mapa geotécnico, segundo a UNESCO (1976), é um tipo de mapa geológico que
fornece uma representação geral de todos aqueles componentes de um ambiente geológico de
significância para o planejamento do solo e para projetos, construções e manutenções, quando
aplicados à Engenharia Civil e de Minas. É, portanto, o produto resultante da atividade de
mapeamento geotécnico definida por Zuquette (1993) como “...um processo que tem por
finalidade básica levantar, avaliar e analisar os atributos que compõem o meio físico, sejam
geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos e outros.” Ainda segundo Zuquette (1993), um
mapa geotécnico é uma representação dos atributos do meio físico levantados, sem a
realização de análises interpretativas e sempre para escalas inferiores a 1:10.000.
Atualmente, conforme salienta Maciel Filho (1997), existem muitas maneiras de
apresentar um mapa geotécnico.
De acordo com Moretti (1989), esse mapa pode abrigar uma variedade muito ampla
de estudos relativos ao meio físico, envolvendo inclusive a sobreposição de aspectos
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metodológicos empregados em diversas áreas técnicas como a Mecânica dos Solos, a
Engenharia, a Geologia, a Pedologia, entre outras.
Para Maciel Filho (1989) um mapa geotécnico deve apresentar todas as informações
geológicas e geotécnicas já existentes sobre a área mapeada de uma maneira inteligível a uma
grande variedade de profissionais e à população em geral.
Pejon & Zuquete (1995b) consideram também a forma como as informações são
apresentadas no mapa geotécnico um dos aspectos de maior relevância na elaboração de um
mapa geotécnico, podendo inclusive determinar muitos dos procedimentos a serem adotados
no trabalho de mapeamento. Lembram os autores que é por intermédio dos documentos
gráficos e memoriais descritivos que ocorre a comunicação entre os profissionais que
efetuaram o trabalho e os usuários finais. Nesse sentido, De Mio & Gandolfi (1995) propõem,
por exemplo, o uso de tabelas interpretativas que permitem condensar um grande número de
informações, facilitando o entendimento do mapa final.
Já Barroso (1989) salienta a importância do mapa geotécnico como subsídio para a
elaboração de mapas ou cartas complementares como mapas de risco e aptidão do solo,
enquanto Cruz (1993) destaca, como subproduto da cartografia geotécnica, a confecção de
mapas de vulnerabilidade à contaminação de águas e riscos de deslizamentos, mapas de
inundação, colapso e risco sísmico, bem como mapas de suscetibilidade à erosão.
Maciel Filho (1997), por sua vez, destaca a importância do mapa geotécnico como
ferramenta indispensável à elaboração das cartas de recomendação do uso do solo, para
localização de novos loteamentos, para o mapeamento das áreas de risco e áreas de
prospecção de jazidas de materiais para a construção civil, para disposição de resíduos sólidos
e líquidos, para o projeto de fundações, para estudos envolvendo a geologia ambiental ou
ainda as cartas específicas como as que envolvem mapeamentos geológico-geotécnico em
encostas com favelas de alta densidade populacional
Por outro lado, o mapa geotécnico pode propiciar o conhecimento de possíveis
adversidades nos vários estágios de construção das obras de Engenharia.
Assim, o mapa geotécnico, surgido a partir da necessidade da representação dos solos
e da crosta de alteração terrestre, além de outros detalhes do meio físico (Maciel Filho, 1997)
pode visar a uma grande variedade de objetivos, empregando para isso metodologias diversas
e recebendo diferentes denominações (Cerri et al.,1995).
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Bitar et al. (1992) classificam os produtos resultantes do mapeamento geotécnico em
cartas geotécnicas convencionais, dirigidas, de suscetibilidade ou de risco geológico. As
cartas convencionais utilizam atributos do meio físico e parâmetros geológico-geotécnicos,
mas raramente consideram as interações desses fatores com o uso do solo. As cartas dirigidas
indicam as restrições e as potencialidades do meio físico em função de características
geológico-geotécnicas, estabelecendo diretrizes para a ocupação racional do solo. As cartas de
suscetibilidade representam a potencialidade da ocorrência de eventos geológicos naturais ou
provocados pelo homem em uma determinada região. E, finalmente, as cartas de risco
geológico expressam na forma de diferentes graus de risco a avaliação de danos potencial à
ocupação frente à ocorrência de fenômenos geológico naturais ou provocados pela ação
antrópica.
Zuquete (1987) em função do zoneamento geotécnico, divide as cartas geotécnicas em
dois grandes grupos: geral e específico. As cartas gerais apresentam uma combinação de
atributos independentemente da sua possível utilização, isto é, apenas definem zonas
homogêneas em função das características do meio físico.

As cartas de zoneamento

geotécnico específico, obtidas por meio da combinação de atributos, visam a um uso
específico, como por exemplo, a obtenção de material para construção, a elaboração de cartas
de risco e cartas para a disposição de rejeitos. As cartas geotécnicas gerais e específicas têm
aplicações às mais diversas condições do meio físico, podendo ser elaboradas em escalas
muito reduzidas, a nível de país, como demonstra o trabalho de Radbruch-hall et al. (1979),
até escalas da ordem de 1:50.000, indicadas ao planejamento regional (Pejon & Zuquete,
1995a).
Os chamados mapas geotécnicos regionais, de acordo Pejon & Zuquete (1995b),
constituem-se também ferramentas importantes para a identificação e apresentação dos dados
do meio físico visando o planejamento ambiental e o uso racional do solo. Esses autores
constataram a validade da realização de mapas geotécnicos na escala 1:100.000 para estudos
do meio físico voltado ao planejamento regional. Salientam ainda que os produtos
cartográficos nessa escala representam quase sempre uma transição entre escalas grandes e
pequenas.
Com referência a escala de mapeamento geotécnico, Maciel Filho (1997) aconselha o
uso de escalas 1:25.000 a 1:100.000 para mapas geotécnicos voltados à atividades de
planejamento da ocupação urbana e rural, salientando contudo a obrigatoriedade de
investigação geotécnica específica para cada obra a ser executada na região mapeada. Já De

12

Mio & Gandolfi (1995) consideram a escala de mapeamento, juntamente com a
disponibilidade de dados, os fatores decisivos para a precisão dos parâmetros geotécnicos
mapeados em cada tipo de terreno. Os autores salientam que “...muitas vêzes em grandes e
pequenas escalas, a avaliação do comportamento geotécnico global dos solos e rochas pode e
deve ser feita qualitativamente, priorizando atributos de fácil obtenção.” Em trabalhos
executados em escalas maiores (1:25.000 ou 1:10.000), segundo os mesmos autores, a
avaliação dos parâmetros e atributos geotécnicos podem ser realizados com maior precisão,
graças a realização de um número representativo de ensaios que proporcionam a obtenção de
parâmetros compatíveis com a aptidão a ser avaliada.
Conclui-se, portanto, que o mapa geotécnico assume hoje uma conceituação mais
abrangente, transformando-se num documento de grande utilidade para um considerável
número de aplicações. Dessa forma, a cartografia geotécnica, à medida em que engloba cada
vez mais aspectos multidisciplinares, pode ser entendida, como os procedimentos necessários
à obtenção e à representação gráfica de aspectos do meio físico baseados em estudos
geológicos, pedológicos, geomorfológicos e geotécnicos, visando o estabelecimento de
diretrizes para uso e ocupação do solo, estudos ambientais e projetos de Engenharia.

2.1.2 – Principais Metodologias para a Elaboração de Mapas Geotécnicos

Ao longo do tempo, diversas metodologias têm sido desenvolvidas para a realização
de mapas geotécnicos, fazendo com que esses trabalhos apresentem características muito
distintas tanto nos procedimentos adotados quanto na forma de representação dos resultados.
Normalmente, o produto final é constituído por um ou mais mapas que procuram representar
as condições oferecidas pelo meio físico em função do objetivo do estudo e que, em geral,
conforme mencionam Pejon & Zuquette (1995b), resultam da superposição ou da
hierarquização de fatores. No primeiro caso, as unidades homogêneas sob o ponto de vista
geotécnico são definidas a partir de mapas do meio físico (Coelho, 1980), constituindo-se no
somatório das informações existentes nas unidades originais com igual peso e, por isso,
tornando o método apropriado para a aplicação por meio de técnicas computacionais (Pejon &
Zuquette, 1995b). No método da hierarquização de fatores as unidades de zoneamento são
estabelecidas em função de uma sequência hierárquica com base em atributos relacionados às
características do terreno. Para tanto, são utilizados diferentes pesos em função da maior ou
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menor importância de cada atributo analisado. Hoje, com o avanço das técnicas de
geoprocessamento, esse método pode ser também facilmente implementado no computador.
Historicamente, no entanto, podemos considerar que os primeiros trabalhos de
mapeamento geotécnico foram realizados no início desse século, por Langen, com o objetivo
de subsidiar obras de Engenharia Civil como a execução de fundações, atividades extrativas
para a obtenção de materiais de construção e mapeamento de áreas sujeitas à inundação. Um
maior desenvolvimento da técnica de mapeamento geotécnico, contudo, verificou-se a partir
dos anos cinquenta, especialmente nos países da Europa Oriental (Maciel Filho, 1997).
Na década de 1970, o francês Sanejouand, no tratado denominado “La Cartographie
Géotéchnique en France” propôs para a atividade de mapeamento geotécnico a elaboração
das cartas de fatores e das cartas de aptidão. As primeiras cartas dizem respeito à
hidrogeologia, ao substrato rochoso, aos materiais de cobertura e à geomorfologia, isto é,
fatores que estão relacionados ao meio físico e que são de relevante importância para o
estudo geotécnico de uma determinada área. As cartas de aptidão, por sua vêz, referem-se às
fundações, aos materiais de construção e à escavabilidade, retratando a integração de vários
parâmetros do meio físico com vistas à uma utilização especifica.
Ainda na mesma década, nos Estados Unidos, Mathewson e Font (1974) classificaram
os mapas geotécnicos em quatro tipos: os mapas de observação, com subsídios técnicos
básicos; os mapas de Engenharia, com informações específicas para uso por técnicos
especializados; os mapas interpretativos, destinados ao usuário não especializado e os mapas
de planejamento, voltados ao usuário final, como planejador do uso do solo, o empreiteiro e o
público em geral. Na Inglaterra, os mapas geotécnicos passaram a apresentar resultados
numéricos como os trabalhos de Dearman e Fookes (1974) voltados à Engenharia Civil.
Hoje, os mapas geotécnicos são produzidos por meio de diferentes metodologias. Na
Espanha, observa-se quatro tipos de mapas geotécnicos em função da escala empregada: o
mapa geotécnico geral (escala 1:200.000), o básico (escala 1:25.000), o seletivo (1:5.000) e
finalmente o mapa específico ( escala 1:2000). Na Austrália o método utilizado baseia-se em
atributos. No Uruguai, podemos citar como exemplo, o trabalho de Goso et al. (1993) que
apresenta uma metodologia para a elaboração da Carta Geotécnica da Área Experimental
“Carrasco-Punta Gorda”, visando posteriormente a realização da Carta Geotécnica da Região
Metropolitana de Montevidéo e em seguida de todo o país. Os parâmetros com maior ênfase
são aqueles vinculados à realização de obras de Engenharia e uso do solo como: aptidão para
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fundação, escavabilidade, potencial de expansão, recalques, permeabilidade e profundidade de
lençóis freáticos.
No Brasil, a utilização de mapas geotécnicos como ferramenta ao planejamento do uso
do solo tomou grande impulso no final dos anos oitenta (Cerri et al.,1995). Devido ao clima
praticamente tropical e subtropical, que faz com que o solo apresente espessas camadas,
observa-se em nosso país uma grande diversidade de perfis de solos, tornando ainda mais
relevante os esforços destinados à identificação de unidades geotécnicas (somente no Rio
Grande do Sul, de acordo com Davison Dias & Milititsky (1994), podem ser encontrados
quase todos os tipos de rochas como basalto, riolito, granito, arenito, siltito, argilito, etc..., que
sob ação de diferentes processos pedogenéticos, originam inúmeros perfis de solos). Assim,
os procedimentos metodológicos empregados para a elaboração de mapas geotécnicos no
Brasil resultam da assimilação de uma vasta experiência realizada nos países desenvolvidos
(Souza & Gandolfi, 1993), adaptadas para as condições do nosso meio físico. As
metodologias desenvolvidas aqui utilizam-se do cruzamento de informações existentes em
mapas geológicos, pedológicos e geomorfológicos e das características de comportamento
desses solos diante das solicitações impostas a eles (Moretti, 1989). Dessa forma, as cartas
geotécnicas acabam sendo fortemente condicionadas pelo tipo, qualidade e quantidade das
informações disponíveis sobre o meio físico (Moretti,1989). O produto final, no entanto, na
sua maioria é constituído por cartas de aptidão e apresenta caráter qualitativo.
Podemos citar inicialmente como um dos exemplos, realizados em nosso país, de
integração de informações geológicas e pedológicas com a finalidade de estabelecer aspectos
condicionantes para o uso racional do solo, a metodologia de mapeamento geotécnico
utilizada por Barroso (1989) para o munícipio do Rio de Janeiro, RJ. Nesse trabalho, o autor
destacou a importância do emprego de escalas variáveis em função dos objetivos a alcançar e
dos aspectos do meio físico estudados. Salientou ainda que nas áreas de baixada os
levantamentos pedológicos demonstraram-se plenamente adequados para a definição das
unidades geotécnicas, enquanto para as áreas elevadas a base fundamental foram os perfis de
solo, que evidenciaram a presença ou não de todos os horizontes de solo.
Integrando também dados do meio físico, mas em especial informações geológicas e
geomorfológicas, Anjos et al. (1993) elaboraram o mapa geotécnico da cidade de Maceió-AL,
identificando e mapeando os solos residuais, orgânicos, aluviais, eólicos e marinhos. As
unidades geotécnicas, nesse caso, foram definidas a partir do cruzamento das unidades
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geológicas e formas de relevo existentes. Para cada unidade geotécnica os autores
recomendaram o tipo mais apropriado de uso e ocupação do solo.
Faral et al. (1993), por sua vez, apresentaram uma metodologia para estudo do meio
físico com vistas ao desenvolvimento urbano utilizando a combinação de mapas geológicos,
morfopedológicos, de suscetibilidade à erosão, de isodeclividade e uso e ocupação do solo. A
metodologia foi aplicada na elaboração da carta geotécnica da área urbana e periurbana de
Bauru/SP. O principal aspecto técnico considerado na definição das unidades geotécnicas foi
a suscetibilidade à erosão, tendo em vistas a ocorrência de intensos processos erosivos na área
estudada. O trabalho mostrou também as potencialidades e as limitações para a ocupação
urbana.
A interação meio físico/ocupação urbana é também considerada como uma relação
fundamental a ser compreendida e cartografada nos mapas geotécnicos produzidos pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). A delimitação de unidades homogêneas nesse caso
é baseada nesses fatores, não considerando, portanto, o meio físico isoladamente (Farah et
al., 1993).
Por outro lado, Maciel Filho (1989) utilizou para o mapeamento geotécnico do
município de Santa Maria (RS), uma representação gráfica em várias cartas, com dados
geotécnicos expostos de uma forma acessível a engenheiros, urbanistas, loteadores e
administradores municipais. A metodologia utilizada estabelece a realização das cartas
geomorfológica, hidrogeológica, das unidades geotécnicas e de zoneamento dos
condicionantes à ocupação.
Já Coutinho (1989), propôs a elaboração de um mapa de perfis geotécnicos, visando a
elaboração de mapas de aptidão e elaboração da carta geotécnica em Recife (PE). Nesse caso,
os perfis foram estimados a partir dos resultados de sondagens de simples reconhecimento
obtidos em diversas empresas especializadas.
Ainda para Recife (PE), Gusmão Filho (1995) apresentou um quadro geral do
ambiente físico da cidade e mostrou como a cartografia geotécnica pode contribuir para a
solução dos inúmeros problemas existentes, principalmente quanto aos deslizamentos durante
o inverno. A metodologia utilizada na carta geotécnica abrangeu os problemas reais e
potenciais oriundos da interação entre a urbanização e o meio físico.
Pejon & Zuquete (1995b) definiram alguns atributos que devem ser considerados no
mapeamento regional, em especial na escala 1:100.000. Descreveram também os
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procedimentos para organizar as informações coletadas em mapas ou cartas básicas ou ainda
nas cartas denominadas interpretativas.
Mais recentemente, para o levantamento preliminar de unidades do meio físico com
vistas ao mapeamento geotécnico tem sido adaptada para o nosso país a “técnica de avaliação
do terreno”. Essa técnica consiste basicamente na identificação, a partir de fotografias aéreas e
de trabalhos de campo, de unidade cada vez menores na área de estudo que apresentem
uniformidade em função das feições de relevo (landforms). Posteriormente, essas unidades
homogêneas são associadas aos materiais inconsolidados e à litologia existente. Como
resultados são gerados o mapa de landforms e o mapa de condições geotécnicas gerais onde
são representadas as unidades geotécnicas estimadas. O procedimento detalhado sobre a
aplicação da técnica de avaliação do terreno na elaboração de mapas geotécnicos podemos
encontrar em Lollo (1996).
Cabe, no entanto, citar como exemplo de aplicação desse método, no Brasil, os
trabalhos desenvolvidos por Lollo & Zuquette (1996), Nishiyama & Zuquete (1996) e
Zuquette & Pejon (1996). No primeiro caso, os autores testaram a referida metodologia na
quadrícula de Campinas, SP, na escala 1:250.000, e obtiveram excelente correspondência com
os resultados de outros trabalhos de cartografia geotécnica realizados na

mesma área.

