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INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho visa demonstrar a importância de caracterização de unidades 
geomorfologicas, para a analise ambiental. Sendo a Geomorfologia a ciência que 
estuda a dinâmina do ambiente e as formas de relevo resultantes dessa dinâmica, 
obtem-se, através dela, os fundamentos para a pesquisa geográfica pura. E por 
meio de metodología multidisciplinar, considerando a geomorfología como fator de 
integração, adquere-se a base para estudos ambientais em unidades de 
conservação. 
 
Como estudo de  caso, serão consideradas três pesquizas realizadas na área do 
distrito federal. A primeira refere-se a identificação e à Distrito Federal (Novates 
Pinto, 1986b). A segunda como exemplo de pesquisa aplicada titulada  
Caracteização de diretrizes gerais de uso do Apa do rio São Bartolomeu que foi 
coordenada pela Secretaria  Especial de Meio Ambiente na escala 1: 100.000 
(SEMA, 1986). 
 
AS UNIDADES GEOMORFOLOGICAS. 
 
O estudo para identificação e caracterização de unidades geomorfológicas no 
distrito Federal foi desenvolvido en quatro etapas. A primeira delas visou a 
identificação de grandes conjuntos fisionômicos da paisajem geomorfologica, 
através da interpretação visual de imagens Landsat, MSS escala 1: 250.000. A 
etapa foi complementada interpretação automatica de imagem no Centro Cientifico 
IBM, em Brasilia. Analise cartografica hipsimetrico para a área em estudo. 
Informações geologicas foram extraidas da litetura especifica, e aquelas referentes 
a depositos correlativos foram ontidas a partir de analises realizadas pela 
EMBRAPA1 
 
A segunda etapa constou do detalhamento dos conjuntos da paisagem 
morfologica por meio de interpretação de fotografias aeréas, escala 1: 40.000 para 
a representação cartográfica, das formas de relevo. Através da cartografia 
geomorfologica procura-se representar formas de relevo frequentes. 
Complementou-se a etapa com analise cartografica, para caracterização das 
bacias de drenajem. 
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Durante terceira etapa, procurou-se aventuar uma hipotese de evolução 
geomorfológica para a região, atraves de abordagem geossistêmatica. Foram 
elevados em consideração os resultados das etapas anteriores, e a literatura 
especifica. Finalmente a quarta etapa posibilitou a identificação e a caracterização 
de treze unidades geomorfológicas, pela integração das informações obtidas 
durante a execução das varias etapas do trabalho. 
 
Concluiu-se que as treze unidades geomorfológicas do Distrito Federal agrupan-se 
em três conjuntos de paisagem geomorfológica. As unidades designadas como 
Chapada do Contagem  Chapada de Brasília, Chapada do Pipiripau, Chapada 
divisora São Bartolomeu-Preto e Chapada divisora Descoberto-Alagado, 
apresentan catacteristicas de paisagem de cahapada:topografia plana a suave 
ondulada acima de cota de 1000 metros de aotitude, coberta de latossolos e de 
latarita. 
 
As Chapadas são residuais de aplainamentos terciarios, modelados por processos 
de etchiplanação sob condições dem marcadas. 
 
As unidades da Depressão do Paranoá e do Vale do Rio Petro constituem uma 
paisagem gromorfologica tipo dissecação intermediaria. Modeladas por processos 
de pediplanação pliopleistocênica na base das chapadas, apresentan-se 
diversificadas em vistude de condicionantes geologicas: a Depressão do Paranoá 
encontra-se acima da cota de 1.000 metros, e o vale do Rio Petro situa-se em 
altitudes inferiores a 1.000 metros. 
 
Em áreas acupadas pelas principais bacias de drenajem de região, alternativas 
climaticas posibilitaram o modelado de um relevo acidentado, tências variadas e 
por fraturamento quase ortogonal. A paisagem geomorfologica apresenta 
caracteristica de vale dissecado, constiindo as seguntes unidades 
geomorfologicas: Curso superior do rio Maranhão, alto curso do rio São 
Bartolomeu, curso superior do rio Descoberto, curso superior do rio Descoberto e 
Alto curso do rio Alagado. 
 
As unidades geomorfológicas apresentam-se como subsistemas, ou seja, 
sistemas abiertos, que se hierarquiza, a geossistemas correspondientes ás 
paisagens geomorfológicas. Por sua vez, esses geossistemas se interrelaiconam 
e se hierarquizam a um geossitema maior o da Provincia do Cerrado. 
 
