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RESUMO 

 
Os banhados são integrantes do ecossistema, possuem uma intensa dinâmica dos seus 
processos ambientais e apresentam elevados índices de produtividade primária e 
secundária. A importância dos banhados e demais terras úmidas relaciona-se com a função 
de controle da vazão que realizam, e do escoamento regulado das águas superficiais dos 
corpos hídricos aos quais estão associados, além de desempenharem papel como abrigo ou 
importantes habitats de distintas espécies. A dinâmica ambiental de sistemas complexos 

como o Banhado Grande, muitas vezes, é interpretada de forma superficial e 
demasiadamente pontual, deixando de lado condicionantes importantes como as 
distribuições espaço-temporais de componentes das paisagens desses sistemas. Isso pode 
refletir, inclusive, uma compreensão errônea sobre a dinâmica ambiental de áreas úmidas. 
O entendimento da dinâmica de sistemas como o Banhado Grande necessita, portanto, da 
realização de abordagens espaço-temporais em seu estudo, para se poder mensurar e 
qualificar os elementos fundamentais da paisagem e compreender a sua dinâmica. Dessa 
forma, este estudo analisou a dinâmica espaço-temporal dos padrões de vegetação de 
macrófitas aquáticas presentes e da hidrodinâmica no Banhado Grande, Bacia Hidrográfica 
do rio Gravataí - RS, a partir da utilização de técnicas de sensoriamento remoto e 
geoprocessamento. Para analisar a dinâmica do Banhado Grande, foram gerados mapas 
derivados relativos aos diferentes padrões de distribuição espaço-temporal da cobertura 
vegetal do Banhado, a partir do mapeamento sobre as imagens de satélite. As imagens 
orbitais selecionadas foram agrupadas por estações do ano e estão posicionadas no 
intervalo de tempo entre 1979  e 2010. Em termos de resultado, constatou-se que as 
variações espaço-temporais na dinâmica da vegetação e na variabilidade hidrodinâmica do 
Banhado Grande perfazem um padrão de distribuição sazonal, e que essa sazonalidade é 
parcial, considerando-se as respostas espectrais da vegetação em cada data de imagem. 
Essa sazonalidade parcial existe porque as imagens de verão e inverno mostram padrões 
de resposta espectral da vegetação que não apresentam significativas alterações dentre as 
imagens das estações respectivas, enquanto as imagens de outono e primavera 
apresentam um padrão de variabilidade da área de abrangência da lâmina d’água um pouco 
maior quanto às respostas espectrais da vegetação com relação às imagens orbitais de 
inverno e verão. 

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: 

 
Banhado Grande, Bacia Hidrográfica do rio Gravataí-RS, hidrodinâmica, dinâmica 

espaço-temporal da vegetação. 
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1. Introdução 

 

Os banhados são componentes do ecossistema cuja a dinâmica dos 

processos ambientais ocorrem de maneira intensa, apresentando alto índice de 

produtividade de plantas aquáticas e organismos a elas associados. Além disso, os 

banhados ou terras úmidas realizam importante função de regulação da vazão e do 

escoamento das águas superficiais e subterrâneas dos corpos hídricos aos quais 

estão associados, além de servirem como abrigo ou importantes habitats de 

inúmeras espécies de animais (IBAMA, 2000). A interpretação da dinâmica ambiental 

de sistemas inundáveis complexos como o Banhado Grande, em primeiro plano, é 

realizada sob um ponto de vista superficial e deveras pontual, o que nos traz, muitas 

vezes, um entendimento inclusive errôneo a respeito da dinâmica de áreas úmidas.  

Eventos de grandes secas e grandes inundações causam modificações muito 

significativas em banhados em toda a sua dinâmica ambiental, principalmente na 

hidrodinâmica e na distribuição da cobertura vegetal. Os períodos intermediários aos 

eventos extremos de secas e inundações, entretanto, são os responsáveis pela 

recuperação e equilíbrio natural reestabelecido em um banhado, com a recuperação 

transcorrendo em curtos períodos de, normalmente, menos de 30 dias (NEIFF, 

1997). 

A compreensão de sistemas como o Banhado Grande requer, portanto, a 

inclusão de uma abordagem espaço-temporal no seu estudo, para poder se 

quantificar e qualificar os elementos e a situação destes ambientes e entender a sua 

dinâmica. Análises pontuais ou meramente classificatórias não expressam com 

clareza a dinâmica dos sistemas úmidos como um todo, pois não é apenas nos 

períodos de picos de inundação e de máximos de seca que estará compreendida a 

identificação, a distribuição, a quantificação da vegetação de um banhado. Assim, 

faz-se necessária a observação e a análise de hidroperíodos de gradação entre os 

estados citados para se alcançar resultados que se aproximem da compreensão da 

dinâmica espacial da vegetação em áreas úmidas. Neste aspecto, destaca-se 

GUASSELLI (2005) apud NEIFF (1999): 

“A complexidade que apresentam as terras úmidas se 

relaciona com o número de compartimentos que apresentam 
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em diferentes pulsos de inundação ao longo de uma série 

temporal, e a complexidade interna de cada mosaico que 

compõe a paisagem depende da amplitude que tenha em sua 

capacidade de carga”.  

   

 Os estudos realizados sobre a Bacia Hidrográfica do rio Gravataí e sobre o 

sistema Banhado Grande têm abordado diversas temáticas, com diferentes 

enfoques. Dentre os trabalhos analisados, encontramos contribuições sobre a 

situação dos recursos hídricos e levantamento do meio biótico da bacia (DNOS, 

1985a; 1985b); sobre a importância do complexo Banhado Grande como uma área 

úmida de importância internacional (ACCORDI, 2003), sobre a hidrogeologia da 

bacia associado ao sistema de áreas úmidas (RUBBO, 2004); sobre geomorfologia 

da bacia (BULHÕES & GIUGNO, 1994); sobre a cobertura vegetal da área de 

influência do Banhado Grande (BULHÕES & GIUGNO, 1994; FZB, 1983, 2000; 

OLIVEIRA, 1997); e sobre a regularização das vazões do rio Gravataí (UFRGS, 

2002).  

Destaca-se o estudo de MELLO (1998) sobre a dinâmica espacial de 

elementos da paisagem do sistema Banhado Grande. A autora faz uma descrição de 

alguns elementos físicos e realiza um zoneamento das paisagens do Banhado 

Grande. Aborda a dinâmica da paisagem e a conservação ambiental do sistema sob 

uma óptica mais aproximada da percepção humana destes temas através de relatos 

de habitantes das proximidades do banhado.   

GUASSELLI (2005) analisa a variação do padrão do nível de água como 

principal fator que afeta a distribuição espacial de macrófitas aquáticas em terras 

úmidas, para tanto se baseia em, DAVID (1996), GIOVANINI & MOTTA MARQUES 

(1999), ISHIDA et. al. (2002); ARBO et. al. (2001), e em outros estudos que têm 

analisado a freqüência e a distribuição de macrófitas aquáticas em banhados 

(BRINSON, 1993; GIOVANNINI, 2003; GUASSELLI, 2005; BIUDES & CAMARGO, 

2008); e a relação da distribuição de macrófitas com o padrão hidrodinâmico em 

áreas úmidas (DALE, 1999; GIOVANNINI et al., 2001; PAZ, 2003;). 

 Todavia, a maioria dos estudos têm apenas procurado identificar quais 

espécies e qual a freqüência destas compõe áreas úmidas e compreendido a 

importância de forma muito pontual, sem levar em consideração os condicionantes 
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da distribuição espacial da vegetação de macrófitas aquáticas componentes dos 

banhados.    

Portanto, este trabalho visa analisar a dinâmica espaço-temporal da cobertura 

vegetal de macrófitas aquáticas do Banhado Grande, área úmida da Bacia 

Hidrográfica do rio Gravataí, RS. Para tanto, são utilizados dados de sensoriamento 

remoto e técnicas de geoprocessamento, o que permite identificar os diferentes 

compartimentos (zonas) de vegetação, sua relação com os pulsos de inundação, as 

secas e as variações sazonais. Essa variação do padrão de cobertura de macrófitas 

em relação a hidrodinâmica do banhado, implica em diferentes padrões observados 

nas imagens de satélite para cada estação.       

 Um ponto importante, é que nas últimas décadas, a atividade da rizicultura na 

porção oriental da bacia tem, possivelmente, causado problemas ambientais  

relacionados ao grande volume de consumo de água e a contaminação a partir dos 

agrotóxicos utilizados nas áreas de cultivo. Assim, tais impactos resultantes do uso 

inadequado da área do Banhado Grande podem gerar alterações significativas na 

sua dinâmica. 

O uso do sensoriamento remoto, portanto, se constitui em ferramenta 

bastante adequada para o estudo em banhados, tendo em vista que levantamentos 

de campo in locu representam alto custo e também porque banhados são ambientes 

de difícil acesso.  

 O aumento destes impactos indica a necessidade de ações da esfera pública 

em prol da proteção do estado e das funções exercidas pelos banhados. Para tanto, 

é imprescindível o entendimento da dinâmica espacial e temporal dos elementos 

dessa paisagem. A cobertura vegetal dos banhados, em especial, merece uma 

maior atenção no sentido de se compreender sua dinâmica em função de sua 

distribuição espaço-temporal aliada à variabilidade de sua hidrodinâmica. 

Assim, este estudo também espera contribuir com informações espaciais e 

temporais referentes à dinâmica do Banhado Grande com vistas à elaboração do 

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1.  Objetivos Gerais 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a dinâmica espaço-temporal dos 

padrões de vegetação de macrófitas aquáticas presentes e da hidrodinâmica no 

Banhado Grande, Bacia Hidrográfica do rio Gravataí - RS, a partir da utilização de 

técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento.  

 

 

1.1.2.  Objetivos Específicos 

 

- Analisar a variabilidade do padrão de inundações do Banhado Grande a 

partir da interpretação visual de imagens de satélite em períodos de cheia e seca no 

banhado;    

- Mapear a distribuição espaço-temporal dos padrões das macrófitas 

aquáticas no Banhado Grande; 

- Quantificar a área de banhado considerando a data de maior “cheia” e de 

maior “seca” visando medir sua variabilidade hidrodinâmica com base nestas datas. 

- Quantificar os padrões de cobertura vegetal de macrófitas aquáticas em 

cada mapa gerado a partir das distintas respostas espectrais das imagens orbitais 

selecionadas. 

 
 
 

2. Referencial Teórico        

2.1 Banhados e Terras Úmidas 

 

As áreas úmidas são caracterizadas pela presença de água, que abrange 

parte significativa de sua área total. O termo “banhado”, um dos tipos de áreas 
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úmidas, se originou da expressão bafiado ou humedale (NEIFF, 1997) e é uma 

denominação típica da região sul do Brasil, e sinônimo de outras áreas úmidas como 

“pântanos” e “brejos” (IBAMA, 2000). O termo inglês wetland, por sua vez, pode ser 

utilizado como tradução para “área alagada” ou “área úmida”, de um modo geral, e 

assim é tido como um termo universal e de fácil reconhecimento quando se trata do 

tema (IBAMA, 2000). A definição mais conhecida e aceita para banhados ou áreas 

úmidas é oriunda da Convenção de Ramsar, realizada em 1971, que diz: 

“Terras úmidas são áreas de banhado, pântanos, turfeiras ou 

superfícies cobertas por água, sejam naturais ou artificiais, 

permanentes ou temporárias, com água parada ou fluindo, 

doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de águas marinhas 

nas quais a profundidade na maré baixa não exceda a 6 

metros” (SCOTT & JONES, 1995) apud GUASSELLI (2005). 

 O tempo de permanência de um banhado típico, aproximadamente está na 

ordem de alguns milhares de anos (IRIONDO, 1990). Ainda, segundo NEIFF (1997), 

se as condições geológicas forem favoráveis, os banhados poderão se formar de 

forma recorrente na mesma região cerca de milhões de anos, o que denota grande 

importância evolutiva aos ambientes úmidos, apud GUASSELLI (2005).  

 Segundo GIOVANNINI (2003) apud GUASSELLI (2005), os banhados 

também podem apresentar uma extensão das áreas a serem consideradas, pois 

incluem outros habitats como parte das terras úmidas, quando estes não puderem 

ser classificados separadamente em um primeiro plano. Ainda, como a variação das 

faixas climáticas do globo denota uma variação geográfica do tipo de vegetação 

dominante nestes ambientes, existe uma diversa tipificação para terras úmidas.

 Portanto, estes ambientes alagadiços podem ocorrer, geralmente, em 

praticamente todas as latitudes. No Brasil, os banhados estão, em sua maioria, 

associados à dinâmica de formação geológica-geomorfológica das zonas costeiras 

(embora existam, também, em regiões mais interiores). Na região sul do país, estes 

estão mais associados às formações lagunares da costa (CARVALHO & OZORIO, 

2007).    

Os banhados, então, formam-se em zonas de característica aplainada, que 

são áreas de recepção sedimentar e/ou encordoamentos paralelos à linha de costa, 
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nas quais a água doce que ali aporta é represada. Esta grande quantidade de água 

promove condições de solo bastante encharcado e inundado, através da saturação 

dos sedimentos e do solo ali presente. As terras úmidas são, portanto, produto da 

estruturação topográfica do terreno e do balanço hídrico, que combinados, 

colaboram para o represamento e a retenção de água no solo e na superfície do 

terreno por um determinado período de tempo – período que compreende o máximo 

de inundação e o máximo de seca, o chamado hidroperíodo (MOTTA-MARQUES, 

2000). 

A água que nutre os banhados provém de corpos hídricos próximos e/ou 

adjacentes ao sistema, como rios, lagoas, lagunas ou aporte de água subterrânea, 

promovido pelo transbordamento do lençol freático (IBAMA, 2000). Tal afloramento 

do lençol freático está intimamente relacionado à ocorrência dos períodos 

conhecidos como “pulsos” ou “picos” de inundação, dentro (analisando-se o padrão 

do comportamento pluviométrico da região) das estações chuvosas NEIFF, 

IRIONDO & CARIGNAN (1994) apud MELLO (1998).    

 Segundo SCHWARZBOLD & SCHÄFFER (1984) apud GUASSELLI (2005), 

as situações de alagamento do solo e de pulsos de inundação podem provocar 

diferenças no crescimento foliar de algumas espécies de macrófitas aquáticas 

existentes em terras úmidas. E, segundo ISHIDA et. al. (2002), o referido fator de 

crescimento pode influenciar no estado bioquímico da planta, dependendo das 

condições do solo ali presente que se sujeitará à situação de inundação. De acordo 

com NEIFF, IRIONDO & CARIGNAN (1994) apud MELLO (1998); os pulsos de 

inundação são importantes na medida em que se estabelece e nos ajuda a 

encontrar caminhos para a caracterização e a delimitação de uma área de banhado, 

pois é necessário, segundo os autores, levar-se em conta a “elasticidade” do 

sistema (capacidade de inundação de determinado pulso), que é a diferença entre a 

área ocupada no período de maior inundação (máximo do pulso de inundação) e a 

área ocupada no período de menor inundação (ou máxima seca). Este valor de 

diferença é definido pelas características geológicas e geomorfológicas, capacidade 

de armazenamento de água no solo e na superfície, variabilidade meteorológica 

regional, e variabilidade de aportes de água nas planícies de inundação NEIFF, 

IRIONDO & CARIGNAN (1994) apud (MELLO, 1998).    
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 O contato dos banhados com seus corpos hídricos formadores pode ocorrer 

de forma direta com o corpo hídrico, desenvolvendo-se, hidrologicamente, em sua 

planície de inundação, ou seja, diretamente na adjacência do corpo hídrico (IBAMA, 

2000). De acordo com LEIBOWITZ (2003), os banhados podem, também, 

desenvolver-se como uma área úmida isolada, unindo-se fisicamente com seu(s) 

corpo(s) hídrico(s) formador(es) de maneira sazonal, após os períodos de pulsos de 

inundação e conseqüentes cheias, o que caracteriza a formação, fisicamente 

falando, de um único grande sistema hídrico interligado em função do período de 

maior inundação. Logo, O contato dos banhados com seus corpos hídricos 

formadores dá-se de maneira interdependente e indissociável, principalmente em 

seus processos ecológicos, como dispersão de espécies vegetais e migração de 

fauna e permuta de sedimentos carregados por agente erosivos como o vento, a 

água e fluxos hídricos de distintas naturezas (LEIBOWITZ, 2003).    

