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MODELAGEM DO ANTROPISMO ATRAVÉS DE PADRÕES
GEOMORFOLÓGICOS DE TALVEGUES URBANOS
Sílvio Luís Rafaeli Neto 1
Resumo – Talvegues urbanos são linhas de encontro de vertentes do relevo que representam o
caminho natural de escoamento das águas de superfície. O padrão geomorfológico destas entidades
tenderia a influenciar o padrão da ocupação do espaço urbano em seus entornos. Modelar o grau de
antropismo seria um meio de prever o comportamento do sistema urbano, estimar o grau de
impermeabilização do solo e fornecer parâmetros mais confiáveis a modelos hidrológicos. O objetivo
deste trabalho foi avaliar o grau de antropismo urbano através de modelos matemáticos associados
ao padrão geomorfológico local. Partindo-se de uma base cartográfica 1:2000 e um modelo digital
de terreno, extraiu-se a rede de talvegues, delimitaram-se três bacias e geraram-se áreas de seus
entornos de 5 a 150m. Analisaram-se parâmetros métricos de edificações e ajustaram-se modelos
matemáticos. Os modelos linear, potencial e cúbico explicaram mais de 90% dos valores observados
sem, contudo, ser possível determinar um valor máximo de edificações alcançadas. O modelo que
poderia melhor se adequar, em termos de explicação e em termos de máximo foi o modelo
quadrático. A taxa de crescimento do número de edificações alcançadas até a faixa de 30m de
entorno dos talvegues foi superior à faixa de até 150m.
Abstract – Urban talwegs are meeting lines of relief that represent the natural way of overland flow
water. The geomorphologic pattern of these entities would tend to influence the pattern of urban
growth in cities boundaries. Model the degree of anthropic impacts would be a means of predicting
the behavior of the urban system, estimate the degree of soil sealing and provide more reliable
parameters in hydrological models. The aim of this study was to evaluate the degree of anthropism
through mathematical models associated with standard geomorphological site. Starting from a
1:2000 base map and a digital terrain model, a network of talwegs was constructed, three
wathersheds were delimited and buffer areas surroundings the talwegs from 5 to 150m were
generated. Metric parameters of buildings were analyzed and set up mathematical models. The linear,
cubic and potential models explained more than 90% of the observed values without, however, be
possible to determine a maximum value of buildings achieved by buffers. The model that would best
fit in terms of explanation and maximum was the quadratic model. The rate of growth in the number
of buildings reached by a range of around 30m talwegs was higher than the range up to 150m.
Palavras-Chave – Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, Geoprocessamento, Bacia Urbana.

1. INTRODUÇÃO
Talvegues urbanos são linhas de encontro de vertentes do relevo que representam o caminho
natural de escoamento das águas de superfície. O padrão geomorfológico destas entidades tenderia a
influenciar o padrão da ocupação do espaço urbano em seus entornos, denominadas por alguns
autores como zonas ripárias. Quando ocupadas, estas zonas perdem suas funções hidrológica,
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ecológica, de proteção estrutural dos canais e de retenção de sedimentos e alguns tipos de poluentes
não pontuais (CARPENTER et al. 1998; LEAVITT, 1998; GROFFMAN et al. 2003), podendo
tornar-se zonas de inundações freqüentes. Estima-se que a impermeabilização do solo e a
canalização dos rios urbanos provoquem aumento da vazão de cheia em cerca de sete vezes, assim
como de sua freqüência (TUCCI, 2008). O planejamento urbano seria um instrumento valioso no
ordenamento territorial o que, quando ausente ou ineficaz, pode levar a graves perigos no ambiente
urbano, em conseqüência de desastres naturais, com perdas de vidas e de patrimônio (NYAMBOD,
2010). A implantação de zonas ripárias urbanas poderia minimizar os impactos ambientais do
desenvolvimento (LEAVITT, 1998) e melhorar a qualidade de vida nas cidades.
Modelar o grau de antropismo seria um meio de prever o comportamento do sistema urbano,
estimar o grau de impermeabilização do solo e fornecer parâmetros mais confiáveis a modelos
hidrológicos visando analisar riscos associados aos eventos naturais, bem como subsidiar o
planejamento das cidades.
O objetivo deste trabalho é avaliar o grau de antropismo urbano através de modelos
matemáticos associados ao padrão geomorfológico local, assumindo-se as seguintes hipóteses:
i.