Nishiyama & Zuquete (1996) escolheram como área de estudo o município de Uberlândia
(MG), onde procuraram estabelecer uma relação entre as formas de relevo e materiais
inconsolidados residuais e retrabalhados. Constataram, no entanto, um número muito maior
na ocorrência de tipos de materiais inconsolidados do que as unidades do substrato rochoso.
Verificaram também que os materiais inconsolidados não apresentavam uma relação de
gênese direta ou indireta com a litologia existente na área, dificultando inicialmente a
delimitação das unidades homogêneas a partir da fotointerpretação e trabalhos de campo.
Provavelmente, segundo os autores, a não correspondência esperada entre os materiais
inconsolidados e o substrato geológico resultou da escala utilizada no trabalho (1:100.000).
Por esse motivo, a técnica de avaliação do terreno passou a ser aplicada em dois níveis
hierárquicos (sistema e unidades de relevo) juntamente com uma avaliação em termos de
processos geológicos, geomorfológico, pedológico, hidrológicos e hidrogeológicos atuantes.
Zuquette & Pejon (1996) utilizaram os critérios de avaliação do terreno por meio da
análise de landforms para a realização da carta de zoneamento geotécnico geral da região de
Franca (SP), obtendo bons resultados na indentificação de zonas com características
geotécnicas e ambientais mais adequadas para a expansão da área urbana da cidade. No
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entanto, os autores concluíram que a eficácia da técnica da avaliação do terreno pela análise
de landforms em regiões de clima tropical com a finalidade de realizar o zoneamento do meio
físico para trabalhos de Engenharia precisa ser melhor comprovada.
Ainda com referência ao estudo das formas de relevo (landforms), Saraiva (1995)
utilizou a metodologia proposta por Zuquette (1993) para mapeamento geotécnico,
executando a compartimentação dos terrenos da Folha de Socorro (SP), na escala 1:50.000.
Uma série de cartas interpretativas foram elaboradas a partir da análise de atributos
estabelecidos em função da peculiaridades dos solos tropicais. Collares & Lorandi (1995)
aplicaram a mesma técnica, de acordo com os preceitos de Zuquette (1991), para a
compartimentação geotécnica da região de Bragança Paulista (SP). Nesse caso, os atributos
que auxiliaram na demarcação dos landforms foram as formas geométricas representativas da
geomorfologia, a ausência de manto de intemperismo, declividade, densidade e formato dos
canais de drenagem, grau de dissecação do relevo e vegetação. Finalmente, um outro enfoque
para a abordagem de tipos de terrenos é fornecida por Yoshinaga et al. (1995). Nesse
trabalho, realizado para planejamento ambiental do município de Campinas (SP), foi
elaborado um mapa síntese na escala 1:50.000 a partir de informações sobre o relevo. Os tipos
de terrenos foram determinados pela presença de formas, tipos e padrão de distribuição dos
solos e processos superficiais uniformes. Foram delimitadas também áreas com fragilidades
(processos erosivos, enchentes e presença de matacões) ou potencialidades acentuadas (bens
minerais ou águas subterrâneas) e estabelecidas recomendações de uso do solo.
Uma revisão detalhada de outras experiências e metodologias para o mapeamento
geotécnico no Brasil e no exterior podemos encontrar em Zuquette (1987, 1993), Maciel Filho
(1989, 1997), Saraiva (1995) e Zuquette & Nakazawa (1998). Entretanto, de acordo com
Maciel Filho (1989), ainda não existe consenso na metodologia a utilizar para a realização de
um mapa geotécnico. Os procedimentos, conforme recomendam Coelho (1980) e Moretti
(1989), devem ser estabelecidos para cada região a ser estudada em função das características
próprias do meio físico, dos dados disponíveis, da finalidade do mapeamento, da escala do
trabalho e dos aspectos econômicos. Da mesma forma, De Mio & Gandolfi (1995) lembram
que dificilmente uma sistemática para a execução de cartografia geotécnica poderá ser
aplicada fora da região para a qual foi desenvolvida sem que sejam necessarias adaptações e
mudanças significativas no seu arcabouço. É importante salientar, contudo, que graças aos
esforços empregados por pesquisadores da área de Geotecnia para a definição de
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um “método brasileiro de fazer a cartografia geotécnica” (Souza & Gandolfi, 1993), podemos
considerar que atualmente em nosso país destacam-se duas propostas metodológicas para a
elaboração de mapas geotécnicos: a metodologia desenvolvida pela Escola de Engenharia de
São Carlos/USP, também conhecida como Metodologia Zuquette e a sistemática utilizada no
sul do país, desenvolvida por Davison Dias (1995) na Escola de Engenharia da UFRGS.
A metodologia proposta por Zuquette (1987) está baseada na definição de atributos
que são qualidades pertinentes aos componentes do meio físico e utilizados para caracterizálo, como tipo e espessura de materiais (inconsolidado ou rochoso), profundidade do lençol
freático, declividade, permeabilidade e drenagem, áreas de inundação e forma e comprimento
das encostas, todos parâmetros relacionados com fatores de ocupação. A definição e a escolha
desses atributos, de acordo com Pejon & Zuquete (1995) está relacionada à finalidade e à
escala do trabalho, dependendo delas a eficiência e a qualidade do mapeamento. A definição
dos atributos, de acordo com Zuquette (1987), constituí uma das tarefas mais complexas na
identificação correta das unidades de terreno homogêneas.
A metodologia Zuquete envolve etapas de levantamento e análise de informações
existentes sobre a área estudada, reconhecimento de atributos e identificação das unidades
homogêneas. Utiliza mapas topográficos, geomorfológicos, fotografias aéreas e dados obtidos
em sondagens a partir dos quais é elaborado um mapa preliminar de unidades homogêneas.
Informações obtidas em investigações superficiais, como características dos solos e rochas,
são complementadas por meio de dados de sondagens, perfurações de poços, trincheiras ou
penetrômetros alternativos e ensaios de laboratório. Cabe destacar no entanto, o custo elevado
de amostragem e dos ensaios para obtenção de propriedades como permeabilidade,
compressibilidade, expansibilidade e resistência do solo. Uma relação completa dos tipos de
atributos e fatores de ocupação utilizados na metodologia da USP podemos encontrar, por
exemplo, em Zuquette (1987, 1993). A seguir, estão exemplificados alguns trabalhos
realizados em nosso país com base na metodologia Zuquette:
- a carta de erodibilidade da Folha de Cosmópolis (SP) baseada em atributos relativos
à suscetibilidade à erosão, geomorfologia e uso e ocupação do solo (Gruber & Rodrigues,
1995);
- a carta geotécnica da região de Mogi-Guaçu (SP), elaborada por De Mio & Gandolfi
(1995). Nesse trabalho onde são empregadas também as orientações metodológicas propostas
por Finlayson (1982), o material de cobertura é o elemento geotécnico básico considerado;
- a caracterização geotécnica de materiais inconsolidados na porção nordeste do
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município de Campina (SP), na escala 1:25.000, realizada por Costa & Gandolfi (1996);
- a elaboração de um mapa geotécnico para o bairro de Águas Claras, Tabatinga (DF),
apresentado por Romão & Souza (1996).
A metodologia proposta por Davison Dias (1995) e utilizada como base para o mapa
geotécnico realizado nesta tese tem origem nos estudos efetuados por Davison Dias (1984,
1987) para fundações de linhas de transmissão. Seus principais procedimentos estão descritos
a seguir.

2.1.3 – A Metodologia para Mapeamento Geotécnico da UFRGS

A metodologia para mapeamento geotécnico desenvolvida pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul - UFRGS, é destinada ao mapeamento de grandes áreas, realizada no
escritório e comprovada com estudos de campo. Tem como produto final um único
documento cartográfico com a estimativa de unidades homogêneas sob o ponto de vista
geotécnico.
As unidades geotécnicas são estimadas pela sobreposição dos mapas pedológicos e
geológicos existentes e identificadas através da simbologia “XYZxyz”, onde as letras
maiúsculas correspondem à classificação pedológica do perfil, enquanto as letras minúsculas
xyz representam a geologia, caracterizando os horizontes C, RA e R (Figura 2.1).

Unidade
Geotécnica

Classificação geológica
(Horizontes C, RA e R)

XYZxyz
Classificação pedológica dos
horizontes superficiais
(Horizontes A e B)
Exemplo: PVg1
PV - podzólico vermelho-amarelo
g1 - monzogranito porfirítico cinzento

Figura 2.1 - Simbologia para a identificação das unidades geotécnicas (Davison Dias, 1995).
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Após estimadas as unidades geotécnicas e os horizontes de solos é procedida a retirada
de amostras dos diversos horizontes que constituem os diferentes perfis de solo para ensaios
de laboratório. É previsto também a realização de ensaios de campos simplificados para o
conhecimento do comportamento geomecânico do vários perfis de solos. O mapa geotécnico
é acompanhado de uma descrição dos perfis típicos existentes nas unidades, facilitando ao
usuário uma estimativa do tipo de material a ser encontrado em cada unidade.
A metodologia estabelece também a identificação dos perfis por meio da mesma
simbologia XYZxyz proposta para as unidades geotécnicas. Nesse caso, as letras maiúsculas
XYZ caracterizam os horizontes superficiais do perfil e as letras minúsculas xyz identificam
os horizontes C, RA e R com base nas informações fornecidas pela geologia.
Considerando ainda a complexidade de um perfil, informações adicionais referentes
aos horizontes podem auxiliar na definição dos universos de solos envolvidos. Nesse sentido,
Davison Dias (1995) propõem o uso conjunto das características empregadas na agronomia
(Klampt, 1989), parâmetros geotécnicos e outros aspectos relevantes do meio físico como
relevo, declividades, vegetação ou outra particularidade relevante.
É importante destacar, na sistemática da UFRGS, a não consideração apenas dos
horizontes superficiais, geralmente estudados pela pedologia, como podemos encontrar, por
exemplo, nos levantamentos de solos realizados pela EMBRAPA e RADAMBRASIL, mas
também a caracterização dos horizontes C e RA. O conhecimento desses horizontes residuais
é de grande importância para obras de Engenharia. Trata-se de uma camada sub-superficial
típica de regiões tropicais e subtropicais, que além de apresentar grande espessura, guarda
também a estrutura da rocha de origem, denominando-se solo saprolítico (Davison Dias,
1989).
Assim, podemos destacar entre os benefícios da metodologia da UFRGS a utilização
de levantamentos existentes sobre a região e realizados por áreas conexas à Geotecnia como a
Pedologia e a Geologia. Por meio da pedologia são caracterizados os materiais superficiais,
enquanto a geologia identifica os horizontes mais profundos. Por outro lado, as unidades
geotécnicas estimadas pela superposição dessas informações, propiciam uma delimitação
mais específica dos horizontes dos solos que não seria possível somente a partir de estudos
pedológicos ou geológicos aplicados isoladamente.
A metodologia da UFRGS tem sido utilizada, principalmente no sul do país, conforme
demostram os seguintes trabalhos:
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- Bastos & Alves (1996) realizaram o mapeamento geotécnico da planície costeira sul
do Rio Grande do Sul, em escala 1.1000.000, com a finalidade de fornecer subsídios ao
macroplanejamento do uso e ocupação regional, para projetos de obras de Engenharia
(projetos de urbanização, barragens, estradas, transmissão de energia) e para avaliação de
impactos ambientais gerados pelas mesmas;
- Santos et al. (1996) elaboraram o mapa geotécnico e procederam a avaliação do
comportamento mecâncio dos solos de Florianópolis (SC) com o objetivo de estabelecer
diretrizes para ocupação do solo e a orientação para soluções de problemas geotécnicos em
obras de Engenharia de baixo custo;
- Davison Dias et al. (1996) executaram o mapeamento geotécnico da região
metropolitana de Porto Alegre (RS), com vistas ao planejamento do uso e ocupação do solo
frente à urbanização;
- Bastos (1991) realizou o mapeamento e a caracterização geomecânica dos solos
oriundos dos granitos, gnaisses e migmatitos de Porto Alegre (RS), identificando e
caracterizando as unidades geotécnicas formadas por associações de solos com características
fisico-morfológicas e origem semelhantes;
- Davison Dias et al. (1996), procederam o mapeamento das unidades geotécnicas da
Bacia do Itacorubi, Florianópolis (SC), com a finalidade de fornecer um diagnóstico
preliminar sob o ponto de vistas de obras de Engenharia e do fenômeno de ocupação urbana.
O trabalho apresentou também um levantamento dos problemas decorrentes da má utilização
do solo em cada unidade geotécnica estimada.
Podemos acrescentar ainda, como exemplos de aplicação da metodologia da UFRGS,
o estudo realizado por Orlandini (1991) para os municípios de Novo Hamburgo (RS) e
Campo Bom(RS), o mapa de estimativa das unidades geotécnicas do norte do Rio Grande do
Sul elaborado por Davison Dias & Milititsky (1994), o estudo geotécnico da formação
Rosário do Sul, desenvolvido por Pinheiro (1991) e a estimativa das unidades geotécnicas da
região metropolitana de Porto Alegre (RS) realizado por Jungblut (1993) com a finalidade de
identificar os locais apropriados para o estudo de jazidas de solo para aplicação em
construções de baixo custo.
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2.2 - A FERRAMENTA BÁSICA GEOPROCESSAMENTO

2.2.1 – Conceitos Básicos

Geoprocessamento é o conjunto de tecnologias capazes de realizar a coleta, o
processamento e a manipulação de informações espaciais, seus cruzamentos, análises e
produtos. A obtenção de dados pode ser realizada por meio de técnicas de sensoriamento
remoto orbital ou sub-orbital, cadastramentos urbanos ou rurais, mapas temáticos ou
levantamentos topográficos. O armazenamento, o processamento e a manipulação das
informações georreferenciadas, isto é, aquelas que possuem como um de seus atributos a
localização geográfica (Silva, 1988), são operações que podem ser procedidas no computador
por meio de Sistemas CAD (Computer Aided Design), Sistemas de Processamento de
Imagens Digitais e Sistemas de Informações Geográficas (SIGs).
Segundo Rodrigues (1993), o termo geoprocessamento, engloba vários sistemas que
tratam diferentemente as informações espaciais, como os Sistemas de Digitalização, Sistemas
de Conversão de Dados, Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), Sistemas de
Modelagem Digital do Terreno (MDT) e os Sistemas de Processamento e Classificação
Digital de Imagens.
Os Sistemas de Digitalização normalmente são empregados para armazenar mapas
analógicos na forma digital. Podem ser realizados via teclado, mouse ou mesa digitalizadora,
utilizando programas como CAD (Computer Aided Design) ou funções disponíveis nos
próprios Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). A conversão das informações
analógicas para o formato digital pode ainda ser executada pelo processo de rasterização via
scanners. Esse último procedimento otimiza o tempo da passagem dos dados para o
computador, no entanto, apresenta algumas dificuldades na individualização de entidades no
desenho por meio do processo de vetorização, que transforma linhas de imagens em vetores
capazes de ser manipulados pelos CADs ou SIGs (Crósta & Guimarães Filho, 1994).
Normalmente, a passagem dos dados existentes no papel para o formato eletrônico é uma das
etapas do geoprocessamento mais demoradas e que envolve a maior quantia de recursos
financeiros, principalmente por ocasião da implantação inicial de um SIG (Thomas, 1996).
Os Sistemas de Conversão têm por finalidade viabilizar a exportação e importação de
arquivos entre programas que utilizam diferentes formatos de dados.

23

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), sob o ponto de vista de um
software, podem ser considerados como um conjunto automatizado de funções, num ambiente
computacional, que permitem armazenar, recuperar, combinar, analisar e exibir dados em uma
base georreferenciada (Arnonoff, 1991; Burrough, 1986; Star & Estes, 1990).
Numa abordagem mais abrangente, de acordo com Teixeira et al. (1995), os SIGs
englobam o “conjunto de programas, equipamentos, metodologias, dados e pessoas
(usuários), perfeitamente integrados, de forma a tornar possível a coleta, o armazenamento, o
processamento e a análise de dados georreferenciados, bem como a produção de informação
derivada de sua aplicação”. Essa visão mais ampla, segundo Rodrigues (1993), destaca a
importância da base de dados e dos aspectos organizacionais relativos a sua implantação. De
qualquer forma, entre os principais objetivos de um SIG, devem ser ressaltados:
a) integração numa única base de dados de informações distribuidas espacialmente oriundas
de mapas temáticos, cadastro urbano e rural, imagens de satélite, modelos digitais do terreno
(MDT), dados censitários entre outros;
b) cruzamento das informações existentes no sistema, por meio do uso de algorítmos de
manipulação, gerando mapeamentos derivados, segundo modelos pré-estabelecidos;
c) realização de consultas, saídas gráficas e visualização do conteúdo da base de dados
geocodificados.
As figuras 2.2 e 2.3 apresentam, respectivamente, os constituintes do hardware e os
módulos técnicos básicos que integram um Sistema de Informações Geográficas (SIG).

UNIDADE DE DISCO

UNIDADE DIGITALIZADORA

UCP

TRAÇADOR GRÁFICO

UNIDADE DE VISUALIZAÇÃO

Fig. 2.2 - Principais componentes do hardware de um SIG (adaptado de Burrough, 1986).
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ENTRADA DE DADOS

BASE GEOGRÁFICA DE DADOS
ENTRADA DE QUESTÕES

Armazenamento e
gerenciamentos de dados

VISUALIZAÇÃO E RELATÓRIOS

TRANSFORMAÇÃO

Figura 2.3 - Principais componentes do software de um SIG (Burrough, 1986).
Os Sistemas de Modelagem Digital do Terreno (MDT) referem-se à representação
numérica do relevo de uma superperfície no computador por meio das cotas ou das altitudes.
Os modelos são gerados a partir de um conjunto de vetores (x, y, z), onde as componentes x e
y estão relacionadas às posições de amostragem na superfície e a componente z ao atributo
cota ou altitude associado a (x,y). Podem também representar outros atributos como
temperatura, teor mineral de um solo, etc... A Modelagem Digital do Terreno (MDT), também
denominada Modelagem Numérica do Terreno (MNT), permite a geração do modelo
tridimensional do terreno com o auxílio de técnicas de interpolação a partir de dados não
regularmente distribuidos, a geração de mapas de contorno (isolinhas), a confecção
automática de mapas de declividades (módulo da declividade) e de aspecto (direção da
declividade), a visualização da cena em três dimensões, o cálculo de volumes e a elaboração
de cortes transversais para análise de perfis. Todas esses recursos decorrentes da MDT faz
com que essa ferramenta apresente amplas possibilidades de aplicações em Engenharia
(Aronoff, 1991).
Os Sistemas de Processamento de Imagens Digitais têm como finalidade destacar
determinadas informações espectrais e melhorar o aspecto visual de uma imagem digital,
facilitando o processo de interpretação visual. Utilizam funções matemáticas, alterando os
números ou contadores digitais de uma imagem. Por último, os Sistemas de Classificação
Digital constituem-se no uso de algorítmos capazes de reconhecer pixels espectralmente
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similares de uma imagem digital. Assim, cada pixel é associado a um rótulo ou tema,
identificando as diversas classes ou tipos de cobertura da superfície terrestre. O resultado da

classificação digital é uma imagem temática com distribuição geográfica de um ou mais
temas como por exemplo, mancha urbana, tipo de vegetação, tipo de solo, etc... (Valente,
1995).
Os procedimentos que envolvem a aplicação dos diferentes sistemas de
geoprocessamento utilizados nesta tese estão descritos em cada etapa da metodologia
proposta.

2.2.2 - O armazenamento dos dados num SIG

Os dados geográficos, normalmente, procedem de uma grande variedade de fontes,
necessitando de diferentes formas de representação para serem armazenados no computador.
Há praticamente dois modos de representação de dados espaciais utilizados em
geoprocessamento, especialmente num Sistema de Informações Geográficas (SIG), sistema
empregado neste trabalho para a integração das informações: o formato vetorial e o formato
raster (Figura 2.4).
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O formato vetorial resulta em geral da digitalização de mapas, embora possa também
ser resultante da rasterização e posterior vetorização das informações analógicas. Consiste em
geral em uma lista de coordenadas bidimensionais que delimitam regiões temáticas ou
representam redes.
O formato raster ou varredura consiste num conjunto de células localizadas em
coordenadas contíguas, implementadas como uma matriz bidimensional (2D). Cada elemento
de imagem, denominado célula ou pixel, é referenciada por índices de linha ou de coluna e
contém um número representado o tipo ou valor do atributo mapeado. Os valores de cada
pixel estão limitados usualmente no intervalo de 0 a 255.
Os dados não-espaciais são geralmente armazenados em tabelas de um banco de
dados. Atualmente, o uso de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), tem
permitido bases de dados espaciais cada vez maiores e facilitado a interligação do banco de
dados com o Sistema de Informações Geográficas (Câmara, 1994).
Num SIG, os dados espaciais quer no formato raster, quer no formato vetorial, são
armazenados na forma de camadas ou layers (Figura 2.5), denominados planos de
informações (PIs), e que contém, de modo georreferenciado, todos os dados referentes a um
determinado tema.
Em analogia com a cartografia convencional, um plano de informação (PI) ou layer
corresponde a um overlay, onde cada componente de uma carta é armazenado separadamente
como um conjunto de dados georreferenciados (Fegueiras & Câmara, 1993). A representação
dos dados espaciais na forma de planos de informações (PIs) facilita a execução de um dos
mais poderosos recursos de um SIG, ou seja, o cruzamento ou a superposição das informações
armazenadas na base de dados, representado também na figura 2.5.
Os planos de informações (PIs) podem ser classificados em categorias (Tabela 2.1) em
função dos diferentes formatos e topologias em que se encontram as informações geográficas.
Uma categoria engloba todos os tipos de dados com a mesma representação e tratamento por
um SIG. Os PIs de categoria temática apresentam informações planimétricas, objetos
definidos no espaço bidimensional e agrupados por temas ou classes. Os PIs de categoria
modelo digital do terreno (MDT), além de uma descrição geométrica no espaço (x,y), contém
um atributo representado pelo eixo z (cota). E, finalmente, os PIs referentes à categoria
imagem referem-se às imagens não temáticas como por exemplo as obtidas por meio de
técnicas de sensoriamento remoto.
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Rede de Drenagem

Topografia

Infraestrutura

Tipo

Uso

o

o

o
o

o

de Solo

do Solo

Registro
de todos
os Pls
em um sistema de coordenadas

o

o

Y.

x
Descrição da superficie do terreno
segundo as informações de todos
os PIs

Figura 2.5 - Conceito de planos de informações num SIG. O mundo real é representado por
meio de uma série de camadas ou layers que retratam separadamente um
aspecto particular da realidade (adaptado de Sistemas de Información
Geográfica en Ia FAO,1989 e Burrough,1986).