 Ainda, de acordo com LOISELLE et al. (2001), a interação entre um banhado 

e os ambientes em seu entorno é uma relação de reciprocidade, 

com o papel de moldar o ambiente e a comunidade biológica residente no local, 

modificando o funcionamento do ambiente. Para corretamente estudar o 

funcionamento do ecossistema e o impacto das mudanças na utilização dos 

recursos do ecossistema, a troca de energia com o meio ambiente é fundamental. 

Modificações locais e regionais na oferta de recursos, tendo em vista a utilização 

destes, podem afetar significativamente o delicado equilíbrio entre o ambiente úmido 

e os ambientes que estão interface do mesmo (IBAMA, 2000).    

 A demanda de energia de uma área alagada é afetada 

por um grande número de processos que permanecem em um 'equilíbrio' entre os 

ambientes terrestre, aéreo e aquático. Alterações efetuadas em qualquer um destes 

três ambientes, efetuará uma alteração na demanda e na utilização de energia e 

portanto, poderá alterar as características fundamentais de um banhado (LOISELLE 

et. al, 2001).           

 De acordo com MÁLVAREZ (1997), a dinâmica dos pulsos inundação que 

atua nos banhados, por sua vez, se comporta através de um padrão, e este padrão, 

por sua vez, oscila de forma natural e normalmente seqüenciada, quando ocorrem 

períodos de seca, na qual a água que compõe a área alagada do banhado evapora-
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se total ou parcialmente, e períodos de cheias, nos quais ocorrem volumosas 

precipitações pluviométricas. O referido padrão oscilatório caracteriza um ciclo, um 

seja, um padrão seqüencial de pulsos de inundações e cheias alternando-se 

sazonalmente com períodos de média precipitação e de estiagem (IBAMA, 2000).

 Os pulsos de inundação são de grande importância para os banhados, não só 

como componente principal na definição do regime hidrológico dos banhados, mas 

também no comportamento temporal da biométrica da cobertura vegetal nestes 

ambientes (JUNK, 1997). THOMAZ & SANTOS (2001), encontraram diferentes 

resultados para o padrão de crescimento foliar da cobertura vegetal de duas áreas 

estudadas, dependendo das condições de temperatura e de precipitação ditadas 

pela diferenciação sazonal no decorrer do período estudado, que foi de 01 (um) ano.

 Ecologicamente, os banhados possuem algumas características de um 

sistema ambiental que se denominaria como ecótono. Ecótono foi definido como o 

significado para áreas de transição ecológica. No entanto, tal definição tem sido 

questionada por diversos autores como NEIFF (1990); MALVAREZ (1997); 

FINLAYSON et. al. (2001); SCHNACK (1997), dentre outros autores que alegam que 

os banhados não exercem função de transição entre ambientes de terra e água. 

Segundo NEIFF (1997) e FINLAYSON et. al. (2001), um possível erro na definição 

do tipo de ambiente que concerne às terras úmidas pode não só prejudicar na 

caracterização dos banhados, mas também na etapa de interpretação e diagnóstico 

destes sistemas e dos impactos antrópicos e/ou que estes sofrem. De acordo com 

IBAMA (2000), a biota residente neste tipo de ambiente, por sua vez está facilmente 

adaptada a esta dinâmica cíclica de alternância da área alagada no banhado, 

registrando-se espécies, inclusive, que variam a sazonalidade do uso do banhado 

para seu ciclo de vida, uso este que pode ser permanente ou apenas em um período 

pontual, seja de estiagem, de média ou de mais alta precipitação.   

 Contudo, na etapa de classificação de um banhado, ocorrem algumas 

diferenciações quanto à sua classificação. Quando é analisado o componente solo, 

no caso do Banhado Grande, toda a porção vegetada seria classificada como área 

úmida, pois apresenta solo de caráter hídrico (“encharcado”) em toda a sua 

extensão. A característica dos solos de banhados é, portanto, de solos hídricos 

(saturados de água) e, por esta razão, “flutuantes” ou com pouca espessura 
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longitudinal (SCHNACK, 1997). Solos hídricos, segundo TINER (1999), são solos 

formados sob estados de saturação de água provenientes de inundações que 

perdurem no decorrer do período de formação dos solos.    

 Quanto à funcionalidade dos sistemas úmidos, as convenções de Ramsar 

(1971 e 2001) e IBAMA (2000), entre outras pesquisas, apresentam diversos status 

representados pelos banhados, dentre as quais destacamos como mais importantes: 

 

- controlador de vazões dos rios; 

- controlador de enchentes e inundações de grandes proporções; 

- estabilizador de regiões costeiras; 

- retentor de sedimentos e nutrientes; 

- controlador da biodiversidade (reservatório ecológico) e promotor de 

condições à alta produtividade primária (biomassa); 

- promotor da mitigação dos efeitos de poluentes nas águas das bacias 

hidrográficas a quais estão associados; 

- recreação; 

 

2.2. Sensoriamento Remoto e Áreas Úmidas 

2.2.1. Nível de água e variação dos padrões de vegetação em áreas 

úmidas 

 

Em terras úmidas, como o Banhado Grande, a utilização de ferramentas de 

Sensoriamento Remoto aliadas às de Geoprocessamento auxiliam de forma decisiva 

na realização do mapeamento destas áreas em vários aspectos, dentre os quais, a 

distribuição espaço-temporal da cobertura de macrófitas aquáticas e os limites 

espaço-temporais do banhado em relação aos pulsos de inundação na área de 

influência do Banhado e na Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí.  
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A interpretação dos elementos componentes das terras úmidas, no entanto, 

não  é uma tarefa fácil. As propriedades constitutivas da água 

variam significativamente em reação às mudanças sazonais na radiação, no clima, 

no solo, na hidrologia, e na dinâmica sazonal das macrófitas aquáticas. O que, 

naturalmente, tende a produzir diferenças nas respostas espectrais nas imagens de 

satélite. 

Segundo IBAMA (2000), este sistema ambiental em constante variação 

natural, torna ainda mais complexa a interpretação da interferência antrópica nestes 

ambientes, pois a constante troca de energia e matéria entre estes sistemas úmidos 

e suas interfaces com os ambientes aéreo, aquático e terrestre é muito intensa. Isto 

se torna ainda mais evidente especificamente para os banhados, onde a principal 

força geradora da variação natural dos padrões da paisagem hidrológica e vegetal 

destes ambientes são os pulsos de inundação (JUNK, 1997); (THOMAZ & SANTOS, 

2001).   

Esta problemática se estabelece porque os pulsos de inundação, de acordo 

com NEIFF (1997), possuem um tempo de duração (hidroperíodo) e uma variação 

bastante rápida em seu padrão de ocorrência, e isso exerce uma forte e 

conseqüente influência na participação da alteração natural da cobertura vegetal de 

macrófitas por parte destes pulsos de inundação em áreas úmidas.  

Segundo GUASSELLI (2005), a hidrodinâmica e a dinâmica da vegetação são 

os principais fatores contribuintes para o estabelecimento de padrões de 

comportamento em áreas úmidas.  

A influência da variação do nível de água em um banhado também pode 

ocorrer em função de processos artificiais como a retirada de água para irrigação de 

lavouras de arroz, como ocorre no caso do Banhado Grande, na Bacia Hidrográfica 

do Gravataí (UFRGS, 2002). Esta influência está bem documentada em LOISELE et 

al. (2001) que relata que mudanças no regime hidrológico, através de retirada 

excessiva de água, ocasiona a redução da capacidade de armazenamento térmico 

do sistema, bem como modifica as comunidades vegetais no interior e nas bordas 

do sistema, que são parâmetros imprescindíveis para a manutenção do balanço de 

energia do ecossistema.  
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Segundo LOISELE et. al. (2001), a disponibilidade de água, os índices de 

incidência luminosa e os ciclos de temperatura são de fundamental importância no 

estudo dos banhados, pois podem causar alterações nestes fatores, e estas podem 

causar impactos em elementos da paisagem constituintes do ecossistema. Dentre 

os impactos sugeridos por LOISELE et. al. (2001), ressalta-se a possiilidade de 

alterações no padrão de crescimento e de conseqüente distribuição das macrófitas 

aquáticas no banhado.    

Através da interpretação visual das imagens de satélite, possíveis alterações 

nos padrões hidrológicos e de vegetação podem ser identificados, interpretados e 

mapeados (GUASSELLI, 2005). No caso dos banhados, tal interpretação torna-se 

necessária, pois a classificação digital das imagens pode provocar confusão na 

interpretação dos padrões apresentados, tendo em vista à mescla das respostas 

espectrais da água e da vegetação de macrófitas em um mesmo padrão (MALTBY 

et. al., 1996).  

Em vista dos dois últimos fatores citados, a análise não só espacial das 

distribuições, mas também temporal, faz-se importante e necessária de ser 

estudada. Diferentes padrões de cobertura vegetal e de inundação identificados nas 

imagens de satélite apresentam respostas espectrais significativamente distintas.

  

 

2.2.2. Comportamento espectral da vegetação 

 

A cobertura vegetal apresenta reflectância distinta para cada comprimento de 

onda considerado segundo NOVO (2008), se dá da seguinte forma: 

- região espectral do visível: (400-700 nm): a maior parte da radiação 

incidente sobre o dossel da vegetação é absorvida pelos pigmentos 

fotossintetizantes das folhas; 

- região espectral do infravermelho próximo (700-1300 nm): a absorção da 

radiação que incide sobre o dossel da vegetação é muito pequena e o índice de 

reflectância pode alcançar até 50%, dependendo da morfologia foliar analisada; 
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- região espectral do infravermelho médio (1300-2500 nm): o índice de 

reflectância da cobertura vegetal apresenta uma queda nos valores de energia 

refletida, em função da quantidade de água encontrada por folha; 

Com relação à resposta espectral da cobertura vegetal de áreas úmidas, são 

necessárias algumas considerações importantes: 

- Em áreas úmidas, devido à quantidade de água que circunda em meio à 

vegetação, a cobertura vegetal pode sofrer significantes reduções nos seus índices 

de reflectâncias, em função da quantidade de água que infiltra em cavidades aéreas 

das plantas, formando meios aquosos dentro das plantas (MOREIRA, 2003 apud 

GUASSELLI, 2005). 

- Na região espectral do infravermelho próximo, que é mais sensível aos 

diferentes estágios de vida das plantas, a energia que é refletida e absorvida pelos 

sensores reduz significativamente se as folhas das plantas estiverem em seu estágio 

de senescência (NOVO, 2008). 

- Em contrapartida, no mesmo estágio senescente da planta, mas analisando-

se a região espectral do visível, há um aumento da energia refletida pelos sensores, 

uma vez que, nesta fase, as plantas perdem os pigmentos de clorofila, que 

funcionam como absorventes da energia radiante na região espectral destes 

comprimentos de onda. Na região do espectro do infravermelho médio também 

ocorre um aumento da energia que é refletida pela cobertura vegetal, contudo, neste 

caso, em virtude da presença de água nas plantas, que no mesmo período 

senescente das plantas também acarreta em uma diminuição da quantidade de 

energia absorvida (MOREIRA, 2003 apud GUASSELLI, 2005). 

- O estado das folhas, que está subordinado às suas condições fisiológicas, é, 

também, importante contribuinte para os índices de reflectância da cobertura vegetal 

analisada, dependendo da condição em que as folhas se apresentam. Na região do 

Infravermelho próximo, por exemplo, há uma queda significativa nos valores de 

absorção e reflexão de energia da resposta da cobertura vegetal para os sensores 

no período de senescência das plantas (MOREIRA, 2003 apud GUASSELLI, 2005). 

 Nas bandas dos comprimentos de onda do visível, por sua vez, ocorre um 

decréscimo na absorção e uma maior quantidade de energia refletida em função da 

perda dos pigmentos clorofilados das folhas, como já frisado. Nos comprimentos de 
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onda referentes à faixa do Infravermelho Médio temos, também, comportamento 

semelhante referente às quantidades de energia absorvida e refletida pelas folhas 

na fase de senescência das plantas, mas, neste caso, em virtude da perda de água 

pelas plantas (MOREIRA, 2003 apud GUASSELLI, 2005).    

 Ao analisar o comportamento da vegetação em função da variação do nível 

das águas em terras úmidas, através da interpretação de imagens de satélite, 

GRACIANI & NOVO (2003) e NOVO (2008) ressaltam a influência de intensas 

variações no nível de água como geradores de estresse hídrico e morte da 

vegetação de macrófitas aquáticas em virtude destas variações, além de algumas 

espécies de macrófitas apresentarem resistência fisiológica diferenciada com 

relação a outras. Estas alterações no nível de água, e, por conseqüência, na planta, 

pode colaborar para modificações no estado fisiológico das plantas, e isto altera a 

resposta espectral obtida (MALTBY et. al., 1996).   

 

2.2.3. Levantamento de trabalhos sobre aspectos físicos da Bacia 

Hidrográfica do rio Gravataí    

 

 2.2.3.1. Hidrografia e regime hidrológico 

 

 A área da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí possui uma planície central, na 

qual situa-se o curso principal do rio Gravataí, que nasce próximo a zona costeira do 

estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente no município de Santo Antônio da 

Patrulha. A nascente não é facilmente definida e visualizada, pois as planícies 

alagadiças sofrem um afunilamento de aproximadamente 16km de comprimento. Ao 

final do estrangulamento que fecha o exutório do complexo de Banhados, até sua 

foz, o rio Gravataí possui uma extensão aproximada de 39km, correndo no sentido 

leste-oeste e passando pelos municípios de Viamão, Glorinha, Gravataí, 

Cachoeirinha e Alvorada, encontrando sua foz no Guaíba, na divisa entre os 

municípios de Porto Alegre e Canoas (UFRGS,  2002).    

O rio Gravataí é um rio de planície, de baixa velocidade, bastante sinuoso e 

meandrante. No decorrer de seu curso desde o Passo dos Negros até o Delta do 
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Jacuí, a profundidade e a largura do rio e a velocidade da corrente apresentam 

significativas variações de valor (DNOS, 1985). No seu trecho inferior ocorre o 

fenômeno da vazão nula ou até da inversão de correntes, em função da influência 

do delta do Jacuí e dos níveis de água do Guaíba (MELLO, 1990).   

