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RESUMO

O planejamento territorial é muito importante para o desenvolvimento local e regional sendo que as atividades humanas estabelecem-se sobre a superfície, torna-se fundamental

o conhecimento das características do relevo. A Bacia do Ribeirão Frutal adquire maior importância por de tratar do manancial de abastecimento urbano, no entanto, suas

margens são utilizadas para atividades agrícolas nas áreas rurais e na porção urbana sofre maior pressão humana. O objetivo do presente trabalho é a caracterização do relevo

através do mapeamento geomorfológico. Para os procedimentos metodológicos a leitura temática dirigida e o trabalho de campo são fundamentais, a elaboração do mapeamento

é realizada através da interpretação visual em ambiente de geoprocessamento. Os resultados, ainda preliminares, indicam que a bacia possui características distintas em relação

às porções de alta, média e baixa bacia. Nós setores de alta bacia, próximos ao contato com a área de planalto sedimentar, as declividades são maiores, alcançando 30%

condicionadas pelo substrato geológico mais resistente, enquanto que a declividade diminui em direção à média e baixa bacia. Observou-se nitidamente que a maioria dos canais

tributários localizam-se na margem esquerda do Ribeirão Frutal, sendo essa a margem com relevo de maior dissecação. Assim, as maiores declividades localizam-se na margem

direta do canal principal, apresentado vertentes alternando formas côncavas e convexas, responsáveis pela concentração e difusão do escoamento hídrico superficial,

respectivamente. Notou-se ainda, pela interpretação da carta topográfica, que existe uma linha de ruptura topografica margeando o canal principal, o que indica a mudança no

gradiente de declividade, causada pela erosão diferencial. Essas linhas de ruptura topografica são importantes, pois, indicam a dinâmica erosiva no local e possuem maior

fragilidade ambiental.
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