Tabela 2.1 - Categorias dos Planos de Informações.
CATEGORIA

PLANODEINFORMAÇAo

Unidades de solos, unidades litológicas, sistema
Temática

viário,

rede

de

drenagem,

vegetação.
MDT
Imagem

Malha altimétrica.
Imagens orbitais, aerofotografias.

uso

do

solo,
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2.2.3 – Geoprocessamento Aplicado à Geotecnica

Na medida em que os diferentes sistemas de geoprocessamento manipulam
informações espacialmente referenciadas, constituem-se em ferramentas eficientes para todas
as aplicações que se utilizam de mapas. Portanto, todas as atividades que envolvam coleta de
dados sobre a superfície da Terra, como por exemplo, o mapeamento geotécnico, podem ser
beneficiadas por sistemas dessa natureza.
Nesse sentido, podemos lembrar Souza & Gandolfi (1993), que destacaram como uma
das vantagens do uso de técnicas de geoprocessamento em estudos geotécnicos, a
possibilidade de armazenar, na forma de overlays, sobre uma única base cartográfica e uma
mesma escala, informações existentes em escalas diferentes. Os autores descreveram também
a validade do emprego de Modelagem Digital do Terreno (MDT), obtida a partir de dados
topográficos, na cartografia geotécnica, na medida em que permite a obtenção de perfis,
imagens sintéticas e informações derivadas como declividade e aspecto.
Vieira & Kurkdjian (1993) integraram com o uso de Sistemas de Informações
Geográficas (SIGs), dados geotécnicos e informações sobre a expansão urbana para o
município de Ubatuba, situado no litoral norte paulista, com a finalidade de estabelecer
critérios de ocupação urbana. O trabalho resultou num produto cartográfico indicativo dos
tipos de restrições ao uso urbano.
Já Calijuri & Rios (1994) utilizaram SIG na geotecnica ambiental. No trabalho, os
autores destacaram a importância da fragmentação do meio físico nos estudos geotécnicos
com enfoque ambiental e sugeriram o uso dos SIGs como ferramenta para a integração dessas
informações que, geralmente, caracterizam grandes e complexos volumes de dados.
Para Taracievicz et al. (1994) a disponibilização de informações geotécnicas e o seu
cruzamento com os demais elementos físico-cadastrais numa base gráfica digital contribui
para o planejamento da ocupação do solo e sub-solo, racionalizando o uso das áreas para fins
de exploração mineral ou para estudos de prevenção de riscos ambientais.
Ramalho et al. (1994) apresentaram uma proposta metodológica para elaboração de
mapeamento geotécnico de Viçosa (MG) empregando SIG. Para determinação do grau de
risco a deslizamentos e erosão, a metodologia emprega declividades geradas no computador a
partir do Modelo Digital do Terreno (MDT).
IPT (1994) utilizou técnicas de geoprocessamento para a elaboração da carta
geotécnica do Estado de São Paulo. Segundo Celestino & Diniz (1998) esse trabalho foi a
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primeira experiência que reuniu no formato digital e georreferenciado dados geotécnicos
abrangendo praticamente todo aquele estado.
Amaral et al. (1995) utilizam SIG no gerenciamento de áreas de risco de
escorregamento no Rio de Janeiro (RJ), visando a redução de acidentes naturais. Segundo os
autores, por meio do SIG, tornou-se possível acessar e atualizar um mapa de suscetibilidade a
escorregamento, conhecendo o histórico de escorregamento e de obras de contenção em
qualquer ponto da cidade.
Lopez et al. (1995) utilizaram o Sistema Geográfico de Informações (SGI) e o SITIM150, desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), para o cruzamentos de
dados e a produção de mapas cartográficos no macrozoneamento de classes de aptidão à
ocupação voltada ao planejamento regional no litoral norte do Estado de São Paulo. No
trabalho foram descritas as principais características físicas e geotécnicas encontradas na área
de estudo e seus problemas relativos à ocupação urbana.
Valente (1996) empregou também o SGI e SITIM/INPE para o mapeamento de áreas
com restrições à ocupação urbana na sub-bacia do Arroio Feijó, região metropolitana de Porto
Alegre (RS), considerando aspectos do meio físico relacionados à Geotecnia como a
pedologia, a geologia, declividades, inundações e suscetibilidade à erosão laminar.
Uma metodologia utilizando geoprocessamento como ferramenta básica foi
apresentada ainda por Valente (1996) para a determinação de áreas de risco na sub-bacia do
Arroio Feijó (RS). No trabalho foram integradas informações obtidas de imagens orbitais
LANDSAT/TM5, mapas temáticos e cartas topográficas.
Romão & Souza (1996) aplicaram geoprocessamento no mapeamento geotécnico do
bairro Águas Claras, Taguatinga (DF). Para a confecção dos documentos cartográficos
utilizaram a proposta metodológica da Escola de Engenharia de São Carlos/USP. Os
softwares empregados nessa pesquisa foram também o SGI e o SITIM desenvolvidos pelo
INPE.
Uma outra área correlata à Geotecnia e que começa a ser beneficiada pelo uso de
técnicas de geoprocessamento, em especial Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), é a
Geologia de Engenharia. Várias pesquisas realizadas no exterior têm buscado a otimização na
análise de dados geológicos para fins de planejamento urbano e ambiental. Podemos
exemplificar, nesse caso, os trabalhos desenvolvidos por Dermentzoponlos & Katsaridis
(1997) para a cidade de Piraeus, Grécia; os mapas de risco desenvolvidos por Marinos et al.
(1997) para a região de Atenas; o estudo sobre a interrelação entre a geologia, geomorfologia
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e impacto ambiental devido à ação antrópica na ilha de Zakynthos, desenvolvido por
Gournellos et al. (1997), também na Grécia e, finalmente, os estudos sobre áreas de risco,
áreas para extração de material de construção, áreas destinadas a reflorestamento ou proteção
ambiental realizados por Hanisch & Langer (1997) no Vale Kathmandu, Nepal.
O geoprocessamento com o auxílio do computador é uma tecnologia recente. No
Brasil, ainda são poucos os trabalhos que utilizam esse instrumental na elaboração de mapas
geotécnicos. No entanto, a facilidade de obtenção de hardwares devido aos custos cada vez
mais acessíveis e a proliferação de softwares destinados ao armazenamento e à manipulação
de informações georreferenciadas, abre um importante campo de pesquisas e de novas
possibilidades à Geotecnia.

2.3 – O MUNDO REAL E A INTEGRAÇÃO DE DADOS DO MEIO FÍSICO

2.3.1 - Generalidades

O mundo real pode ser considerado, em grande parte, constituído por objetos ou por
entidades distribuídas no espaço, com atributos ou propriedades distintas e interrelacionadas
entre si. Essas entidades, denominadas feições geográficas (Maguire & Dangermond, 1991),
caracterizam-se pela sua posição espacial conhecida em relação à superfície da Terra (dados
georreferenciados), pelas suas dimensões, pela grandeza de suas propriedades físicas,
químicas, etc, e ainda, pela sua posição no tempo.
Quando se pretende verificar a ocorrência ou a distribuição espacial de determinados
fenômenos do mundo real, recorre-se freqüentemente à formulação de modelos analógicos
simplificados do meio físico (Valente et al., 1998), cuja implementação em geral envolve a
combinação de feições geográficas procedentes de fontes diversas, bem como de suas
propriedades, ou seja, procedimentos conhecidos como integração de dados.
A integração de dados, portanto, pode ser entendida como a combinação, numa
única base cartográfica e dentro de um ambiente computacional unificado, de informações
espacialmente distribuídas procedentes de fontes e de formatos diversos, com a finalidade de
proceder o gerenciamento, a análise e a visualização do conjunto dos dados armazenados, e de
produzir novas informações por meio do emprego de modelos consistentes e com os objetivos
definidos a priori.
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2.3.2 - Etapas do Processo de Integração de Dados

De acordo com Wright & Carter (1996), o processo de integração de dados abrange
quatro etapas distintas: elaboração do modelo conceitual, construção da base de dados,
processamento dos dados e a integração dos dados propriamente dita (Figura 2.6).

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ELABORAÇÃO
MODELO
CONCEITUAL

CONSTRUÇÃO DA
BASE DE DADOS

PROCESSAMENTO
DOS DADOS

INTEGRAÇÃO
DOS DADOS

Figura 2.6 - Etapas do processo de integração de dados (Wright & Carter,1996).

O modelo conceitual, procura representar a complexidade da natureza considerando o
maior número possível de feições geográficas envolvidas com o tema em análise, bem como
as suas inter-relações no tempo e no espaço. No entanto, retrata a realidade de modo
fracionário, pois enfoca apenas as variáveis que se relacionam de forma mais relevante com
objetivo do estudo e cujo comportamento espacial pode ser definido empiricamente ou a partir
de casos semelhantes.
No estudo de variáveis distribuídas no espaço, o modelo conceitual pode representar
parte da complexidade do mundo físico por meio de sucessivas camadas de informações ou
“layers”, as quais reproduzem feições específicas da natureza ou criadas pelo homem. Essas
camadas, também denominadas por planos de informações (PIs) conforme mencionado
anteriormente nesse trabalho, podem ser (cor)relacionadas entre si, de modo a formar a nossa
vis‹o particular do mundo real.
O modelo conceitual, segundo Guptill (1991), é uma abstração da realidade, que
permite a captura e a representação de determinados aspectos do mundo real. Na verdade, o
modelo conceitual, de acordo com Peuquet (1984), é apenas mais uma das etapas ou dos
níveis de abstração da realidade para permitir a representação simplificada do mundo físico
numa base de dados com capacidade de manipulação pelo computador (Figura 2.7).
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REALIDADE

MODELO
CONCEITUAL
MODELO
LóGICO
MODELO
FíSICO

Figura 2.7 - Níveis de abstração da realidade para elaboração da base de dados (Peuquet,
1984).

Logo, considerando a realidade como a totalidade dos fenômenos verificados na
natureza, o modelo conceitual constitui a concepção humana dessa realidade (Maguire &
Dangermond, 1991), independente da maneira como os dados serão organizados e
gerenciados (Guptill, 1991). O modelo lógico ou a estrutura dos dados é a representação do
modelo conceitual com todos os seus componentes disponíveis, relacionamentos e
procedimentos analíticos, que geralmente são expressos na forma gráfica. O modelo lógico,
portanto, corresponde ao modelo cartográfico (Eastman, 1995), descrito detalhadamente no
item 9.1.2, Capítulo 9. Finalmente, o modelo físico consiste na estrutura dos arquivos de
dados, que estabelece o modo como os dados ser‹o armazenados no computador.
Por outro lado, as análises do meio físico envolvem geralmente o cruzamento de
layers ou planos de informações (PIs) mais ou menos característicos, cujo comportamento
espacial das variáveis de interesse pode depender diretamente de condições ou de processos
geológicos e/ou geodinâmicos, geomorfológicos, climáticos, etc..., ou ainda, da ação
antrópica sobre a superfície da Terra. Nesse último caso, as variáveis objeto de cruzamento
podem ter seu comportamento espacial também limitado por aspectos legais, que, dentro de
certas condições, sofrem modificações com o tempo e/ou com as necessidades humanas. É
fundamental, no entanto, que as variáveis objeto de cruzamento sejam claramente definidas e
hierarquizadas por ordem de importância e que o comportamento espacial de cada variável
seja definido a priori. A definição a priori do comportamento das variáveis de interesse pode
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ser, portanto, baseada tanto em restrições de ordem legal, quanto relacionadas a critérios
técnicos em função do objetivo do estudo e das características apresentadas pelo meio físico.
Estabelecido o modelo conceitual, o passo seguinte no processo de integração de
dados é a organização da base de dados, que passa a constituir um conjunto de informações
referenciadas espacialmente dentro “do nosso mundo real (de)limitado”. A construção da base
de dados, especialmente na implementação de um projeto por meio de um Sistema de
Informações Geográficas (SIG), conforme salienta Antenucci et al. (1991), é a etapa mais
onerosa financeiramente e a que consome mais tempo. Nessa fase, as informações
provenientes de fontes diversas darão origem às inúmeras feições geográficas (dados
espaciais), que serão armazenados no formato raster ou vetorial, ou às informações descritivas
(atributos), armazenadas no computador na forma de tabelas de um banco de dados. Aspectos
relevantes sobre as principais diretrizes e cuidados necessários à elaboração da base de dados
no meio digital podemos encontrar em Burrough (1986), Fisher (1991), Muller (1991)
Antenucci et al. (1991) e Aronoff (1991).
A partir das informações armazenadas originalmente na base de dados é possível o
tratamento das mesmas ou a obtenção imediata de novas informações por meio de técnicas de
processamento dos dados (terceira etapa do processo de integração) existentes nos diferentes
layers ou planos de informações (PIs). Para tanto, podem ser executadas operações como: a)
agrupamento ou reclassificação de classes temáticas; b) uso de técnicas de processamento de
imagens digitais com o objetivo de salientar determinadas informações espectrais da imagem,
como por exemplo, aplicação de filtros espaciais e análise de componentes principais; c)
emprego de técnicas de classificação digital para identificar classes temáticas de interesse; d)
implementação de modelagem digital do terreno para visualização do relevo em 3D ou
confecção automática de declividades. Uma descrição dessas diferentes técnicas para o
processamento de imagens podemos encontrar, por exemplo, em Richards (1986), Swain &
Davis (1978) e Eastmam (1995). Já os principais métodos e considerações para a construção
de modelos digitais do terreno são encontrados em Collins & Moon (1981), Burrough (1986),
Heller & Weibel (1991), Aronoff (1991), Moore et al. (1991) e Mendes (1995).
Finalmente, a última etapa do processo de integração dos dados constitui o
modelamento ou a integração dos dados propriamente dita e caracteriza-se basicamente
pela combinação das informações espaciais existentes de maneira a descrever e analisar as
interações entre os diferentes layers com a finalidade de estabelecer previsões para o processo
de tomada de decisões. De acordo com Valente et al. (1998), existem basicamente dois
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grandes tipos de modelamento: 1) modelamento dirigido pelo conhecimento; 2) modelamento
dirigido pelos dados. No primeiro caso, o especialista atribui pesos aos layers ou planos de
informações (Ps) com base na sua experiência e conhecimento, enquanto, no segundo caso, a
atribuição dos pesos é procedida a partir de critérios estatísticos, baseados em conjuntos de
dados de treinamento. Entre os métodos de modelamento dirigido pelo conhecimento
destacam-se a aplicação de Lógica Booleana, Sobreposição Indexada e Lógica Fuzzy,
enquanto o modelamento dirigido pelos dados envolve, por exemplo, a aplicação do método
dos Pesos de Evidência e Análise Multivariada. Uma descrição detalhada dos tipos de
modelamento de dados e dos seus principais métodos utilizados podemos encontrar em
Bonham-Carter (1991), Quadros (1997) e Valente et al. (1998).
Atualmente, uma das ferramentas de geoprocessamento mais utilizadas para a
integra ‹o de dados relacionados ao meio físico s‹o os Sistemas de Informações Geográficas
(SIGs). A figura 2.8 mostra, na forma de um esquema geral, as diversas etapas e modelos
utilizados para a integração de dados por meio de um SIG, bem como a estrutura para o
armazenamento de dados procedentes de fontes diversas.

DADOS
GEOMƒTRICOS

DADOS
DESCRITIVOS

DIGITALIZA‚ÌO
RASTERIZA‚ÌO

TABELAS

FORMATOS

FONTE
DOS DADOS

RASTER/VETORIAL

ARQUIVOS ASCII

LAYERS + TABELAS DE ATRIBUTOS

MUNDO REAL

PROCESSAMENTO
DOS DADOS

MODELO
CONCEITUAL

MODELO
LîGICO

INTEGRA‚ÌO
DOS DADOS

BASE DE DADOS

MODELO
FêSICO

Figura 2.8 - Esquema geral para a integração de dados por meio de SIG (adaptado de
Bonham-Carter & Wright (1991) e Peuquet (1994).

Capítulo 3

METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO DE DADOS

3.1 – GENERALIDADES

Conforme especificado no Capítulo 1, genericamente, essa tese tem como objetivo
maior o desenvolvimento de uma metodologia para a integração de dados, utilizando a
ferramenta básica geoprocessamento, com a finalidade de agilizar os procedimentos
realizados em escritório durante a elaboração de mapas geotécnicos, otimizar a visualização e
a análise de aspectos do meio físico relacionados à geotecnica, processar e combinar
informações no formato digital para obtenção de novas informações, como por exemplo, a
análise da mancha urbana em função das unidades geotécnicas estimadas, o mapeamento da
aptidão do solo e a determinação da suscetibilidade à erosão potencial laminar.
A metodologia utiliza Sistema de Informações Geográficas (SGI) para a integração e
cruzamento de informações georreferenciadas referentes ao meio físico, com vistas à
elaboração de um mapa geotécnico conforme a proposta metodológica da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Emprega técnicas de processamento e classificação de imagens
orbitais para o mapeamento da mancha urbana e das áreas sujeitas à inundação e técnicas de
fotointerpretação para o mapeamento das unidades de solos da área de estudo. Utiliza os
recursos de Modelagem Digital do Terreno (MDT) para gerar, no computador, um modelo
representativo do relevo da região, permitindo a identificação de áreas com isodeclividades e
possibilitando um conhecimento mais detalhado do meio físico de cada unidade geotécnica.
Finalmente, por meio do uso integrado de Sistema de Informações Geográficas (SIG) e de
Banco de Dados Relacional (BDR) procura viabilizar o armazenamento e a fácil visualização
de parâmetros geotécnicos, obtidos em sondagens ou por outros ensaios de campo, vinculados
sempre à sua posição espacial.
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3.2 – AS ETAPAS DA METODOLOGIA PROPOSTA

A metodologia proposta subdivide-se em nove etapas conforme pode ser visto na
figura 3.1. Na Etapa 1, descrita no Capítulo 4, é apresentado o modelo conceitual com uma
proposta de fragmentação simplificada do mundo real para estudos geotécnicos, com as fontes
de informações empregadas, os planos de informações utilizados e suas interrelações, de
acordo com a sequência de procedimentos adotados para a obtenção dos objetivos desse
trabalho. A Etapa 2, no mesmo capítulo, abrange a delimitação da área de estudo, bem como a
seleção dos materiais. A Etapa 3 descreve a adaptação dos mapas existentes à atividade de
mapeamento geotécnico e pode ser encontrada no Capítulo 5. Já na Etapa 4 (Capítulo 6) os
dados analógicos procedentes de fontes diversas, são convertidos para o formato digital com a
finalidade de serem manipulados no computador. Enquanto isso, na etapa seguinte, tratada no
Capítulo 7, estão descritos os procedimentos para a estruturação do banco de dados, que
armazenará as informações descritivas sobre a área de estudo. As Etapas 2, 3, 4 e 5
constituem o estágio do processo de integração de dados conhecido como Construção da
Base de Dados (Figuras 2.6 e 2.8).
A Etapa 6, por sua vez, destina-se à elaboração do modelo digital do terreno (MDT) e
a Etapa 7, ao processamento e à classificação de imagens orbitais. Ambas as etapas, tratadas
no Capítulo 8, constitutem, juntamente com a geração dos planos de informações originais e
derivados (item 9.1.1, Capítulo 9) da etapa seguinte, o estágio do processo de integração de
dados denominado Processamento dos Dados.
A Etapa 8, Implementação de Técnicas de Sistemas de Informações Geográficas
(SIGs), está detalhada nos Capítulos 9 a 13. Nessa Etapa são elaborados inúmeros planos de
informações associados correspondentes à estimativa das unidades geotécnicas, ao
mapeamento e à análise da evolução da mancha urbana, às aptidões solo, à suscetibilidade
potencial a erosão laminar, às áreas de eventos perigosos e às áreas de risco geológico.
Finalmente, a Etapa 9, objeto do Capítulo 14, descreve os procedimentos para a conexão do
banco de dados geotécnicos ao Sistema de Informações Geográficas (SIG). O
desenvolvimento dos planos de informações associados e a conexão do banco de dados ao
SIG caracterizam a Integração de Dados propriamente dita.
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ETAPAS DA METODOLOGIA

ETAPA 1

Elaboração do
Modelo Conceitual
ETAPA 2

Delimitação da Área de Estudo
e Seleção dos Materiais
ETAPA 3

Adaptação dos
Mapas Existentes

CONSTRUÇÃO DA
BASE DE DADOS

ETAPA 4

Conversão dos Dados
para o Formato Digital
ETAPA 5

Estruturação do
Banco de Dados Geotécnicos
ETAPA 6

Implementação de
Técnicas de MDT
ETAPA 7

Processamento/Classificação
de Imagens Digitais

PROCESSAMENTOS
DOS DADOS

Geração dos PIs Originais
Geração dos PIs Derivados
Estimativa das Unidades
Geotécnicas

ETAPA 8

Implementação de
Técnicas de SIG

Geração
dos
PIs
Associados

Evolução e Análise da
Mancha Urbana
Aptidão dos Solos
Suscetibilidade à Erosão

Principais
temas

ETAPA 9

Integração do Banco de
Dados Geotécnicos ao SIG

Figura 3.1 - Etapas da metodologia proposta.