 O regime hídrico do rio Gravataí, por sua vez, é bastante complexo e 

desfavorável no que diz respeito ao aporte de água, pois recebe água proveniente 

das chuvas que alimentam as vertentes formadoras de pequenos arroios (DNOS, 

1985). Portanto, O Gravataí não possui nenhum afluente que possa lhe proporcionar 

um aporte significativo de água. Além disso, os ventos provenientes de sul impedem 

que o rio receba aporte de água do Guaíba e provenientes dos picos de inundação 

de seus principais afluentes: Jacuí e Sinos. Esses fatores, em conjunto, provocam 

um escoamento muito lento das águas do Gravataí, e até, muitas vezes, acabam 

causando uma inversão da direção do fluxo das águas (UFRGS, 2002).  

 Segundo DNOS (1985), o regime hídrico do rio Gravataí é influenciado 

fortemente por alguns fatores particulares à bacia: 

- os dois terços superiores da bacia, na sua porção oriental, são separados da 

porção oeste por um vale estreito na localidade do Passo dos Negros. Este vale 

forma uma espécie de funil, nesta porção da bacia, que serve como exutório do 

Banhado Grande e controlador hidráulico no caso de grandes vazões; 

- da área total de 1400 km2 da bacia, cerca de 400 km2 são áreas de relevo 

plano e em sua maioria cortadas por canais de drenagem;  

- a maioria dos arroios afluentes do rio Gravataí é barrada por açudes e, nas 

regiões que possuem lavouras de arroz, são construídos mecanismos para reter a 

água. Esta retenção, seguramente, altera o regime natural de escoamento das 

precipitações; 

- à jusante do estreito do Passo dos Negros, o leito do canal principal do rio 

Gravataí é orientado horizontalmente, o que permite o represamento do fluxo de 

água proveniente da região do Delta do Jacuí; 

Esta gama de características de regime hídrico, peculiares à Bacia 

Hidrográfica do Rio Gravataí, mostra que o comportamento deste regime hídrico é 

muito peculiar (DNOS, 1985). Isso afasta o regime hídrico da bacia de um modelo 



24 

 

clássico de regime hídrico esperado para demais rios de planície, na maioria dos 

casos. 

A escassez de dados, no entanto, tem sido um dos obstáculos na busca por 

dados mais precisos neste estudo. Entretanto, segundo DNOS (1985), podemos 

inferir que os banhados da região (incluindo o Banhado Grande) possuem uma 

capacidade de armazenamento de água que revela a ordem de grandeza da 

influência das peculiaridades do regime hídrico da bacia quando comparamos as 

precipitações de longo prazo com as vazões do rio ao longo de 01 (um) ano.  

Em DNOS (1985), foi buscado estabelecer a relação entre índices diários 

mais intensos de precipitação por estação e os índices de vazão observados no 

ponto do Passo das Canoas (porção oeste da bacia). Contudo, os resultados 

mostraram algumas dispersões e contradições no cruzamento dos dados, 

seguramente, em função do regime hídrico complexo e peculiar que a Bacia 

Hidrográfica do Rio Gravataí apresenta.      

Segundo RUBBO (2004), é importante frisar que a Coxilha das Lombas (e o 

regime de chuvas que nesta região predomina) - situada entre o Banhado Grande e 

o limite sudeste da bacia - exerce importante função como área de recarga nas 

áreas de Banhado - principalmente na área do Banhado Grande - e, por 

conseguinte, ao rio Gravataí. 

 O Banhado Grande, localizado na depressão central da bacia, em sua área 

de topografia mais baixa, funciona como um regulador natural de vazão e do fluxo 

das águas do rio Gravataí, pois este ecossistema (reservatório natural de água) 

funciona como uma “esponja” que ameniza os potenciais impactos dos máximos de 

cheias provocados nos períodos de maior precipitação na Bacia Hidrográfica do Rio 

Gravataí (DNOS, 1985). A referida amenização ou “amortecimento” da intensidade 

do fluxo de água ocorre, segundo RUBBO (2004), primeiramente através acúmulo 

de água durante as épocas de enchentes e da liberação gradual desta quantidade 

de água durante os períodos de estiagem ou “seca”.  

Segundo UFRGS (2002) a priori, a área que compreendia o banhado era de 

450 km2. Em decorrência das drenagens artificiais promovidas, pelos arrozeiros, a 

partir do ano de 1971 e das obras de saneamento projetadas pelo antigo DNOS 

(Departamento Nacional de Obras e Saneamento), suas áreas achavam-se 
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reduzidas a 138 km2 em meados da década de 1980 e em 1989 estima-se que a 

área ocupada pelo banhado ocupava cerca de 60 km2. 

 Quanto aos conjuntos hidráulicos da bacia, há duas interpretações mais 

utilizadas pela literatura. A mais utilizada delas é a do Comitê Executivo de Estudos 

Integrados da Bacia do Guaíba (CEEIG, 1981), que considera que a Bacia 

Hidrográfica do Rio Gravataí é formada por quatro conjuntos hidráulicos distintos:  

- O primeiro são as nascentes, que localizam-se junto aos divisores de água 

com o rio dos Sinos, ao norte da bacia, e com a zona de drenagem da Laguna dos 

Patos, a sul e sudeste (MELLO, 1990). Estas nascentes são o princípio de arroios 

que desembocam no Banhado Grande; estes arroios são o Arroio Miraguaia, o 

Arroio Grande, o Arroio do Pinto, o Sanga dos Freitas, o Arroio Águas Claras, o 

Arroio do Vigário, o Arroio de Alexandrina, o Arroio Veadinho e o Arroio Chico Lomã. 

- O segundo compartimento hidráulico é o Banhado Grande, compartimento 

hidráulico mais importante para o escopo desta pesquisa. O Banhado Grande está 

situado numa zona de planície inundável na região centro-sudeste da bacia do 

Gravataí (MELLO, 1990). A altitude da área do Banhado Grande é inferior a 20m e 

possui extensão de aproximadamente 42km e largura máxima de 15km (até o limite 

da planície de inundação do rio Gravataí).  

No passado, esta área era alagada por Banhados de grande extensão, com 

03 (três) compartimentos de Banhados, assim denominados de Banhado dos 

Pachecos (Viamão), Banhado Chico Lomã (Santo Antônio da Patrulha) e um 

compartimento maior chamado de Complexo do Banhado Grande (Glorinha, 

Gravataí, Santo Antônio da Patrulha e Viamão), que abriga os outros dois 

compartimentos e mais uma área própria denominada de Banhado Grande. A 

maioria das áreas originais de Banhado, no entanto foram drenadas, restando 

atualmente apenas cerca de 10% de sua área pioneira. As áreas de Banhado atuais, 

contudo, recebem a carga hídrica das nascentes situadas nas porções de topografia 

mais elevada da Bacia que circundam a região do Banhado Grande (MELLO, 1990).  

- O terceiro compartimento hidráulico é o próprio curso principal do rio 

Gravataí, que inicia seu curso próximo ao Passo dos Negros, à montante, e que 

recebe recarga oriunda dos arroios provenientes das nascentes e da planície do 

Banhado Grande (MELLO, 1990). A extensão do curso principal do rio Gravataí de 
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seu princípio até a sua foz, no Delta do rio Jacuí, no município de Porto Alegre é de 

39km. O curso principal do Gravataí é de característica meandrante, paralelo a 

terrenos baixos, baixadas e várzeas com grande potencial de inundação (MELLO, 

1990).   

- O quarto compartimento hidráulico é a foz, no Delta do Jacuí, no município 

de Porto Alegre, que funciona como uma espécie de barreira para o fluxo e o aporte 

de água. Essa barreira é responsável pela variação periódica significativa que ocorre 

no nível de água do rio Gravataí, que pode ser anual, mensal ou até mesmo diária 

(MELLO, 1990). 

 Pode-se inferir que o regime hídrico do rio Gravataí é bastante complexo e 

possui características bastante particulares. É importante ressaltar, dentre as 

características, que o rio Gravataí possui, historicamente, seus maiores valores de 

vazão nos meses de julho, agosto e setembro, que de acordo com levantamentos 

anteriores (UFRGS, 2002), e com a análise dos dados das estações meteorológicas 

utilizados nesta pesquisa são, em média, meses de grande quantidade de chuva na 

Bacia. Os meses de valores de vazão mais baixos, por sua vez, são os meses de 

verão, em especial janeiro, fevereiro e março (MELLO, 1990). 

 

2.2.3.2. Contexto Climático 

 

 

 De acordo com a classificação climática de Köeppen, o clima que influencia a 

região em que se localiza a bacia é do tipo Cfa: clima subtropical, com precipitação 

pluvial em todos os meses e estações do ano e temperatura média do mês mais 

quente superior a 22º C e do mês mais frio superior a -3º C e inferior a 18º C, 

havendo, na maioria do período de 01 (um) ano, uma considerável uniformidade 

pluviométrica em toda a bacia. 

Os fatores climáticos registrados por longos períodos analisados em diversos 

pontos da bacia mostram apenas alguns pontos com ligeiras diferenças de 

pluviosidade entre si, o que nos mostra um homogeneidade padrão climático. 

Homogeneidade esta, que também recebe  Este padrão deve-se à contribuição do 
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relevo pouco acidentado da região, o que não permite o aparecimento de alterações 

microclimáticas significantes no perímetro da bacia (RUBBO, 2004). 

Segundo UFRGS (2002), as médias mensais de precipitação pluviométrica na 

bacia são, em termos relativos, bem distribuídas ao longo de cada ano. Os maiores 

índices de precipitações estão concentrados nos meses de inverno, em 

junho/julho/agosto e de verão, em dezembro/janeiro/fevereiro. No estudo de UFRGS 

(2002), a estação de referência utilizada para a interpolação dos dados 

pluviométricos foi a estação Porto Alegre, também utilizada neste estudo. 

Cabe salientar que a análise dos dados referentes às estações 

meteorológicas consultadas para esta pesquisa mostram uma pequena 

diferenciação quanto as distribuições de precipitação, uma vez que os meses de 

setembro e outubro, em alguns anos da série histórica aparecem como 

significativamente chuvosos. Contudo, cabe ressaltar que as informações de índices 

de precipitação mensais baseiam-se em dados de média de precipitação para a 

bacia. Além disso, análises baseadas em dados pluviométricos com intervalos de 

tempo mensais entre si foram inviáveis, tendo em vista as inúmeras ausências de 

dados nas seqüências históricas de  todas as estações de contribuição da Bacia do 

Gravataí. 

 

 

2.2.3.3. Geologia    

 

A geologia da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí é composta por rochas do 

Pré-Cambriano do embasamento cristalino, cobertas por clastos gondwânicos e 

cenozóicos (Figura 1).  

A leste, localiza-se a Lagoa do Casamento, que recebe aporte de água de 

cursos d’água pertencentes ao complexo de banhados integrante do município de 

Viamão. O complexo de banhados da Bacia hidrográfica do Rio Gravataí, 

principalmente nos municípios de Viamão e Gravataí, têm sua formação relacionada 

a lagoas ligadas a canais que foram interrompidos por drenagem desorganizada 

(BULHÕES & GIUGNO, 1994). 
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No intuito de caracterizar litologicamente a região do Banhado Grande, 

buscou-se trabalhos que caracterizam as folhas da geologia de Cidreira/Mostardas e 

Gravataí (RODRIGUES et. al., 2000a e RODRIGUES et. al., 2000b), e um mapa 

geomorfológico do Rio Grande do Sul disponibilizado pela COMPANHIA DE 

PESQUISAS EM RECURSOS MINERAIS em seu sítio, que serviram de base para a 

confecção de um mapa geológico para a área da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí. 

Os trabalhos pesquisados mostram que as fácies sedimentares da Planície 

Costeira do Rio Grande do Sul são depósitos resultantes de processos erosivos 

ocorridos em ambientes pertencentes a um sistema de leques aluvionais e um 

Sistema tipo Laguna-Barreira (TOMAZELLI & VILLWOCK, 1995). Estas estruturas 

de deposição são apresentadas na Figura 1.  

No âmbito desta pesquisa, há um maior detalhamento do sistema Laguna-

Barreira IV, de idade holocênica, o qual faz parte o sistema de deposição 

relacionado a área do Banhado Grande. Estes sedimentos holocênicos se 

apresentam na forma de aluviões areno-argilosos, que caracterizam-se como 

depósitos de turfas lagunares e depósitos paludais (área de banhado) inundáveis 

permanentemente pelo sistema hidrográfico da bacia, apoiado pelo regime de 

precipitações da região (BULHÕES & GIUGNO, 1994). 

O sistema deposicional do tipo “laguna-barreira” IV da Planície Costeira do 

Rio Grande do Sul, se consolidou no Holoceno, resultando da última grande 

transgressão em um período interglacial.       

 O sistema deposicional Laguna-Barreira IV se formou nos períodos de 

máxima transgressão marinha, que propiciou a formação de  grandes corpos 

lagunares na região que evoluíram para ambientes deposicionais com o 

conseqüente rebaixamento do nível do mar. Os referidos ambientes deposicionais 

possuem corpos lagunares e ambientes paludosos, como os banhados e outras 

áreas úmidas (TOMAZELLI & VILLWOCK, 2000). Nesta porção da província 

costeira, as fácies dos depósitos de ambientes paludais (Q4tf), o qual se inclui o 

Banhado Grande e que também faz parte dos depósitos do sistema de laguna-

barreira IV, são marcadas pela ocorrência de turfeiras intercaladas com areias, siltes 

e argilas (RUBBO, 2004). Segundo mostra a Figura 2, a unidade litoestratigráfica 

representada pela unidade Q4tf, caracteriza-se pela presença de depósitos paludais, 
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compostos por turfas heterogêneas intercaladas ou misturadas com areias, siltes e 

argilas plásticas com intercalações localizadas de diatomitos (UFRGS, 2002).  

Os depósitos turfáceos na bacia, por sua vez, merecem uma maior atenção 

em função da área de estudo. Nos baixos cursos dos corpos formadores das 

nascentes do rio Gravataí, os depósitos sedimentares predominantes são de origem 

pleistocênica. O relevo é composto por terras planas baixas, suscetíveis a 

inundações periódicas e que são representadas pelas turfeiras e principalmente 

pelos banhados, como o Banhado Grande, o maior em extensão dentre os 

integrantes do Complexo de Banhados da bacia (BULHÕES & GIUGNO, 1994). As 

terras planas do local resultam de processos de acumulação permanente ou 

periódica durante as inundações. 

Para o entendimento dos sistemas de deposição sedimentar relacionados à 

área da bacia, foi elaborado um mapa geológico baseado nos trabalhos de 

(RODRIGUES et. al., 2000a e RODRIGUES et. al., 2000b), e no mapa 

geomorfológico do Rio Grande do Sul fornecido pela CPRM. O mapa está 

apresentado na Figura 2, a seguir. 
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Figura 1. Mapa Geológico da área da Bacia Hidrográfica do rio Gravataí, RS. Fonte: CPRM-RS. 
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2.2.3.4.  Geomorfologia 

    

A Bacia do Gravataí está situada numa grande área de depressão, limitando-

se ao norte pela Depressão Periférica e a leste pela Planície Costeira do Rio Grande 

do Sul, que se estende em toda a faixa do litoral do estado. De acordo com MULLER 

(1970), são 05 (cinco) as províncias geomorfológicas no Rio Grande do Sul, e destas 

cinco, quatro encontram-se presentes na Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí: O 

Planalto Arenito-Basáltico, a Depressão Periférica, a Planície Costeira e o Escudo 

uruguaio sul-riograndense. O Banhado Grande associa-se à Planície Costeira. 

