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MORFOMETRIA NA ILHA DA TRINDADE, BRASIL, A PARTIR DE 

GEOMORPHONS 
 

  Gabriel Silva Nogueira1; Julia Effgen2; Eberval Marchioro3  

 

ABSTRACT – Trindade Island is an oceanic island with a surface area of 10 km², located between the 
parallels 20º29 'and 20º32' S and between the meridians 29º21 'and 29º17' W. The literature 
indicates researches directed to environmental sciences, however a gap is noted in the themes 
geomorphology. This work is geomorphological hydro studies in oceanic islands and was developed 
from the altimetry heights obtained in the scale 1: 15.000 of Nautical Chart n ° 21 (BRAZIL - ISLANDS 
TO LONG - ISLAND OF TRINDADE). The manipulation of this data was done in ArcGis Arcmap® 10.3TM 
software. In order to classify the relief it was used the geomorphons methodology, which proposes 
the description of the relief in 10 forms, from a correspondence between the textural classification 
of a .tif image, based on the spatial arrangement of shades of gray, comparing it with the specified 
distribution of elevation values of an MDE of a given region with spatial elevation arrangement using 
the Local Ternary Patterns (LTP) concept to identify relief elements. The dominion of the structures 
of the slope and spur in the relief was verified of the Island. 

Palavras-Chave – Hidrogeomorfologia, Geomorphons, Ilha da Trindade 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 Desde o estudo de Robert Horton em 1945, denominado de “Drainage basins; hydrophysical 

approach to erosional development of streams and their quantitative morphology”, os estudos sobre 

a evolução do relevo associado a morfologia e a morfometria, tem impulsionado as pesquisas 

geomorfológicas. 

 Inicialmente, no Brasil, os estudos associados a morfologia e a morfometria foram 

desenvolvidos por Christofoletti (1969 e 1980) baseados na obra de Horton (1945) e Strahler (1952 

e 1957).   

 Posteriormente, a análise do relevo esteve pautada em mapeamentos geomorfológicos para 

a descrição, análise e representação. Neste sentido, diversos autores propuseram taxonomias 

distintas como formas de classificação do relevo, como: O Projeto RadamBrasil (1983), com os 
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Domínios Morfoestruturais, Regiões Geomorfológicas (Províncias), Unidades Geomorfológicas 

(Zonas) e Tipos de Modelado (Acumulação e Dissecação); Nunes et. al. (1995), que adiciona à 

metodologia do RADAMBRASIL aos modelados de aplainamento e dissolução; Ross & Moroz (1997), 

com Unidades Morfoestruturais (cinturões orogênicos, bacias sedimentares, depressões 

tectônicas), Unidades Morfoesculturais (planalto, planícies e depressões periféricas) e Formas de 

Relevo (feições morfológicas locais). 

 Apesar destes importantes mapeamentos, na atualidade as formas das vertentes, 

curvaturas, comprimentos e sua posição na paisagem estão sendo relevantes instrumentos de 

análise do relevo, pois influem diretamente na relação dos fluxos de água e aos processos 

relacionados a erosões e deposições de sedimentos ao longo do espaço geográfico.  A descrição das 

formas das encostas ao longo dos anos está sendo modificadas e, mais detalhadas devido à 

utilização de softwares de Sistema de Informações Geográficas (SIG), sendo possível classificar e 

descrever às formas quantitativas da superfície terrestre, por meio de equações aplicadas a modelos 

numéricos de representação altimétrica. (ROBAINA L. E. S. et. al., 2016) 

 Os métodos para descrição do relevo utilizam algoritmos que consideram as formas do 

relevo e os classificam em tipos ou táxons estabelecidos dentro de parâmetros propostos. Neste 

sentido, Wood (1996) propõe uma metodologia que classifica o relevo em seis formas por meio de 

uma combinação específica dos pares de curvaturas Longitudinal/Transversal e Mínimo-Máxima de 

acordo com a declividade da região a ser classificada.  

 Por sua vez, Jasiewicz e Stepinski (2013) propuseram um método para classificação de 

formas do relevo, usando ferramentas de visão computacional ao invés de ferramentas da 

geometria diferencial. A visão computacional desenvolve a teoria e tecnologia para construção de 

sistemas que obtém informação da imagem ou quaisquer dados multidimensionais, por meio de 

uma correspondência entre a classificação textural de uma imagem, com base no arranjo espacial 

de tons de cinza, comparando-a com a distribuição especificada dos valores de elevação de um MDE 

de uma determinada região, com arranjo espacial de elevação (MARENGONI; STRINGHINI, 2009). A 

partir disto foi possível estabelecer o conceito de “Local Ternary Patterns” (LTP) (LIAO, 2010) para 

identificar elementos do relevo, ou seja, o método geomorphons.  