Eventos Perigosos
Riscos Geológicos

INTEGRAÇÃO
DOS DADOS

Capítulo 4

ELABORAÇÃO DO MODELO CONCEITUAL,
SELEÇÃO DOS MATERIAIS
E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

4.1 – A INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA FINS GEOTÉCNICOS

A integração de dados aplicada à geotecnia constitui uma das variantes dos estudos do
meio físico. Logo, podemos considerar a complexidade do mundo real, sob o ponto de vista
geotécnico, representada por planos de informações ou layers denominados originais como
aqueles exemplificados na figura 4.1. Os planos de informação originais caracterizam-se por
armazenarem informações obtidas diretamente das fontes de dados.
A partir dessa visão fragmentada da realidade, é perfeitamente plausível a elaboração
de um modelo conceitual, que relacione os diferentes planos de informações (PIs)
correspondentes a cada característica do meio físico, para identificar áreas com perfis de solos
cujo comportamento geotécnico frente ao uso e à ocupação do solo apresenta um
comportamento similar, áreas com suscetibilidade à erosão, áreas mais apropriadas à
expansão urbana, áreas de risco, etc... O mapeamento geotécnico é a ferramenta usualmente
aplicada para tais finalidades, consistindo no cruzamento de diversas informações dispostas
em uma mesma base cartográfica. Portanto, trata-se também de um processo de integração de
dados, realizado a partir do processamento e da combinação de diferentes layers originais.
Da mesma forma, além do mapa geotécnico, outros planos de informações de
relevante importância na geotecnia podem ser gerados por meio do processamento e(ou)
cruzamento dos PIs originais. Uma relação desses novos layers está apresentada na figura
4.2.

NÍVEIS/ LAYERS

DADOS CLIMÁTICOS

DADOS GEOFÍSICOS

ATRIBUTOS
Temperatura,
umidade
volume de chuva

Imagens satélite
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Métodos potenciais

permeabilidade, granulometria
limites de Attergberg, erodibilidade
adensamento, colapsividade,
resistência ao cisalhamento
expansibilidade, compressibilidade
índice de vazios, classificação
geotécnica, capacidade de suporte

DADOS
GEOTÉCNICOS

LENÇOL FREÁTICO

FONTES
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Boletins meteorológicos
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geoelétricos, sísmicos

Ensaios de laboratório
Sondagens
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Boletins de sondagens
Investigação “in situ

Área urbana, rural, de material
de empréstimo,
preservação ambiental,
reservas florestais

USO DO SOLO

ÁREAS INUNDÁVEIS

Áreas sujeitas à inundação

Mapas temáticos
Fotos aéreas
Imagens de satélite
Fotos aéreas
Imagens de satélite

COBERTURA VEGETAL

TOPOGRAFIA

Vegetação natural
Área reflorestada

Fotos aéreas

Altitude/cota
(curvas de nível e pontos cotados)

Mapa topográfico

Imagens de satélite

Fotografias aéreas
Imagens satélites

GEOMORFOLOGIA

Unidades geomorfológicas

Mapa
geomorfológico,
mdt
Fotos aéreas, drenagem
Imagens de satélite

PEDOLOGIA

GEOLOGIA

SISTEMA VIÁRIO
CORPOS D’ÁGUA
REDE DRENAGEM
LIMITE
ESTUDADA

ÁREA

Classe taxonômica, cor, textura,
profundidade do solo, drenagem
índice
vazios,
estrutura,
ph,
umidade
densidade, plasticidade, porosidade
consistência, corrosividade
capacidade de troca catiônica,

Mapa de solos

Litologia dominante, textura,cor
estrutura, mineralogia, fraturas
grau de alteração, propriedades
físicas, mecânicas e químicas...

Mapa geológico,

Vias principais e secundárias
Lagos, represas, reservatórios
Cursos d’água
Limite municipal, bacia hidrográfica

Cartas topográficas,

MUNDO REAL

Figura 4.1 - Planos de informação (PIs) originais para estudos geotécnicos.

Fotografias aéreas
Imagens de satélite
Gamaespectrometria
Magnetometria
Investigação de campo

Investigação de campo
Imagens de
sistemas sensores, GPR

fotos aéreas e/ou
imagens de satélite
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ÁREAS DE RISCO

MAPAS DE
APTIDÃO DO SOLO

SUSCETIBILIDADE À EROSÃO

MAPA GEOTÉCNICO

ISODECLIVIDADES

DECLIVIDADES

RELEVO

MODELO DIGITAL DO TERRENO

AGRUPAMENTOS
GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

Figura 4.2 - Planos de informações para estudos geotécnicos, derivados dos PIs originais.
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4.2 – O MODELO CONCEITUAL E O ESQUEMA GERAL DA METODOLOGIA

A elaboração do modelo conceitual é uma das etapas mais importantes do processo de
integração de dados. A partir dele é que deve ser definido o conjunto de informações para a
organização da base de dados (Aronoff, 1991). Conseqüentemente, a otimização dos
processos de identificação e a representatividade dos resultados que serão obtidos dependerão
da maneira como estiver estruturado esse modelo.
A Etapa 1 da metodologia, portanto, envolve a elaboração do modelo conceitual que
norteia as demais etapas e define as fontes de informações que serão necessárias na
implementação do trabalho.
Para a área teste, o modelo conceitual desenvolvido está apresentado na figura 4.3,
integrando um esquema geral com todas as etapas e planos de informações da metodologia
proposta.
Como pode ser observado na referida figura, o mundo real foi fragmentado em
diversas camadas de informações (planos de informações originais), representando cada uma
delas um determinado tema de interesse. Em seguida, esses planos de informações,
simbolizados graficamente por trapézios, foram combinados conforme modelos cartográficos
posteriormente estabelecidos, gerando novas informações sobre a área teste.
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4.3 – SELEÇÃO DOS MATERIAIS E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A

seleção

dos

materiais

necessários

para

a

aquisição

das

informações

georreferenciadas, que serão armazenadas e manipuladas nos diferentes sistemas de
geoprocessamento, caracteriza a Etapa 2 da metodologia. Essas informações são constituídas
por dados espaciais e dados descritivos.
Os dados espaciais descrevem características do meio físico em relação a um sistema
de coordenadas e podem ser representados no formato raster ou no formato vetorial.
Os dados descritivos referem-se às características e aos parâmetros geotécnicos da
área estudada e são armazenados e manipulados, por exemplo, por meio de um sistema de
gerenciamento de banco de dados relacional (DBMS). Normalmente os dados descritivos,
também denominados atributos, resultam de informações sobre classes temáticas, sondagens,
investigações no campo ou ainda de ensaios geotécnicos realizados em laboratório.
Para a área teste, os dados espaciais foram obtidos a partir de mapas temáticos, cartas
topográficas e imagens orbitais e sub-orbitais, conforme descrição a seguir:
- carta topográfica, na escala 1:50.000, ano de 1977, da Divisão de Serviço Geográfico do
Exército (DSG) Folhas, São Leopoldo (MI 29709/4), Porto Alegre (MI 2987/2), Itapuã (MI 2987/4), Guaíba (MI2987/1), Morretes (MI2970/3);
- mapa do município de Porto Alegre (RS), em escala 1:15.000, ano 1995, com a divisão de
bairros (Secretaria de Planejamento Municipal/POA);
- levantamento aerofotogramétrico da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre, escala
1:10.000, ano 1972 (METROPLAN);
- carta de unidades geotécnicas dos solos oriundos dos granitos, gnaisses e migmatitos do
município de Porto Alegre (RS), escala 1:25.000 (Bastos, 1991);
- mapa pedológico, escala 1:25.000, referente às unidades de solos residuais oriundos dos
granitos , adaptado de Bastos (1991);
- mapa geológico do município de Porto Alegre (RS), escala 1:50.000; (Menegat et al.,
1998c);
-imagens orbitais LANDSAT/TM 5, bandas 3, 4 e 5 de 11 de junho de 1984, órbita ponto
WRS 221-81-B;
-imagens orbitais LANDSAT/TM 5, bandas 3, 4 e 5 de novembro de 1995, órbita ponto WRS
221-81-B;
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- fotografias aéreas, pancromáticas, escala 1:40.000, ano de 1990 (Força Aérea Brasileira).
Os dados descritivos foram obtidos a partir de boletins de sondagem SPT (Standart
Penetration Test) (Azevedo, 1990) e das seguintes teses e dissertações, produzidas no curso
de Pós-graduação em Engenharia Civil - Setor de Geotecnia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS):
a) Aplicação de Pedologia e Geotecnia no Projeto de Fundações de Linhas de Transmissão
(Davison, Dias, 1987);
b) Solo-cimento para Habitações Populares (Cruz, 1988);
c) Sistematização dos Resultados de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos de
Porto Alegre/RS (Azevedo, 1990);
d) Ensaio de Penetração Tipo Cone (CPT) na Região Metropolitana de Porto Alegre (Prezzi,
1990);
e) Mapeamento e Caracterização Geomecânica das Unidades Geotécnicas de Solos Oriundos
dos Granitos, Gnaisses e Migmatitos de Porto Alegre (Bastos, 1991);
f) Estudo de Solos Subtropicais Visando o Emprego na Construção de Habitações de Baixo
Custo (Jungblut, 1993);
g) Estudo do Comportamento Geotécnico do Depósito de Argila Mole da Grande Porto
Alegre (Soares, 1997).
A Etapa 2 envolve ainda a delimitação da área de estudo, que pode ser, por exemplo,
uma bacia hidrográfica ou um limite municipal. No caso da área teste, foram demarcadas as
áreas emersas pertencente ao município de Porto Alegre (RS), sobre a carta topográfica,
escala 1:50.000, ano 1977, escolhida como base cartográfica para a pesquisa. As informações
sobre o limite da área teste foram obtidas a partir do mapa do município de Porto Alegre(RS),
escala 1:15.000, ano de 1995.

Capítulo 5

ADAPTAÇÃO DOS MAPAS EXISTENTES
AO MAPEAMENTO GEOTÉCNICO

5.1 – INTRODUÇÃO

Uma das principais vantagens da metodologia para mapeamento geotécnico
desenvolvida na UFRGS e utilizada como base para a estimativa das unidades geotécnicas
nesta pesquisa, é beneficiar-se de mapas existentes sobre o meio físico. Contudo, a grande
maioria dos municípios brasileiros, ainda carece de informações pedológicas ou geológicas
mais detalhadas. Da mesma forma, nas áreas urbanas, os mapas sobre o meio físico são
praticamente inexistentes. Nesses caso, recomenda-se a utilização de mapas que estejam em
fase inicial de proposição ou o uso de levantamentos regionais e estudos simplificados,
baseados em trabalhos de campo. Finalmente, em regiões onde não há mapeamentos em
escala maiores, cabe lembrar os levantamentos realizados pelo RADAMBRASIL (escala
1:1000.000) e pela EMBRAPA (escala 1:750.000), que poderão constituir fontes iniciais de
consulta para a elaboração de mapas adequados à escala do trabalho.
No entanto, esses mapas, produzidos por profissionais de diversas áreas, podem sofrer
adaptações, visando o seu uso na geotecnia. É o caso, por exemplo, do mapa geológico, cujas
rochas inicialmente individualizadas podem apresentar, sob o ponto de vista geotécnico,
características petrográficas (e.g. textura, composição mineralógica) que permitem integrá-las
em um único conjunto, formando novas unidades aqui denominadas de agrupamentos
geológico-geotécnicos (AGG). A realização desses agrupamentos litológicos reduz o número
de classes temáticas a serem integradas na elaboração do mapa geotécnico final, além de
facilitar a compreensão do mesmo.
Por outro lado, o mapa pedológico disponível pode carecer de um maior detalhamento
para ser aplicado em estudos geotécnicos. Em casos extremos, a inexistência de informações
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sobre os solos da região a ser estudada, obriga a realização de um estudo pedológico
direcionado à geotecnica (Davison Dias, 1989, 1995), a partir de mapas topográficos,
geomorfológicos, fotografias aéreas e minucioso trabalho de campo.
A Etapa 3 engloba, portanto, os seguintes procedimentos destinados a adequar os
mapas geológico e pedológico existentes à identificação das futuras unidades geotécnicas:
a) procedimento 1: definição de agrupamentos geotécnico-geológicos (AGG)
b) procedimento 2: adequação do mapa pedológico para fins de mapeamento geotécnico

5.2

–

PROCEDIMENTO

1:

DEFINIÇÃO

DE

AGRUPAMENTOS

GEOLÓGICO-

GEOTÉCNICOS

Tem por finalidade a integração de diferentes unidades litológicas com características
petrográficas similares (e.g. textura, composição mineralógica, estrutura) visando a
elaboração de um mapa de agrupamentos geológico-geotécnicos direcionado à geotecnia.
Inicialmente, para cada unidade litológica mapeada é estabelecido um número de
identificação ou atributo denominado ID_SUBS1. Esse atributo além de facilitar o
reconhecimento das unidades litológicas nesta etapa da metodologia, será de grande
importância nas etapas que envolverem o uso de Sistema de Informações Geográficas (SIGs)
e de Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD), quando constituirá o chamado
identificador de feição (Eastman, 1995). Em seguida, são definidas as novas unidades
homogêneas que constituirão os agrupamentos geológico-geotécnicos (AGG) a partir da
análise de feições estruturais, características químicas e texturais, mineralogia básica e a
ocorrência das diversas litologias, de acordo com os critérios discutidos em Valente et al.
(1998). Cada agrupamento geológico-geotécnico resultante é então identificado por meio da
simbologia geológica simplificada, proposta por Davison Dias & Milititsky (1994), além de
receber também um atributo numérico específico, que servirá como seu identificador de
feição (ID_AGG2).
Para a área teste, as informações sobre as unidades litológicas existentes (Figura 5.1)
foram obtidas a partir do mapa geológico da folha de Porto Alegre (RS), elaborado por
Menegat et al.(1998c) e publicado no Atlas Ambiental de Porto Alegre (1998). A tabela 5.1
apresenta uma relação das unidades litológicas originais e dos identificadores numéricos
(ID_LITO) fornecidos.
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Figura 5.1 - Mapa das unidades litológicas de Porto Alegre/RS (extraído de Menegart et ai. 1998)
com a sobreposição da rede de drenagem.
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Tabela 5.1 - Unidades litológicas de Porto Alegre (RS) e seus identificadores numéricos
SIGLA

(ID_LITO)

UNIDADE LITOLÓGICA

1

MGTF/GnCP

Metagranodiorito Três Figueiras e Gnaisses Chácara das Pedras

2

MtgLS

Metagranodiorito Lomba do Sabão

3

GS

Granito Santana

4

GC

Granito Cantagalo

5

GI

Granito Independência

6

GSH

Granito Saint-Hilaire

7

GP

Granito Pitinga

8

GSC

Granito São Caetano

9

GSP

Granito São Pedro

10

GR

Granito Restinga

11

GSA

Granito Santo Antônio

12

GAP

Granito Arroio das Pedras

13

DL - SLB IV

Depósitos Lagunares (Sistema Lagunar Barreira IV)

14

DL - SLB III

Depósitos Lagunares (Sistema Lagunar Barreira III)

15

DL - SLB II

Depósitos Lagunares (Sistema Lagunar Barreira II)

16

DE

Depósitos Eluvionares

17

DLA

Depósitos de Leques Aluviais

18

DTF - SLB III

Depósitos de Terraços Fluviais (Sistema Lagunar Barreira II)

19

DPCF - SLB

Depósitos de Planície e Canal Fluvial (Sistema Lagunar Barreira IV)

IV
20

DD - SLB IV

Depósitos Deltáicos (Sistema Lagunar Barreira IV)

21

DA

Depósitos de Aterros

Uma descrição detalhada das principais características de cada unidade litológica
podemos encontrar em Menegat et al. (1998c) ou resumidamente na “tabela N41s - Unidades
Litológicas” do banco de dados geotécnico, Etapa 5 da presente metodologia.
Já os agrupamentos geológico-geotécnicos (AGG) adotados para o município de Porto
Alegre foram aqueles propostos por Valente et al. (1998) e mostrados na figura 5.2.
Assim, as 21 unidades litológicas mapeadas originalmente no município de Porto
Alegre, que constituem o substrato granítico e sedimentos quartenários de origens variadas,
foram agrupadas em 14 novas unidades homogêneas, cujos identificadores numéricos podem
ser vistos na tabela 5.2.

49

6.690.000
o
o
o
c:i
t~

Cachoeirinha

Legenda

Canoas

1 - mgd
2 - gd1
Alvorada

3 - gd2
4 - g1

-D
-

Viamão

D
D

5 - g2
6 - g3
7 - g4
8 - g5
9 - sq1
1O- sq2
11 - sq3
12 - sq4
13 - sq5
14 - at
Norte

o
o
o
c:i
o
It)

Meters

5000.00

6.650.000

Figura

5.2- Agrupamentos geológico-geotécnicos para o município de Porto Alegre (RS) de acordo
com Valente et aI. (1998), com a sobreposição da rede de drenagem.
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A tabela 5.3 mostra uma relação dos agrupamentos geológico-geotécnicos com suas
unidades litológicas correspondentes, enquanto a tabela 5.4 resume as principais
características e ocorrência de cada agrupamento geológico-geotécnico relativo ao substrato
granítico.

Tabela 5.2 - Agrupamentos geológico-geotécnicos para fins de mapeamento geotécnico em
Porto Alegre (RS) (Valente et al. 1998)
ID_AGG2

SIGLA

AGRUPAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

1

mgd

Metagranodiorito e gnaisse

2

gd1

Granodiorito e monzogranito cinzento isótropos

3

gd2

Granodiorito porfirítico muito grosso

4

g1

Monzogranitos porfiríticos cinzentos

5

g2

Monzogranito granófiro

6

g3

Sienogranitos e monzogranito rosados isótropos

7

g4

Sienogranito grosso

8

g5

Sienogranito quartzoso

9

sq1

Eluviões e leques aluviais

10

sq2

Depósitos de terraços lagunares antigos

11

sq3

Depósitos lagunares recentes

12

sq4

Depósitos fluviais

13

sq5

Depósitos deltáicos

14

at

Depósitos de aterros

Com referência aos solos de alteração, os solos procedentes das rochas metamórficas
(mgd), figura 5.3, são muito heterogêneos. O intemperismo diferencial determina lentes
argilosas e micáceas intercaladas a veios de quartzo e feldspatos menos alterados. Em geral,
são os solos de maior espessura de intemperismo.
O solo de alteração das rochas do agrupamento gd1 (figura 5.4), em especial o Granito
Independência, por estar inserido em área de grande densidade de edificações de porte, tem
sido fortemente investigado por meio de sondagens e ensaios geotécnicos. As pesquisas
realizadas sobre o solo do agrupamento gd1 (particularmente na área onde ocorre o Granito
Independência) revelaram a presença de solos de alteração areno-siltosos a areno-argilosos,
profundos a medianamente profundos, onde ocorrem veios micáceos e pegmatitos, assim
como a frequente presença de matacões (Schneider, 1959; Azevedo, 1990; Bastos, 1991).