Geomorfologicamente, a bacia está situada, em sua maior parte, na província 

geomorfológica da Depressão Periférica, onde se desenvolve o canal do curso 

principal do rio Gravataí, orientado no sentido leste-oeste. Na porção oriental da 

bacia, próximo ao Banhado Grande, a planície de inundação é bastante extensa em 

largura. Segundo MELLO (1990), a esta extensão varia de 8 a 20km de espessura, e 

apresenta uma topografia significativamente suave, com altitudes inferiores a 20m. 

No curso médio do rio Gravataí, a planície de inundação sofre um estreitamento até 

a largura de 2km, até sofrer um novo alargamento a caminho de sua foz, no Delta do 

Jacuí (BULHÕES & GIUGNO, 1994).  

A área do Banhado Grande localiza-se na província da Planície Costeira do 

Rio Grande do Sul, que é composta por três grandes conjuntos morfoestruturais: o 

embasamento da Bacia de Pelotas, a Bacia de Pelotas e os sedimentos de 

cobertura areno-argilosos oriundos de sedimentação lagunar.  

A Planície Costeira é composta por largas e extensas planícies situadas na 

costa leste do estado, que apresentam restingas que possibilitaram o isolamento de 

uma série de corpos flúvio-lacustres do mar (BULHÕES & GIUGNO, 1994). Na 

planície predominam formas construídas em depósitos de origem eólica.  

 

 

2.2.3.5. Cobertura vegetal com enfoque nas áreas úmidas 

        

Alguns estudos importantes, dentre os poucos encontrados acerca da 

cobertura vegetal da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, foram considerados para o 
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registro da dinâmica de dominância vegetacional, que perfaz toda a área de 

influência do Banhado Grande.  

Segundo DNOS (1985), a vegetação natural da área é marcada pela 

presença de gramíneas, relacionadas aos campos de planície, que ocupam uma 

porção de forma irregular no sentido leste-oeste. Nas porções mais altas, adjacente 

à bacia, a norte e a sul, encontram-se as florestas, das bacias do Paraná e do 

Escudo uruguaio sul-riograndense, com intenso processo de desmatamento nas 

últimas décadas.  

Ao caracterizar a cobertura vegetal da bacia DNOS (1985), estratifica em três 

os tipos de florestas existentes, segundo o porte das espécies presentes. RAMBO 

(1942) apud MELLO (1998) quando descreve regionalmente as paisagens naturais 

do Rio Grande do Sul, faz inúmeras referências à vegetação concernente à bacia. O 

mesmo autor também registra diversas referências à vegetação paludosa que cobre 

grandes áreas nesta região, como as áreas de banhado. Destaca-se a ocorrência de 

muitos exemplares da palmeira do gênero Geonoma nas áreas mais planas e mais 

úmidas.  

Fazendo referência à área da planície da bacia do rio Gravataí foi realizado 

um levantamento da vegetação natural pela FZB (1983), tendo como enfoque 

principal o diagnóstico da vegetação e da fauna dos banhados e da vegetação 

adjacente. Quanto à vegetação, especificamente foram diagnosticadas dois tipos de 

matas palustres, caracterizadas como matas baixas com grande quantidade de 

epífitos, uma na parte concernente ao município de Santo Antônio da Patrulha e 

outra ao município de Viamão (DNOS, 1985). 

O estudo de TEIXEIRA et al. (1986), é importante como referência para a 

caracterização da cobertura vegetal da Bacia do Gravataí, pois refere-se a um 

enquadramento da bacia em três regiões fitoecológicas: Floresta Estacional 

Semidecidual, Formações Pioneiras e Áreas de Tensão Ecológica. O conceito 

ecológico de Floresta Estacional Semidecidual está condicionado à ambígua 

configuração climática presente na bacia: uma tropical, com intensas chuvas 

seguidas de estiagens acentuadas e outra, subtropical, sem um período seco 

determinado, mas que possui seca fisiológica. 
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Conforme TEIXEIRA et. al. (1986), que analisa as áreas vegetadas da bacia 

por formações vegetais, as áreas com Formações Pioneiras caracterizam-se pela 

presença de vegetação de primeira ocupação, que se fixaram em solos jovens assim 

caracterizados após as deposições de areias de origem marinha nos sistemas 

deposicionais praiais, e em aluviões de origem flúvio-marinha e lacustre na foz dos 

afluentes do rio Gravataí e os solos ribeirinhos aluviais e lacustres. De modo geral, 

tais formações vegetais podem ser enquadradas na classe de Influência Fluvial.  

Há diversas áreas de tensão ecológica entre as formações vegetais na área 

da bacia hidrográfica. Nesta região, as tensões ecológicas são marcadas pelo 

contato Savana/Floresta Estacional, onde se observam formações apresentando 

interpenetração de seus padrões, porém não se misturando. A vegetação de Savana 

está presente nos campos e interflúvios de relevo na Coxilha das Lombas, um dos 

divisores de água da Bacia do rio Gravataí e um dos limites do Banhado Grande. A 

Floresta Estacional é vegetação remanescente e encontra-se nos vales encaixados 

e nas encostas das vertentes esculpidas pelo trabalho da drenagem de pequenos e 

estreitos corpos d’água, e que cobre grande parte da Coxilha das Lombas.  

 

 

2.2.3.6. O Banhado Grande 

 

2.2.3.6.1. Caracterização do Meio físico e hidrodinâmica 

  

 O Banhado Grande, conjuntamente com o Banhado dos Pachecos, forma 

uma extensa composição de áreas úmidas na Bacia Hidrográfica do rio Gravataí 

denominada Sistema Banhado Grande (SBG), definida por MENEGHETTI (1998). 

Dos 450km2 do SBG, há 138km2 que estão permanentemente alagados. O Banhado 

Grande, por sua vez, perfaz uma área de cerca de 5000ha dentre a área total do 

Sistema (MELLO, 1998). 

O Sistema Banhado Grande foi classificado como ambiente de “turfeiras não-

florestadas” cercadas por “terra irrigada”, segundo a classificação RAMSAR (1999). 

No entanto, embora tenha se identificado o tipo de ambiente, as turfeiras do 

Banhado Grande ainda não foram estudadas. Já o Banhado dos Pachecos,  
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segundo VILLWOCK et. al. (1980), possui um solo orgânico com turfeiras de idade 

holocênica.   

A formação do SBG remonta aos principais episódios transgressivos-

regressivos ocorridos na área nos últimos milhares de anos (TOMAZELLI & 

VILLWOCK, 2000). A área situa-se no denominado Sistema Laguna-Barreira, cujo 

sistema deposicional é representado pela Fácie deposicional Q4tf, (Figura 1), que 

ocupa a porção central da Bacia do Gravataí e é composta por material turfáceo 

intercalado com depósitos lagunares (Q1e1). Cabe ressaltar que a área do Banhado 

dos Pachecos, mesmo sendo uma área atual com ambiente de vegetação paludal e 

solos alagadiços, como o Banhado Grande, sua formação geológico-geomorfológica 

remonta um ambiente com fácies de deposição lagunar (Q1e1). O terreno 

relacionado ao Banhado Grande é, de maneira geral, arenoso, com a presença de 

campos de paleodunas eólicas (SALDANHA et. al., 1990). 

No estudo de SALDANHA et. al. (1990), foram identificadas heterogeindades 

entre as fácies sedimentares citadas a partir do uso de imagens de satélite. Essas 

heterogeneidades dos depósitos sedimentares dependem fundamentalmente da 

disposição da cobertura vegetal sobrejacente dos banhados na data de imagem 

registrada, do nível de água e da época do ano imageada. Conseqüentemente, 

como os depósitos sedimentares estão relacionados com o tipo de cobertura vegetal 

nos banhados, a distribuição espacial e taxonômica da vegetação está ligada à 

disposição e a variabilidade sedimentar do ambiente, ou seja, determinados 

depósitos sedimentares vão fazer parte do condicionamento de determinadas 

espécies de macrófitas aquáticas em determinados setores dos banhados.  

Ainda, segundo SALDANHA et. al. (1990), o Sistema Banhado Grande, que 

inclui o Banhado Grande, provavelmente originou-se do assoreamento de uma 

paleolaguna isolada do mar por uma barreira pleistocênica denominada Barreira das 

Lombas, associada à formação da Coxilha das Lombas. Essa configuração 

geomorfológica e hidrográfica faz com que as áreas úmidas da Bacia hidrográfica do 

rio Gravataí se transformem em bacias de acumulação de água, em função das 

baixas cotas altimétricas registradas nestes ambientes (Figura 2), o que dificulta o 

escoamento superficial e contribui para a grande quantidade de umidade presente 

nas áreas de banhado. 
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Figura 2. Mapa hipsométrico da Bacia Hidrográfica do rio Gravataí, RS. 

 

 

Quanto a sua hidrodinâmica, o Banhado Grande caracteriza-se por uma área 

úmida de inundação parcial com porções permanentemente inundadas (MELLO, 

1998). Segundo IRGANG (1982), a drenagem do banhado não é organizada, e há a 

presença de vários corpos d’água isolados variando de baixas a médias 

profundidades.  
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A hidrodinâmica do Banhado Grande perfaz um ciclo de inundações sazonais, 

que apresenta maiores inundação nos períodos típicos de maior precipitação na 

região da Bacia Hidrográfica do rio Gravataí, que ocorre entre o inverno e a 

primavera (MELLO, 1990, 1998).  

A hidrodinâmica, a dinâmica de inundações e a disponibilidade de recursos e 

nutrientes também são fatores que vão definir os padrões de distribuição da 

vegetação de macrófitas aquáticas e da fauna no Banhado dos Pachecos 

(ACCORDI, 2003a).  

Sobre este aspecto, a partir do que foi constatado em SALDANHA et. al. 

(1990) e ACCORDI (2003a), a hidrodinâmica influencia na distribuição espacial e 

temporal da vegetação de macrófitas aquáticas ocorre de maneira sazonal nos 

banhados da Bacia do Gravataí.  

 

 

2.2.3.6.2. Cobertura vegetal e setorização da vegetação 

 

O estudo de ECOPLAN ENGENHARIA/CORSAN (1992), é bastante 

elucidativo do ponto de vista do diagnóstico dos diferentes tipos de vegetação das 

áreas de Banhado e do seu entorno na Bacia do Gravataí. Neste levantamento, são 

caracterizados os resultados dos levantamentos e diagnósticos de cobertura vegetal 

e uso do solo, a partir da classificação de TEIXEIRA et al. (1986) para a descrição 

dos tipos de vegetação da região, onde foram caracterizadas as coberturas das 

áreas de Banhado e do entorno, foram identificadas 03 (três) predominantes regiões 

fitoecológicas:  

 

1ª) Campo úmido: 

Os Campos Úmidos são compostos por formações de campo, que 

apresentam-se alagadas em significativa parte do ano, principalmente no período de 

estação chuvosa que, segundo DNOS (1985) e de acordo com as séries históricas 

de precipitação, atende o período compreendido entre os meses de junho e outubro. 

Esta formação campestre, normalmente posicionada nas bordas e adjacências dos 

banhados, não se constitui em banhados, em função da constituição da cobertura 
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florística de gramíneas homogêneas de pequeno porte e da presença da “estação 

seca”.   

Nestes ambientes observam-se com facilidade a presença de 2 (dois) 

estratos, um arbustivo e outro herbáceo, ambos de pequeno porte. O herbáceo é de 

maior dominância e constituído por gramíneas, com a maior presença de Panicum 

prionitis ou “capim-santa-fé”. O estrato arbustivo é formado quase em sua totalidade 

por Mimosa bimucronata, ou “maricá”. Podemos observar estes estratos também 

nas práticas de campo realizadas, devidamente registrados na foto a seguir. 

 

2ª) Reflorestamento: 

As matas de reflorestamento são produto de plantio para exploração na 

silvicultura, com a utilização de espécies exóticas para a região. O reflorestamento 

nestas áreas, adjacentes aos Banhados, é desenvolvida a partir da formação de 

capões de Eucalyptus spp. ou então, compondo fileiras da mesma espécie que 

fazem a função de abrigo e proteção para o gado. 

Na área de influência indireta da Barragem Olaria Velha e do entorno do  

Banhado Grande, foram identificadas dez classes de vegetação, das quais 

destacam-se pela dominância: Formação Campestre (com ocorrência de culturas 

agrícolas, reflorestamentos e pequenas porções de mata nativa remanescente); 

Culturas Agrícolas Diversificadas e Sítios (com remanescentes de mata nativa e 

pequenas porções de mata reflorestadas); Proporções Equivalentes de Mata Nativa, 

Pastagem, Reflorestamento e Agricultura; área de Mata Nativa predominante (com 

inclusão de pastagens, reflorestamentos e culturas); Reflorestamento, Pomares, 

outras formações agrícolas e Capoeira.  

Esse estudo ainda conclui que o intenso uso e ocupação antrópica do solo na 

região, através de lavouras, principalmente de arroz e do pastoreio, causou 

significativos impactos na ocorrência das formações originais de mata existentes nas 

áreas de campo e banhado. Segundo os levantamentos e quantificações do estudo, 

o cultivo do arroz irrigado é dominante em quase toda a paisagem da bacia de 

acumulação de água na Bacia do rio Gravataí, perfazendo 73% da área, sendo de 

apenas 3% a área ocupada pela cobertura vegetal original nas áreas alagáveis. A 

alteração do panorama de disponibilidade e disposição dos recursos naturais da 
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região decorrem da retificação e de intensas canalizações de drenagem do curso do 

rio Gravataí e da supressão de extensas porções de cobertura de mata nativa.  

 

3º) Banhado: 

Nestes ambientes dominados pela comunidade vegetal de macrófitas 

aquáticas, permanentemente alagados (diferentemente dos campos úmidos, que 

permanecem parcialmente alagados), foram identificadas 02 (duas) principais 

formações vegetais, que variam de acordo com a região de dominância dentro do 

Banhado, conforme o porte e o tipo das espécies que compõem o ambiente. É 

identificado o “banhado baixo”, composto por espécies de macrófitas flutuantes, 

fixadas em solos flutuantes de baixo e médio porte, e o “banhado alto”, composto 

por espécies de macrófitas aquáticas de grande porte fixadas ao solo (ARBO, 2001). 

No chamado “Banhado Baixo” (o que, também é uma denominação local), os 

espécimes podem alcançar, no máximo, cerca de 50 cm de comprimento, onde há 

dominância das espécies de macrófitas herbáceas flutuantes, em sua maior parte 

ciperáceas, que formam extensas coberturas verdes e homogêneas que, muitas 

vezes, cobrem a lâmina de água nos banhados. As espécies de maior ocorrência 

são Eichhornia crassipes (aguapé), Salvinia auriculata (marrequinha), Nymphea alba 

(aguapé-branco) e Hydrochleis nymphoides.  

