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Resumo 

Este trabalho trata de identificar e analisar alguns dos aspectos sociais e 

ambientais encontrados nas encostas do Maciço da Tijuca, Rio de Janeiro.  A 

importância deste se dá pela necessidade do estudo das encostas urbanas da 

capital fluminense, pois grande parte de sua população é afetada direta ou 

indiretamente por fenômenos que ocorrem nestas feições, principalmente no 

verão, com o aumento das precipitações tão comum nos trópicos. O Maciço da 

Tijuca se localiza na área centra da cidade e é de grande importância na 

história da urbanização carioca, sendo a antiga fonte de água doce no período 

pré-republicano brasileiro e local de moradia para população que vão desde 

moradias precárias a casas milionárias. Neste estudo serão utilizados como 

referencias conceitos de geomorfologia ambiental e urbana, além da 

caracterização dos aspectos a serem estudados. A metodologia de trabalho se 

dá com a utilização do geoprocessamento (sistema de informação geográfica e 

sensoriamento remoto) sobre os dados obtidos no laboratório do Núcleo 

Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA/PUC-Rio) e em imagens do satélite 

GeoEye-1 do ano de 2009, gerando assim o mapeamento das feições de 

interesse (declividade, orientação, cobertura do solo, geologia geomorfologia, 

pedologia e declividade). O objetivo final do estudo foi a quantificação de 

determinados aspectos encontrados nas encostas do Maciço da Tijuca a fim de 

demonstrar como se encontra o atual estágio de desenvolvimento da paisagem 

local. 
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Introdução 



Este trabalho vem a colaborar com o mapeamento e classificação de 

determinados aspectos socioambientais a partir de dados remotos, tentando 

mostrar como este tipo de estudo inventário poderá ser realizado de forma 

rápida e pratica, auxiliando na tomada de decisões iniciais sobre qualquer tipo 

de planejamento proposto. 

 

Referencial Teórico 

Encostas  

As encostas ocupam a maior parte da superfície terrestre, em áreas com 

feições erosivas a paisagem é quase inteiramente formada por encostas, com 

exceção dos fundos de vales. Seu estudo é fundamental para a compreensão 

das paisagem naturais, bem como para sua aplicação ao controle da erosão 

dos solos, tanto em áreas rurais como em áreas urbanas (Abrahams, 1986; 

Goudie, 1995). É importante seu conhecimento também para que se possa ser 

feita uma prevenção adequada dos movimentos de massa. 

Guy (1976 in GUERRA, 2011) destaca que durante o início do 

desenvolvimento urbano o impacto da produção de sedimentos, vindo das 

encostas, em direção aos canais fluviais, é bem maior, em comparação à fase 

em que a cidade já se encontra consolidada. Ele aponta ainda que as 

atividades humanas podem provocar mudanças em longo período de tempo, à 

medida que o uso da terra vai-se transformando, ou também em curto período, 

quando a cobertura vegetal é retirada, as encostas são transformadas, e os 

canais fluviais são alterados. Essa combinação de fatores causa impactos 

ambientais de diferentes naturezas nas cidades, e as encostas são aquelas 

que primeiro sofrem com esses tipos de impacto, tendo repercussões sobre 

vários ambientes urbanos. 

As encostas variam também bastante em forma, comprimento e 

declividade, de um local para outro e também podem variar bastante em um 

mesmo local. Essas variações devem-se a diferenças geológicas, pedológicas, 

geomorfológicas e climáticas. Muitos autores chamaram a atenção para o 

papel do estudo das encostas para a compreensão da evolução do relevo 

terrestre. 

No que diz respeito à declividade das encostas, existem muitas 

controvérsias. Assim como na forma das encostas, vários fatores controlam sua 

declividade, sendo que nesse caso a geologia tem um papel fundamental, 



podendo determinar, a princípio, encostas com elevada declividade. Tal variável 

pode ser medida diretamente em campo, com aparelho denominado 

clinômetro, ou então pelas cartas topográficas, em que se leva em conta a 

distância entre as curvas de nível (no caso deste trabalho a declividade será 

gerada a partir do geoprocessamento, tendo as isolinhas de altitude como base 

dos dados). Quanto mais detalhada for a escala do mapa, maiores serão as 

possibilidades de se produzirem mapas em que a distribuição espacial das 

declividades esteja mais bem representada. Essas podem ser medidas em 

graus ou em percentagem. Segundo Small e Clarck (1982), os engenheiros e 

geólogos tendem a fazer essas medidas em percentagem, enquanto os 

geomorfólogos, em graus. 