O grau de antropismo em ambientes urbanos pode ser mensurado e modelado através
da densidade de urbanização, sendo esta estimada pelo número de edificações.

ii.

O grau de entropismo tende a diminuir na medida inversa da distância dos talvegues.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Um estudo de caso foi realizado em três bacias (B1, B2 e B3) no perímetro urbano da cidade
de Lages (SC), situada no Planalto Sul de Santa Catarina, nas coordenadas -27º 49' de latitude e 50º 20' de longitude, com 940 m de altitude média.
O clima da região é classificado como Cfb, do tipo mesotérmico, úmido com verão fresco.
Nesta região predominam cambissolos, glei húmicos e litossolos. Os cambissolos se caracterizam por
apresentar acentuada variação de profundidade, ocorrendo desde rasos a profundos, e sua drenagem
varia de acentuada a imperfeita (SANTOS, 2010). Estes solos predominam próximos aos talvegues,
enquanto os litossolos, típicos das encostas, são solos rasos, com horizonte A assentado diretamente
sobre a matriz. Os Gleissolos são solos hidromórficos característicos de áreas alagadas ou sujeitas a
alagamento.
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Foi utilizada a base cartográfica 1:2000 da Prefeitura Municipal de Lages, proveniente de
restituição aerofotogramétrica realizada em aerofotos na escala nominal 1:8000, compatível com
cartas da categoria A do Padrão de Exatidão Cartográfica (BRASIL, 1984). As classes de entidades
espaciais foram Edificações, curvas de nível com eqüidistância de 1m e pontos cotados. Ortofotos
foram utilizadas como suporte. As análises espaciais foram realizadas em um Sistema de Informação
Geográfica (SIG) (NARUMALANIA et al., 1997, WANG et al., 2001, RIBEIRO, et. al., 2005,
NOWATZKI et. al., 2010, ATKINSON et al., 2010).
As bacias de estudo foram selecionadas com base na metodologia de HATT et al. (2004), com
densidades de urbanização distintas e representativas do gradiente urbano-rural, procurando-se
minimizar diferenças entre as características geológicas e possíveis diferenças entre os padrões
espaciais de drenagem.
Os talvegues foram extraídos de um modelo digital do terreno hidrologicamente consistente
(MDTHC), sendo este gerado a partir das curvas de nível e dos pontos cotados, utilizando a
ferramenta Interpolation/Topo to Raster do sistema ArcGis, estabelecendo uma resolução da grade
de 5m. Os talvegues hierarquizados foram obtidos do MDTHC utilizando as ferramentas Flow
Direction, Flow Accumulation, Flow Length, Stream Order e Stream to Feature. Foram
selecionados os talvegues de 4ª ordem em diante para a delimitação das zonas de entorno, tomandose por critério a menor ordem de canais adotada na restituição fotogramétrica. As bacias
hidrográficas foram delimitadas automaticamente a partir da definição dos respectivos exutórios. Por
serem contíguas, fez-se a consistência dos divisores em comum através da ferramenta Integrate.
A modelagem do antropismo foi realizada através do número de edificações inseridas, parcial
ou totalmente, em uma área no entorno dos talvegues. As zonas de entorno foram geradas com a
ferramenta Buffer, nas distâncias de 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 50m, 80m e 150m. Estas foram
definidas com base nos parâmetros definidos no Código Florestal brasileiro (BRASIL, 1965),
amplamente utilizado em trabalhos de pesquisas em áreas rurais (SILVA et al., 2007, MARCHIORO
et. al., 2010). Também foi utilizada a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (BRASIL, 1979) que
estabelece a preservação de 15 metros de largura ao longo de todos os corpos hídricos que
seccionem terrenos a serem loteados ou objeto de condomínios. Valores intermediários, em relação a
estes documentos legais, foram adotados visando obter mais observações para ajuste dos modelos.
Os modelos matemáticos foram ajustados em planilha eletrônica através de regressão e sua validade
avaliada pelo coeficiente de determinação (R²).
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A ferramenta Intersect foi utilizada para garantir que os polígonos de entorno gerados
estivessem exclusivamente no interior das bacias respectivas. Esta também foi utilizada nas
operações de intersecção envolvendo os entornos dos talvegues com as edificações. O número de
edificações e respectivas áreas foram calculados a partir das tabelas de atributos geradas
automaticamente no SIG. As quantificações foram realizadas a partir de coordenadas UTM no
Sistema Geodésico Brasileiro (SIRGAS2000).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pode-se classificar o padrão das bacias estudadas como dendrítica (Figura 1), com uma
distribuição espacial aleatória (CHARLTON, 2008), cujos talvegues são irregulares em muitas
direções, com inserções em diversos ângulos, indicando resistência horizontal não uniforme do
estrato à ação hídrica e efeito de rochas ígneas (HUGGETT, 2007), típico de derrames basálticos,
em que as camadas superficiais nitólicas apresentam-se em Lages com drenagem moderada (SOUZA
Jr et al., 2007). A bacia B3 é de ordem 9 e as demais são de ordem 8 (STRAHLER, 1958). A bacia
B1 é uma sub-bacia da bacia B3 e a bacia B2 possui sistema de drenagem independente das demais.
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Figura 1 – [a] Padrão geomorfológico dos talvegues de 4ª a 9ª. ordens nas bacias B1, B2 e B3. [b] Densidade de
drenagem (m/m²).
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Os padrões espaciais de ocupação do espaço urbano também são distintos. Observa-se que na
bacia B1 as edificações tendem a se concentrar na porção central da bacia, enquanto na bacia B2 a
ocupação está ocorrendo na fronteira nordeste. Isto se deve à posição periférica desta última, em
relação ao núcleo urbano como um todo (Figura 2).
A proporção de edificações em relação às áreas das bacias também se distingue entre as
mesmas. A bacia B3 possui a maior área (23,09 km²) e a maior densidade de edificações,
apresentando 1.021,0 m² de bacia para cada edificação. A bacia B2 apresenta a menor área (5,69
km²) e a menor densidade de edificações (11.303,0 m² edif-1). A bacia B1 estaria entre as duas
primeiras, sendo 7,04 km² de superfície com 8.745,0 m² edif-1 (Figura 3).
560000.000000