Registra-se, também, ocorrência de espécies de macrófitas flutuantes fixas no 

fundo do banhado, localizadas, de acordo com o estudo, predominantemente às 

margens, nas bordas do Banhado, onde encontram-se as dominâncias de 

Eichhornea azurea (aguapé-de-baraço), Pontederia lanceolata, Nymphoides sp. 

(soldanela-d’água), Leersia sp. (capim-boiadeiro), Hygrophila sp., Polygonum spp. 

(ervas-de-bicho), conforme a Figura 5. 

O estudo também identificou a presença de espécies de macrófitas 

submersas, como Cabomba australis (cabomba) e Myriophillum brasiliensis 

(pinheirinho-d’água).  

No chamado “Banhado Alto” ou “Banhado Grosso” (IRGANG, 1982), a 

composição vegetal é feita por espécies de macrófitas aquáticas fixadas ao solo com 

comprimento que atinge aproximadamente 02 (dois) metros, com a maior 

dominância de Scirpus sp. (tiririca), Cyperus sp. (junco) e Zizaniopsis sp. 

(espadana). Nas bordas, a maior ocorrência de macrófitas fixas de grande porte é de 
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Eryngium sp. (caraguatá-do-banhado) e, em algumas partes do Banhado Grande, é 

constituída por um estrato composto por Erythrina sp. (corticeira-do-banhado), 

Cephalanthus sp. (sarandi), Mimosa sp. (maricá) e Calliandra sp.(angiquinho). 

 

 

3. Área de Estudo 

3.1. Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí 

 

3.1.1. Descrição Geral 

 

 A Bacia Hidrográfica do rio Gravataí está situada na região nordeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, perfazendo as 04 (quatro) províncias geomorfológicas 

da região: da Depressão Central, Planície Costeira, Planalto arenito-Basáltico e 

Escudo Uruguaio Sul-riograndense do Estado do Rio Grande do Sul, e ocupa uma 

área de aproximadamente 2020 km2 (Figura 03). 
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Figura 3. Mapa da Bacia hidrográfica do rio Gravataí, RS, imagem de sensor LANDSAT-TM5 com 
composição colorida nas Bandas 4, 5 e 3.  

 

 

 A bacia integra a Região Hidrográfica do Guaíba e perfaz uma área entre 

Porto Alegre, na sua foz, no Delta do Jacuí, a oeste e a zona de lagunas costeiras 

atlânticas a leste, longitudes 50º 27’ W e 51º 12’ W. O limite norte da Bacia do 

Gravataí se dá no divisor de águas com a Bacia dos Sinos e, ao sul, faz limite com 

os banhados e arroios que drenam para a Laguna dos Patos, entre as latitudes 29º 

43’ S e 30º 12’ S. A oeste, faz limite com o Lago Guaíba. A bacia ocupa área total ou 
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parcial de 09 (nove) municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, conforme 

o Quadro 1. 

 

Quadro 1. Municípios pertencentes à bacia hidrográfica do rio Gravataí - RS. 

 
Município 

 
Área do Município (km2) 

Área municipal 
inserida na bacia 

(%) 

Área total da 
bacia 
 (%) Total Na bacia 

Alvorada 72,7 72,7 100,00 3,60 

Cachoeirinha 43,7 35,7 81,69 1,77 

Canoas 130,9 32,0 24,45 1,59 

Glorinha 335,8 335,8 100,00 16,64 

Gravataí 477,9 402,3 84,18 19,94 

Porto Alegre 501,5 88,5 17,65 4,39 

Santo Antônio da Patrulha 1368,0 461,3 33,72 22,86 

Taquara 444,9 31,2 7,01 1,55 

Viamão 1485,1 558,5 37,61 27,68 

TOTAL 4860,5 2018,0 100,00 100,00 

 
Fonte: modificado de UFRGS (2002). 
 

Cabe salientar, que o rio Gravataí possui um trecho em canal artificial, 

construído pelo DNOS na década de 1960, que inicia ao final do Banhado Grande 

até próximo da Olaria Velha, percorrendo cerca de 20 km. 

 

4. Materiais e métodos 

 

4.1. Levantamento de dados  

 

Visando atingir os objetivos propostos nesse estudo, a metodologia foi 

organizada em 05 (cinco) etapas. Cabe também destacar que este estudo analisa a 

dinâmica do Banhado Grande a partir de duas escalas de abrangência: (a) a Bacia 
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Hidrográfica do Rio Gravataí; e (b) o Banhado Grande. As etapas foram as 

seguintes: 

 

1ª) Levantamento Bibliográfico:  Foram analisados trabalhos relacionados à 

área da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí e do Banhado Grande; a Banhados ou 

Terras Úmidas; à Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento aplicados ao estudo 

de Áreas Úmidas; 

2ª) Levantamento de dados físicos e geográficos sobre a Bacia Hidrográfica 

do Rio Gravataí e sobre o Banhado Grande: foram analisados estudos que 

abordassem informações físicas e geográficas como a hidrodinâmica na Bacia e no 

Banhado, os contextos geológico-geomorfológico e climático e a cobertura vegetal 

na Bacia e no Banhado, buscando compreender a complexidade ambiental do 

sistema Banhado Grande.  

Foram organizadas séries históricas de precipitação. Os dados foram 

coletados a partir de estações meteorológicas existentes na bacia e no perímetro 

adjacente. As áreas adjacentes foram escolhidas porque ocorrem muitas lacunas 

nos dados fornecidos pelas estações meteorológicas. Os dados estão descritos no 

Quadro 2. 

Além disso, para complementar os hiatos nos dados das estações 

meteorológicas e assim, construir uma análise da influência da precipitação 

pluviométrica na bacia, com a maior confiabilidade possível, foram buscados dados 

de pluviômetros localizados nos 09 (nove) municípios componentes da Bacia 

Hidrográfica do Rio Gravataí e também de algumas regiões de bacias hidrográficas 

próximas.  
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Quadro 2. Localização das estações meteorológicas e dos pluviômetros (em 

coordenadas decimais) 
 

Estações meteorológicas e 
Pluviômetros (Defesa Civil) 

Coordendas das Estações e dos 
Pluviômetros 

Porto Alegre 51° 10' 23.8794" W 30° 3' 12.9996" S 

Vila Scharlau 51° 7' 59.8794" W 29° 43' 0.0012" S 

Campo Bom 51° 1' 59.8794" W 29° 40' 59.9988" S 

Morungava 50° 54' 37.0794" W 29° 51' 2.9988" S 

Glorinha 50° 47' 20.0394" W 29° 52' 58.0002" S 

Santo Antônio 50° 31' 0.12" W 29° 49' 0.0006" S 

Agropecuária Anju 50° 44' 32.9994" W 29° 49' 0.0006" S 

Fazenda Nossa Sra.Conceição 50° 37' 32.8794" W 29° 54' 2.0016" S 

Viamão 50° 46' 59.8794" W 30° 4' 59.9982" S 

Lombas 50° 42' 6.84" W 30° 2' 48.0006" S 

Rolante 50° 34' 0.1194" W 29° 40' 0.0012" S 

Porto Garibaldi 51° 23' 12.8394" W 29° 48' 42.0006" S 

Sapucaia Do Sul 51° 9' 39.9594" W 29° 49' 12" S 

Triunfo 1 51° 22' 59.8794" W 29° 52' 59.9988" S 

Triunfo 2 51° 22' 58.08" W 29° 52' 50.001" S 

Montenegro 51° 25' 41.16" W 29° 40' 6.999" S 

Terra de Areia 50° 2' 0.9594" W 29° 35' 27.9996" S 

Lagoa dos Quadros 50° 7' 0.12" W 29° 38' 59.9994" S 

Palmares do Sul 1 50° 31' 0.12" W 30° 16' 0.0012" S 

Palmares do Sul 2 50° 30' 20.88" W 30° 15' 4.9998" S 

Farol De Itapuã 51° 2' 59.9994" W 30° 22' 59.9988" S 

Barra Do Ribeiro 51° 18' 51.8394" W 30° 17' 42" S 

Alvorada (pluviômetro – defesa civil) 51° 3' 58.9314" W 29° 59' 45.4914" S 

Cachoeirinha (pluviômetro – defesa civil) 51° 5' 3.1554" W 29° 56' 22.1274" S 

Canoas (pluviômetro – defesa civil) 51° 10' 12.144" W 29° 55' 26.688" S 

Glorinha (pluviômetro – defesa civil) 50° 46' 51.2034" W 29° 52' 55.0194" S 

Gravataí (pluviômetro – defesa civil) 51° 0' 0.4674" W 29° 57' 0.828" S 

Porto Alegre (pluviômetro – defesa civil) 51° 13' 30.4314" W 30° 1' 43.248" S 

Sto. Antonio (pluviômetro – defesa civil) 29° 48' 17.6394" S 29° 48' 17.6394" S 

Taquara (pluviômetro – defesa civil) 50° 47' 45.132" W 29° 39' 7.596" S 

Viamão (pluviômetro – defesa civil) 51° 4' 33.312" W 30° 5' 35.34" S 

Osório (pluviômetro – defesa civil) 50° 15' 55.4394" W 29° 53' 38.403" S 

Capivari Do Sul (pluviômetro – defesa civil) 50° 30' 47.5194" W 30° 8' 49.6212" S 

Palmares Do Sul (pluviômetro – defesa civil) 30° 15' 35.0784" S 50° 30' 57.96" W 

 
 

 

3ª) Levantamento de bases cartográficas: primeiramente, a fim de obter 

informações com uma maior precisão sobre o limite da Bacia Hidrográfica do Rio 

Gravataí e do Banhado Grande, e com intuito de entender as relações com as 

características geológicas e geomorfolológicas, foi utilizado o Mapa Geológico da 

Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, de RODRIGUES et. al. (2000a, 2000b), 

elaborado pelo Centro de Pesquisas em Geologia Costeira e Oceânica 
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(CECO/UFRGS). O segundo levantamento cartográfico diz respeito às cartas 

topográficas de 1975 da Diretoria do Serviço Geográfico (DSG) do Exército e do 

projeto de Drenagem do Banhado Chico Lomã, realizado pelo DNOS em 1985 e 

bases SRTM de 2000.  

4ª) Levantamento de imagens orbitais: foram obtidas e processadas 

digitalmente imagens de satélite de diferentes sensores de distintas naturezas, dos 

seguintes sensores: (a) imagens do satélite LANDSAT MSS; (b) imagens de satélite 

LANDSAT MSS, TM-5 e ETM-7; (C) imagens SRTM do ano de 2000, para a 

elaboração de um mapa de elevação da bacia.  

A seguir, será apresentado o Quadro 3, com as datas de imagens utilizadas e 

as órbitas ponto de acordo com uma organização sazonal. 

 

Quadro 3. Listagem das imagens orbitais utilizadas 
 

Estações do ano Data de imagem Órbita/ponto 

VERÃO 30/01/1994 

11/02/2004 

220/81 

220/81 

OUTONO 16/04/2010 

29/04/1979 

01/06/1986 

220/81 

236/81 

220/81 

INVERNO 23/06/2000 

12/07/2001 

220/81 

220/81 

PRIMAVERA 01/10/2007 220/81 

 

5ª) Levantamentos realizados em expedições de campo: Para a 

caracterização da cobertura vegetal da área e do entorno adjacente ao Banhado 

Grande, foram realizados 05 (cinco) trabalhos de campo, para reconhecimento da 

área, registro fotográfico e análise da ocorrência de espécies dominantes de 

vegetação de macrófitas aquáticas. Também foram obtidas coordenadas com o uso 

de Sistema de Posicionamento Global (GPS). Esses levantamentos auxiliaram na 

setorização do Banhado de acordo com os padrões de dominância de tipos de 

vegetação e de algumas espécies de macrófitas aquáticas. 
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4.2. Processamento das imagens de satélite 

 

Foram realizadas 04 (quatro) etapas de processamento para todas as 

imagens de satélite selecionadas para este estudo, que são as seguintes: 

1ª) Georreferenciamento das imagens. Para a etapa de georreferenciamento 

foram utilizadas as coordenadas fornecidas por uma imagem base selecionada no 

software Google Earth. O georreferenciamento das imagens foi realizado a partir de 

20 pontos de controle, selecionados a partir de uma imagem Ikonos obtida no 

Google Earth, que representassem feições do terreno identificáveis e definidas nas 

imagens de satélite, o que possibilitou a criação de arquivos correspondentes entre 

as imagens de satélite selecionadas e a imagem base do Google Earth. Desta 

forma, os pares de coordenadas das imagens foram relacionados aos pares de 

coordenadas x e y da imagem do Google Earth. Neste estudo, o sistema de 

referência utilizado foi o padrão, estabelecido pelo sistema de projeção UTM, Datum 

Horizontal Córrego Alegre, coordenada central 51º W.    

 Na concretização desta etapa de processamento das imagens, uma data 

inicial de imagem selecionada foi georreferenciada a partir do arquivo de 

correspondência, no qual a imagem foi modificada geometricamente, para que as 

feições presentes na imagem fossem compatíveis com o sistema de 

georreferenciamento anteriormente descrito. As outras imagens foram registradas 

com base na primeira imagem georreferenciada. 

 

 2ª)  Correção atmosférica da série temporal de imagens. A seqüência de 

procedimentos concernentes à correção atmosférica está presente no software ENVI 

4.3. Este método é utilizado para atenuar ao máximo os efeitos atmosféricos 

existentes nas diversas datas de aquisição das imagens orbitais. A correção 

atmosférica indica que um valor de contador digital deve ser selecionado como 

correspondente a um objeto de resposta espectral escura que representa as 

condições da atmosfera na data de aquisição das imagens. A partir do método de 

correção, pode-se verificar que a maior parte do espalhamento atmosférico acontece 

na região espectral do visível, no caso das imagens LANDSAT TM-5, principalmente 
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no comprimento de onda do azul, a porção do espectro visível com os menos 

comprimentos de onda.     

Os dados de entrada para a realização da correção atmosférica levam em 

conta a data da imagem (data de passagem do satélite) e elevação solar, ângulo de 

visada do satélite, contador digital e o máximo pixel escuro (dark pixel). Os valores 

destes parâmetros, entretanto, estavam contidos em cada data de imagem de 

satélite. A imagem produto da aplicação da correção atmosférica foi uma imagem de 

reflectância média e proporcional expressa em valores entre 0 e 1 no contador 

digital, o que representaria o intervalo entre os valores de 0 e 100% de reflectância. 

 Para as imagens orbitais da área que abrange o Banhado Grande, os “pixe ls 

escuros” foram selecionados de porções de respostas de baixa reflectância na 

imagem, aproximando-se do valor zero, como regiões com maior umidade aparente, 

que apresentavam lâmina de água aparente e exposta, sem ou com a presença 

mínima de cobertura vegetal de macrófitas reduzida. Os valores de reflectância 

superior a zero indicam a influência da atmosfera nestes valores de reflectância e, 

desta forma, já estão aptos à ação da correção atmosférica e a conseqüente 

subtração destes valores de reflectância superior a zero da imagem. É necessário, 

por fim, ao término do pré-processamento, que as imagens sejam reconvertidas para 

valores de contador digital de respostas espectrais entre 0 e 255 níveis de cinza.  