Quanto às formas das encostas, estas podem ser classificadas em 

côncavas, convexas e retilíneas, raramente apresentando, ao longo do seu 

perfil, um único tipo de forma, mas combinações entre si. Além disso, as formas 

podem ser classificadas em planta e perfil. 

 

Encostas urbanas 

Mesmo que aceitemos a ideia de que as encostas apresentam 

características próprias, independentemente dos locais onde estejam situadas, 

aquelas localizadas em áreas urbanas, em especial nas grandes cidades, 

sofrem tantas transformações, ao longo do tempo, que passem a ter 

características bem distintas daquelas que se encontram, por exemplo, nas 

áreas rurais. A proposito disso, Hansem (1976 in GUERRA, 2011), ao relatar o 

crescimento urbano acelerado que tem acontecido em Denver, no Colorado 

(Estados Unidos), no sopé das Montanhas Rochosas, aponta que essa 

urbanização tem subido as montanhas, causando transformações 

geomorfológicas e geotécnicas de difícil compreensão e controle. Novos 

bairros estão surgindo em áreas antes agrícolas, com pecuária e sob florestas, 

provocando diferentes tipos de modificações em encostas ocupadas, em 

especial através dos cortes nos depósitos de tálus, para a construção de casas 

e ruas. Essas encostas, aqui classificadas como urbanas, tendem a sofrer 

impactos, muitas vezes de caráter irreversível. 

Segundo Peloggia (1998), “a busca da apropriação máxima dos 

precários espaços disponíveis pelas populações (lotes, espaços em favelas) 

leva à modificação da geometria das encostas, através de técnicas precárias, 



frequentemente manuais, de utilização propiciada pela grande espessura do 

regolito e suas coberturas”, em especial nas regiões tropicais. 

Parsons (1998) afirma que o homem influencia as encostas de três 

maneiras principais: cria encostas artificiais, tais como aquelas feitas através 

cortes e aterros, nas cidades, para a construção de ruas; altera o uso da terra, 

desmatando e construindo casas e prédios, modificando totalmente o equilíbrio 

dos processos geomorfológicos, que atuam sobre as encostas; recentemente, 

o homem tem modificado as encostas, através de obras de recuperação de 

áreas degradadas, criando uma paisagem artificial, em relação àquela 

existente anteriormente à ocupação humana. O autor aponta a necessidade de 

se levar em conta, no desenho das encostas artificias, qual a duração no tempo 

em que essas encostas deverão ter, mantendo sua estabilidade. Caso 

contrário, novos impactos poderão advir, em função de uma recuperação 

executada, sem levar em consideração essas limitações e riscos. 

Apesar de grande atenção ser dada às mudanças atuais, causadas pela 

atuação humana na superfície terrestre, muito temos que aprender sobre as 

mudanças ocorridas no passado e, em alguns casos, essas mudanças podem 

nos auxiliar na modelagem para prever mudanças futuras. A sensibilidade que 

cada local possui em sofrer modificações. O desmatamento, seguido da 

ocupação intensa de algumas encostas, através  da construção de casas, 

prédios, ruas etc., causando uma grande impermeabilização do solo, sem ser 

acompanhado de obras de infraestrutura, como galeria pluviais e redes de 

esgoto, podem causar grandes transformações no sistema encosta, 

provocando deslizamentos e outros processos geomorfológicos catastróficos. 

Isso é bem típico do que acontece, por exemplo, em vários municípios 

brasileiros, como a cidade do Rio de Janeiro, que tem sofrido diversos tipos de 

movimentos de massa, com a consequente perda de vidas humanas, bem 

como prejuízos de ordem material, nas últimas décadas. 

As chuvas intensas muitas vezes têm efeito catastrófico sobre as 

encostas e são as grandes responsáveis por mudanças rápidas nesses. 

