
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

MAPEAMENTO DO RELEVO E USO NA MODELAGEM FRENTE A 
INUNDAÇÕES EM CASTELO, ESPÍRITO SANTO. 

 
Jorge, M.Q.1; Conceição, R.A.C.2; Ferrassoli, M.A.3; Simões, P.M.L4                                                                              

1Serviço Geológico do Brasil; 2Serviço Geológico do Brasil; 3UServiço Geológico do Brasil; 4Serviço Geológico do 
Brasil. 

 
RESUMO: O presente trabalho consistiu no mapeamento do relevo no município de Castelo-
ES e sua influencia na modelagem de inundação. O município de Castelo, localizado na parte 
Centro-Sul do Estado do Espírito Santo, encontra-se inserido no contexto tectônico e 
pluralidade geológica da Província da Mantiqueira, posicionado em sua parte Setentrional. É 
constituído por rochas pré a sin-tectônicas, intrudidas por dois maciços graníticos pós-
tectônicos, o Alto Chapéu e Maciço Castelo (Parque Estadual do Forno Grande), os quais 
representam os picos mais elevados da região. Dividido em quatro unidades geomorfológicas, 
Castelo é composto pelo Planalto Dissecado do Sul Capixaba, Maciço Montanhoso do Sul 
Capixaba, Depressão Intermontana do Médio do Rio Itapemirim e Planícies Aluviais. Essas 
unidades estão subdivididas em um relevo muito acidentado, variando suas altitudes médias 
desde 100 metros, na Planície do Rio Castelo, a 2039 metros, no Pico do Forno Grande. 
Devida essa grande variedade de formas, declividades e amplitudes, possuindo a maior parte 
do relevo sendo classificado como Serras e Morros altos, convergindo suas drenagens para 
três principais planícies (Ribeirão Estrela do Norte, Rio castelo e Rio da Prata), Castelo possui 
grandes variações em sua dinâmica fluvial, com enchentes e inundações frequentes. No 
projeto da CPRM, Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e 
Inundações, foram realizadas duas modelagens frentes a inundação, uma analisando índices e 
parâmetros morfométricos das drenagens e bacias, somados a aplicação do método HAND e, 
outra se aplicando notas às classificações de relevo (Cartograma de Relevo do projeto) e 
assim somando também ao método HAND. No resultado dessas duas modelagens constatou-
se que, para o município de Castelo, a modelagem usando notas para classes de relevo 
funcionou melhor. Observando principalmente a planície do Rio da Prata, onde era classificada 
como baixa a média suscetibilidade, passou a ser classificada como média a alta. Já em 
algumas rampas de alúvio-colúvio a suscetibilidade deveria ser classificada como média, no 
modelo onde se extrai os parâmetros morfométricos, as rampas foram classificadas como alta 
suscetibilidade a inundações. Com a validação em campo as classes foram analisadas, 
registrando-se em fotos de um mesmo local antes e durante as chuvas, planícies inteiras 
inundadas em chuvas moderadas. Levando-se em consideração que o modelo digital de 
terreno usado foi o Alos PALSAR, com definição de 12,5 metros, acredita-se que pode interferir 
na extração automática dos parâmetros, modificando a classe de suscetibilidade em um 
município onde possui severas varações do relevo e dinâmica fluvial. A inserção das classes 
de relevo se relevou uma ferramenta eficiente para a modelagem de inundação em Castelo, já 
que suas classes muitas vezes traduzem a sedimentação de uma área. 
  
 
PALAVRAS-CHAVE: RELEVO, MODELAGEM, SUSCETIBILIDADE, INUNDAÇÃO. 
 
 


	MAPEAMENTO DO RELEVO E USO NA MODELAGEM FRENTE A INUNDAÇÕES EM CASTELO, ESPÍRITO SANTO.
	Jorge, M.Q.1; Conceição, R.A.C.2; Ferrassoli, M.A.3; Simões, P.M.L4
	1Serviço Geológico do Brasil; 2Serviço Geológico do Brasil; 3UServiço Geológico do Brasil; 4Serviço Geológico do Brasil.
	RESUMO: O presente trabalho consistiu no mapeamento do relevo no município de Castelo-ES e sua influencia na modelagem de inundação. O município de Castelo, localizado na parte Centro-Sul do Estado do Espírito Santo, encontra-se inserido no contexto t...
	PALAVRAS-CHAVE: RELEVO, MODELAGEM, SUSCETIBILIDADE, INUNDAÇÃO.