 No Brasil, está técnica de análise do relevo foi utilizada por Robaina et al. (2016) intitulada 

de “Compartimentação do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, através do uso de geomorphons 

obtidos em classificação topográfica automatizada”, com objetivo a determinação de 

compartimentos de formas de relevo para o estado do Rio Grande do Sul, através do uso de 

geomorphons determinados em classificação topográfica automatizada.  A ilha de Trindade, por 

sua vez, carece deste tipo de estudos de classificação e compartimentação das formas de relevo, 

que são instrumentos básicos em projetos e planos de gestão e planejamento ambiental e, em 
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função disto, este trabalho visa classificar as formas de relevo da Ilha de Trindade na escala de 

1:15.000 por meio da técnica geomorphons.  

 

2 – ÁREA DE ESTUDO 

 A Ilha da Trindade4 é uma pequena ilha vulcânica de território brasileiro, situada a 

aproximadamente 1200 km da cidade mais próxima, Vitória – ES, e, possui aproximadamente 10 

km² de área com terreno muito acidentado e, com extremas dissecações e deformações no relevo, 

sendo localizada entre os paralelos 20º29’ e 20º32’ S e entre os meridianos 29º21’ e 29º17’ W 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Mapa de localização da Ilha da Trindade. Adaptado IBGE 2010. 

A ilha representa as últimas atividades vulcânicas em território brasileiro e são datadas entre 

3,5 milhões de anos e 5 milhões de anos atrás. A Ilha da Trindade é o único lugar no Brasil em que 

ainda pode reconhecer os restos de um vulcão extinto, o Vulcão do Paredão (Cordani. 1970). O 

ambiente geológico da ilha é constituído de rochas básicas e alcalinas, e depósitos sedimentares 

pleistocênicos holocênicos (Castro, 2010).  

 O clima predominante na Ilha da Trindade é o denominado Oceânico Tropical (Mohr et al., 

2009). Este clima é caracterizado por temperaturas elevadas e alto teor de umidade, resultante da 

intensa evaporação oceânica que ocorre na porção sob o domínio do Anticiclone Subtropical do 

Atlântico Sul (ASAS), um sistema semipermanente de alta pressão cujo centro se localiza em média 

nas coordenadas de 30°S e 025°W (Cavalcanti et al., 2009).  

                                                         
4 Indicamos a leitura de Secretária da Comissão Interministerial para Recursos do Mar. Protrindade: programa de 

pesquisas científicas na Ilha da Trindade. 10 anos de pesquisas / SERCIM – Brasília, 2017.  
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A pedogênese da ilha se dá em materiais de origem muito diferentes entre si e pouco comuns 

no Brasil. Por serem jovens, estes solos apresentam teores apreciáveis de minerais primários e 

argilominerais 2:1, assim como fases intermediarias destes materiais. A origem do material que 

forma os solos em Trindade é constituída por um rico conjunto de rochas vulcânicas geologicamente 

recentes, como parte do gigantesco pináculo vulcânico que sobressai do assoalho oceânico. As 

rochas variam desde rochas alcalinas, subsaturadas em sílica, até rochas básicas e ultrabásicas. Essas 

rochas são mineralogicamente e quimicamente muito diversificadas, o que é refletido diretamente 

nos solos, muito jovens. (SÁ, M. M. F. 2010). 

3 – METODOLOGIA  

3.1 – Obtenção de produtos cartográficos 

 Através da Carta Náutica n° 21 raster (Ilhas ao largo – Ilha da Trindade) disponibilizadas no 

site do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), com levantamentos de 1968, na escala 1:15.000, 

Marinha do Brasil, pode-se vetorizar os limites da ilha e extrair as cotas topográficas. A manipulação 

destes dados foram feitos no software ArcGis Arcmap® 10.3TM.  

Foi também efetuada campanhas de campo na ilha no primeiro semestre do ano de 2018 para 

constatação das formas de relevo e validação dos dados deste trabalho.  O Modelo Digital de 

Elevação (MDE) foi gerado com pixel de 5 m, através da ferramenta Topo “to Raster”.  

3.2 – Classificação do relevo em geomorphons 

 A metodologia aplicada na definição de geomorphons deste trabalho é baseada na proposta 

de Jasiewicz e Stepinski (2013), que analisa a similaridade textural do MDE, considerando as 

variações dos níveis de cinza entre uma célula central e as células vizinhas, considerando que a 

célula central for maior, assume o (+ = “superior”, - = ’‘inferior’’ e 0 = “ igual ”).  Explanando essa 

aplicação5 na Figura 2.  Para caracterizar a altura do relevo além da diferença de altura, se faz 

necessária a distância do ângulo de direção dos pontos vizinhos em relação à célula central (ângulos 

Zenith e nadir). Para esse cálculo, são traçados perfis para as principais direções a partir da célula 

central “lookupdistance” (L), extraídos do Modelo Digital de Elevação. (ROBAINA et al., 2016) 

 

Figura 2 - Aplicando conceito de Padrões Ternários Locais (LTP) para classificar os elementos do landform. 
(A) Um DEM em torno da célula de interesse. (B) Representação ternária de elevações relativas entre a 

                                                         
5 Para melhor explanação dos métodos indicamos a leitura de J. Jasiewicz, T.F. Stepinski / Geomorphology 182 (2013) 

147–156. 
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célula de interesse e seus vizinhos. (C) Três formas diferentes de padrão ternário. (D) Atribuição de LTP a 
uma célula no raster. (Jasiewicz; Stepinski, 2013). Adaptada pelos autores. 