Tabela 5.3 - Agrupamentos geológico-geotécnicos e as suas unidades litológicas correspondentes.
SIGLA

ID_AGG

AGRUPAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO

UNIDADES LlTOLÓGICAS

ID_LlTO

1

mgd

Metagranodiorito e gnaisse

1

Metagranodiortio Três Figueiras e Gnaisse Chácara das Pedras

2

gd1

Granodiorito e monzogranito cinzentos isótropos

5
8

Granito Independência
Granito São Caetano

2

Metagranito Lomba do Sabão

3

gd2

Granodiorito porfirítico muito grosso

4

g1

Monzogranitos porfiríticos cinzentos

5
6

g2
g3

6

Granito Saint-Hilaire

7

Granito Pitinga

Monzogranito granófiro

12

Granito Arroio das Pedras

Sienogranitos e monzogranito rosados isótropos

4

Granito Cantagalo

9

Granito São Pedro

11

Granito Santo Antônio

7

g4

Sienogranito grosso

3

Granito Santana

8

g5

Sienogranito quartzoso

10

Granito Restinga

9

sq1

Eluviões e leques aluviais

16

Depósitos Eluvionares

17

Depósitos de Leques Aluviais

14

Depósitos Lagunares (SLB 111)

15

Depósitos Lagunares (SLB 11)

18

Depósitos de Terraços Fluviais (SLBIII)

Depósitos lagunares recentes

13

Depósitos Lagunares (SLB IV)

Depósitos fluviais

19

Depósitos de Planície e Canal Fluvial (SLB IV)

Depósitos deltáicos

20

Depósitos Deltáicos (SLB IV)

Depósitos de aterros

21

Depósitos de Aterros

10

11
12

sq2

sq3
sq4

13

sq5

14

at

Depósitos de terraços lagunares antigos

V'o
-

Tabela 5.4- Principais características e ocorrências dos agrupamentos geológico-geotécnicos referentes ao substrato granítico de Porto Alegre (RS)
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Tabela 5.4 (continuação) - Principais características e ocorrências dos agrupamentos geológico-geotécnicos referentes ao substrato granítico de
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Os solos de alteração das rochas monzograníticas e granodioríticas porfíríticas,
agrupamentos g1 (figura 5.5) e gd2 (figura 5.6) respectivamente, mostram-se areno-siltosos a
areno-argilosos e medianamente profundos. A presença de fenocristais alterados determina
uma desuniformidade textural do solo. Os solos do agrupamento g2 (figura 5.7) constituem
uma área de pequena expressão territorial no município e atualmente carecem de maiores
estudos de cunho geotécnico.
Os solos residuais das rochas graníticas dos agrupamentos g3 (figura 5.8), g4 (figura
5.9) e g5 (figura 5.10) são freqüentemente arenosos, bem drenados, possuem boa capacidade
de carga e estabilidade em taludes, quando protegidos da erosão. Esses materiais são
comumente empregados como material de boa qualidade para aterros e pavimentação. A
presença de matacões é comum. Em áreas de relevo movimentado, onde os solos são pouco
profundos, os blocos de rocha aflorantes e instabilizados pela própria ação antrópica podem
constituir situação de eminente risco geotécnico (Bastos, 1991).
As unidades de composição monzogranítica a sienogranítica gd1, g1, g3, g4 e g5
apresentam textura equigranular média a grossa, por vezes porfirítica, possuem muito pouca
mica (especialmente biotita) e são estruturalmente mais isótropas (sem clivagens, foliações,
ou grande quantidade de fraturas. Por essa razão, mostram mais baixa alterabilidade, com
perfis de solo pouco profundos e compõem as partes mais elevadas do município de Porto
Alegre.
Já o substrato sedimentar do município de Porto Alegre, segundo Valente et al. (1998)
foi dividido em cinco grandes agrupamentos geológico-geotécnicos: Eluviões, Colúvios e
Leques Aluviais (sq1), Depósitos de Terraços Lagunares Antigos (sq2), Depósitos Lagunares
Recentes (sq3), Depósitos Fluviais (sq4) e Depósitos Deltáicos (sq5).
Os Eluviões e Leques Aluviais (sq1) ocorrem na porção média e inferior dos morros e
colinas e recobrem as litologias graníticas. Essas unidades compõem-se dos paleossolos
ferralitizados eluvionares e coluvionares referidos por Schneider et al. (1974), formados por
sedimentos areno-síltico-argilosos avermelhados cimentados por óxidos de ferro; também
incluem os depósitos de fluxo de detritos, formados por conglomerados avermelhados e
arenitos arcoseanos inconsolidados. Os solos desses sedimentos são areno-argilosos a argiloarenosos, podendo

ocorrer seixos de quartzo. Esses sedimentos, em geral, apresentam

condições satisfatórias à urbanização, pois constituem terrenos de razoável capacidade de
suporte e drenagem.
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a) Gnaisse Chácara das Pedras

b) Metagranodiorito Três Figueiras

Figura 5.3 - Metagranodiorito e gtlaisse (mgd).
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a) Granito Independência
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b) Granito São Caetano

Figura 5.4 - Granodiorito e monzogranito cinzento isótropo (gdl).
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a) Granito Saint- Hilaire

b) Granito Pitinga

Figura 5.5 - Monzogranitos porfiríticos cinzentos (gl).
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Figura. 5.6 - Granodiorito porfirítico muito grosso (gd2)

- (Metagranito

Sabão).

Figura 5.7 - Monzogranito granófiro (g2) - (Granito Arroio das Pedras).

Lomba do
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a)

Granito Santo Antônio

b) Granito Cantagalo

c) Granito São Pedro

Figura 5.8

-

Sienogranitos e monzogranitos rosados isótropos (g3).
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Figura 5.9 - Sienogranito grosso (g4) - (Granito Santana).

Figura 5.10 - Sienogranito quartzoso (g5) - ( Granito Restinga).
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Os Depósitos de Terraços Lagunares Antigos (sq2) são constituídos por arenitos
grossos a conglomeráticos, esbranquiçados, ou avermelhados, moderadamente selecionados, e
possuem laminação plano-paralela (Menegat et al. 1998 c). Ocasionalmente, esses depósitos
podem apresentar alguma estrutura fluvial, ou encontrarem-se recobertos por sedimentos do
grupo sq1. Os solos encontrados nesses sedimentos são compostos por materiais
retrabalhados pertencentes ao grupo anterior (sq1), dispostos em estratos de modo que, em
sondagens, seja claramente observada a alternância de camadas arenosas e argilosas. Esses
solos apresentam condições de urbanização razoáveis, mas exigem investigações criteriosas
na busca de camadas com adequada capacidade de carga. Da mesma forma, esses terrenos de
planície, mal drenados, exigem cuidados especiais com relação à sazonal inundação e à
elevação do nível freático.
Os Depósitos Lagunares Recentes (sq3) compõem-se dos sedimentos lagunares
holocênicos (últimos 5000 anos), que formam o terraço de cota mais baixas às margens do
Rio Guaíba. Os depósitos lagunares são constituídos por areia média a grossa (Menegat et al.
1998 c) e são dispostas na forma de cordões litorâneos (feixes de restingas). Em cotas mais
baixas, são encontrados manguesais. Os solos, predominantemente arenosos, apresentam forte
limitação ao uso urbano devido às freqüentes inundações e alagamentos.
Os Depósitos Fluviais (sq4) compõem os aluviões dos arroios e a planície de
inundação do Rio Gravataí; são formados por areias e materiais mais grossos, intercalados
com lentes síltico-argilosas com vestígios de material orgânico. As sondagens realizadas
nesses sedimentos evidenciam a intercalação de camadas arenosas e argilosas com grande
variabilidade de capacidade de carga. Cabe destacar a presença de um terraço fluvial mais
antigo ao longo da zona de deposição do Arroio Dilúvio. Investigações geotécnicas nesse
local revelam uma série de camadas argilosas com teores variáveis de areia, alternando-se
com camadas arenosas. Por outro lado, na zona da planície aluvial do Rio Gravataí, ao norte
de Porto Alegre, investigações mostram com freqüência solos muito moles, em camadas com
mais de 10 metros de espessura (Soares, 1997). Logo, a implantação de obras civis nessas
zonas exige rigor nas análises geotécnicas, visando alcançar estratos resistentes e com
satisfatórias espessuras. Fundações profundas são quase sempre a solução técnica adequada.
Esses terrenos apresentam condições normalmente de má drenagem e estão sujeitos à
inundação em função do regime de cheias dos cursos d’água adjacentes.
Os Depósitos Deltáicos (sq5) constituem os sedimentos que formam as ilhas do Delta do
Jacuí. São depósitos cujos perfis mostram alternância de camadas arenosas e argilosas
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decorrentes de deposição fluvio-lagunar. Nessas ilhas, são encontrados, em certas depressões,
acúmulo de material orgânico em decomposição, formando turfeiras. Os solos apresentam
forte limitação à ocupação urbana devido à má drenagem, freqüentes inundações, baixa
capacidade de suporte e fragilidade geral do ecossistema.

5.3 – PROCEDIMENTO 2: ADEQUAÇÃO DO MAPA PEDOLÓGICO PARA FINS DE
MAPEAMENTO GEOTÉCNICO

Este procedimento tem por finalidade adequar o mapa pedológico existente na área de
estudo, à elaboração do mapa de estimativa das unidades geotécnicas, mas poderá ser
aplicado também para a realização de um mapeamento pedológico completo e inédito na
região a ser estudada, quando verificar-se a inexistência de levantamentos pedológicos
anteriores.
O mapeamento das unidades de solos é realizado por meio da técnica de
fotopedologia. Essa técnica envolve métodos de fotointerpretação a partir de imagens aéreas
para classificar a superfície do terreno em unidades de mapeamento e subseqüentes trabalhos
de campo e análises em laboratório. Os critérios utilizados para a diferenciação dos tipos de
solos envolvem o relevo, a rede de drenagem, a vegetação natural, a tonalidade, o aspecto
erosivo e o uso atual (Koffler, 1993). O relevo, é o elemento mais importante considerado na
fotopedologia, pois além de ser um dos fatores decisivos na formação do solo (Oliveira et al.
1992) é o aspecto mais evidente no exame ao estereoscópio das fotografias aéreas (Koffler,
1993), graças ao exagero vertical da escala que destaca a topografia do terreno. Nesse sentido,
a topossequência, que apresenta a sequência de perfis de solos diferenciados um dos outros,
principalmente devido a influência da topografia como fator de formação do solo (Curi et al.,
1993), é um recurso de grande utilidade na delimitação das unidades de solos. Já o traçado da
rede de drenagem é um dos elementos de mais fácil identificação a partir das fotos aéreas
(Loch, 1993). A sua interpretação pode fornecer informações sobre características físicas do
terreno como a permeabilidade, topografia, grau de dissolução das rochas, porosidade e
erodibilidade (Lima, 1995). Por outro lado, o aspecto erosivo é um indicador da textura dos
materiais existentes no solo, enquanto a mudança de vegetação pode indicar mudança no tipo
de solo. O uso atual do solo, conforme lembra Koffler (1993), poderia ser também um
elemento de diferenciação de fertilidade do solo, se não fosse a ação antrópica por meio do
uso de fertilizantes. Finalmente, a tonalidade, embora influenciada por fatores externos como
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tipo, qualidade do filme, luminosidade, ângulo de elevação solar, etc, ou pela coberta vegetal
do solo, fornece informações importantes sobre o terreno. Em imagens obtidas na faixa do
espectro vísivel, em geral, os solos com granulometria fina como os solos argilosos e siltes,
que possuem pouca porosidade e grande superfície específica, quando úmidos produzem
tonalidades mais escuras (Swain & Davis, 1976), enquanto os solos arenosos e erodidos
caracterizam-se por tonalidades claras (Koffler, 1993). Outro fator que produz tonalidades
escuras na imagem é a presença de matéria orgânica nos solos.
A técnica de fotopedologia é empregada nessa pesquisa para a realização de um estudo
pedológico simplificado voltado à geotecnia de acordo com a metodologia proposta por
Davison Dias (1989, 1995). O levantamento dos solos por meio da fotointerpretação segue o
roteiro mostrado na figura 5.11.
As

características álico, distrófico, eutrófico e húmico referentes aos horizontes

superficiais devem ser desconsideradas, tendo em vista não possuirem grande significância
sob o ponto de vista da engenharia (Davison & Milititsky, 1994).
Na definição de cada unidade de solo predomina o tipo de solo ou classe taxonômica
dominante na área, sendo os demais considerados inclusões. Uma classe taxonômica, cabe
lembrar, é constituída por grupos de solos que apresentam uma variação definida em muitas
propriedades simultaneamente, diferenciando-se de quaisquer outras classes por diferenças
nessas propriedades (Curi et al.,1993).
Podem ocorrer ainda unidades de solos conhecidas como associação de solos. Nesse
caso, a unidade de mapeamento consiste de duas ou mais unidades taxonômicas associadas
geograficamente em um padrão definido e regular, cartografadas em conjunto devido ao
pequeno tamanho da escala utilizada no trabalho (Curi et al., 1993).
A identificação das unidades de solos, conforme sugerem Davison & Milititsky
(1994), utiliza o sistema de classificação pedológico proposto por Camargo et al. (1987) e
comumente empregado em nosso país.
Para o município de Porto Alegre, o procedimento 2 foi utilizado para identificar
principalmente as unidades pedológicas relativas aos solos hidromórficos, a fim de
complementar o mapa de solos obtido com base no trabalho de Bastos (1991). A
fotointerpretação foi realizada a partir de fotografias aéreas, pancromáticas, escala 1:40.000,
ano de 1990, ref. 111019, Força Aérea Brasileira.
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Figura 5.11 - Fluxo geral de levantamento de solos com auxílio de fotografia aérea (Koffler, 1993).
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As classes taxonômicas identificadas na escala 1:50.000 para fins de mapeamento
geotécnico no município de Porto Alegre podem ser vistas na tabela 5.5. A figura 5.12 mostra
a topossequência utilizada no mapeamento.

Tabela 5.5 - Classes taxonômicas para Porto Alegre (RS)
SIMBOLOGIA

CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA

PV

Podzólico Vermelho-Amarelo

R

Solos Litólicos

PL

Planossolo

A

Solos Aluviais

HG

Glei Húmico

HO

Solo Orgânico

O mapa resultante do levantamento pedológico simplificado para o município de Porto
Alegre está representado na figura 5.13. Uma relação das unidades de solos mapeadas, sua
respectivas simbologias e seus identificadores numéricos são encontrados na tabela 5.6. Os
identificadores numéricos ou atributos, como já foi mencionado anteriormente nesse trabalho,
tem por finalidade permitir a identificação digital de cada unidade mapeada nas etapas
posteriores da metodologia.

Tabela 5.6 - Unidades de solos mapeadas no município de Porto Alegre para fins geotécnicos
ID_SOLO3

SIGLA

DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE SOLO

1

PV

Podzólico Vermelho-Amarelo

2

R/PV

Associação de Solos Litólicos e Podzólico Vermelho - Amarelo

3

R

Solos Litólicos

4

PL/PV

Associação de Planossolo e Podzólico Vermelho - Amarelo

5

PL

Planossolo

6

A/HG

Associação de Solos Aluviais e Glei Húmico

7

A

Solos Aluviais

8

HO

Solos Orgânicos

9

AT

Aterros

ALTITUDE (m)

LITÓLICOS
300

LITÓLICOS E
PODZÓLICO
VERMELHO-AMARELO

PODZÓLICO
VERMELHO-AMARELO

200

100

PODZÓLICO
VERMELHO-AMARELO
PLANOSSOLO

ROCHAS GRANÍTICAS

SOLOS ALUVIAIS
PLANOSSOLO

0

SEDIMENTOS DE
ENCOSTA

PLANOSSOLO

DEPÓSITOS DE
CANAIS FLUVIAIS
DEPÓSITOS DE TERRAÇOS
LAGUNARES ANTIGOS

Figura 5.12 - Topossequência para o município de Porto Alegre (RS).
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Figura 5.13 - Mapa das unidades de solos do município de Porto Alegre(RS) para fins
geotécnicoscoma sobreposiçãoda redede drenagem.
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A seguir estão descritas as principais características das classes taxonômicas de solos
que constituem as unidades de solos mapeadas na área teste.
O solo podzólico vermelho-amarelo (PV) e os solos litólicos (R) compõem as
principais classes dos perfis de solos formados do intemperismo das rochas graníticas. São
perfis de solos residuais ou sujeitos à pequenos transportes. São solos não hidromórficos, isto
é, formados em condições de ausência do lençol freático. Ocorrem em áreas de colinas e
morros, num relevo de suave ondulado até montanhoso.
Os solos litólicos (R ), figura 5.14, compreendem os perfis pouco desenvolvidos a
partir de rochas graníticas, determinando uma sequência de horizontes A, C e R; A e R ou
até mesmo rocha aflorante. Apresentam-se bem drenados e com características morfológicas,
físicas e químicas em função do material de origem. Ocorrem em áreas de relevo ondulado a
montanhoso, onde as condições de desenvolvimento pedogenético do perfil são mais
restritivas. Geotecnicamente, tratam-se de solos cujas características estão vinculadas ao
substrato rochoso. Algumas limitações existentes podem ser decorrentes da proximidade da
rocha à superfície ou mesmo da exposição dessa na forma de blocos ou matacões,
constituindo uma situação de risco geotécnico. Em áreas de transição de perfis litólicos à
podzólico vermelho-amarelo, ou nas associações dessas classes, é comum a presença de
cambissolos, perfis com horizonte B incipiente.
O solo podzólico vermelho-amarelo (PV) em Porto Alegre (figura 5.15) possui perfil
pouco profundo e bem drenado, com uma sequência de horizontes A, B e C. O horizonte B,
avermelhado, de comportamento laterítico, apresenta considerável concentração de argila de
atividade baixa, óxidos de ferro e alumínio, mostrando em geral forte macro-estrutura e
elevada coesão. Pode apresentar plintitas (misturas argilosas altamente intemperizadas, ricas
em óxidos). O horizonte C possui características relacionadas ao solo de alteração do
substrato correspondente (rocha granítica ou depósitos de encosta). Associado aos perfis de
podzólico vermelho-amarelo, nas zonas de transição para os terrenos de planície, são
encontrados plintossolos e planossolos. O solo podzólico vermelho-amarelo apresenta boas
características geotécnicas. Trata-se de um solo permeável, estável em cortes e escavações e
com razoável capacidade de carga já no horizonte B.
Os solos do tipo planossolo, glei e solos aluviais, são aqueles que ocorrem sobre os
substratos sedimentares de Porto Alegre. São solos de relevo plano e hidromórficos, isto é,
formados em condições permanentes ou sazonais de elevação do nível do lençol freático.
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O planossolo (PL), típico de áreas baixas, onde ocorre o excesso de água permanente
ou temporário (Figura 5.16), é geralmente mal drenado, caracterizando-se por perfis com
cores cinzentas indicativas de gleização (redução dos óxidos de ferro). Apresenta sequência
de horizontes A, B, C. O horizonte B possui elevada concentração de argila, comumente de
atividade alta, forte estrutura e mosqueados que identificam a sazonalidade do lençol freático.
O horizonte C está relacionado ao sedimento de origem. O planossolo desenvolve-se
principalmente sobre os terraços lagunares antigos, situados ao sul do município de Porto
Alegre. É também comum nas várzeas, ao longo das drenagens. Associados a essa unidade
podemos encontrar, nas depressões do micro-relevo das planícies, perfis gleis e, nas várzeas
dos cursos d’água, solos aluviais. O planossolo apresenta alguma limitação à urbanização. O
nível d’água próximo à superfície e as características geotécnicas do substrato podem ser
agentes restritivos. O horizonte B tem razoável capacidade de suporte, podendo receber, em
certos casos, fundações de obras de pequeno porte.
O solo denominado glei húmico (HG) caracteriza-se pela presença de um horizonte
glei, isto é, um horizonte formado em condições de excesso de umidade, resultando em
acentudados processos de redução dos óxidos. Esse solo apresenta cores cinzentas ou mesmo
esverdeadas e sequência de horizontes A, C. De modo geral, possui textura argilosa, com
argila de atividade alta, excessiva má drenagem e baixa permeabilidade. É um solo que ocorre
em terrenos planos e nas porções deprimidas do relevo, sujeitas à inundação. Em Porto
Alegre, normalmente, encontra-se associado a perfis de solos aluviais nos terrenos que
margeiam o Lago Guaíba. Apresenta sérias restrições à ocupação, devido à má drenagem e a
baixa capacidade de carga.
Os solos aluviais (A) constituem solos pouco desenvolvidos, compostos por um
horizonte A que sobrepõe as camadas estratificadas do substrato. Os frequentes acréscimos
durante as inundações restringem o desenvolvimento pedogenético dos perfis. Os solos
aluviais variam amplamente em composição química, mineralogia e granulometria. No
município de Porto Alegre, estão localizados nas planícies de inundação dos arroios, do Rio
Gravataí (Figura 5.17 ) e do Lago Guaíba. Nesses locais são encontrados materiais diversos,
de areias à argilas, bem como sedimentos orgânicos. As frequentes inundações já citadas e a
má drenagem são fortes restrições à ocupação.
Os solos orgânicos (HO) são solos hidromórficos, pouco evoluídos, essencialmente
orgânicos e caracterizados pela cor escura (Vieira & Vieira,1983). Segundo Oliveira et
al.(1992), são solos formados pela acumulação progressiva em ambiente palustre de resíduos
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monnente vegetais que, com o correr do tempo, vão se decompondo em produtos orgânicos
transfonnados (material turfoso). O lençol freático nesses solos está próximo à superficie
durante grande parte do ano. No municipio de Porto Alegre encontramos solos orgânicos,
especialmente, junto aos depósitos deltáicos das ilhas do Jacuí (Figura 5.18).
Um resumo das principais características dessas classes taxonômicas é mostrado na
tabela 5.7. Uma descrição detalhada de cada classe taxonômica pode ser encontrada, por
exemplo, em Vieira & Vieira (1983) e Oliveira et aI. (1992). Da mesma fonna, a "tabela
N43s - Unidades de Solos", do banco de dados geotécnico, Etapa 5 da presente metodologia,
apresenta uma descrição de cada unidade de solo mapeada para o município de Porto Alegre.