Quanto maior a magnitude dos eventos chuvosos, menor sua frequência, ou 

seja, apesar de causar catástrofes, seu intervalo de tempo é bem maior, 

comparado ao das chuvas de menor intensidade. No entanto, quando esses 

eventos ocorrem em encostar urbanas, em áreas densamente ocupadas, em 

especial quando a população se dirige às partes mais elevadas e mais 



íngremes das encostas, os efeitos são quase sempre desastrosos, causando 

mortes, durantes esses fortes temporais. A desestabilização dessas encostas é 

causada também pelos taludes de corte e de aterro que são formados, em 

vários níveis altimétricos, à medida que a urbanização vai seguindo encosta 

acima. Quando um bom planejamento é feito nessa ocupação de maior declive, 

a probabilidade de causar maior instabilidade diminui bastante; mas com baixo 

ou nenhum planejamento, como ocorre em várias áreas urbanas, em diversos 

países, os riscos de movimentos de massa catastróficos aumentam muito, 

resultando quase sempre em mortes e danos materiais. Chama ainda atenção 

para o fato de que, para a ocupação das encostas urbanas, é necessária a 

abertura de ruas e a instalação de dutos para o escoamento de esgoto e de 

aguas pluviais, bem como para a passagem de cabos subterrâneos. Estas 

obras, quase sempre, causam maior instabilidade às encostas, ou pelo menos 

o solo é bastante alterado, e vazamentos podem ocorrer, o que aumentará 

ainda mais a sua instabilidade. 

As encostas urbanas passam por intensa instabilização, em que as 

obras civis causam, por exemplo: o corte no sopé das encostas reduzindo o 

suporte para os solos e rochas situados a montante; a remoção de solo pode 

expor juntas, falhas e pontos de fraqueza, que estavam sobre a superfície, em 

que podem estar mergulhando na direção da encosta, tornando possível a 

ocorrência de movimentos de massa; a presença de mais água na superfície e 

em subsuperfície, devido à ocupação humana, pode ser um agente 

desencadeador de deslizamentos. 

A retirada de árvores no sopé das encostas para a construção de ruas é 

outro problema para a sua instabilidade. Quando os solos são rasos e as ruas 

cortam rochas estáveis, pode não haver riscos, mas quando se trata de solos 

profundos, com a ocorrência de água de exfiltração (seepage), os riscos são 

bem maiores. A retirada de árvores nas encostas, propriamente ditas, para abrir 

espaços para as construções faz com que a instabilidade também seja 

aumentada. Medidas mitigadoras podem envolver: construção de galerias 

pluviais, valas podem cercadas e preenchidas em cascalho, para facilitar o 

escoamento das águas, diminuindo, dessa forma, os riscos de deslizamentos 

nessas encostas urbanas ocupadas. O replantio de árvores em áreas críticas, 

bem como a construção de muros de gabião e muros de arrimo, na base 

dessas encostas, onde foram feitos cortes para a construção de ruas e casas, 



podem ser outras medidas mitigadoras, que diminuirão bastante os riscos de 

movimentos de massa. 

 

Geoprocessamento 

Após a década de 1970 houve um acelerado desenvolvimento 

tecnológico no campo a produção e transmissão de informações, possibilitando 

conectar e conhecer qualquer ponto do planeta, inclusive as áreas mais 

inóspitas. As tecnologias mais representativas são os satélites, que surgiram 

como instrumento exclusivamente militar e posteriormente foram apropriados 

para fins civis, e as tecnologias da informática. Deve-se ressaltar que o acesso 

a essas tecnologias é seletivo, ou seja, não se dá de forma homogênea em 

todos os lugares e para todos os agentes sociais. No conjunto de tecnologias 

relacionadas à produção e transmissão de informações encontram-se as 

“geotecnologias” que atendem as atividades de monitoramento e investigações 

técnico-científicas sobre a organização dos recursos no espaço. 

Atualmente, o termo “geotecnologias” abrange um conjunto de 

tecnologias de produção de informações digitais, como os sensores orbitais, 

aplicativos computacionais estatísticos para tratamento de imagens geradas 

pelos sensores, Sistemas de Bancos de Dados Geográfico (SBDG), aplicativos 

cartográficos, aparelhos de localização geográfica - GPS (Global Positioning 

System), entre outros. São ferramentas que revolucionaram vários métodos 

científicos de análise espacial, assim como as formas de controle e 

planejamento dos lugares, por agentes públicos e privados. 

