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Antropogeomorfologia

• Desenvolvimento  teórico-metodológico e testes/ duas 
décadas

• Resultados de grupo de pesquisa 
• Auxílio a análises geográficas produção do espaço e de 

gestão do território
• Parâmetro : mudanças ambientais de origem antrópica  
• Permite  avaliar objetivamente a importância relativa de 

atores sociais na apropriação do território e nas 
mudanças ambientais

• Radicaliza uma das categorias morfológicas: Paisagem



Parte-se de uma Geomorfologia 

Clássica

• Produção cartográfica

• Campo 

• Análise de processos hidromorfológicos

• Ênfase em sistemas hidromorfológicos : bacias 
hidrográficas , canais fluviais, planícies fluviais 

• Associação com hidrologia e pedologia 



Envolve e desenvolve a  Geomorfologia Antrópica (1)

• Radicalização de uma análise morfológica e funcional da paisagem “original” ou 
pré perturbação antrópica MOxMA

• Busca de geoindicadores de mudanças

• Pesquisa histórica (arquivística e outras )

• Diversas avaliações : graus de interferência antrópica nestes sistemas, 
graus de singularidade , remanescência/supressão, geodiversidade, 
integridade e funcionalidade, riscos,  vulnerabilidades , 
renaturalização, requalificação, restauração.

• Outras avaliações : serviços ambientais, textos legais, processos e 
sistemas de gestão, qualidade de instrumentos legais e técnicos, 
supressão e agentes sociais, avaliação de eficiência de funcionalidade 
de obras hidráulicas, avaliação de impactos.

• Colabora com análises Geográficas /parâmetros balizados nas Ciências da 
Terra mas úteis nas análises da produção do espaço e gestão do território

• Fells, Marsh, Tricart, Verstappen, Douglas & Lawson, Goudie, Nir, Lóczy. 
Antropogeomorfologia ou Geomorfologia Antropogênica



RISCOS : extremos naturais e 

antrópicos 
Suscetibilidade espacial

Vulnerabilidade social



PALEOHIDROMORFOLOGIA

A paleohidromorfologia propõe-se a
reconstruir a magnitude e frequência
de fluxos hídricos e de inundações,
por meio de registros recentes
(últimos 50 anos), históricos (1000
anos) ou antigos (5000 anos),
usando evidências geomorfológicas e
sedimentares. São consideradas
indicadas devido aos efeitos morfológicos
duradouros dos eventos de maior
magnitude . BENITO (2009)



A procura por eventos extremos

Magnitude e espacialidade



Outro Parâmetro : eventos extremos e Morfologia Original

Tempo de Recorrência
in Ribeira Valley

Third Terrace Level .Extreme Events in 1983 and 1997

Benito, G., Díez-Herrero, A., Fernández de 
Villalta, M., 2003



Planícies fluviais Meândricas

no MTU



Alguns “Serviços” Ambientais 

(Rodrigues, 2016)

• Amortecimento de Vazões de pico („piscinões‟ 
naturais)

• Geo e Biodiversidade (remanescentes e fragmentos)
• Entroncamento regional do Bioma Mata Atlântica  

com fragmentos de Floresta Paludosa
• Patrimônio Paisagístico e Cultural
• Efeito buffering : armazenamento intermediário de 

sedimentos
• Hoje : últimos estoques de terra sem uso urbano, 

áreas públicas, patrimônio público, reserva de valor, 
APPs.
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1. São Paulo Metropolitan Area 2. Ribeira Valley



Ribeira Fluvial Meandering System

1:25 000

Original Morphology Map





Original Morphology of SP 

Metropolitan Region

1:100.000 / fluvial plain 1: 25 000



• MO

• Pinheiros

• 1:25000

• 1:5000

• LUZ 
(2014)







Geoindicators exemples

RESULTS

Dep. of Geography
Pinheiros Fluvial Plain  / Main Results  : Changes in 
Morphologic Indicators and Related Hydrological 
processes