 

3ª) Geração de polígonos limite do banhado. Foram gerados polígonos sob 05 

(cinco) diferentes perspectivas:   (a) limite do banhado baseado no limite do 

ambiente de depósitos de ambiente paludal (Qt) da carta geológica da CPRM 

(Figura 2);  

(b) limite do banhado baseado na máxima área de abrangência do padrão da 

cobertura vegetal de macrófitas da imagem de maior seca e menor quantidade de 

lâmina de água visível aparente na área do Banhado, a partir da interpretação visual 

das imagens LANDSAT TM-5 selecionadas;  

(c) limite do banhado baseado na máxima área de abrangência da lâmina de água 

aparente, interpretada pela área máxima atingida pelos picos de inundação na área 

do banhado e na área adjacente de influência do banhado, a partir da interpretação 

visual das imagens LANDSAT TM-5;  
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(d) geração de polígonos que delimitam os diferentes padrões, em cada estação do 

ano de tipos de cobertura vegetal de macrófitas aquáticas em cada uma das 8 (oito) 

imagens de satélite LANDSAT TM-5. Para tanto, foram utilizadas imagens de satélite 

LANDSAT MSS, TM5 e ETM7. Cabe ressaltar que não foi possível a escolha de 

duas imagens orbitais para cada estação, tendo em vista a escassez na 

disponibilidade de imagens orbitais da área de estudo com boa resolução em sem a 

interferência de fatores atmosféricos excessivos, como a presença de cobertura de 

nuvens. Infelizmente, tais fatores também impediram a possibilidade da realização 

de uma análise considerando intervalos de tempo inferiores o que, possivelmente, 

atribuíram uma maior precisão nos resultados obtidos. 

(e) quantificação da área dos polígonos gerados referentes aos padrões de 

vegetação de macrófitas do Banhado, a partir da ferramenta XTools do software 

ARCGIS, no aplicativo que realiza o cálculo automático de área de polígonos. A área 

de cada padrão foi calculada em cada data de imagem, visando avaliar o tamanho e 

abrangência de cada classe de vegetação segundo o seu setor no Banhado de 

maneira sazonal.      
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5. Resultados 

5.1. Introdução 

 

Para analisar a dinâmica da cobertura vegetal no Banhado Grande, foram 

gerados mapas derivados relativos aos diferentes padrões de distribuição espaço-

temporal das macrófitas aquáticas, a partir do mapeamento sobre as imagens de 

satélite. As imagens orbitais foram agrupadas por estações do ano e perfazem um 

intervalo de tempo entre 1979 (ano da mais antiga data de imagem) e 2010 (ano da 

mais recente data de imagem). Foram obtidas imagens de satélite LANDSAT para 

todas as estações do ano dentro do intervalo de tempo analisado, o que permitiu 

constatar a alternância da dinâmica de distribuição da cobertura vegetal de 

macrófitas no Banhado Grande. 

O mapeamento da dinâmica espaço-temporal da vegetação em cada data de 

imagem permitiu a setorização da ocorrência de cada padrão de macrófitas 

aquáticas no Banhado, segundo a estação do ano e à observação da conseqüente 

variabilidade hidrodinâmica ocasionada por variações de componentes de tempo e 

clima concernentes a cada estação, como ventos (TOMAZELLI, 1993), precipitação 

(RUBBO, 2004) e entrada de água decorrente de elevações do nível de água do 

Guaíba (DNOS, 1985). 

Essas características embora sejam semelhantes de forma sazonal, mudam 

quando se observam imagens de estações do ano distintas. Dessa forma, as 

classes que se repetem em datas de imagem de estações diferentes, referem-se ao 

posicionamento e ao formato da classe, que são aproximadamente semelhantes nas 

datas de imagem de todas as estações. Foram definidos 08 (oito) padrões de 

cobertura vegetal de macrófitas aquáticas, sendo, os de maior abrangência espacial 

identificados com os gêneros componentes mais abundantes. 

A seguir, são apresentadas as análises referentes às imagens de satélite 

utilizadas e os resultados referentes aos mapas produzidos para a análise da 

dinâmica da vegetação do Banhado Grande. As classes referentes à cobertura 

vegetal de macrófitas aquáticas em cada data de imagem foram selecionadas com 

base nas respostas espectrais de cada padrão presente nas imagens. 
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5.2. Análise da dinâmica no Banhado Grande 

 

A partir da observação das respostas espectrais de cada data de imagem 

selecionada para este estudo, foi constatado que há variações na hidrodinâmica do 

Banhado Grande, e isso está relacionado com a dinâmica de inundações no 

Banhado Grande. 

 Desta forma, há períodos em que a lâmina de água aparente é mais 

pronunciada, o que mostra um aspecto de maior inundação aparente, principalmente 

nas datas de imagem de inverno e primavera, respectivamente. Nas imagens de 

verão (Figuras 4 e 5) e do período de início de outono (Figuras 6 e 7)  as lâminas de 

água aparente se apresentam menos pronunciadas, o que mostra uma paisagem 

relacionada a períodos de seca aparente.  

 

 

Figura 4. Imagem LANDSAT TM-5 da área do Banhado Grande em 30/01/1994 (verão). 
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Figura 5. Imagem LANDSAT TM-5 da área do Banhado Grande em 11/02/2004 (verão). 
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Figura 6. Imagem LANDSAT TM-5 da área do Banhado Grande em 16/04/2010 (outono). 
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Figura 7. Imagem LANDSAT MSS da área do Banhado Grande em 29/04/1979 (outono). 

 

A imagem da Figura 7, aproximadamente da metade da estação de outono, já 

apresenta uma lâmina de água aparente visivelmente mais presente do que as das 

imagens de verão. É, entretanto, na imagem do final de outono, que nota-se uma 

presença mais perceptível, da lâmina de água aparente, conforme pode-se observar 

na Figura 8. 
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Figura 8. Imagem LANDSAT TM-5 da área do Banhado Grande em 01/06/1986 (outono). 

 

 

As conclusões de SALDANHA et. al., (1990) e ACCORDI (2003a) para o 

Banhado dos Pachecos também se configuram, aparentemente, a partir da análise 

visual das imagens de satélite MSS e LANDSAT-TM utilizadas neste estudo para o 

Banhado Grande. Nas imagens LANDSAT com datas situadas no período de verão, 

a lâmina de água aparente é pouco perceptível, caracterizando uma paisagem de 

“seca”, no sentido da baixa presença de água aparente, conforme as Figuras 4 e 5. 

Por outro lado, nas imagens orbitais de inverno, nota-se um padrão de 

respostas espectrais com tonalidades mais escurecidas do que nas imagens de 

verão e outono. Essa característica na tonalidade de grande parte das respostas 

espectrais relacionadas ao inverno está provavelmente atribuída a dois fatores para 

o contexto do Banhado Grande. Primeiramente, há a possibilidade da presença de 
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uma maior lâmina de água aparente no Banhado no período de inverno. Outra 

possibilidade que pode estar atribuída, está ligada ao fato de que o inverno é uma 

das estações do ano em que ocorre maior presença de matéria orgânica no 

Banhado, em virtude da maior mortandade de plantas aquáticas decorrente do 

período de senescência transcorrido no inverno (GUASSELLI, 2005). A presença de 

maior matéria orgânica nos ambientes pode promover alterações nas respostas 

espectrais de imagens orbitais (NOVO, 2008). Essas características podem ser 

verificadas, a seguir, nas imagens orbitais de inverno, presentes nas Figuras 9 e 10. 

 

 

 

Figura 9. Imagem LANDSAT TM-5 da área do Banhado Grande em 23/06/2000 (inverno) 
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Figura 10. Imagem LANDSAT TM-5 da área do Banhado Grande em 12/07/2001 (inverno) 

 

 

Outro fator que mostra coerência com a ocorrência de fenômenos típicos para 

a estação de inverno na região da Bacia Hidrográfica do rio Gravataí é a possível 

influência da precipitação sobre os níveis de água do Banhado Grande e suas 

respectivas conseqüências. 

A precipitação altera a circulação de água em toda a Bacia Hidrográfica do rio 

Gravataí (MELLO, 1990). Por conseqüência, o Banhado Grande, que funciona como 

regulador das vazões do rio Gravataí (DNOS, 1985; MELLO, 1990 e 1998; UFRGS, 

2002), também sofre alterações no regime de sua circulação de água em função da 

quantidade de água que recebe por precipitação, o que afeta a dinâmica de 

inundações no Banhado. 

 



56 

 

Segundo UFRGS (2002) e RUBBO (2004), o período compreendido entre o 

inverno e aproximadamente a metade da primavera são os que registram os maiores 

índices de precipitação pluviométrica na Bacia, o que se confirma a partir dos dados 

coletados das estações meteorológicas e pluviômetros utilizados neste estudo para 

o período analisado. Os trabalhos de UFRGS (2002) e RUBBO (2004) utilizam as 

estações Porto Alegre e Viamão, respectivamente, como estações de referência. 

Tais estações também foram utilizadas neste estudo. A seguir, pode-se observar a 

distribuição das médias anuais de precipitação na bacia no intervalo temporal 

analisado, entre 1979 e 2010, Figura 11. 

 

Figura 11. Superfície de chuva mostrando a distribuição da média de precipitações considerando os 
intervalos anuais do período entre 1979 e 2010. 
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Ressalta-se que foi escolhido todo o intervalo de interesse considerando-se 

as médias anuais em função dos hiatos existentes nos dados de todas as estações 

meteorológicas de influência para a Bacia, o que dificulta classes de dados com 

intervalos menores entre as datas de imagem utilizadas neste estudo. Os hiatos 

caracterizam-se pela ausência de dados no meio da série histórica representada por 

estações, por erros constatados nos registros ao comparar-se diferentes estações 

da mesma região e por períodos diferentes compreendidos comparando-se as 

estações, o que atribuiria incongruência e incoerência na ideal utilização conjunta 

destes dados. Na superfície de chuva apresentada na Figura 11, a distribuição da 

média de precipitações considerando os intervalos anuais do período entre 1979 e 

2010, aponta para uma maior quantidade de precipitação anual, em média, para os 

setores noroeste, norte e nordeste da Bacia - como mostram as regiões da Bacia 

marcadas pela coloração vermelha na superfície de chuva - de onde fluem as 

nascentes dos 03 (três) principais arroios que deságuam no Banhado Grande e que, 

conjuntamente com este, fazem parte do sistema das nascentes do rio Gravataí 

(DNOS, 1985; MELLO, 1990), conforme descrito anteriormente no capítulo 2.  

A imagem orbital de primavera, assim como as de inverno, possuem presença 

de lâmina de água aparente mais perceptível do que as imagens de verão e outono, 

em geral, o que, neste caso, segundo UFRGS (2002), e de acordo com o que pode 

se observar em relação à Figura 11, está possivelmente atrelada aos altos índices 

médios de precipitação pluviométrica registrados entre os períodos de inverno e 

primavera na região. A percepção quanto a lâmina de água aparente pode ser 

observada, a seguir, na Figura 12, que, a priori, se apresenta como a imagem com a 

maior inundação aparente visível dentre as imagens analisadas. 

Portanto, o padrão de distribuição das precipitações afeta, muito 

provavelmente, a dinâmica de circulação de água do Banhado Grande, que depende 

não só do comportamento das precipitações, mas que também segue a dinâmica de 

circulação de água do canal principal do rio Gravataí, que corre das nascentes na 

porção norte, junto ao divisor de águas com a Bacia do Sinos até as porções sul e 

sudoeste, junto ao Delta do Jacuí, em Porto Alegre (DNOS, 1985; MELLO, 1990; 

UFRGS, 2002).  
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Conseqüentemente, a circulação de água no Banhado influenciada pela 

variação da quantidade de água decorrente das variações cíclicas sazonais dos 

índices de precipitações vai acarretar diferenças na dinâmica de inundações de 

maneira sazonal, particularmente nos períodos de inverno e primavera. Nesses 

períodos, em função da característica das respostas espectrais presentes nas 

imagens orbitais, há uma marcante influência de dois possíveis condicionantes 

também sazonais, que são a época de senescência das macrófitas aquáticas e os 

períodos com as maiores médias de precipitação na região da bacia. 

 

 

Figura 12. Imagem LANDSAT TM-5 da área do Banhado Grande em 01/10/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Portanto, a partir da análise visual das respostas espectrais pode-se constatar 

que a dinâmica de inundações do Banhado Grande ocorre sob uma sazonalidade 

parcial, na qual as imagens referentes ao inverno e a primavera apresentam as 

respostas espectrais de seus principais elementos (vegetação e água). Esses são 

aparentemente coerentes com a influência de fenômenos típicos para os respectivos 

períodos, como a precipitação e a senescência de macrófitas aquáticas no período 

de inverno (GUASSELLI, 2005) e a precipitação no período de primavera.  

 Nas imagens do verão (Figuras 4 e 5) e do outono (Figuras 6, 7 e 8), no 

entanto, não ocorre uma sazonalidade bem definidia, e não há indícios semelhantes 

às outras estações e que apresentem um mesmo grau de coerência quanto a 

influência sobre a dinâmica de inundações do Banhado nesses períodos. 

Segundo GUASSELLI (2005) apud FERREIRA (2005), o inverno e o verão 

são as estações em que há a maior mortalidade de plantas aquáticas nos banhados. 

Além disso, há inúmeros fatores que influenciam diretamente na produção primária 

das macrófitas aquáticas, como temperatura, radiação fotossinteticamente ativa, 

velocidade da corrente da água, variação do nível de água e quantidade de 

nitrogênio e fósforo, que são constituintes da biomassa das macrófitas (BIUDES & 

CAMARGO, 2008). 

No caso do Banhado Grande, a presença de uma menor lâmina de água 

aparente nas imagens de verão pode ser realmente verificada por uma menor 

quantidade de água no banhado. Por outro lado, também pode acontecer por uma 

maior produção primária das macrófitas aquáticas. Isso não condiz com o ciclo 

natural de produção e senescência, que indica uma maior mortandade de plantas 

nos períodos de inverno e verão. O processo natural deveria apresentar respostas 

espectrais com tons mais escurecidos e provavelmente uma maior lâmina de água 

aparente para as imagens de verão, o que não ocorre. 

Uma possível explicação para a ocorrência desta alteração do padrão de 

vegetação e da lâmina de água aparente no Banhado no período de verão pode 

residir na influência da intensa atividade de rizicultura realizada na Bacia hidrográfica 

do Rio Gravataí em seu alto curso, nas proximidades do Banhado Grande, 

principalmente no seu setor nordeste, tanto nas faces superior quanto inferior, em 

praticamente toda a borda do Banhado. De acordo com MELLO (1990), o verão é o 
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período em que se realiza a drenagem de água do Banhado para a irrigação das 

lavouras de arroz na região, o que pode ser uma das possíveis causas da presença 

de uma menor lâmina de água aparente no Banhado Grande, conforme sinalizam as 

imagens de verão (Figuras 4 e 5). 

Outra possível causa, porém menos provável, de uma menor lâmina de água 

aparente nas datas de imagens de verão está ligada a possibilidade de aumento 

anômalo da produção primária de macrófitas durante o verão, em virtude de um 

maior aporte de nutrientes oriundos do cultivo de arroz próximas ao Banhado. O que 

implica em maior presença de nitrogênio e fósforo, elementos presentes na própria 

biomassa das plantas e que são elementos utilizados para o auxílio da produção 

primária do arroz (BIUDES & CAMARGO, 2008). 

Segundo (BIUDES & CAMARGO, 2008), áreas úmidas podem sofrer 

constantemente esta ameaça, pois estão geralmente associadas à retirada de sua 

água para a irrigação das lavouras de arroz. 