No escopo das geotecnologias, o sensoriamento remoto orbital exerce 

papel de destaque, acompanhado de técnicas de processamento das imagens 

que são captadas pelos diferentes sensores acoplados aos satélites. O 

sensoriamento remoto orbital oferece, em primeiro lugar, a abrangência de 

extensas áreas em uma mesma imagem ou a fusão de várias imagens em 

“mosaicos” digitais, organizando uma visão de conjunto que, por métodos 

tradicionais, exige muito tempo para ser obtida. Além disso, a passagem 

periódica do satélite sobre um mesmo ponto da superfície terrestre garante a 

apreensão à distância da dinâmica material da paisagem (CASTILLO, 1999). 

O ponto crucial do sensoriamento remoto orbital está na capacidade de 

extrapolar a percepção visual humana sobre os objetos na Terra, com os vários 

comprimentos de onda eletromagnética que os sensores são capazes de 



captar a partir da radiação solar (satélites passivos) ou de emissão própria 

(satélites ativos, radares). Existem diferentes categorias de sensores para a 

captação de imagens específicas do planeta Terra, entre eles os Satélites 

Militares, Científicos, de Telecomunicações, Meteorológicos e para Recursos 

Naturais. 

A capacidade de captação de informações por um satélite é medida 

principalmente por três tipos de resolução: espacial (capacidade do sensor em 

definir objetos, quanto menor o objeto identificado na Terra, maior a resolução); 

espectral (número de bandas espectrais que num sensor pode captar – azul, 

verde, vermelha, infravermelha, entre outras) e temporal (tempo que um 

satélite demora a imagear novamente o mesmo ponto). Atualmente existem 

satélites civis com sensores multiespectrais, com altíssima resolução espacial e 

temporal, alcançando até 0,50 cm da realidade por pixel (ponto) na matriz da 

imagem e com imageamento inferior a 24 horas. Alguns exemplos de sensores 

de alta resolução espacial e temporal são: IKONOS II; ORBVIEW 3, 

QUICKBIRD, SPOT e, no caso deste trabalho, o GeoEye-1. 

Para a extração das informações desejadas são necessárias técnicas de 

“geoprocessamento”. A imagem de satélite tratada é, portanto, uma escolha 

entre muitas possíveis. A matriz numérica da imagem, associada a programas 

computacionais que realizam cálculos cada vez mais sofisticados, permite 

diversas combinações através de filtros, mudanças de projeções, composições 

em terceira dimensão, composições de bandas do espectro eletromagnético e 

atribuições de cores às imagens que realçam informações específicas, entre 

outros métodos. 

As técnicas de geoprocessamento podem contribuir significativamente 

para o gerenciamento e monitoramento ambiental. Como por exemplo, casos 

de poluição industrial, catástrofe nuclear, derramamento de petróleo, 

deslizamento de terra, identificação de terremoto, incêndio florestal, 

tempestade, tornado e ciclone, contaminação de corpos d’água, estresse da 

vegetação, monitoramento de espécies animais, variações do solo, tipologia 

vegetal, aplicações relacionadas às questões ambientais, zoneamentos 

agroecológicos; apoio à gestão de bacias hidrográficas, avaliações de impacto 

ambiental em geral, entre várias outras possibilidades. 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) também se encontram 

no escopo das geotecnologias, apesar de sua concepção ter precedido o 



desenvolvimento dos computadores. O SIG é uma consequência natural do 

desenvolvimento de teorias e modelos sobre a análise espacial que surgiram a 

partir da década de 1960. Todavia, atualmente esse termo é considerado como 

um método computacional de sobrepor e combinar diversos tipos de dados 

com referência espacial em um mesmo mapa ou carta geográfica, para a 

geração de informações. Os dados são dispostos em camadas ou planos de 

informação que representam a distribuição espacial dos recursos num 

determinado momento, referenciada por coordenadas geográficas exatas. 

A diferença fundamental entre “dado” e “informação” é que o primeiro 

corresponde a um conjunto de valores alfanuméricos sem significação 

estruturada ou lógica explicativa por si só. A informação é um conjunto de 

dados estruturados de forma a possuir um determinado significado para 

aplicação particular, ou seja, foram agregados componentes adicionais aos 

dados - a organização e a interpretação. Dessa forma, a informação também 

pode agregar o componente da subjetividade. 