Figura 5.14 - Solos litólicos (R), rudimentares, pouco evoluídos e rasos, com horizonte A
assente diretamente sobre rocha ou sobre o horizonte C.
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Figura 5.15 - Solos podzólicos vermelho-amarelo (PV), formado em condições de boa
drenagem, com perfis pouco profundos e permeáveis no município de
Porto Alegre (RS) e sequência de horizontes bem diferenciados
texturalmente.

Figura 5.16 - Planossolo (PL), típico de terras baixas com acúmulo de água durante certos
períodos do ano.
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Figura 5.17 - Paisagem de ocorrência dos solos aluviais (A), na zona norte de Porto
Alegre (RS), caracterizados por camadas estratificadas sem relação
pedogenética entre si.

Figura 5.18

- Ambiente hidromórfico típico da ocorrência dos solos orgânicos (RO) e
encontrado nas ilhas do Delta do Jacuí, POA (RS).

Tabela 5.7- Características das principais classes taxonômicas de solos mapeadas no município de Porto Alegre (RS).
CLASSE DE
SOLO

HORIZONTES

DRENAGEM

ATIV.
ARGILA

PROFUNDIDADE

ORIGEM

CARACTERíSTICAS FíSICAS MARCANTES

PV

A, B,C

Boa

Baixa

Pouco profundo

Intemperismo de rochas
graníticas

Cores avermelhadas, iluviação de argilas,
laterização, forte estrutura.

R

A, C ou A,
R

Boa

Baixa

Raso

Intemperismo de rochas
graníticas

Cores amareladas e alaranjadas, presença de material
rochoso em decomposição.

PL

A, B, C

Má
ou
imperfeita

Baixa
alta

Pouco profundo

Sedimentos quartenários
(terraços
lagunares
antigos)

Cores cinzentas, gleização, concentração de argila (Hor.
B), forte estrutura.

HG

A, C

Má

Alta

Pouco profundo

Sedimentos quartenários
e
fluviais
(lagunares
recentes)

Cores cinzento oliváceas, forte
permeabilidade, muito argiloso.

A

A,C

Geralmen
te má

Alta
baixa

Pouco profundo

Sedimentos quartenários
e
(aluviões
planícies
aluvionares)

Estratificação, frequentes acréscimos, materiais variados
(areias à matéria orgânica).

e

e

plintitas,

gleização,

baixa

-.J
w

Capítulo 6

CONVERSÃO DOS DADOS PARA O FORMATO DIGITAL

6.1 – INTRODUÇÃO

O presente capítulo descreve a Etapa 4 da metodologia, cuja finalidade é o
armazenamento, na forma digital, das informações existentes nos mapas analógicos e que irão
permitir a Modelagem Digital do Terreno (MDT) e suprir o Sistema de Informações
Geográficas (SIG). A Etapa 4 objetiva ainda a conversão dos arquivos digitais gerados para
um formato compatível com os softwares utilizados para o processamento, a integração e a
análise das informações.
O método empregado para a conversão ou captura dos dados espaciais para o formato
digital é a digitalização manual de mapas. Por esse processo, as feições geográficas
existentes nos mapas gráficos são armazenadas em arquivos digitais à medida em que seus
pontos são percorridos com um cursor sobre uma mesa digitalizadora.
A digitalização dos dados é procedida por meio de um sistema CAD (Computer Aided
Design). Os sistemas CAD constituem um conjunto de software e hardware para automação
de processos de construção de desenhos e projetos (Teixeira et al., 1995). Em nosso país, são
sistemas já amplamente utilizados, em especial, na engenharia. Mais recentemente, o emprego
dos sistemas CAD tem agilizado também o processo de armazenamento de dados
cartográficos (Guimarães & Crosta, 1994). Por esses dois motivos, um sistema CAD
(AutoCAD, versão 13 for Windows), é o software escolhido para a digitalização dos mapas
nessa metodologia.
Assim, a partir dos diversos mapas e cartas topográficas, que se encontram
inicialmente no formato analógico, são digitalizadas as entidades vetoriais referentes aos
diversos dados geográficos de interesse, como por exemplo: as curvas de nível e os pontos
cotados, as unidades litológicas e as unidades pedológicas, os principais elementos
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integrantes da rede de drenagem e do sistema viário, os pontos referentes às sondagens SPT
(Standart Penetration Test) e à localização dos perfis investigados ou amostrados na área de
estudo. Embora os diferentes dados geográficos utilizem entidades vetoriais distintas para o
seu armazenamento na forma digital, muitas das operações executadas no processo de
digitalização são semelhantes, permitindo a seguir uma descrição dos procedimentos gerais
utilizados.

6.2 - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A DIGITALIZAÇÃO DOS DADOS

Para a conversão dos dados para o formato digital é necessário, inicialmente, a
calibração da mesa digitalizadora, por meio da escolha de pontos com coordenadas
conhecidas, tomados nos diferentes mapas e cartas. Essa operação permite que o programa
utilizado na digitalização identifique como as distâncias na mesa digitalizadora relacionam-se
às distâncias no editor de desenhos (Omura, 1995). Trata-se de uma atividade que exige muita
precisão do operador, pois é um dos fatores decisivos para a qualidade e a confiabilidade dos
mapas que serão obtidos posteriormente (Françoso et al.,1993).
Os principais comandos acionados para a captura e a transferência dos dados para o
computador dependem do tipo de entidade a ser digitalizada. Para o AutoCAD13@ esses
comandos estão mostrados na tabela 6.1.

Tabela 6.1 - Entidades vetoriais e principais comandos para a sua captura no AutoCAD
ENTIDADE VETORIAL

DESCRIÇÃO

Ponto

Entidades geográficas localizáveis por um

•

Arcos

COMANDOS NO AUTOCAD

único par de coordenadas (x,y).

Conjunto

de

coordenadas

Point

(x,y)

que

descreve uma linha contígua no espaço.

Polígonos

Pline ou
Sketch

Pline ou
Regiões limitadas por arcos.

Sketch
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O comando POINT permite a identificação da posição de um ponto no desenho. O
comando PLINE executa uma polilinha, entidade única de desenho formada por segmentos de
linha individuais (Kalameja, 1996). Já o comando SKETCH traça as linhas do desenho em
processo semelhante à mão livre (Omura, 1995).
A construção digital das feições geográficas constituídas por arcos ou polígonos é
procedida por meio da captura de seus pontos pelo cursor sobre a mesa digitalizadora, como
foi mencionado anteriormente. As feições retilíneas são transferidas para o formato digital
acionando-se o primeiro e o último ponto. Nas curvas de nível e nos pontos cotados são
também ser fornecidas as suas respectivas cotas, acionando-se previamente o comando ELEV.
Na digitalização das classes temáticas de cada mapa, devem ser construídos nós nos
pontos de interseção dos diferentes arcos pertencentes aos polígonos adjacentes. Essa medida
permite o estabelecimento das relações topológicas entre os diferentes polígonos, definindo a
localização relativa dos fenômenos geográficos. Da mesma forma, o procedimento de
construção dos nós deve ser adotado no armazenamento dos arcos que constituem redes de
linhas, como por exemplo a rede de drenagem e o sistema viário, figura 6.1.

Figura 6.1 - Estrutura vetorial para o armazenamento das redes de linhas e dos polígonos
referentes às classes temáticas (adaptado de Burrough, 1986).

Um cuidado especial deve ser tomado na verificação do fechamento topológico dos
nós para que os mesmos estejam realmente fechados no arquivo vetorial (Davis Jr & Fonseca,
1994). Nesse caso, o AutoCAD13@ dispõe de comandos específicos de edição (EXTEND,
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PEDIT, TRIM, edição com GRIPS, etc...) que permitem a agilização dos procedimentos
necessários.
Por outro lado, considerando que as entidades vetoriais digitalizadas a partir dos
mapas analógicos serão posteriormente armazenadas e manipuladas num Sistema de
Informações Geográficas (SIG), torna-se necessário que as mesmas possuam um elemento
identificador único ou atributo, que permita o seu reconhecimento nos diversos arquivos
digitais a serem gerados nas etapas seguintes da metodologia, bem como a sua ligação com
um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS). Esse elemento, já mencionado
nesse trabalho como identificador de feição (Eastmam, 1995), é introduzido por ocasião do
processo de digitalização de cada feição geográfica. No caso específico da presente
metodologia, são utilizadas para essa finalidade diferentes elevações fornecidas a cada
entidade vetorial por meio do comando ELEV, disponível no AutoCAD13@.
Considerando ainda que as informações existentes em mapas analógicos procedem de
bases cartográficas distintas, é normal que apresentem divergências e imprecisões quando
sobrepostas. Por isso, é escolhida uma base cartográfica sobre a qual são inseridas as demais
informações georreferenciadas, na forma de diferentes layers de um mesmo arquivo de
desenho do AutoCAD13@. Cabe lembrar que layers são camadas que podem ser comparadas
a uma série de folhas transparentes sobrepostas, que se combinam para formar um desenho
completo de modo a organizar as suas diversas entidades (Kalameja, 1996).
Para o município de Porto Alegre (RS) a base cartográfica escolhida foi a carta
topográfica, na escala 1:50.000, ano de 1977, da Divisão de Serviço Geográfico do Exército
(DSG), Folhas São Leopoldo (MI-29709/4), Porto Alegre (MI-2987/2), Itapuã (MI-2987/4),
Guaíba (MI-2987/1) e Morretes (MI-2970/3).
A partir da carta base foram digitalizadas a rede de drenagem e o sistema viário
principais e armazenada na forma digital a quadrícula referente ao sistema de coordenadas
UTM (Universal Transversa de Mercator), constituindo os layers iniciais do desenho no
CAD. Em seguida, novos layers foram acrescentados com as informações referentes aos
limites ou fronteira da área teste, à topografia, à geologia, à pedologia, à divisão de bairros, à
localização dos perfis de solo investigados e amostrados, etc.. Nessa etapa da metodologia,
desenvolvida no AutoCAD, não foram utilizadas hachuras ou legendas que deverão ser
implementadas em procedimentos posteriores no Sistema de Informações Geográficas (SIG).
A figura 6.2 mostra o layer SOLOS para o município de Porto Alegre, exemplificando o
aspecto obtido para os layers formados por classes temáticas.
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Figura 6.2 - Aspecto do layer SOLOS com os limites vetoriais das diversas classes temáticas.
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6.3 - CAPTURA DOS DADOS TOPOGRÁFICOS

A digitalização dos dados topográficos, a partir das cartas gráficas, segue os
procedimentos gerais descritos no item 6.2, bem como as diretrizes propostas por Mendes
(1995). No entanto, visando a captura de um maior número de dados sobre o relevo da área de
estudo e, consequentemente, a posterior geração de um Modelo Digital do Terreno (MDT)
mais preciso, o processo de digitalização é executado em duas fases distintas, conforme
mostrado na figura 6.3.

LAYERS TOPOGRÁFICOS

CURVAS DE NÍVEL 1/50.000
[CURV50]

FASE 1
85

PONTOS COTADOS 1/50.000
[PTOS50]

72

12
14

13

PONTOS COTADOS 1/10.000

14
15

FASE 2

14

[PTOS10]

15

Figura 6.3 - Layers para a captura dos dados topográficos.
Para o município de Porto Alegre, na primeira fase (Fase 1) foram armazenadas, no
layer denominado CURV50, as curvas de níveis com equidistância de 20 metros e, no layer
PTOS50, os pontos cotados em cumes, vales e planícies, a partir das informações constantes
na carta topográfica, escala 1:50.000, ano de 1977, da Divisão de Serviço Geográfico do
Exército (DSG).
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Na fase seguinte (Fase 2), nas áreas de menor declividade onde são praticamente raras
as informações sobre a topografia na escala 1:50.000, foram digitalizados novos pontos
cotados a partir do levantamento aerofotogramétrico, escala 1:10.000, da Secretaria Municipal
de Planejamento, originando um layer denominado PTOS10.

6.4 - CONVERSÃO DOS DADOS AUTOCAD - IDRISI, AUTOCAD - SURFER

Encerrada a digitalização, os layers integrantes do arquivo de desenho do AutoCAD e
que apresentam estrutura vetorial na forma de redes de linhas ou pontos, isso é, a rede de
drenagem, o sistema viário, e os pontos de sondagem SPT, são convertidos diretamente para
um formato compatível com o Sistema de Informações Geográficas (SIG) a ser utilizado nas
etapas seguintes da metodologia, ou seja, o IDRISI@ 2.0 for Windows.
Os layers com entidades poligonais, como por exemplo, os que contém informações
referentes às unidades de solos ou às unidades litológicas, são editados, originando novos
arquivos de desenho com extensão .DWG, de maneira que cada novo arquivo contenha
apenas os polígonos referentes à uma determinada classe temática. A figura 6.4 exemplifica o
resultado desse último procedimento, mostrando o arquivo referente à unidade de solos
litólicos (R) obtido para o município de Porto Alegre (RS).
Em seguida, por meio do comando PEDIT, opção JOIN, disponível no AutoCAD13@,
os diversos arcos pertencente a cada polígono são transformados em polilinhas.
Posteriormente, é procedido o fechamento de todos os polígonos existentes em cada arquivo
de desenho, fornecido um valor de elevação para os mesmos e procedida a conversão para o
formato IDRISI. Como já foi mencionado anteriormente, a elevação nesse caso tem a
finalidade de atuar como um identificador de feição (Eastman, 1995) de uma determinada
classe temática. Portanto, os valores de elevações fornecidos são iguais para todos os
polígonos pertencentes a uma mesma classe e correspondem aos identificadores ou atributos
reconhecidos nessa metodologia pelo prefixo ID, conforme pode ser visto, por exemplo, nas
tabelas 5.1 e 5.6, Capítulo 5.
Por último, os layers com as informações sobre a topografifa da área de estudo são
convertidos para arquivos com extensão .DAT, gerando um arquivo denominado TOPO.dat..
O formato desse novo arquivo é compatível com o programa SURFER v.4.15 (Golden
Software, 1989), onde deve ser realizada a interpolação dos dados topográficos, visando a
Modelagem Digital do Terreno (MDT).
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Figura 6.4 - Arquivo de desenho no AutoCAD, mostrando os limites vetoriais de diversas
regiões da área teste onde predominam solos litólicos.

Capítulo 7

ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOTÉCNICOS

7.1 – GENERALIDADES

Um banco de dados pode ser considerado um conjunto de informações que estão
relacionadas a um tópico ou propósito em particular. Para Healey (1991), um banco de dados
é um conjunto de arquivos ou tabelas com informações armazenadas numa maneira tal, que
permite a manipulação das interrelações existentes entre os diferentes conjuntos de dados por
meio de programas conhecidos como sistemas de gerenciamento de banco de dados
(DBMS).
Os DBMS são constituídos por um conjunto de programas para a entrada, o
armazenamento, a manipulação e a visualização das informações constantes num banco de
dados digital (Burrough, 1986). Segundo Aronoff (1991), além de permitir o gerenciamento
das infomações existentes no banco de dados, esses sistemas visam garantir a integridade dos
dados armazenados, funcionando como um elemento intermediário ou supervisor entre as
interações do usuário e a base de dados (Figura 7.1).
Quando as informações no banco de dados são estruturadas na forma de tabelas e o
relacionamento entre essas é estabelecido por meio de campos de dados comuns, a
organização conceitual do banco de dados, ou seja, o modelo de dados adotado, é denominado
Modelo Relacional e o programa utilizado para o seu gerenciamento é chamado Sistema
Relacional de Gerenciamento de Banco de Dados (RDBMS).
O RDBMS, na medida em que permite a organização dos dados de temas diversos na
forma tabular e o posterior relacionamento entre as inúmeras tabelas sem a utilização de
ponteiros ou chaves, evita a duplicação excessiva de dados,

economiza espaço de

armazenamento no computador e agiliza a manipulação das informações. Segundo Aronoff
(1991), os RDBMS têm sidos os sistemas de gerenciamento de banco de dados mais
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utilizados para armazenar atributos em um SIG devido a sua grande flexibilidade. A
utilização de um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS) integrado a um
Sistema de Informações Geográficas (SIG) permite o armazenamento e a análise mais
eficiente de um grande volume de dados descritivos, que constituem, na verdade, os atributos
pertencente às diferentes feições constantes nos diversos layers ou planos de informações
(PIs) de um projeto no SIG.

BANCO DE DADOS

ARQUIVO DE DADOS 1

ARQUIVO DE DADOS 2

SISTEMA DE
GERENCIAMENTO
DE BANCO DE
DADOS
(DBMS)

ARQUIVO DE DADOS 3

APLICAÇÃO
PROGRAMA 1
USUÁRIO
APLICAÇÃO
PROGRAMA 2

Figura 7.1 - DBMS como elemento controlador das interações do usuário com o banco de
dados (adaptado de Aronoff, 1991).

Dessa forma, a Etapa 5 da metodologia tem por finalidade a estruturação de um banco
de dados para o armazenamento de informações descritivas sobre o meio físico de interesse da
Geotecnia, servindo também para a sua posterior integração ao SIG. Para isso, é utilizado o
sistema relacional de gerenciamento de banco dados (RDBMS), desenvolvido pela Microsoft,
ou seja, o Microsoft Access for Windows@. Esse programa, que começa a ter uso corrente na
engenharia, apresenta recursos automatizados para auxilio na criação de cada elemento do
banco de dados, permitindo também a visualização na forma de relatórios das informações
armazenadas.
Uma abordagem detalhada sobre diferentes tipos de sistemas de gerenciamento de
dados, inclusive o RDBMS, podemos encontrar em Healey (1991).
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7.2 - A ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS GEOTÉCNICOS

No banco de dados geotécnicos proposto na presente metodologia, os dados são
armazenados na forma de inúmeras tabelas, contendo cada uma delas informações sobre um
determinado tema. Algumas das tabelas estruturadas terão suas informações preenchidas ou
completadas após as operações desenvolvidas com o auxilio do SIG. As tabelas referentes ao
tema unidades geotécnicas estimadas exemplificam essa situação, pois as novas unidades
somente serão conhecidas e identificadas em etapas posteriores do trabalho.
Cada tabela do banco de dados é constituída por campos e registros. Um campo
equivale a um coluna de uma folha de dados e contém uma categoria de informações. Cada
registro aparece como uma linha da tabela e contém todas as informações sobre uma entidade
geográfica ou uma posição geográfica na área de estudo. A figura 7.2 representa parcialmente
a tabela N41s, referente às unidades litológicas, do banco de dados geotécnicos desenvolvido
para o município de Porto Alegre (RS), onde estão exemplificados os campos e registros
citados.

Campos

ID_lito
...
3
4
5
6
7
8
9
10
...

S_lito
...
GS
GC
GI
GSH
GP
GSC
GSP
GR
...

N_lito
...
Granito Santana
Granito Cantagalo
Granito Independência
Granito Saint-Hilaire
Granito Pitinga
Granito São Caetano
Granito São Pedro
Granito Restinga
...