Serviço Ambiental Amortecimento das Vazões de Pico

Pinheiros Fluvial Plain in 1: 10 000

LUZ,R.& 
RODRIGUES  (2013)











“Serviço”Amortecimento de Vazões de 

Pico
• Volume de armazenamento

• Trânsito ( lag time)

• “serviço” equivalente aos dos piscinões



Area (m²) X Half of the maximum 

water column height (m).
Utilizing DEM improved by the accuracy of 

geomorphological mapping

Estimation of the storage capacity (volume) of each fluvial level : 
Floodplains and terraces. (Douglas, Rodrigues& LUZ ,2014 in press)



Moroz

Caccia Gouveia, 2010



Tamanduateí

• Capacidade de armazenamento original da PI:  
44.200.000 m³ de água

• Atualmente 4.200.000 m³ de água 
• Estimativa das vazões máximas em função do grau de 

urbanização : equivalente a   215 piscinões
• aumento das vazões de pico em  23 vezes  (70 

piscinões apenas para cobrir a supressão das PI)
• Custo Médio dos Piscinões em SP : 110 Milhões de 

Reais / Construção
• 43 previstos 
• 17 implantados
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Alteração das funções hidromorfológicas da planície de 
inundação na RMSP . Hoje : estimativa para a PI 
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Supressão das  funcionalidades 

hidrológicas

• During a single century the Metropolitan Region  :

• floodplain storage capacity of 353 million m³, 

equivalent to about 1,772 detention reservoirs 

(regarding the average sized of 199,227 m³).



Análise de instrumentos legais e 

técnicos

Parque Várzeas SRH ESP
PM APA Decreto
Código Florestal
Código de Águas
PDDE MSP macrozonas e texto
Cartas Geotécnicas



PLANO DE MANEJO da APA VRT ZONA 

LESTE

limite do decreto de 1986/98



Mapeamentos e correlações



A questão dos riscos a 

inundações e enchentes

O resgate cartográfico de sistemas 
geomorfológicos viabiliza a 
espacialização de processos originais 
característicos 
resgate cartográfico de sistemas geomorfológicos



• Morfologia Antrópica e mapeamento de riscos às 
enchentes. Novos procedimentos













Córrego da Mooca

• aumento da frequência e da magnitude das 

inundações ficou restrito a apenas alguns 

setores da antiga planície de inundação, em 

locais onde as tendências espaciais da 

morfologia original para acúmulo de água 

foram potencializadas pela morfologia 

antropogênica



•os eventos de inundação relatados para o

período de 40 anos são mais frequentes nas

faixas de precipitação com o total diário de até

60 mm, sendo que 82,5 % ocorrem numa

magnitude de precipitação diária não

excepcional, ou seja, na faixa de 0,1 a 15mm

de precipitação total diária.



Suscetibilidade espacial e classes 
sociais



Jardim Romano (Pelicani,L.) outra 

escala de observação

• MA : Ruas, edificações; proximidade dos canais, renda 
familiar; desassoreamento. Processos mutáveis



Resultados Gerais

• Para os processos de inundações e enchentes,  
novos pesos relativos das variáveis físicas 
da bacia também podem ser sugeridos

• Novos procedimentos para produção de 
instrumentos técnicos de gestão : sucetibilidade
espacial e vulnerabilidade social

• Diálogos interdisciplinares : modelagens 
hidrológicas

• Responsabilizações de agentes sociais atuais e 
históricos



Padrões espaciais dos eventos de 

enchentes
• maior tendência ao padrão pontual descontínuo
• alta mutabilidade dos pontos
• tendência geral de aumento de frequência,
• aumento das cotas de inundação em morfologias 

complexas  específicas
• diminuição geral da área
• Mudanças espaciais de redução ou aumento da duração 

dos eventos
• Participação da morfologia de arruamentos e da 

morfologia de unidades habitacionais no padrão espacial 
de ocorrências  e  desassoreamento, aterramento , 
intervenções e operações  hidráulicas na distribuição e 
frequência de eventos. 
