A partir das combinações de ferramentas da visão computacional os autores desenvolveram 

uma metodologia (geomorphons) que permite classificar em dez mais comuns formas de relevo do 

globo terrestre: áreas planas (flat), pico (peak), crista (ridge), ressaltos (shoulder), crista secundária 

(spur), encosta (slope), escavado (hollow), base da encosta (footslope), vale (valley), e fosso (pit). 

Conforme Figura 3.  

 

Figura 3 – As representações das morfologias em 3D e seus correspondentes geomorphons (padrões 
ternários). Jasiewicz & Stepinski (2013). Adaptada pelos autores. 

 Como descreve Jasiewicz e Stepinski (2013), para cada perfil, é calculado um conjunto de 

ângulos de elevação DSL; o símbolo denotando este conjunto indica uma dependência de direção 

(D) e distância de pesquisa ou escala (L). O ângulo zenital de um perfil é definido como “DϕL = 90o 

− DβL, onde DβL” é o ângulo máximo de elevação em “DSL”.   

 O ângulo Zenith do perfil é definido por “DϕL = 90o – DβL” onde “DβL” é o ângulo máximo 

de elevação em “DSL”. O ângulo nadir do perfil é definido como “DψL = 90o – DδL”, onde “DδL” é o 

ângulo de elevação mínimo em “DSL”. 

 Assim, o ângulo zenital é um ângulo entre o zênite e a linha de visão, e o ângulo nadir é um 

ângulo entre o nadir e uma hipotética linha de visão resultante da reflexão de um perfil de elevação 

com em relação ao plano horizontal. Ambos os ângulos do zênite e do nadir são positivos definidos 

e tem um intervalo de 0° a 180°. 

 Para realizar o processamento do MDE e gerar o arquivo .TIF geomorphons, utilizou-se o 

recursos on-line disponibilizado no diretório <http://sil.uc.edu/geom/app>. O código também está 

disponível para a utilização no software de Sistema de Informações Geográficas (GIS). Foram 

utilizados os seguintes parâmetros para geração dos geomorphons: 10 células de raio de busca 

(totalizando 50m de raio) e nivelamento de áreas planas de 0,3°. 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A distribuição espacial dos elementos de relevo (geomorphons), classificados em 10 unidades, 

conforme resultado do processamento digital Modelo Digital de Elevação - MDE (Figura 4). Observa-

se, neste mapa, os destaques dos elementos de área de Encosta (Slope) com 51,1% de área, seguido 
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de Crista Secundaria (Spur) com 19,1% de área e, Escavado ou Concavidade (Hollow) com 18,5% da 

área total a ilha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Mapa de representação do relevo da Ilha da Trindade com a classificação geomorphons. 

 Na ilha da Trindade a predominância do relevo do tipo Encosta, de acordo com a 

representação gráfica geomorphons, caracteriza a disposição na ocorrência de drenagem superficial 

com susceptibilidade a constantes processos erosicionais e de movimentos de massas. Entende-se 

encosta como os espaços físicos situados entre os fundos de vales e os topos ou cristas da superfície 

crustal, os quais, por sua vez, definem as amplitudes do relevo e seus gradientes topográficos 

(Tabela 1) (COELHO NETTO, 1995).  

 De acordo com a classificação utilizada neste trabalho, às áreas de cristas são propicias a 

movimentos de massa ou deslizamentos, estando presentes em 19,13% do espaço geográfico da 

Ilha de Trindade. Por sua vez, os Hollow ou escavados/concavidade, são zonas convergentes de 

fluxos de água que corroboram para a erosão dos solos e a formação de feições erosivas. 

 Composta por topografia acidentada, o comportamento das drenagens superficiais 

potencializa a formação de vales por erosão superficial. Exemplo deste tipo de ocorrência, próximo 

às áreas das habitações, provenientes do Morro Vermelho, existem vales fluviais oriundos de 

eventos pluviométricos, formando pequenos córregos de água com grande quantidade de material 

em suspensão, desembocando na área da Praia da Calheta, alterando a coloração do mar na região, 

para avermelhado. 
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Tabela 1 - Resumo das formas de relevo em área, percentual da área total de estudo e processos 
superficiais associados.  

  Ainda na ilha, em função das áreas de escavados potencializam a formação de cursos fluviais 

pequenos e, de pouca resiliência, podendo serem classificados como caráter temporários e 

intermitente (efêmeros).  

5 – CONCLUSÕES   

As formas de relevo verificadas pela classificação gemorphons, corrobora para afirmarmos 

que a ilha possui forte potencial para a erosão de solos e relevo dissecados, podendo corroborar 

para o desenvolvimento de feições erosivas e ocorrência de movimentos de massa.  Assim, a 

realização deste trabalho, sugere que existe um vasto e promissor caminho nos estudos 

geomorfológicos na Ilha da Trindade, em função das áreas susceptíveis a morfodinâmica continental 

em toda ilha. 
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