Segundo CÂMARA (2003), o termo Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) é aplicado para sistemas que realizam o tratamento computacional de 

dados geográficos e recuperam informações não apenas com base em suas 

características alfanuméricas, mas também através de sua localização 

espacial; oferecem ao administrador (urbanista, planejador, engenheiro) uma 

visão inédita de seu ambiente de trabalho, em que todas as informações 

disponíveis sobre um determinado assunto estão ao seu alcance, inter-

relacionadas com base no que lhes é fundamentalmente comum – a 

localização geográfica. Para que isto seja possível, a geometria e os atributos 

dos dados num SIG devem estar georreferenciados, isto é, localizados na 

superfície terrestre e representados numa projeção cartográfica. 

Um Sistema de Informações Geográficas pode ser definido como “um 

agrupamento de equipamentos e programas de computador que permitem: 

entrada e edição; armazenamento; questionamento e acessos de informações; 

transformação; análise; demonstração e impressão de informações espaciais; 

sendo que, todas as informações são georreferenciadas (localizadas por meio 

de coordenadas geográficas em relação a algum sistema de referência)”. 

As potencialidades de um SIG podem ser descritas da seguinte maneira: 

agiliza o gerenciamento preciso das informações, subsidiando a tomada de 

decisões; permite a elaboração de prognósticos eficientes, facilitando a análise 



de impactos ambientais; favorece a gestão territorial democrática e participativa 

através da disponibilização de informações à sociedade; e, se ajusta ao 

planejamento interdisciplinar, na medida em que profissionais de diversas 

áreas podem trabalhar sobre uma mesma base com informações inter-

relacionadas para a tomada de decisões onde a localização geográfica é uma 

característica fundamental. 

O Sistema de Informação Geográfica é o mais adequado para execução 

de análise espacial dos dados geográficos e difere dos demais pela 

possibilidade de se estabelecer relações espaciais entre os elementos gráficos 

denominada “Topologia” (RODRIGUES, 2002). 

A topologia é o estudo genérico dos lugares geométricos, com suas 

propriedades e relações que, além de descrever a localização e a geometria 

das entidades de um mapa, defini também as relações de conectividade 

(conectado a, ligado a, relacionado com), adjacência (vizinho a, ao lado de), 

proximidade, pertinência, continência e interseção. 

Além dos atributos gráficos, os programas SIG permitem a inclusão de 

informações alfanuméricas associadas a estes atributos, mas que são 

armazenados em base de dados. 

Para CAMARA (2003), a utilização de um SIG possui quatro campos de 

atuação ligados aos Estudos Ambientais, são eles: 

 Mapeamento Temático: tem como objetivos a caracterização e o 

entendimento da organização espacial, como ponto de partida para o 

estabelecimento das bases para ações e estudos futuros, como os 

levantamentos temáticos de geologia, de geomorfologia, de pedologia e de 

cobertura vegetal; 

 Diagnóstico Ambiental: tem como objetivo, estabelecer estudos 

particulares sobre regiões de interesse, basicamente voltados a projetos de 

ocupação ou preservação; 

 Avaliação de Impacto Ambiental: envolve o monitoramento dos 

resultados da intervenção humana sobre um determinado ambiente ou região; 

 Ordenamento Territorial: busca normalizar a ocupação do espaço, 

procurando racionalizar a gestão do território, levando em consideração o 

conceito de desenvolvimento sustentado. (Zoneamentos Ecológico-

Econômicos, Zoneamentos Geoambientais). 



O instrumental das geotecnologias tem sido utilizado principalmente para 

a gestão e monitoramento ambiental, que é, por natureza, uma problemática 

multidisciplinar e que exige a interação e negociação entre os atores, ou seja, a 

integração das diferentes “visões de mundo” e projetos sociais sobre o 

ordenamento dos recursos no planeta. O desenvolvimento sustentável também 

implica na dimensão territorial dos recursos, além das dimensões econômica, 

social, ambiental e política. A dimensão territorial, em relação à preservação ou 

à exploração dos recursos naturais, ajuda a compreender a importância 

atribuída às geotecnologias entre as recomendações da Agenda 21 Global. 