Dessa forma, o aspecto presente nas respostas espectrais das imagens de 

satélite será de uma maior estiagem aparente e de uma menor inundação aparente, 

evidenciadas nas imagens orbitais utilizadas, por um aspecto de cobertura vegetal 

homogênea sobre a lâmina d’água, de forma com que esta apareça, possivelmente, 

coberta pela vegetação de macrófitas. 

Buscando analisar os padrões de inundação do Banhado Grande, e mapear 

os limites de maior inundação e de menor presença de lâmina de água aparente no 

período determinado, foram gerados dois mapas de limites do banhado. Um 

baseado no limite de máxima área de abrangência da lâmina de água aparente, 

interpretada pela área atingida em picos de inundação. E outro na área de 

abrangência do padrão da cobertura vegetal de macrófitas da imagem de maior 

“seca” aparente e menor lâmina d’água aparente visível na área do Banhado, a partir 

da interpretação visual das imagens LANDSAT MSS, TM-5 e ETM-7. 

Na Figura 13, com data de 01/10/2007, na primavera, pode-se observar, 

principalmente nas bordas do Banhado no seu setor noroeste, e na região central 

dos setores oeste e sudoeste, uma resposta espectral com coloração mais 

escurecida e em maior presença do que na outra imagem analisada, Figura 14 de 

30/01/1994. Esse contraste observado nos padrões de resposta espectral indica 
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maior influência da lâmina de água aparente, caracterizando o aspecto de inundação 

nas imagens de inverno e primavera. As imagens de verão apresentam uma menor 

lâmina de água aparente e um aspecto de estiagem aparente.  

 

 

Figura 13. Imagem Landsat TM em período de maior inundação aparente, em 01/10/2007. 
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Figura 14. Data de imagem com a menor inundação aparente, em 30/01/1994. 

 

A partir da observação das Figuras 13 e 14, na comparação entre imagens de 

inverno e verão, pode-se constatar um contraste bastante grande dos padrões de 

vegetação, presentes nas colorações mais claras das respostas espectrais das 

imagens.  

Essa diferença aponta não só a influência da diferença da quantidade de 

água presente no banhado em ambos os períodos, mas também pela própria 

movimentação da vegetação de macrófitas, principalmente àquelas com 

características flutuantes e de menor porte, como o “capim-boiadeiro”, a partir, 
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principalmente, da ação do vento, mas também a influência da diferença sazonal 

que há nos padrões de crescimento e senescência de macrófitas aquáticas em 

banhados (FERREIRA, 2005). 

Quando à variabilidade hidrodinâmica no Banhado Grande, na data de 

imagem de 01/10/2007, que compreende o período de maior “cheia” aparente, a 

área do Banhado Grande perfaz, segundo cálculos do presente estudo, 58, 55 km2. 

Na data de imagem de 30/01/1994, a área do Banhado Grande é de 47, 61 km2. 

Portanto, constata-se um padrão de variabilidade da área do Banhado que opera 

conforme o limite de alcance da lâmina d’água, de cerca de 11km2 entre os períodos 

de maior estiagem e maior cheia no Banhado. 

 

 

5.3. Análise da dinâmica dos padrões de cobertura vegetal 

no Banhado Grande 

 

A ideia de entender a dinâmica do Banhado Grande a partir dos padrões de 

distribuição espaço-temporal das macrófitas aquáticas, está relacionada a que,  de 

acordo com CARVALHO & OZORIO (2007), essas identificam melhor os Banhados, 

em função de possuírem adaptação aos ambientes alagadiços, e possuírem suas 

regiões fotossintetizantes, permanente ou parcialmente, por grande por do ano, 

submersas. A interação do ambiente aquático com a realização da fotossíntese 

pelas macrófitas aquáticas não as difere no seu processo de produção e 

crescimento (BIUDES & CAMARGO, 2008) com relação às plantas terrestres, mas 

pode afetar, também, a resposta espectral em imagens orbitais, conforme foi feita a 

análise nesse estudo. 

No Banhado Grande, o padrão heterogêneo de distribuição da cobertura 

vegetal de macrófitas aquáticas, influenciado pela dinâmica de inundações e pela 

hidrodinâmica, acaba por formar uma estrutura em “mosaicos”. Segundo MELLO 

(1998), os mosaicos do Banhado Grande são assim definidos e diferenciados pelo 

conjunto indissociável formado pelo conjunto das características hidrodinâmicas 

associado à conseqüente distribuição espacial das macrófitas aquáticas.  
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Em banhados, as macrófitas, principalmente aquelas flutuantes e de pequeno 

porte, estão mais sujeitas às flutuações do nível de água e a movimentação da 

lâmina d’água (ARBO et. al., 2001). Desta forma, é possível setorizar os padrões de 

macrófitas aquáticas do Banhado Grande e também os mosaicos. Cada mosaico de 

paisagem é composto por um aspecto homogêneo que leva em conta a lâmina de 

água aparente e o padrão de cobertura vegetal (MELLO, 1998).     

Nas datas de imagem de verão (Figuras 15 e 16), de 30/01/1994 e 

11/02/2004, ocorre uma discreta ou praticamente inexistente, presença de lâmina de 

água aparente. Essa característica indica um aspecto aparente de estiagem, que 

denota possivelmente, como mencionado anteriormente no intem 5.2 desse capítulo, 

um nível de água real mais baixo no Banhado Grande no período de verão. 

Contudo, como dito anteriormente, pode estar associado a uma maior produção 

primária anômala (GUASSELLI, 2005; BIUDES & CAMARGO, 2008), que 

possibilitou uma cobertura homogênea formada pela vegetação de macrófitas 

aquáticas, ou um aspecto real de estiagem, em função, mais provavelmente, da 

retirada de água no Banhado neste mesmo período.  

Para resolver esta dúvida seria necessário estudos de campo para monitorar, 

com certa periodicidade, os padrões sazonais da dinâmica da vegetação no interior 

do Banhado Grande. Entretanto, o interior do Banhado é praticamente inacessível 

em função da grande presença de macrófitas aquáticas de grande porte presentes 

na região central do Banhado, que funcionam literalmente como obstáculos de 

passagem.  

A classe com a maior abrangência espacial na imagem de verão de 

30/01/1994 é a classe com predominância de gêneros de macrófitas do tipo 

“ciperáceas”, identificada com a cor roxa nos mapas de classes (Figura 15). 
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Essas áreas constituem, segundo o estudo de IRGANG (1982), o “banhado 

grosso”, e o que ECOPLAN ENGENHARIA/CORSAN (1992) denominou de 

“banhado alto” (Figura 15). Nessas áreas predominam as espécies de grande e 

médio porte, fixadas ao solo ou fixadas aos chamados “solos flutuantes” (NEIFF, 

1997; ARBO, 2001; GUASSELLI, 2005), na denominação local “murchões”. 

Conforme ARBO et. al., (2001), os solos flutuantes podem se mover, embora 

lentamente, conforme o comportamento da hidrodinâmica de áreas úmidas. Desse 

modo, as flutuações nos níveis de água no Banhado Grande e as percepções sobre 

inundações ou secas aparentes podem influenciar não só na hidrodinâmica, mas na 

quantidade de água nos solos flutuantes. A dinâmica associada a estes solos 

podem, eventualmente, provocar mudanças nas respostas espectrais da vegetação 

(SALDANHA et. al., 1990). 

De acordo com a interpretação de ACCORDI & HARTZ (2008), os setores do 

banhado onde a vegetação se caracteriza pelo banhado alto pode ser interpretado 

como sendo constituídos por herbáceas, se caracterizando por um banhado de 

gramíneas altas, com constituintes de até 2,5 metros de altura.  

No mapa da Figura 18, a classe de cor verde, vegetação mista de macrófitas 

altas e baixas, ocorre predominantemente nas bordas e na parte central do setor 

nordeste do Banhado. A classe com cor vermelha (Figura 15), por sua vez, identifica 

as espécies dos gêneros de vegetação paludosa (Figuras 16, 17 e 18), de porte 

médio a relativamente alto (Erianthus sp., Andropogon bicornis e Sida sp.) e baixo 

(capim-boiadeiro e aguapés) e ocorre em porções centrais na maioria dos setores do 

Banhado e principalmente na porção central. Já, as classes referentes às gramíneas 

e campos úmidos, por sua vez, concentram-se, predominantemente, nas bordas do 

Banhado.  

Na Figura 16, a seguir, pode-se observar uma imagem com exemplares 

descritos acima, relativos à vegetação de ciperáceas e herbáceas de grande porte.  
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Figura 16. Campos Úmidos de borda e vegetação do “Banhado Alto” na parte superior da                   
fotografia, Banhado Grande, RS. 

 

 

Na imagem de verão de 11/02/2004 (Figura 18), na classe com a maior 

abrangência espacial ocorre a predominância de gêneros de vegetação paludosa, 

identificadas com a cor vermelha nos mapas de classes. Segundo o estudo de 

SALDANHA et al. (1990) são áreas de “mata paludosa”, conforme pode se observar 

na Figura 17, de porte médio a relativamente alto (Erianthus sp., Andropogon 

bicornis e Sida sp.) e baixo (capim-boiadeiro e aguapés).  
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Figura 17. Espécies do “Banhado Baixo”, na porção superior da fotografia. 

 

 

No mapa da Figura 18, a classe de cor roxa, identifica a vegetação de 

macrófitas altas nos setores sul, sudeste e leste do Banhado Grande. Também 

aparece com uma significativa área de abrangência a classe de cor verde escura, 

que identifica espécies dos gêneros de vegetação de macrófitas altas e baixas 

diversas, de porte médio e relativamente alto (Erianthus sp., Andropogon bicornis e 

Sida sp.) a baixo (capim-boiadeiro e aguapés) com a predominância de gêneros de 

espécies de grande e médio porte, fixadas ao solo ou fixadas aos chamados “solos 

flutuantes”.  
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O padrão representado pela cor verde, com a presença predominante de 

macrófitas altas e baixas diversas, se caracteriza por apresentar uma mistura muito 

grande de gêneros e características vegetais. Isso pode sugerir uma área de 

transição, e explica porque este padrão vegetal se localiza predominantemente nas 

zonas de borda do banhado.  

A partir dos estudos de MELLO (1990; 1998) e das verificações de campo, 

constatou-se a presença marcante da atividade de rizicultura em todo o entorno da 

borda do Banhado Grande. Conforme BIUDES & CAMARGO (2008), a presença da 

cultura do arroz e dos insumos agrícolas utilizados para a contribuição do processo 

de produção primária do arroz pode interferir, significativamente, na presença e até 

diversidade dos padrões mistos de macrófitas aquáticas que se localizam nos 

setores de borda do Banhado. Estes gêneros vegetais e este setor do Banhado 

Grande podem ser conferidos na Figura 19. 

 

 

 

Figura 19. Fotografia de espécies do “Banhado Baixo”, na parte inferior da fotografia. 
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Nas imagens de outono, há uma espécie de supressão da classe de 

Ciperáceas, com cor roxa nos mapas de classes.  

Na classe com maior abrangência espacial na imagem de outono de 

16/04/2010, no mapa da Figura 20, ocorre a predominância de gêneros de 

vegetação paludosa, identificada com a cor vermelha. Vegetação de porte médio e 

relativamente alto (Erianthus sp., Andropogon bicornis e Sida sp.) a baixo (capim-

boiadeiro e aguapés).  

No outono, não ocorre padrão semelhante entre as respostas espectrais da 

vegetação relacionada à água, como é o caso das imagens de verão. A dinâmica 

verificada nas imagens de outono dificulta a análise das causas dos padrões de 

distribuição, podendo estar relacionada até com a própria dinâmica pluvial atuante 

na região.     

Sobre a vegetação paludosa e a mescla de vegetação paludos e gramíneas 

(Figuras 20 e 21), SALDANHA et al. (1990), classificam em seu estudo com a 

vegetação predominante em todas as áreas de banhado da Bacia do Gravataí. 

Contudo, se constatou neste estudo, que o principal setor em que ela predomina em 

todas as estações do ano é o nordeste, em função, provavelmente, da hidrodinâmica 

daquele setor, que recebe as primeiras correntes oriundas das nascentes do rio 

Gravataí, uma vez que os locais onde se apresenta uma predominância de 

vegetação paludosa são aqueles com constante presença de lâmina d’água corrente 

(CARVALHO & OZORIO, 2007). 

Na Figura 20, a classe de vegetação de macrófitas com predominância de 

ciperáceas, identificada com a cor roxa, e as classes identificadas com as cores 

verde claro e verde escuro, que classificam as coberturas vegetais de borda, com 

diversas espécies de macrófitas altas e baixas com a presença de gramíneas altas 

na adjacência interna da borda e campos úmidos nas regiões de borda mais 

distantes do centro do Banhado, também apresentam uma significativa área de 

abrangência e extensão na data de imagem de outono de 16/04/2010.  
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Já, na imagem de outono de 29/04/1979 (Figura 23), a classe com a maior 

abrangência espacial é a classe identificada com a predominância de gêneros de 

macrófitas altas e baixas diversas, porção central, leste, sudeste e sul do Banhado, 

conforme apresentado anteriormente na Figura 19, identificada com a cor verde nos 

mapas. Predominam as espécies de grande e médio porte, fixadas ao solo ou 

fixadas aos chamados “solos flutuantes” (NEIFF, 1997; ARBO et. al., 2001; 

GUASSELLI, 2005), na denominação local, “murchões”. Nessa data, a classe azul 

claro, identifica vegetação de campos úmidos, gramíneas e macrófitas baixas 

flutuantes, predominantes nas bordas do Banhado.  

Os campos úmidos ocorrem predominantemente nas bordas, e as gramíneas 

e macrófitas baixas flutuantes em direção às porções centrais do Banhado, de 

acordo com o mapa na Figura 23. A classe em vermelho identifica espécies dos 

gêneros de vegetação paludosa, de porte médio a baixo.  

As Figuras 21 e 22 mostram fotografias de um campo úmido em um dos 

setores de borda do Banhado Grande. Nota-se uma semelhança com os padrões de 

cobertura de lavouras de arroz, que, neste caso do Banhado, ocorrem ao lado dos 

campos úmidos de borda, o que está representado na fotografia, mas é 

praticamente imperceptível na sua continuidade. 
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Figura 21. Vegetação Paludosa seguida por Campos Úmidos na borda do Banhado Grande, RS. 

 

 

Figura 22. Fotografia de Campos Úmidos seguidos por lavouras de arroz, na borda do Banhado 
Grande, RS. 
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Segundo ECOPLAN ENGENHARIA/CORSAN (1992) e MELLO (1998), os 

campos úmidos nas bordas do Banhado Grande, se confundem visualmente, muitas 

vezes, com o arroz irrigado cultivado nas proximidades das bordas do Banhado. Nas 

adjacências dos campos, onde se localizam as lavouras, nota-se uma 

homegeneidade visual na continuidade dos padrões vegetais. 