A DINÃMICA DAS PAISAGENS 
 
A fim de alaçar as finalidades da pesquisa utilizou-se o conceito de Bertrand 
(1968), para quem a paisagem é o resultado, sobre uma certa porção do espaço, 
da combinação, dinâmica e portanto instavel, elementos físicos, biologicos e 
ontropicos que, interactuando uns sobre os outros, fazem da paisagem um 
conjunto único e indissociável em continua evolução. 
 



Conciderou-se a geogmorfología como fator básico de integração. Inicialmente 
efectou-se uma analise extrena, levando em corta o agrupamento fosionômico da 
paisagem observavel em imagens orbitais de terra através da caracterização da 
facetas. A faceta é definida como uma unidades de terra litologica prossesos 
morfogenéticos e pedogeneticos similares, recobertas originalmente por 
fotifisionomistas caractersiticas (Mitchell, 1973 SEMA, 1985). As facetas foram 
agrupadas em sistemas de terra. 
 
Em seguida foram considerardos os constuintes fisionômicos que, conforme 
Delpoux (1972), são o suporte e a cobertura da paisagem. O suporte está 
relacionado ás caracteristicas geológicas geomorfológicas, hodrológicas e 
antrópicas; a cobertura materializa a influência de parâmetros climaticos, 
pedológicos, biológicos e amtrópicos. Utilizando-se informações disponiveis, 
realizou-se uma tipología das paisagens de Carrado no Distrito Federal. 
 
As paisagens então classificadas, receberam tratamento geossistemico, ocnforme 
as relações entre o potencial ecológico e a exploração biológica pelo uso 
antrópico. Foram identificados geossistemas e geofácies, segundo Bertrand (op 
cit) e Sotchava (1977). Para a designação do tipo de geossistema, ocncideruo-se 
como fator relevante a geomorfologia, acrescentando-se um termo regional ao 
qual pertenece o geossistema. Para o geofácies, considerou-se o fator de 
cobertura predominante. Assim, as paisagens puderam ser caracterizadas no 
contexto do geossistema, e, conforme a ação morfogenétic, foi possivel realizar-se 
um zoneamiento dinâmico para o distrito Federal. 
 
A analise das  paisagens de Carrado no Distrito Federal permitiu a identificação de 
fisionomias homogêneas, que possuem estrutura e dinâmica variadas. Cada tipo 
corresponde a um fenômeno natural, geofácies, que presenta uma unidade 
ecológica e biológica, com dinamismo interno propio:desenvolve evolução, e faz 
parte de uma cadeina de prossesos morfogéticos, que atuam no espaço e no 
tempo. 
 
Os geofácies mantêm interrelaiconamentos e hierarqui9as. Cada geofácies , por 
uma vez, se insere em um contexto dinâmico mais amplo, o geossistema, 
constituido de potencial ecológico e de exploração biologica sensíveis a 
intervenções antrópicas. Os geossistemas possuem estreita vinculação com a 
dinâmica das unidades geomorfológicas. 
 
Prossesos se aplainamentos cenozoicos representavam estágios na evolução 
natural do geossistema ptimitivo cerrado. Por outro lado, o desmemgramento 
desse geossistema na área do Distrito Federal deveu-se a fatores locais, podendo 
ser identificados três tipos de geossistemas no inicio da década de cinquenta: 
Geossistema de Chapada, Geossistema de dissecação intermediaria, e 
Geossistemas  de vale Dissecado.  A paisagens destes geossistemas 
apresentavan variações em virtude da estructura geológica e da litologia das 
rochas, correspodendo ás unidades geomorfológicas. 
 



Com o ritmo de evolução acelerado pela implantação de Brasilia, os geossistemas 
provocaram reações ao ambiente. Assim o Geossistema de Dissertação 
Intermediaria foi desmenbrado em dois outros tipos, em virtude das formas e da 
intensidade da ocupação: o Geossistema da Depressão fracamente dissecada, da 
bacia de drenagem do paranoá, na qual esta localizado o plano piloto; e o 
Geossistema do Vale Francamente disecado do Rio Petro. A intensa actividade 
agricola e a construção do lago de barragem do descoberto, no geossistema do 
Vale Dissecado do Alto curso do Rio Descoberto, está provocado altações 
marcantes nesse geossistema. 
 