 

Caracterização da área de estudo 

A cidade do Rio de Janeiro é formada por dois compartimentos 

geomorfológicos bem distintos: os maciços litorâneos e as áreas de baixada, 

onde ainda se incluem alguns morros isolados (Figura 1). Dentre os maciços 

litorâneos destaca-se o da Tijuca, que é uma unidade fisiográfica situada dentro 

do sítio urbano da cidade do Rio de Janeiro, a qual, juntamente com o mar, 

caracteriza-se como um dos grandes limitadores do processo de expansão da 

ocupação da urbana. A população estimada de 2010 através do setores 

censitários para a região do maciço é de 155.764 habitantes. 

O maciço da Tijuca possui uma área, delimitada acima da cota 40 m, de 

118 km² marcada por um relevo montanhoso, que pode ser subdividido em 

cinco grandes subsistemas hidrográficos (setores), os quais possuem distintos 

arranjos a nível biótico, abiótico e de ocupação humana (Figura 2). De uma 

maneira geral estes setores encontram-se ambientalmente degradados, face 

às condições de remoção florestal proveniente de desmatamentos, queimadas 

e ocupações desordenadas, apresentando também boa parte de seus rios em 

regime temporário. Estes cinco subsistemas ou setores drenam em direção à 

Baia de Guanabara (setores 1 - Norte e 2 - Nordeste), à lagoa da Tijuca ou de 

Jacarepaguá (setores 4 - Sul e 5 - Oeste), à lagoa Rodrigo de Freitas ou 

diretamente para o oceano (setor 3 - Leste). 

 



 

Figura : Localização do Maciço no município do Rio de Janeiro 

 

A área apresenta um clima definido como tropical de altitude, com 

precipitação média anual em torno de 2.200mm, e temperatura média anual de 

22oC. O substrato rochoso é de idade pré-cambriana, constituído 

predominantemente por gnaisses diversos (microclima, biotita e granitóides) e 

algumas intrusões de granitos. A comunidade vegetal constitui a Floresta da 

Tijuca - mata latifoliada perene, que está inserida no Parque Nacional da Tijuca, 

e se destaca pela grande variedade de espécies que nela se desenvolvem, 

caracterizando uma fisionomia marcada pela ocorrência de três estratos bem 

diferenciados. 

 

Materiais e Métodos 

A metodologia deste trabalho se deu a partir do uso de geotecnologias 

(sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas) para a geração 

dos dados e a posterior quantificação das áreas. Todos os dados vetoriais 

foram retirados no Laboratório de Geoprocessamento no Núcleo Interdisciplinar 

de Meio Ambiente da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(NIMA/PUC-Rio). A escala será de 1:10.000 pelo fato da dado com menor 



resolução ser o mapa pedológico, o restante dos dados estão na escala 

1:5.000. Estes dados foram: setores censitários de 2010, pedologia, geologia, 

geomorfologia, isolinhas de 5m (cota 40 para o maciço; TIN: declividade, 

orientação), bairros, estado do RJ, setores censitários (calculo da população 

estimada). Todos estes dados estão em SAD-69.  

Já a imagem utilizada para a geração do mapa de cobertura do solo 

pertence ao satélite GeoEye-1, com 0.5m de resolução espacial. Possuindo 

CE-90 de 6m, o que propicia um mapeamento em escala superiores a 1:3.000. 

Esta mesma foi obtida gratuitamente pela Space Imaging Brasil. No 

processamento desta imagem para seu uso no mapeamento de cobertura do 

solo, foi necessário realizar a reprojeção das imagens, já que as mesmas 

estavam em WGS-84, e ortorretificação com o uso de SRTM, pelo software 

ENVI 4.5. Por falta de tempo hábil, não foi possível realizar a equalização, o 

que justifica a não inclusão das imagens neste trabalho.  

Após a verificação dos dados, no software ArcGIS, estes foram 

recortados pela delimitação do maciço na cota 40m, conforme mostra COELHO 

NETTO (2005). As classificação da cobertura do solo e declividade foram feitas 

pelos autores, enquanto os mapas de geologia, geomorfologia, pedologia e 

orientação das encostas foram utilizadas a classificação do próprio shape. 

 

Resultados 

No mapa de cobertura do solo, foram definidas 6 classes: floresta 

(correspondente aos fragmentos de vegetação florestal), campos (campos 

abertos, gramíneas), solo exposto, área urbana (área antrópica), afloramentos 

rochosos e corpos d´água.  