Identificador de feição

Figura 7.2 - Campos e registros das tabelas do banco de dados geotécnicos.

Registros
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Na criação das tabelas, após a definição dos campos, são estabelecidos os tipos de
dados que podem ser inseridos em cada campo (p.ex, texto, número) e as propriedades
associadas a cada tipo de dados, como o tamanho máximo dos dados a serem armazenados.
O primeiro campo de cada tabela do banco de dados geotécnicos é destinado a um
número já referido nesse trabalho como identificador de feição (ID), frequentemente também
denominado geocódigo (Antenucci et al., 1991). Esse campo (Figura 7.2) é comum em várias
tabelas com temas relacionados entre si, permitindo que o identificador de feição armazenado
em seu interior seja utilizado como elemento de associação entre as mesmas. Os valores
atribuídos aos identificadores de feições são aqueles estabelecidos nas diferentes etapas da
metodologia para cada entidade geográfica mapeada na área de estudo. Os demais campos
contém informações ou atributos referentes a cada uma das feições geográficas, representada
pelos diferentes registros da tabela. É importante destacar, que os valores atribuídos aos
identificadores de feições devem ser iguais aos valores utilizados para a identificação, nos
arquivos digitais, das feições ou elementos gráficos correspondentes. Dessa forma, os dados
não gráficos ou descritivos, armazenados separadamente no banco de dados geotécnico,
poderão ser conectados, no SIG, por meio desse identificador comum, aos diferentes planos
de informações (PIs) ou layers. A figura 7.3 mostra uma vista parcial da tabela N43s do banco
de dados geotécnicos estruturado para a área teste, onde podem ser observados os vários
campos utilizados para armazenar diferentes atributos de cada registro (unidade de solo). Já a
figura 7.4 exemplifica a organização do banco de dados geotécnicos por meio do modelo
relacional de dados.
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de Planossoloe
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e
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IPlanoa
ondulado
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Aterros

Figura 7.3- Vista parcial da tabela N43s - Unidades de Solos, do banco de dados geotécnicos desenvolvido para a ãrea teste.

00
0\

ID_Ung
1
2
3
4
5
6
...
37

S_ung
PVmgd
PVgd1
PVgd2
PVg1
PVg3
PVg4
...
AT

ID_agg
1
2
3
4
6
7
...
14

ID_solo
1
1
1
1
1
1
...
9

R_ung

Área(ha)

TABELA N1 - UNIDADES GEOTÉCNICAS

TABELA N43s - UNIDADES DE SOLOS
ID_solo
1
2
3
4
...
9

ID_agg
1
2
3
4
5
6
...
14

ID_lito
1
2
3
4
5
6
7
...
21

S_lito
MGtf/GnCP
MtgLS
GS
GC
GI
GSH
GP
...
DA

N_lito

Desc

S_agg
mgd
gd1
gd2
g1
g2
g3
...
at

Mineral

N_agg

S_solo
PV
R/PV
R
PL/PV
...
AT

C1_agg

N_solo

C2_agg

Perfil

Obs_agg

Prof

Horiz

O_agg

Dren

Uso_agg

Hidrom

At_arg

Origem

Cor

C_ fís

C_geot

Rel

Risco_g

Área(ha)
TABELA N42s - AGRUPAMENTOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS

Text

Estrut

O_lito

ID_ agg
1
3
7
6
2
4
4
...
14

Área (ha)
TABELA N41s - UNIDADES LITOLÓGICAS

Figura 7.4 - Organização do banco de dados geotécnicos por meio do modelo relacional de dados.
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Uso_geo

Uso_agr
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7.3 - AS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NO BANCO DE DADOS GEOTÉCNICOS

7.3.1 - Níveis e sub-níveis de identificação do banco de dados geotécnicos

Os dados descritivos no banco de dados geotécnicos são armazenados nas inúmeras
tabelas relacionadas na tabela 7.1. Esses dados são procedentes das fontes de informações
especificadas na Etapa 2 da metodologia, bem como dos resultados parciais obtidos nas
diferentes etapas do trabalho.
Cada tabela é identificada pelo seu título e por um número que representa um nível ou
sub-nível de identificação relativo às características ou propriedades do terreno (ID_tabela).
Os níveis de identificação (Figura 7.5) são baseados na classificação descendente
representada por meio de um triângulo e proposta por Davison Dias & Milititsky (1994). Eles
correspondem aos distintos temas ou aspectos do meio físico, além das fontes de informações
utilizados na pesquisa. Os sub-níveis referem-se às informações complementares referentes a
um determinado nível ou assunto.

1

Nível 1

-

Classificação Geotécnica

2

Nível 2

-

Perfis Investigados (Características Morfológicas)

3

Nível 3

-

Resultados de Ensaios

4

Nível 4

-

Características da Região

5

Nível 5

-

Aptidão do Solo

6

Nível 6

-

Sondagens à Percussão

7

Nível 7

-

Estimativa de Horizontes

8

Nível 8

-

Fontes de Informação

9

Nível 9

-

Informações Gerais sobre a Área de Estudo

Figura 7.5 - Níveis de identificação das características da área de estudo e fontes de
informação (adaptado de Davison Dias & Milititsky, 1994).
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Tabela 7.1 - Relação de tabelas (níveis e sub-níveis) do banco de dados geotécnicos.
ID_TABELA

TÍTULO DA TABELA

N1

Classificação Geotécnica (UNGEOS)

N2

Perfis Investigados nas UNGEOS

N2.1s

Informações Gerais dos Perfis Investigados

N2.2s

Características Morfológicas dos Horizontes dos Perfis

N3

Ensaios (horizontes e profundidades dos perfis)

N3.1s

Granulometria com Defloculante

N3.2s

Índices Físicos e Peso Específico de Grãos

N3.3s

Classificação dos Materiais

N3.4s

Coeficiente de Colapsividade

N3.5s

Limites de Consistência e Índices de Plasticidade

N3.6s

Parâmetros de Resistência

N3.7s

Parâmetros Químicos do Solo

N3.8s

Matéria Orgânica (%)

N3.9s

Ensaios de Adensamento Vertical

N4

Características Gerais da Região e das UNGEOS

N4.1s

Unidades Litológicas

N4.2s

Agrupamentos Geológico-geotécnicos

N4.3s

Unidades de Solos

N4.4s

Relevo nas UNGEOS

N4.5s

Declividades nas UNGEOS

N5

Aptidão dos Solos nas UNGEOS (Geral)

N5.1s

Aptidão 1_ UNGEOS (Fundações)

N5.2s

Aptidão 2_ UNGEOS (Disposição de Resíduos)

N5.3s

Aptidão 3_ UNGEOS (Ocupação Urbana)

N5.4s

Aptidão_4 UNGEOS (Aterro e Pavimentação)

N5.5s

Descrição das Classes Gerais de Aptidão das UNGEOS

N6

Sondagem à Percussão SPT

N6.1s

Sondagem SPT (Coordenadas UTM)

N6.2s

Sondagem SPT (Características do meio físico)

N6.3s

Sondagem SPT (Camadas)

N6.4s

Sondagem SPT (Valores de N_SPT)

N6.5s

Sondagem SPT (Nível do Lençol freático)

N6.6s

Sondagem SPT (Clientes)

N6.7s

Sondagem SPT (Cortes Longitudinais e transversais na Área de Estudo)

N6.8s

Sondagem SPT (Perfis Típicos de Solos Residuais)

N7

Estimativa de Horizontes e Valores Médios de N-SPT

N7.1s

Estimativa N-SPT médio (Horizonte, Substrato)

N7.2s

Estimativa N-SPT médio (Horizonte, UNGEO)

N8

Fontes de Informação

N9

Informações Gerais sobre a Área de Estudo

N9.1

Relação dos Bairros

N9.2

Relação das Ilhas
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Em todas as tabelas o campo inicial armazena o identificador de feição ou geocódigo
referente a cada registro. O campo seguinte geralmente especifica a sigla adotada para cada
feição e os demais campos tratam dos diferentes atributos considerados.
O nível 1 de identificação refere-se a classificação geotécnica, prevista para a etapa 8
da metodologia. A tabela correspondente, N1, além dos identificadores de feição de cada
unidade geotécnica estimada (UNGEO), que permite a sua associação com outras tabelas do
banco de dados correlacionadas, apresenta campos que descrevem os identificadores de feição
relativos aos agrupamentos geológico-geotécnicos e às unidades de solos correspondentes.
O nível 2, representado pela tabela N2, relaciona os perfis investigados ou amostrados
na área de estudo, sua posição (localidade e coordenadas UTM), a data e a fonte da
informação. O subnível 2.1, tabela N2.1s, armazena informações gerais sobre o meio físico
onde localizam-se os perfis investigados como unidade geotécnica, substrato geológico,
agrupamento geológico-geotécnico e unidade de solo, e outras informações relativas ao local
investigado. O subnível 2.2, tabela N2.2s, descreve os horizontes A, B e C, além de
características morfológicas e mineralógicas do perfil. Para o município de Porto Alegre esses
dados foram extraídos de Cruz (1988), Azevedo (1990), Prezzi (1990), Bastos (1991),
Jungblut (1993) e Soares (1997).
O nível de identificação 3 diz respeito aos resultados de ensaios realizados em alguns
dos perfis armazenados no nível anterior. A tabela N3 correspondente traz a identificação do
perfil, da profundidade, do horizonte e da amostra coletada, enquanto as tabelas referentes ao
subníveis 3.1 a 3.9 armazenam resultados de ensaios com defloculante; índices físicos como
peso específico aparente natural, peso específico aparente seco, peso específico de grãos,
índice de vazios, grau de saturação, umidade natural, umidade ótima e densidade real de
grãos; classificação dos materiais de acordo com o Sistema Unificado de Classificação
(SUCS) e Highway Research (HRB); limites de consistência e índices de plasticidade;
coeficiente de colapsividade e parâmetros de resistência do solo (coesão e ângulo de atrito);
parâmetros químicos e resultados de ensaios de adensamento vertical. Para o município de
Porto Alegre (RS), as informações referentes ao nível 3 foram obtidas a partir dos trabalhos
dos diversos autores citados anteriormente.
O nível 4 trata das características gerais do meio físico da região de estudo e das
unidade geotécnicas estimadas. A tabela N4, portanto, relaciona as unidades geotécnicas com
a unidade litológica e o agrupamento geológico-geotécnico, a sua superfície e a porcentagem
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correspondente na área de estudo. A tabela N4.1s, descreve as unidades litológicas,
apresentando suas características estruturais, mineralógicas, texturais, ocorrência e
respectivas áreas em hectares e percentuais totais na área estudada. A tabela N4.2s traz
informações similares, mas em função dos agrupamentos geológico-geotécnicos definidos no
trabalho. Já a tabela 4.3s traz informações sobre o grau de desenvolvimento dos perfis de
solo, a sequência esperada de horizontes de solo, a capacidade de drenagem, a atividade da
argila, a origem do solo, as cores características do perfil, as características físicas e
geotécnicas marcantes, o tipo de relevo predominante, os riscos geotécnicos presentes, além
das áreas de ocorrência e de observações sobre os usos geotécnico e agrícola de cada unidade
de solo.
Para a área teste, conforme já foi mencionado nesse trabalho, as principais
informações sobre as unidades litológicas foram obtidas a partir de Menegat et al. (1998c),
enquanto os dados referentes aos agrupamentos geológico-geotécnicos foram extraídos de
Valente et al.(1998). As informações sobre as unidades de solos resultaram do mapeamento
dos solos do município, realizado na etapa 3 da metodologia, complementadas pelas
informações obtidas a partir da descrição das classes gerais de solos do Brasil (Oliveira et
al.,1992), dos trabalhos de Vieira & Vieira (1983) e Curi et al. (1993), das teses e
dissertações desenvolvidas na área de estudo.
As tabelas N4.4s e N4.5s armazenam, respectivamente, dados sobre o relevo e as
declividades nas unidades geotécnicas estimadas nas área de estudo.
O nível 5 diz respeito à aptidão do solo nas unidades geotécnicas. As informações
armazenadas na tabela N5 e nas tabelas dos subníveis 5.1 a 5.5 resultam dos procedimentos
realizados em etapas posteriores da metodologia.
O nível 6 e seus subníveis correspondentes (tabelas N6.1s a N6.8s) armazenam
informações sobre sondagens SPT (Standar Penetration Test). Essas tabelas são estruturadas
de maneira que, devidamente relacionadas por meio de uma consulta ao banco de dados,
reproduzam, organizadamente, grande parte das informações descritivas de um boletim
tradicional de sondagem SPT.
Para o nível 6 da área teste, foram utilizados dados constantes nos boletins de
sondagens estudados por Azevedo (1990). A tabela N6.7s, em particular para o município de
Porto Alegre (RS), relaciona e armazena os desenhos referentes aos perfis de nove cortes
longitudinais e transversais apresentados por Azevedo (1990) e que facilitam a visualização
das diferentes camadas do sub-solo em uma das áreas mais populosas da cidade. As figuras
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7.6 e 7.7, a título de ilustração, mostram o desenho de dois dos referidos cortes. Os desenhos
dos demais perfis podem ser encontrados na forma digital no banco de dados geotécnicos.
O nível 7 propõe uma estimativa de horizontes e seus respectivos valores médios de
N-SPT para uma determinada região da área de estudo. As tabelas N7.1s e N7.2s armazenam
resultados da aplicação de estatística básica univariada aos valores médios de N-SPT
determinados para os diferentes horizontes de solos. Para o município de Porto Alegre (RS),
os valores médios de N-SPT foram determinados a partir dos boletins de sondagem utilizados
por Azevedo (1990), segundo os procedimentos descritos no item 7.3.2
O nível 8 refere-se às diversas fontes de informações empregadas no banco de dados
geotécnicos. Finalmente, o nível 9 e seus subniveis relacionam aspectos gerais como por
exemplo, população, nomes de ilhas e bairros que constituem a área de estudo.
É importante salientar que parte das informações, armazenadas nos diversos níveis e
subníveis descritos, resultam de procedimentos realizados em etapas posteriores da
metodologia, principalmente da integração dos dados, realizada num Sistema de Informações
Geográficas (SIG).
Todas as tabelas mencionadas e que constituem o banco de dados geotécnicos podem
ser encontradas integralmente no Anexo A. A estrutura de cada tabela, bem como a descrição
detalhada de cada campo podem ser visualizados por meio do modo de visualização
denominado estrutura, disponível no Acess for Windows@.

7.3.2 - Estimativa dos horizontes e valores médios de N-SPT

Essa estimativa tem por finalidade permitir o conhecimento e o posterior
armazenamento, no nível 7 do banco de dados geotécnicos, dos horizontes de solos e seus
correspondentes valores médios de N-SPT que ocorrem em uma determinada região da área
de estudo (p.ex: em uma determinada unidade geotécnica).
Para o município de Porto Alegre (RS), a estimativa dos horizontes e dos valores
médios de N-SPT foram realizados para os pontos de sondagens estudados por Azevedo
(1990). Esses pontos situam-se na região onde ocorrem os agrupamentos geológicogeotécnicos gd1, granodiorito e monzogranito cinzentos isótropos (em especial o granito
Independência); sq1, eluviões, colúvios e leques aluviais; sq2, depósitos de terraços lagunares
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antigos (particularmente na área dos depósitos de terraços fluviais) e sq4, depósitos fluviais,
envolvendo os depósitos de planície e canal fluvial.
Inicialmente, os diversos solos apresentados nos boletins de sondagens foram
classificados em três universos de acordo com Azevedo (1990): aterros (A), solos
sedimentares (S) e solos residuais (SR). Foram considerados aterros os solos que sofreram a
ação do homem e estavam identificados como tal nos boletins de sondagem SPT. Solos
sedimentares, os solos cujas partículas formaram-se em um determinado ponto do terreno,
foram transportadas por ação da gravidade, enxurrada ou ação eólica e depositaram-se em
outro local. Solos residuais, aqueles provenientes da decomposição e alteração das rochas “in
situ”, onde o agente de transporte é reduzido a um mínimo, muitas vêzes, inevitável (Vargas,
1977). A classificação do solos nos três diferentes universos foi baseada nos perfis
longitudinais e tranversais propostos por Azevedo (1990) e na descrição dos materiais nos
boletins de sondagens SPT, auxiliada pelas informações a respeito das unidades litológicas e
pedológicas da área de estudo. Em seguida, as camadas referentes aos solos residuais em
todos os perfis de sondagem foram reclassificadas em função dos horizontes pedogenéticos B,
B/C, C, RA e R.
O horizonte B representa o solo superficial onde o material de origem sofreu
alterações por meio de processos pedogenéticos, isso é, resulta de “transformações
relativamente acentuadas do material originário e/ou ganho de constituíntes minerais e/ou
orgânicos migrados de outros horizontes” ( Oliveira et al., 1992). Segundo Dias & Milititsty
(1994), esse horizonte pode apresentar graus diferentes de evolução pedogenética, desde os
mais evoluídos (solo residual maduro) até os menos evoluídos.
O horizonte C, também conhecido na engenharia como solo residual jovem, encontrase mais próximo da rocha matriz. É constituído por material inconsolidado, relativamente
pouco afetado pelos processos pedogenéticos (Curi et al., 1993). O horizonte B/C é um
horizonte de transição, onde constata-se a predominância do B, mas ainda guarda resquícios
do horizonte C (Davison Dias, 1989).
O horizonte RA é constituído rocha alterada passando a rocha sã com fraturas
preenchidas por solo e alteração de rocha (Popp, 1995; Davison Dias & Milititsky, 1994).
Finalmente, o horizonte R, caracteriza a rocha consolidada, ou seja, o substrato
rochoso (Curi et al., 1993). A figura 7.8 mostra o perfil de um solo residual de rochas
graníticas.
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Figura 7.8- Perfil típico de um solo residual de rochas graníticas.

A estimativa dos diferentes horizontes foi procedida por meio da análise de dados
constantes nos boletins de sondagem SPT como: classificação do material, faixa de variação
do valor de N-SPT, profundidade do lençol freático e da camada analisada, além de
informações referente à respectiva litologia constante no mapa geológico (Menegart et aI.,
1998c).

Estimados os horizontes pedogenéticos, seguiu-se o cálculo do valor médio de N-SPT
correspondenteaos horizontes B, B/C, C e RA. Considerando-seque a medida de resistência
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do solo no ensaio SPT é fornecida no boletim de sondagem para cada metro de profundidade,
a média dos valores de N-SPT calculada equivaleu a uma média ponderada pela distância d =
1 metro entre os valores de N-SPT existentes.
Tanto os horizontes estimados, quanto os seus respectivos valores médios de N-SPT
foram armazenados no banco de dados geotécnicos, complementando as informações
existentes até a presente etapa da metodologia.

7.4 - CONSULTAS AO BANCO DE DADOS GEOTÉCNICOS

O banco de dados geotécnicos, nessa etapa da metodologia, pode ser manipulado
isoladamente, oferecendo amplos recursos para a análise da área de estudo, embora ainda não
leve em consideração o atributo espacial das informações armazenadas. Além da visualização
dos dados armazenados, é possível a realização de consultas e relatórios.
As consultas constituem uma solicitação específica de dados, podendo incluir campos
de uma ou mais tabelas. Podem ser utilizadas também para a classificação dos dados ou
visualização de um subconjunto de todos os dados existentes no banco de dados geotécnicos.
A criação de uma consulta no Microsoft Access é realizada por meio do recurso
denominado graphical query by example (QBE). Trata-se de uma grade gráfica onde as
consultas podem ser criadas visualmente arrastando os campos que desejamos incluir na
consulta, da parte superior da janela Consulta, para a grade QBE, situada na parte inferior da
janela (Microsoft Access for Windows, 1995).
Já os relatórios apresentam os dados formatados e organizados segundo especificações
do usuário, podendo ser utilizados para a impressão dos dados armazenados no banco de
dados.
A tabela 7.2 mostra uma visão parcial do resultado de uma consulta realizada ao banco
de dados geotécnicos onde podem ser vistos os valores médios de N-SPT, por horizonte
estimado, para os pontos de sondagem localizados na unidade litológica Granito
Independência (ID_lito1=5).
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Tabela 7.2 - Resultado parcial da consulta: “mostre os valores médios de N-SPT, por
horizonte estimado, para os pontos de sondagens SPT situados na unidade
litológica Granito Independência”.