562000.000000

564000.0000 00

568000.000000

566000.000000

568000.000000

6926000.000000

6926000.000000

±

6924000.000000

6924000.000000

B1

6922000.000000

B3

560000.000000

6920000.000000

B2

6920000.000000

6922000.000000

566000.000000

562000.000000

0

564000.0000 00

1

2

4

6
km

Sistema UTM
Datum Horizontal: SIRGAS 2000
Datum VerticaL: Imbituba, SC, Brasil

Figura 2 – Padrão de ocupação urbana nas bacias B1, B2 e B3.

Figura 3 - Áreas das sub-bacias (km²) e densidades urbanas (10³ m² edif-1).
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Quanto à bacia B1, a explicação poderia ser o fato de, no limite norte, haver uma barreira
física natural de relevo acentuado (Figura 4) que inibiria a progressão urbana. Na bacia B3
observam-se poucos espaços ainda livres de ocupação. Em parte, estes espaços se encontram em
zonas mais declivosas que deveriam receber maior atenção do poder público visando sua
preservação.
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Figura 3 – Declividades na área de estudo (em graus).

Considerando-se que uma edificação impermeabiliza o solo, não permitindo o processo de
infiltração da água, seria possível inferir o seu grau pela área total das edificações em relação à área
total da bacia (Figura 2). O valor de 10% de impermeabilização do solo foi identificado por alguns
autores como o limite no qual começa a degradação dos ecossistemas hídricos (Schueler, 1994;
Booth & Jackson, 1997; May et al., 1999). No caso das bacias em análise, o grau de ocupação é de,
no mínimo, 1,4% na bacia B1, 2,2% na bacia B2 e 13,6% na bacia B3.
A Figura 4 apresenta os valores observados do número de edificações alcançadas pelas faixas
de entorno nas três bacias. Por se tratarem de bacias urbanas, há uma tendência clara de aumento do
número de edificações na medida em que a faixa de entorno nos talvegues aumenta. No entanto, esta
tendência difere entre as bacias. Apesar da bacia B1 apresentar uma densidade de drenagem menor
que a bacia B2, observa-se que o número de edificações alcançadas pela faixa de entorno tende a ser
maior. Isto poderia significar que a densidade de drenagem de uma bacia não interferiria no padrão
de ocupação no entorno dos talvegues.
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Na bacia B3 esta tendência se repete, uma vez que sua densidade de drenagem é praticamente
igual à da bacia B1. Contudo, quantitativamente bem superior, em razão de se tratar do núcleo
urbano principal da cidade.