 
Figura : Mapa de cobertura do solo 

 

Como pode ser visto na imagem acima, temos a maior parte do maciço 

da tijuca coberto por florestas, cerca de 60% da área total, como poderá ser 

observado na tabela a seguir. 

 

Tabela : Classes de cobertura do solo 

Classes Área (km²) % 

Afloramento Rochoso 4,33 3,66 

Campos 11,36 9,6 

Florestas 76,09 64,29 

Solo exposto 0,94 0,8 

Corpos d´água 0,09 0,07 

Área urbana 25,51 21,55 

TOTAL 118,35 100 

 

Para o mapa de declividade, foram definidas 4 classes. As mesmas 

foram delimitadas em porcentagem (%) e transformadas para graus (º). 



 

 
Figura : Mapa de declividade 

 

Neste mapa temos a maior parte da área em classes consideradas 

médio-altas (entre 16º e 41º, com cerca de 70% da área) 

 

 

 

Tabela : Classes de declividade 

Classes Área (km²) % 

0º - 16º  26,67 22,53 

16º - 30º 48,72 41,16 

30º - 41º 29,9 25,26 

> 41º 13,06 11,26 

TOTAL 118, 35 100 

 

 



Para o mapa geológico é visto que a maior parte do maciço pertence ao 

Complexos granito-gnaisse-migmatitos e granulitos, com quase 80% de toda a 

área de estudo 

 

Figura : Mapa Geológico 

 

 

 

 

 

Tabela : Classes do mapa geológico 

Classes Área (km²) % 

Complexos granito-

gnaisse-migmatitos e 

granulitos.  

94,37 79,73 

Complexos granitóides 

deformados 
5,76 4,87 

Depósitos 

inconsolidados 
18,26 15,43 



TOTAL 118, 35 100 

 

No mapa geomorfológico, é visto que o Domínio Montanhoso 

corresponde a mais de 83% da área do maciço, com as Planícies Flúvio-

Marinhas sendo a outra feição de maior importância, com 15% 

 

 

 

Figura : Mapa Geomorfológico 

 

Tabela : Classes do mapa geomorfológico 

Classes Área (km²) % 

Domínio Montanhoso 98,67 83,37 

Domínio de Colinas 

Amplas e Suaves 

1,23 1,03 

Domínio de Morros e de 

Serras Baixas 

0,23 0,19 

Planícies Flúvio- 18,26 15,43 



Marinhas 

TOTAL 118, 35 100 

 

Em relação aos aspectos pedológicos, é visto uma maior 

heterogeneidade entre as feições.  

 

Figura : Mapa Pedológico 

 

 

 

 

Tabela : Classes do mapa pedológico 

Classes Área (km²) % 

Afloramento de rocha 5,72 4,83 

Argissolo Amarelo 0,41 0,34 

Argissolo Vermelho-

Amarelo 

31,85 26,91 



Área urbana 29,02 24,52 

Latossolo Vermelho-

Amarelo 

51,38 43,41 

Neossolo Flúvico 0,001 0,001 

Praia 0,004 0,003 

TOTAL 118, 35 100 

 

 

 

Figura : Mapa de orientação 

 

 

 

 

Tabela : Classes do mapa de orientação 

Classes Área (km²) % 

Plano 6,13 5,17 



N 16,5 13,94 

NE 11,29 9,54 

E 10,54 8,91 

SE 16,17 13,66 

S 16,47 13,92 

SW 11,04 9,33 

W 12,6 10,64 

NW 17,59 14,86 

TOTAL 118, 35 100 

 

Conclusão 

Ao final do trabalho é confirmada a possibilidade de extração dos dados 

de forma remota, em pequenas escalas. A partir disso, percebemos que para 

inicio de trabalho para a caracterização de grandes áreas e/ou de difícil acesso 

pode ser feita a distancia e com um custo bastante reduzido. 

É visto também que a maior parte do Maciço da Tijuca está 

caracterizado por uma cobertura florestas, em declividade média, com solos 

argissolos e latossolos vermelho-amarelos, de domínio montanhoso e do 

Complexos granito-gnaisse-migmatitos e granulitos. 
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