ID_SPT
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
64
65
65
66
66
67
67
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68
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69
69
69
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70
70
70
226
226
227
227
228
228
229
229
230
230
230

Sond
F02
F02
F02
F02
F03
F03
F03
F04
F04
F04
F05
F05
F06
F06
F06
F06
D46
D47
D47
D48
D48
D49
D49
D50
D50
D51
D51
D51
D51
D52
D52
D52
D52
G25
G25
G26
G26
G27
G27
G28
G28
G29
G29
G29

X
480068
480068
480068
480068
480143
480143
480143
480334
480334
480334
480471
480471
480677
480677
480677
480677
481082
481095
481095
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481104
481095
481095
481260
481260
481345
481345
481345
481345
481398
481398
481398
481398
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481102
481125
481125
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481121
481121
481121
481121

Y
6678118
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6678230
6678230
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6678230
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6678212
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6677930
6677764
6677764
6677764
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5
5
5
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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GI
GI

C
B/C
A
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A
B
C
RA
NC
C
B/C
C
C
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S
A
C
RA
B
C
A
C
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C
B
RA
C
A
B
C
RA
B
B/C
C
A
RA
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B
RA
A
RA
A
B
RA

N_ SPTm
22
11.3
48
11
17
36.1
19.8
25
22
24
16
54
17
13.2
38
9.5
8.8
2.7
26.8
49
25.3
6
40.5
29
13.6
15.5
49
5.5
12.3
25.6
30.8
3.3
7
9
2
7.2
-

Capítulo 8

MODELAGEM DIGITAL DO TERRENO,
PROCESSAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS

8.1 – IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS DE MODELAGEM DIGITAL DO TERRENO

A modelagem digital do terreno (MDT), definida no Capítulo 2, constitui a Etapa 6 da
metodologia e caracteriza, nesse trabalho, juntamente com o processamento e a classificação
de imagens digitais (Etapa 7), dois procedimentos importantes da fase de integração de dados
denominada Processamento dos Dados (Wright & Carter,1996).
A modelagem digital do terreno tem por finalidade a geração, no computador, de um
modelo representativo do terreno da área de estudo, visando a posterior visualização do relevo
em perspectiva, o seu fatiamento em intervalos de altitudes pré-estabelecidos, a geração de
declividades e áreas de isodeclividades, além da determinação do comprimento das vertentes
para o cálculo da suscetibilidade à erosão.
Nessa tese, a MDT utiliza o modelo de pontos (Burrough, 1986), que permite a
descrição e a análise do terreno em um ambiente computacional por meio da geração de uma
grade regular retangular (Figura 8.1), também conhecida por grid (Aronolf, 1991).
A grade regular retangular é semelhante a uma malha onde os polígonos são todos
iguais, isto é, onde existe regularidade na distribuição dos pontos que a constituem (Rosim et
al., 1993). Essa grade é gerada a partir da interpolação de pontos de altitude conhecida e é
formada por linhas e colunas, cujas interseções identificam os chamados nós. O nós definem,
portanto, a posição espacial da variável z estudada (altitude).
Embora o grid utilize a mesma quantidade de pontos para representar uma área
irregular (Gutierrez, 1991), é, segundo Burrough (1986), o modelo mais utilizado para a
geração de MDT, pois facilita a geração de isolinhas, o cálculo de declividades e o
sombreamento do relevo por meio do computador.
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uso da grade regular em Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) é

recomendado também por Moore et aI. (1993), já que esses sistemas normalmente são
estruturados na forma de células ou pixels,
topográficos, gerados no MDT, com outros

layers

fato que facilita a integração dos dados
ou planos de informações (PIs).

Rosim et aI. (1993) destacam também como uma das vantagens do uso da grade
regular a determinação dos espaçamentos horizontal e vertical, que permitem o refinamento
da malha regular por meio da aplicação de um interpolador, obtendo-se uma grade mais
densa.
Uma descrição detalhada sobre a geração da grade regular e métodos de interpolação
aplicados à modelagem digital do terreno (MDT) pode ser encontrada, por exemplo, em
Burrough (1986), Moore et aI. (1993) e Mendes (1995).
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Fig. 8.1 - Grade regular retangular ou grid (Aronoff, 1991).

Nessa tese, o processo de interpolação utilizado para a gerar os valores da variável z
(altitude) nos nós da grade regular é a triangulação com interpolação linear, implementada no

programaSURFERfor Windows@ (GoldenSoftware,Inc, 1989).Dessaforma, são gerados,
no computador, inúmeros triângulos pela união de três pontos de dados originais contíguos,

utilizando segmentos de retas de acordo com o método de Delaunay (Triangulaçãode
Delaunay, Figura 8.2). Por esse método, nenhuma extremidade de um triângulo gerado é
cruzada por um outro triângulo, resultando numa superficie constituída por inúmeras faces
triangulares sobre o grid ou a malha regular. A cada triângulo dessa superfície é então
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ajustada a equação de um plano que passa pelos três vértices conhecidos e que define, por
meio de interpolação linear, o valor da variável z (altitude) para todos os nós da grade regular
dentro do seu domínio.
Trata-se, portanto, de um processo de interpolação de ajuste local (Yamamoto, 1988),
pois considera apenas os dados localizados na vizinhança do ponto a ser interpolado. Logo, é
recomendado para o estudo de fenômenos como altimetria que apresenta pequeno intervalo de
variação e consequentemente um número elevado de pontos amostrais.

Figura 8.2 - Triangulação de Delaunay

Para a área do município de Porto Alegre (RS), os dados topográficos originais
estavam armazenado no arquivo MPOA.DAT, obtido pelos procedimentos de digitalização e
conversão descritos no Capítulo 6. A geração da grade regular pelo processo da triangulação
com interpolação linear foi realizada para uma resolução de 60x60 metros e o resultado
armazenado no arquivo grid denominado MPOA.GRD. Posteriormente, o arquivo grid foi
convertido para o formato ASCII e teve alguns valores de altitude corrigidos, conforme
comenta Heller & Weibel (1991), em especial, na periferia da grade regular. Por último, o
grid foi importado pelo programa IDRISI@.

102

8.2 – PROCESSAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS

A Etapa 7 da metodologia consiste na utilização de sistemas de processamento e
classificação de imagens orbitais com a finalidade de identificar a mancha urbana existente,
em diferentes datas de interesse, bem como as áreas sujeitas à inundação, quando essas
informações não estiverem disponíveis para a área de estudo.
A delimitação da mancha urbana visa, principalmente, a análise da sua interação com
as unidades geotécnicas que serão estimadas em fases posteriores da metodologia. Essa
informação, no entanto, quando combinada com outros dados do meio físico, como por
exemplo, áreas com isodeclividades, pode revelar aspectos importantes sobre a tendência da
expansão urbana. Para a área teste, foi realizado o mapeamento da mancha urbana em 1995
apenas nas ilhas do Delta do Jacuí, tendo em vista a existência de informações sobre a área
urbana na parte continental do município (Souza, 1998).
A mancha urbana considerada nessa metodologia corresponde à classe urbana
construída do Nível 1, do Sistema de Classificação para Uso e Cobertura do Solo Por Meio de
Sensoriamento Remoto proposto por Anderson et al. (1976), apud Jensen et al. (1983). A
classe mancha urbana incluí, portanto, as áreas edificadas de alta e baixa densidade com uso
residencial, comercial e serviços, áreas industriais, espaços urbanos abertos e áreas não
edificadas com usos vinculados às áreas urbanas. Informações sobre o uso de imagens de
satélites para o mapeamento da mancha urbana podemos encontrar, por exemplo, em Welch
(1982), Jensen et al. (1983), Kurkdjian (1990), Françoso et al. (1993) e Foresti (1986, 1987).
Já uma revisão detalhada sobre o emprego de sensoriamento remoto orbital em áreas urbanas,
envolvendo a problemática da resolução espacial e a natureza espectral dos alvos urbanos,
pode ser encontrada em Valente (1995).
As áreas inundáveis, por sua vez, são entendidas como aquelas regiões em que a
lâmina d’água formada sobre a superfície do terreno é resultante do extravasamento do leito
dos canais naturais da rede de drenagem superficial (PROTEGER, 1994).
Na presente metodologia, tanto para a classificação da mancha urbana, quanto para as
áreas inundáveis, são utilizadas imagens orbitais LANDSAT/TM 5, em especial, as bandas 3,
4 e 5. A banda 3, localizada entre os maiores comprimentos de onda (0,63 μm - 0,69 μm) da
região visível do espectro eletromagnético (Figura 8.3), sofre menor efeito do espalhamento
atmosférico e, por isso, é utilizada na identificação visual da mancha urbana. A banda 4,
situada na faixa do infra-vermelho próximo (0,76 μm - 0,9 μm) do referido espectro, favorece
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Figura 8.3 - O espectro eletromagnético (Strain & Engle, 1992).
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a discriminação dos corpos d'água e da vegetação, sendo indicada para a identificação das
áreas inundáveis. Por último, a banda 5, situada na faixa do infra-vermelho médio (1,55 Jlm1,75 Jlm), além de permitir a discriminação das áreas inundáveis, integra a composição
colorida das imagens multiespectrais, facilitando o reconhecimento visual dos diferentes
alvos por meio da cor. A figura 8.4 mostra de modo ampliado a faixa do espectro
eletromagnético denominada Espectro Óptico (compreendido no intervalo de 0,3 Jlm a 15 Jlm
de comprimento de onda e possível de ser coletado pelos sistemas óticos) com a posição das
três bandas do sistema LANDSAT!fM5 citadas anteriormente.
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Figura 8.4 - Regiõesdo EspectroÓptico com a posição das bandas 3, 4 e 5 do satélite
LANDSAT!fM5 (adaptado de Swain & Davis, 1978 e Richards, 1986).

Antes da classificação, as imagens multiespectrais passam por um processo de
georreferenciamento espacial com a finalidade de corrigir distorções geométricas presentes
nas imagens originais obtidas por satélites em órbita da Terra. No georreferenciamento a
imagem original é reamostrada de maneira que seus pixels sejam reorganizados em relação
a um determinado sistema de projeção cartográfica (Novo, 1989). Para isso, são utilizados
pontos de controle escolhidos na carta base utilizada no estudo e que sejam de fácil
identificação nas imagens orbitais. Os pontos de controle, conforme lembra Rosa (1992),
devem ter localização geodésia precisamente conhecida e preferivelmente invariável com o ,
tempo, como por exemplo, cruzamento de estradas, aeroporto e pontes.
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Concluída a operação de georreferenciamento é então procedida a classificação da
mancha urbana e das áreas inundáveis por meio de dois procedimentos distintos descritos a
seguir:
a) classificação visual para discriminação da mancha urbana a partir de uma composição
colorida resultante da combinação das bandas 3, 4 e 5, associadas respectivamente às cores
azul (B), verde (G) e vermelho (R), em datas específicas para a análise da ocupação urbana;
A combinação de canais e bandas 3B, 4G e 5R permite a visualização dos alvos em
cores mais próximas à realidade, facilitando por meio da análise da textura e da tonalidade a
separação da classe mancha urbana das demais classes existentes na imagem. Assim, a
mancha urbana passa a ser identificada pela cor magenta e textura suave, o solo exposto pela
cor magenta e textura lisa, os corpos d’água pela cor ciano e textura lisa e, finalmente, as
áreas cobertas pela vegetação pela cor verde e textura variável.
Com o resultado da classificação visual da mancha urbana é então realizada uma
verificação do mapeamento obtido. Essa análise é feita com o auxílio de fotografias aéreas
(caso existam) e visitas aos locais de difícil separação visual na imagem da classe mancha
urbana da classe solo exposto.
Nesse trabalho, não é indicada a classificação digital das imagens LANDSAT/TM5
para a discriminação da mancha urbana devido à resolução espacial das mesmas (30 x 30
metros), que faz com que um único pixel possa conter a resposta espectral decorrente da soma
das reflectâncias de diversos alvos da cena urbana como concreto, grama e asfalto (Figura
8.5). Nesse caso, o valor resultante de reflectância pode ser semelhante à reflectância de uma
cobertura de solo totalmente diferente (Kurkdjian & Ii, 1989), resultando numa classificação
incorreta no computador de determinados elementos da imagem.
b) classificação digital, empregando o processo de classificação supervisionada pelo método
da Máxima Verossimilhança Gaussiana (Swain-Davis,1978; Richards, 1986) para o
mapeamento das áreas inundáveis a partir das três bandas espectrais (bandas 3, 4 e 5)
referente ao ano de maior cheia na área de estudo.
De acordo com Valente (1995), no processo de classificação supervisionada o espaço
multiespetral é particionado em regiões associadas às diferentes classes temáticas presentes na
imagem. Para isso, são utilizadas as chamadas funções decisões cujos parâmetros são
estimados a partir de amostras de cada classe escolhidas pelo analista. No método da Máxima
Verossimilhança Gaussiana a definição das funções decisão está baseada na teoria estatística.
Considera-se que a função probabilidade de cada classe aproxima-se de uma função de
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densidade de probabilidade nonnal (Gaussiana). A regra de decisão, nesse caso, classifica um
pixe! como pertencente a uma classe detenninada se a probabilidade de ocorrência desse
pixe!

nessa classe for maior do que nas demais classes. Uma descrição detalhada da

classificação supervisionada pelo método da Máxima Verossimilhança pode ser encontrada
em Swain-Davis (1978) e Richards (1986).
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Figura 8.5 - Curvas de reflectância espectral de materiais encontradosna áreas urbanas
(Jensen et a!., 1983)

Para a classificação da mancha urbana e das áreas inundáveis no município de Porto
Alegre (RS) foram utilizadas imagens LANDSAT/TM5, bandas 3, 4 e 5, órbita ponto WRS
221-81-B referentes aos anos 1995 e 1984 respectivamente. A imagem de 11 de julho 1984

abrange o período de maior cheia na região no intervalodos últimos vinte e seis anos, de
acordocom as leiturasde nívelde águanas estaçõesfluviométricasdo complexohidrográfico
da Região Metropolitana de Porto Alegre, constantes no Caderno Técnico "Monitoramento
Hídrico da Bacia do Rio Gravataí-RS"(PROTEGER, 1994).
Todas as seis imagens foram georreferenciadas no software IDRISI 2.0@a partir de
pontos de controles escolhidos na carta topográfica, folha Porto Alegre (M! 2987/2), escala
1:50.000, ano de 1977 da Divisão de Serviço Geográfico do Exército, base cartográfica do
trabalho.
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A classificação visual da mancha urbana foi procedida a partir da composição colorida
3B, 4G e 5R da imagem LANDSAT/TM5, georreferenciada (Figura 8.6), apenas para as ilhas
do delta do Jacuí e para o mês de novembro de 1995, já que existiam mapeamentos da
mancha urbana realizados por Souza (1998) para os anos de 1958, 1975 e 1994, em particular
na área do município localizada no continente. Assim, a classificação de 1995 teve

a

finalidade de permitir, posteriormente, uma imagem completa da mancha urbana existente
(continente e arquipélago) no ano de 1995. Para a mancha urbana da parte continental
referente a esse ano foi utilizada a mesma área de 1994, tendo em vista a expansão
praticamente desprezível da área urbana nesse período. A figura 8.7 apresenta a mancha
urbana identificada por meio da classificação visual nas ilhas do delta do Jacuí pertencentes
ao município de Porto Alegre (RS) no ano de 1995.
Já a classificação digital, visando a identificação das áreas inundáveis no município de
Porto Alegre (RS) pelo processo de classificação supervisionada e pelo método da Máxima
Verossimilhança Gaussiana (Swain-Davis,1978; Richards, 1986), foi realizada no programa
IDRISI 2.0@. Para essa classificação foram utilizadas as bandas 3, 4 e 5 da imagem de 1984
mencionada anteriormente, de acordo com a sequência de procedimentos estabelecida a partir
de Eastman (1995) e descrita a seguir:
1) reconhecimento na composição colorida 3B, 4G e 5R (Figura 8.8) e na imagem da banda 3
(Figura 8.9), ambas com realce linear e saturação de 2,5%, de quatro classes distintas de
cobertura do solo referentes à lâmina d’água em função da maior ou menor quantidade de
sedimentos em suspensão:
- classe 1: água 1
- classe 2: água 2
- classe 3: água 3
- classe 4: água 4
2) identificação, na composição colorida, das áreas de treinamento com a localização dos
elementos da imagem ou pixels representativos das quatro classes de cobertura citadas;
3) criação das áreas de treinamento com a geração de um arquivo vetorial obtido por meio da
digitalização de polígonos representativos de cada classe;
4) criação dos arquivos de assinatura espectral com informações estatísticas (Tabela 8.1)
sobre os valores de contadores digitais relativos aos pixels selecionados para cada área de
treinamento;
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Figura 8.6 - Composição colorida 3B, 4G, 5R da imagem LANDSAT/TM5 georreferenciada
com a área referente ao municipio de Porto Alegre (RS) em novembro de 1995.
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Figura 8.7 - Mancha urbana existente em 1995, nas ilhas do delta do JacuÍ, obtida pela
classificação visual da composição colorida 3B, 4G e 5R da imagem
LANDSATffM5 de novembro de 1995.
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Figura 8.8 - Composição colorida 3B, 4G e 5R, com realce linear e saturação de 2,5%, da
imagem LANDSAT/TM5 de 11 de julho de 1984, período de maior cheia no
município de Porto Alegre (RS) no intervalo dos últimos vinte e seis anos.
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Figura 8.9 - Banda 3 (com realce linear) da imagem LANDSAT/TM5 de 11 de julho de 1984,
período de maior cheia no município de Porto Alegre (RS) no intervalo dos
últimos vinte e seis anos.
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Tabela 8.1 - Dados estatísticos das áreas de treinamento para as classes de cobertura do solo
identificadas na lâmina d’água.
CLASSE

CONTADOR DIGITAL

BANDA 3

BANDA 4

BANDA 5

Valor mínimo

23

5

0

Valor máximo

42

19

7

Média

26,44

6,67

0,27

Desvio padrão

1,37

0,73

0,59

Número de pixels *

5370

5370

5370

Valor mínimo

23

5

0

Valor máximo

33

13

8

Média

29,69

7,31

0,37

Desvio padrão

0,81

0,65

0,64

Número de pixels *

2763

2763

2763

Valor mínimo

10

3

0

Valor máximo

21

23

16

Média

14,95

5,51

1,10

Desvio padrão

1,83

2,07

1,86

Número de pixels *

1956

1956

1956

Valor mínimo

18

4

0

Valor máximo

25

17

15

Média

22,37

8,95

3,88

Desvio padrão

1,02

2,61

3,29

Número de pixels *

746

746

746

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

* Número de pixels na área de treinamento.

5) Classificação da imagem pelo método da Máxima Verossimilhança Gaussiana com base
nos arquivos de assinaturas espectrais gerados, cujo resultado está mostrado na figura 8.10.
Conforme pode ser visto na figura 8.10, o resultado da classificação digital abrangeu,
além das áreas referentes às quatro classes identificadas na lâmina d’água, alguns pontos de
sombreamento do relevo, especialmente na parte continental do município de Porto Alegre.
Por isso, esses pontos foram eliminados da imagem a partir do cruzamento dessa com o
resultado de uma classificação visual realizada na composição colorida 3B, 4G e 5R, já
mostrada na figura 8.8.
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Figura 8.10 - Imagemresultanteda classificaçãodigital das classes de cobertura do solo
referentes à lâmina d'água na imagem LANDSAT/TM5, de 11 de julho de
1984, pelo método da Máxima Verossimilhança Gaussiana.
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Finalmente, a imagem da figura 8.10 sofreu um mascaramento com a área referente ao
município de Porto Alegre para excluir a superfície do lago Guaíba e foi reclassificada para
conter apenas uma classe temática referente às áreas inundáveis. A imagem final resultante
das áreas inundáveis para a área teste está mostrada na figura 8.11, juntamente com a rede de
drenagem.
6.690.000
o
o
o

Cachoeirinha

o.......
...,.

Canoas

Alvorada

Viamão

o
o
o

-

oo
li)
Meters

6.650.000

5000.00

Áreas inundáveis

Figura 8.11 - Áreas inundáveis identificadas para o município de Porto Alegre (RS), a partir
da imagem LANDSAT/TM5 de 11 de julho de 1984, com a sobreposição da
redededrenagem.