Figura 4 – Número de edificações alcançadas pelas faixas de entorno dos talvegues das bacias B1, B2 e B3.

As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam os modelos de regressão, os respectivos coeficientes de
determinação e a faixa dos valores observados utilizados para o ajuste.
Tabela 1 - Modelos matemáticos da estimativa do número de edificações alcançadas pelos entornos dos
talvegues na bacia B1
Modelo (5-150m)

R²

Modelo (5-30m)

R²

y = 4,4946x + 120,07

0,9267

y = 8,6914x + 31,4

0,9979

y = 25,409x0,6957

0,9874

y = 21,812x0,7516

0,9878

y = -0,031x² + 9,2276x + 33,604

0,9982

y = 0,0021x² + 8,6164x + 31,9

0,9979

y = 0,0001x³ - 0,0619x² + 10,866x + 16,295

0,9994

y = -0,0044x³ + 0,2316x² + 5,1529x + 45,667

0,9985

Tabela 2 - Modelos matemáticos da estimativa do número de edificações alcançadas pelos entornos dos
talvegues na bacia B2
Modelo (5-150m)
y = 3,0938x + 99,208
y = 22,688x0,6477

R²
0,9029
0,9887

Modelo (5-30m)
y = 5,9143x + 37
y = 20,58x0,6814

R²
0,9963
0,9991

y = -0,0252x² + 6,9358x + 29,025

0,9998

y = -0,0407x² + 7,3393x + 27,5

0,9989

y = -9E-06x³ - 0,0231x² + 6,8242x + 30,203

0,9998

y = 0,0019x³ - 0,1379x² + 8,8069x + 21,667

0,9991

Em todas as situações analisadas nas Tabelas 1, 2 e 3, é possível observar um elevado grau de
explicação pelos modelos do número de edificações alcançadas pelas faixas de entorno. Percebe-se
também uma tendência de melhoria partindo-se dos modelos lineares em direção aos modelos
quadráticos e cúbicos.
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Tabela 3 - Modelos matemáticos da estimativa do número de edificações alcançadas pelos entornos dos
talvegues na bacia B3
Modelo (5-150m)
y = 89.601x + 4457
y = 693.08x0.682

R²
0.8417
0.9705

Modelo (5-30m)
y = 235.38x + 691.4
y = 517.68x0.7848

R²
0.9675
0.9794

y = -0.5944x2 + 234.18x + 992.88

0.9955

y = -0.8057x2 + 263.58x + 503.4

0.9681

3

2

y = 0.0014x - 1.1157x + 279.99x + 323.31

0.9981

3

2

y = -0.6047x + 30.943x - 215.68x + 2408.3

0.9829

Isto poderia ser explicado pressupondo-se que na medida em que se aumenta a faixa de
entorno dos talvegues em uma bacia, incluir-se-ia um número maior de edificações alcançadas pela
mesma, até atingir um valor máximo, correspondente o número total de edificações naquela bacia.
Os modelos linear, potencial e cúbico, apesar dos valores significativos dos coeficientes de
determinação, não são passíveis de apresentarem ponto de máximo em suas primeiras derivadas.
Comparando-se os coeficientes de ajuste dos modelos linear e potencial nas faixas de 5-150m
contra 5-30m, percebe-se uma tendência de, na faixa de até 30m, a taxa de aumento ser superior à
faixa de 5-150m. Isto demonstraria que na medida em que há um afastamento do talvegue ter-se-á
menos edificações alcançadas, uma vez que estar-se-ia dirigindo-se para a franja urbana. Contudo,
esta tendência não ocorreria na faixa de até 30m.
4. CONCLUSÃO
Os graus de antropismos nas bacias B1, B2 e B3 foram analisados pela quantificação e
modelagem do número de edificações alcançadas pelas faixas de entorno dos talvegues respectivos.
Os modelos linear, potencial e cúbico explicaram mais de 90% dos valores observados sem, contudo,
ser possível determinar um valor máximo de edificações alcançadas. O modelo que poderia melhor se
adequar, em termos de explicação e em termos de máximo foi o modelo quadrático. A taxa de
crescimento do número de edificações alcançadas até a faixa de 30m de entorno dos talvegues foi
superior à faixa de até 150m.
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