A seguir, pode se constatar os padrões vegetais descritos anteriormente no 

mapa de classes apresentado na Figura 23. 
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No entanto, na outra imagem de outono, de 01/06/1986, Figura 24, o padrão 

de resposta espectral da cobertura vegetal do Banhado apresenta características 

bem mais próximas das imagens de inverno. Apresentam uma predominância em 

área de abrangência da cobertura de macrófitas dominada por ciperáceas nas 

porções central e oeste do Banhado, e da ocorrência, nas bordas, de um padrão 

misto composto por ciperáceas e vegetação paludosa em zonas mais centralizadas 

das bordas, e gramíneas e campos úmidos à medida que se aproxima o limite 

externo da borda do Banhado. As espécies predominantes estão presentes nas 

fotografias das Figuras 17, 18, 19 e 20. 

A predominância de ciperáceas no setor central do Banhado é praticamente 

uma regra em todas as datas de imagens, o que denota um padrão fixo de 

ocorrência, supostamente não influenciado pelas variações que possam ocorrer em 

cada estação do ano na hidrodinâmica do Banhado.  

Além disso, de acordo com GUASSELLI (2005) apud FERREIRA (2005), o 

verão e o inverno são as épocas normais de ocorrência de maior senescência das 

macrófitas aquáticas. O outono e a primavera são as épocas normais da ocorrência 

de uma maior produção primária das macrófitas aquáticas. Isso indica que, a menor 

presença de lâmina d’água aparente nas imagens de outono com relação às de 

inverno e da primavera (item 5.2), provavelmente estão relacionadas a um papel 

mais pronunciado da cobertura vegetal de macrófitas, principalmente as de grande 

porte, como as ciperáceas do setor central do Banhado Grande, e não de menor 

presença  real de água. Ademais, o setor central do Banhado, em todas as imagens 

orbitais, mostra que não há presença de lâmina de água aparente neste setor.  

A seguir, é apresentado o mapa de classes da data de imagem de 

01/06/1986, na Figura 24. 
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Características semelhantes também se verificam na imagem de 23/06/2000 

(Figura 26), de inverno, mas com uma proximidade temporal bem maior do inverno 

com relação as características de distribuição de macrófitas aquáticas. 

 Contudo, a predominância em área de abrangência também é de vegetação 

de ciperáceas, identificada com a cor roxa, e do padrão de cobertura vegetal de 

bordas que mescla ciperáceas, gramíneas altas e gramíneas baixas de campo 

úmido, identificado com a cor azul. Todavia, essa imagem apresenta maior área de 

abrangência do padrão de cobertura de vegetação paludosa baixa, com a destacada 

presença de capim-boiadeiro dos gêneros Polygonum sp. e Leersia sp., identificado 

pela cor amarela, apresentadas na fotografia da Figura 25. 

 

 

 

Figura 25. Fotografia de espécies do “Banhado Baixo”, na parte central da fotografia, Banhado 

Grande, RS. 
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Nas imagens de inverno, conforme já mencionado, constata-se uma presença 

maior da lâmina d’água aparente com relação às imagens de verão e outono. Isso, 

possivelmente, está relacionado com outra característica marcante das imagens de 

inverno, mas ligada às respostas espectrais da vegetação, que é o fato destas 

imagens apresentarem um número menor de classes com relação às imagens de 

outras estações, principalmente às de verão e primavera. Essa diminuição da 

presença de classes nos mapas está relacionada, possivelmente, com a 

temperatura, significativamente menor no inverno do que no verão na área da Bacia 

segundo UFRGS (2002). 

BIUDES & CAMARGO (2008), observaram que a temperatura afeta na 

produção primária e na diversidade sazonal de macrófitas aquáticas no Pantanal 

matro-grossense. Descrevem que a medida que aumenta a temperatura e 

quantidade de luz, a produção primária foi ligeiramente menor para a maioria das 

espécies estudadas. 

Nas imagens de inverno deste estudo, contudo, a classe correspondente ao 

padrão de cobertura vegetal que mescla gêneros de ciperáceas, de vegetação 

paludosa, de gramíneas e de campos úmidos, na cor azul claro, conforme o mapa 

de classes da Figura 26. Essa classe apresenta também uma significativa área de 

abrangência espacial, principalmente nos setores de borda em praticamente toda a 

extensão do Banhado Grande. A Figura 27 apresenta os gêneros predominantes 

nesse período. 
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Figura 27. Campos Úmidos e gramíneas da borda, Banhado Grande, RS. 

 

 

Na imagem de inverno, de 12/07/2001, Figura 28, a classe com vegetação de 

macrófitas aquáticas predominante corresponde ao padrão de vegetação com 

ciperáceas, vegetação paludosa, gramíneas e campos úmidos. A predominância de 

cada gênero está relacionada ao setor do Banhado onde ocorre, a vegetação 

paludosa predomina no setor nordeste, as gramíneas e campos úmidos na borda de 

toda a extensão do Banhado Grande, identificado pela cor azul claro no mapa.  
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A região nordeste do Banhado Grande, em sua porção central, por sua vez, 

apresenta uma nítida predominância do padrão de cobertura vegetal paludosa de 

macrófitas altas mescladas com ciperáceas de médio e grande porte, representadas 

na cor verde na Figura 28. 

Pode-se observar gêneros de vegetação paludosa, mais detalhada, em 

exemplo de gênero de campim-boiadeiro, na Figura 29. 

 

 

Figura 29. Gêneros de vegetação Paludosa, Banhado Grande, RS. 

 

A imagem de primavera, por sua vez, de 01/10/2007 (Figura 30), apresenta 

um aspecto de maior umidade aparente dentre as imagens selecionadas. Há a 

predominância do padrão de ciperáceas no setor oeste do Banhado, e de vegetação 

paludosa baixa no setor nordeste, onde predominam os gêneros Polygonum sp. e 

Leersia sp.. Esse padrão apresenta maior área de abrangência espacial do que as 

imagens de verão, outono e inverno, quando aparentemente inexistente.  



85 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



86 

 

Nesta imagem da primavera, nas bordas do Banhado predomina a ocorrência 

das ciperáceas, gramíneas e campos úmidos. Já nas imagens de outono e inverno, 

as áreas de bordas aparecem com uma área reduzida, onde aparece também a 

presença de vegetação paludosa de médio a pequeno porte, identificada com a cor 

vermelha nos mapas. Essa classe se mostrava predominante nos setores central, 

norte, sul e sudeste nas datas de imagem de verão e outono.  

Essas variações espaciais dos padrões nas imagens de primavera com 

relação às de outono e inverno estão diretamente ligadas à variação da precipitação. 

Nesse período não há retirada de água para o cultivo de arroz nas áreas adjacentes 

ao Banhado (MELLO, 1990), não promovendo o aporte de nutrientes no retorno da 

água para o Banhado, o que poderia provocar um aumento da produção primária de 

macrófitas (BIUDES & CAMARGO, 2008). 

DNOS (1985); MELLO (1990); UFRGS (2002) apontam para a primavera 

como o período de maior precipitação na área da Bacia Hidrográfica do rio Gravataí, 

o que, provavelmente, se relaciona com a presença de maior lâmina de água 

aparente na imagem de primavera com relação às imagens das demais estações do 

ano. Cabe ressaltar que a lâmina d’água mapeada nas imagens deste estudo, 

considerou apenas as imagens que apresentavam lâmina d’água livre, o que, 

todavia, não exclui a presença de grande umidade aparente na imagem orbital de 

primavera. As porções com lâmina d’água que apresentavam presença de 

vegetação misturada à lâmina, mostravam dificuldade na seleção de classe de 

mapeamento como sendo vegetação ou lâmina d´água. 

Como na primavera ocorrem as maiores precipitações, nesse período o maior 

aporte de água para os cursos d’água que fornecem água para o Banhado Grande, 

e o aumento da vazão, tem prováveis relações com as modificações espaço-

temporais dos padrões de vegetação na imagem de primavera. 

Neste estudo, portanto, constatou-se conforme o Quadro 4, a seguir, que a 

dinâmica da vegetação do Banhado Grande possui um padrão de variação sazonal 

parcial da área de cada padrão de cobertura de macrófitas. 

A quantificação das áreas referentes às classes de vegetação, obtida a partir 

da série temporal de imagens Landsat TM, está representado nos Quadros 4a.e 4b. 

Esse quadro mostra que a dinâmica da vegetação do Banhado Grande possui um 
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padrão de variação sazonal parcial da área de cada padrão de cobertura de 

macrófitas mapeado. 

 

 

Quadro 4a. Quantificação da área das classes de vegetação do Banhado Grande, Bacia do 

rio Gravataí, RS nas imagens de verão e outono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantificação das classes de vegetação do Banhado Grande (km
2
) 

 

 

CLASSES 

Datas de imagens Landsat TM/MSS por 
estação do ano 

verão outono 

30/01/1994 11/02/2004 16/04/2010 29/04/1979 

   
          

0,77 3,46 2,18 0,00 

  
        

16,09 25,93 10,56 7,85 

   
          

16,78 10,09 9,22 17,97 

  
         

16,82 7,41 16,63 0,00 

  0,24 0,83 6,60 0,00 

  

        

1,17 5,74 10,56 4,70 

   6,77 4,93 4,53 28,83 

   0,00 0,97 0,74 0,00 
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Quadro 4b. Quantificação da área das classes de vegetação do Banhado Grande, Bacia do 

rio Gravataí, RS em imagens de outono, inverno e primavera. 

 

 

De acordo com os Quadros 4a e 4b, nota-se, em todas as estações do ano, de 

com a análise das diferentes datas de imagem, uma variação bastante intensa da 

área dos padrões de vegetação mapeados. 

Os padrões que apresentam diferenças mais pronunciadas em sua área de 

uma data de imagem para outra são os de vegetação paludosa de macrófitas 

flutuantes, pois estes gêneros se movem mais facilmente do que as macrófitas de 

médio e grande porte, pois não estão fixadas ao solo e, assim, são mais suscetíveis 

à ação dos ventos e da dinâmica de circulação da água  (ARBO et. al.,, 2001). 

Com relação à classe de lâmina de água aparente, mesmo que haja em apenas 

algumas datas de imagem a presença de lâmina de água aparente, em todas as 

datas há presença de água perceptível a partir da observação das respostas 

espectrais, por mínima que seja. Todavia, foram classificadas apenas as classes 

que apresentaram, nas imagens, lâmina de água aparente livre, sem a presença de 

respostas espectrais que indicassem alguma ocorrência de vegetação misturada à 

lâmina d’água. 

Quantificação das classes de vegetação do Banhado Grande (km
2
) 

 

 

CLASSES 

Datas de imagens Landsat TM por estação 
do ano 

outono/inverno inverno/primavera 

01/06/1986 23/06/2000 12/07/2001 01/10/2007 

   
          

7,30 15,55 0,24 8,68 

  
         

1,13 6,24 3,45 18,54 

   
          

7,73 0,00 15,74 0,00 

  
        

13,67 13,02 13,07 18,78 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

   

         

7,61 0,00 0,00 0,00 

   21,20 23,90 27,76 14,42 

   0,00 0,25 0,00 0,00 
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6. Considerações Finais 

 

Considerando-se o objetivo principal deste estudo de avaliar a dinâmica da 

vegetação do Banhado Grande, RS, com a análise e o mapeamento da distribuição 

espaço-temporal da cobertura vegetal de macrófitas aquáticas a partir da utilização 

de uma série temporal de imagens orbitais disponíveis compreendidas entre 1979 e 

2010, podemos fazer as seguintes considerações: 

A análise da cobertura de macrófitas aquáticas no Banhado Grande a partir 

do mapeamento dos padrões de vegetação pelas distintas respostas espectrais 

referentes à cada imagem, permitiu a constatação sobre as variabilidades e os 

padrões da dinâmica da vegetação na área. 

Constatou-se, principalmente, que as variações espaço-temporais na 

dinâmica da vegetação e na variabilidade hidrodinâmica ocorrem de acordo com um 

padrão de distribuição sazonal. Entretanto, essa dinâmica observada  nos padrões 

das áreas de cobertura vegetal e da sua resposta espectral analisada para cada 

data de imagem mostra que essa sazonalidade é parcial. 

Essa dinâmica sazonal de forma parcial existe porque no verão e no inverno 

ocorrem padrões que não apresentam significativas alterações dentre as imagens 

das estações respectivas. Enquanto que no outono e primavera há um padrão de 

variabilidade um pouco maior das respostas espectrais da vegetação com relação às 

imagens de inverno e verão. 

Quando à variabilidade hidrodinâmica, na data que representa o período de 

maior “cheia”, o alcance da lâmina d’água resulta em 58, 55 km2 para o valor da área 

do Banhado. Na data de imagem que representa o período de maior “seca”, a área 

do Banhado Grande é de 47, 61 km2. Isso aponta para uma variabilidade da área do 

Banhado, segundo o limite de alcance da lâmina d’água, de cerca de 11km2 entre os 

períodos de maior “seca” e maior “cheia” no Banhado. 

Quanto à vegetação, com relação às imagens da primavera, as bordas do 

Banhado mostram predominância de uma mistura de ciperáceas, gramíneas e 

campos úmidos. As imagens de outono e inverno, por sua vez, apresentam uma 

área reduzida de variação de classes de vegetação nas bordas, que apresenta 

também a presença de vegetação paludosa de médio a pequeno porte, que, nas 
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imagens de verão e outono, predominava nos setores central, norte, sul e sudeste, e 

não tanto nas bordas. 

As diferenças espaciais dos padrões nas imagens de primavera, outono e 

inverno estão provavelmente ligadas à variação da precipitação.  

A retirada de água do Banhado para a utilização na rizicultura também parece 

contribuir como a principal causa para diferenças espaço-temporais da vegetação.  

No período de verão, quando ocorre a maior retirada de água do Banhado, pode 

ocorrer um aumento anômalo da produção primária de macrófitas aquáticas, porque 

a água que retorna ao Banhado pode conter um maior aporte de nutrientes oriundos 

de zonas de cultivo de arroz em áreas adjacentes ao Banhado Grande.   

Os estudos referentes à precipitação para a região da Bacia Hidrográfica do 

rio Gravataí (DNOS, 1985; UFRGS, 2002) mostram significativos índices de 

precipitação para o período de verão. No entanto, as imagens de verão mostram 

uma vegetação que recobre, aparentemente, a lâmina de água aparente no 

Banhado, tornando-a, praticamente imperceptível nas imagens desse período.  

Essa conclusão se faz coerente frente à característica das respostas 

espectrais da vegetação, que denotam que a retirada da água para o abastecimento 

das lavouras de arroz durante o verão possa retirar, durante o período, uma 

quantidade de água significativa do Banhado, o que provavelmente seja responsável 

pela retração da lâmina de água aparente no verão. Isso se constata de acordo os 

índices de precipitação relacionados ao período de verão das imagens de satélite 

utilizadas, de 1994 e 2004 para esta estação. 

Outra possibilidade, porém mais remota, refere-se ao fato de que a retirada 

da água do Banhado pela rizicultura possa causar um aumento do aporte de 

nutrientes à água do Banhado, o que poderia causar um acréscimo da produção 

primária das macrófitas residentes no Banhado, conforme as conclusões de BIUDES 

& CAMARGO (2008), embora não tenha sido possível constatar claramente esta 

possibilidade nesse estudo. Essa constatação é possível porque o verão é época de 

senescência, e não de produção primária das macrófitas. As alterações nos padrões 

de crescimento das macrófitas, dentro dessa lógica, poderiam explicar a presença 

da grande cobertura formada pelas macrófitas presente no Banhado a partir da 

análise das imagens de verão neste estudo. 
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