A analise do impacto ambiental na bacia do Paranoá  (Orellana, 1985), e na bacia 
de drenagem do Lado do Descoberto (Falcomer e Novaes Pinto, 1985)  mostra 
que os prossesos de erosão acelerada estão localizados, apesar de afetarem 
diretamente a quantidade de material sedimentar carregado para os lagos de 
barragem do Paranoá e do Descoberto. Portanto a intensidade dso efeitos 
morfogenéticos depende da dinâmica dos geossistemas nos quais se inserem as 
paisagens. 
 
Por outro lado, a expansão desestruturada na periferia das cidade-satélites o 
cultivo em encotas íngremes, a abertura de estradas, a exploração de 
cascalheiras e de areais, por exemplo, em áreas consideradas ambientalmente 
sensiveís, provocam erosões, como as extensas voçorocas na periferia das 
cidades-satélites da Ceilândia e do gama e os sulcos ao longo das estradas. Isto 
ocorre como consecuência da ruptura do equilibrio do geossistema. 
 
A evolução dos geossistemas do Distrito Federal tem-se processado em escala 
geográfica, em conseqüência da construção e do desenvolvimento da ciudade de 
Brasilia. Do Geossistema Primitivo (Novaes Pinto, 1985), ocorrem residuais nas 
áreas protegidas por lei. A alteração da estreuctura dos geossistemas e a 
eceleração do prosseso evolutivo, pela intensidade da ação antrópica têm 
originado áreas ambientais degradadas, com graves conseqüências para a 
quialidade de vida das populações do Distrito Federal. 
 
A APA SÃO BARTOLOMEU 
 
Sob coordenação da Secretaria Especial de Meio Ambiente foi realizada uma 
pesquisa de caracter multidisciplinar, com o objetivo de establecer um 
disciplimento de uso de recursos naturais, da Área de Proteção Ambiental do Rio 
São Bartolomeu, no Distrito Federal. Optou-se por um metodo subjetivo, 
utilizandou-se geomorfologia como fator básico de integração, uma vez que refleje 
as qualidades mais estáveis do meio. 
 
A gemorfologia, alisou-se o conceito de vegetação protencial, por considera-la 
uma resposta integrada do meio. Esta vegetação protencial pode ser sido mais ou 
menos alterada, ou erradicada, e para aferir as mudanças sofridas pela cobertura 
natural, utilizou-se uma escala de artificialização con ligeiras adaptações à 
proposta pelo  C. E. P. E. De Montpellier (SEMA, 1986). 



 
Visando a caracterização ambiental e a furmulação de directrizes gerais de uso da 
APA procesou-se conceitualmente a uma fusão de correntes metodologicas 
amglosaxônicas e francesa, utilizandou-se de terminoligía de origem iglesa 
systems (sistema de terra) e “facets”. 
 
Levando-se em concideração as três unidades geomorfologicas identificadas para 
a área da APA diferenciadas das Chapadas, do vale dissecado do Rio São 
Bartolomeu e do Vale de Dissecação Intermediaria do Rio Petro, a integração dos 
parâmetros do meio permitiou a definição de facetas agrupadas em ioto sistemas 
de terra, a saber: 
 
Sistema de terra I: Vale do Rio São Bartolomeu, altamente dissecado. 
Sistema de terra II: Vale do Alto curso do Rio São Bartolomeu, moderadamente 
dissecado 
Sistema de terra III: Vale do curso superior do Rio São Bartolomeu, 
moderadamente dissecado. 
Sistema de terra IV: Escarpas da Chapada do Pipiripau. 
Sistema de terra V: Vale do Rio Petro, moderadamente dissecado. 
Sistema de terra VI: Chapadas de Contagem e de Brasilia. 
Sistema de terra VII: Chapada do Pipiripau 
Sistema de terra VIII: Chapada divisoria São Bartolomeu-Petro. 
 
 
Os oito sistema de terra identificados, por terem caracteristicas marcantes, 
zoneiam a Área de Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu, viabilizando dessa 
forma a tomada de desisões especificas a cada umo daquales sistemas. 
 
CONCLUSÕES 
 
O devemvolvimento metodologico do presente trabalho mostra a importância das 
unidades geomorfológicas, para a analise ambiental na área ocupada pelo Distrito 
Federal. As caracteristicas das formas de relevo e da dinâmica dos prossesos nos 
compartimentos topográficos, associadas a uma hipotese de evolução. Permitiram 
a identificação e a caracterização das unidades geomorfológicas. 
 
A partir delas pôde-se, então analisar a fisionomia, a evolução e a dinâmica das 
paisagens, como tambem puderan elas servir de apoio para a discinamento de 
uso de recursos naturais em uma unidade da conservação, com o exemplo da 
Área de Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu. 
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