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RESUMO 

 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós–Graduação em Geomática 

Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 
 

IDENTIFICAÇÃO DA FRAGILIDADE AMBIENTAL QUANTO À 
ENCHENTES E DESMORONAMENTOS NO PERÍMETRO URBANO 

DE SANTA MARIA (RS) ATRAVÉS DE GEOTECNOLOGIAS 
AUTORA: RAQUEL WEISS 

ORIENTADOR: PROF. DR. JOSÉ AMÉRICO DE MELLO FILHO 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 31 de maio de 2012. 

 

 O perfil das cidades brasileiras nos dias de hoje se configura pelo crescimento 
desordenado e desmedido da população, com ações descomprometidas com os aspectos 
naturais, culturais e urbanos das suas paisagens e, sobretudo, por apropriações indevidas 
dos ambientes para ocupações urbanas. Como resultado e impacto, é possível encontrar 
paisagens marcadas por intensas fragilidades ambientais decorrentes de significativas 
alterações na morfogênese.Considerando as características da cidade de Santa Maria, polo 
regional do centro do Estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, seus expressivos 
índices demográficos, suas dimensões, seus aspectos fisiográficos e de ocupação humana, 
bem como seu índice de crescimento, esta dissertação tem o propósito de diagnosticar as 
áreas de fragilidades ambientais quanto a enchentes e desmoronamentos no perímetro 
urbano. Conforme dados do Censo 2010, 90% da população, cerca de 230.500 habitantes, 
reside no meio urbano do município.  Assim, foram desenvolvidas análises que aplicam as 
ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas e de Geoprocessamento na 
determinação da fragilidade ambiental, por meio de uma metodologia que emprega álgebra 
de mapas, a qual se baseia em uma análise de multicritérios, em que as variáveis são 
trabalhadas de forma integrada. Tem-se como produto de tais análises a síntese de 
informações e espacializações das zonas de estabilidade e instabilidade, através da 
formulação dos mapas de fragilidade ambiental potencial e emergente de enchentes e 
desmoronamentos. O grau de desenvolvimento de uma cidade é mensurado pela qualidade 
de vida de sua população, sendo imprescindível a existência de políticas e ações públicas 
por parte do governo nas áreas voltadas aos riscos de movimento de massas e enchentes.  
Assim sendo, as informações geradas são importantes e práticas para os interesses dos 
gestores, contribuindo para a construção de uma cidade morfologicamente segura e 
saudável. 
 
 
Palavras-Chave: Análise Ambiental; Geoprocessamento; Planejamento Ambiental; 

Vulnerabilidade Ambiental Potencial e Emergente.  
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ABSTRACT 

 

Dissertation of Master's Degree   
Program of Mastersdegree in Geomatica 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

IDENTIFICATION OF ENVIRONMENTAL FRAGILITY AS THE 
FLOODS AND LANDSLIDES IN URBAN SANTA MARIA-RS-BY 

GEOTECHNOLOGIES 
AUTORA: RAQUEL WEISS 

ADVISOR: PROF. DR. JOSÉ AMÉRICO DE MELLO FILHO 

Dates and Place of the Defense: Santa Maria, 31 on may, 2012. 

 

 The profile of the Brazilian cities today is configured for the disordered and excessive 
growth, actions without obligations with the natural, cultural and urban aspects of its 
landscapes and, over all, for improper and inadequate appropriations of the environment for 
urban occupations. As result and impacts, landscapes are marked for intense ambient 
fragilities decurrently of significant alterations in morphogenesis. Therefore, scenes of 
catastrophes, damages and losses of natural phenomena, in the related case of floods and 
collapses are daily part of the urban. Of this form, for the characteristics of the city of Santa 
Maria, whose it represents a regional pole in the center of the state of Rio Grande do Sul, 
with expressive demographic indices, for its dimensions, physiographic aspects, of human 
occupation and its index of growth, this dissertation has the intention to diagnosis the areas 
with ambient fragilities concerning the collapses and floods of the urban perimeter. Fact that 
gains more proportions, a time that about 90% of the population residence in the urban way it 
city, that is, around 230.500 inhabitants, as given Census 2010. Thus, the tools of 
Geographic Information of Systems and Geoprocessing in the determination of the ambient 
fragility had been developed analyses applying. By means of a methodology that uses 
algebra of maps, which it bases on analysis of rules where the variables are worked of 
integrated form. We have as product the synthesis of information and spatializations of the 
stability and instability zones. One knows that the degree of development of a city is 
measuring by the quality of life of its population and, of this form, is essential that it has 
politics and public actions on the part of the government in the areas with risks of movement 
of masses and floods. Of this form, the generated informations are important and practical to 
the interests of the managers, contributing for the construction of a safe and healthful city 
morphologically. 
 
Keywords: Environmental Analysis; Geoprocessing; Environmental Planning; Potential and 
Emergent Environmental Vulnerability. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Fatores formadores da paisagem. ............................................................ 23 
Figura 2 - Instabilidade de encostas por cortes e aterros. ......................................... 33 
Figura 3 - Instabilidade de encostas por cortes e aterros. ......................................... 33 
Figura 4 - Instabilidade de encostas devido ao lançamento de lixo. ......................... 34 
Figura 5 - Instabilidade de encostas devido à inclinação excessiva de cortes. ......... 35 
Figura 6 - Tipos de escorregamento. ........................................................................ 36 
Figura 7 - Exemplo de quedas (falls). ........................................................................ 37 
Figura 8 - Exemplo de rastejo (creep). ...................................................................... 37 
Figura 9 - Exempo de corrida (flows). ....................................................................... 38 
Figura 10 - Simulação das formas da dinâmica fluvial. ............................................. 40 
Figura 11 - Relação entre a superfície impermeável e o escoamento superficial. .... 44 
Figura 12 - Situação e localização de Santa Maria. .................................................. 55 
Figura 13 - Localização de Santa Maria e vias de acesso. ....................................... 56 
Figura 14 - Macrozonas e bairros de Santa Maria. ................................................... 58 
Figura 15 - Panorâmica da planície e do Rebordo do Planalto. ................................ 59 
Figura 16 - Hidrografia. ............................................................................................. 74 
Figura 17 - Panorâmica Barragem DNOS: período de estiagem. ............................. 75 
Figura 18 - Margem direita do Arroio Cadena (Bacia Hidrográfica Arroio Cadena)... 76 
Figura 19 - Arroio Cadena (Bacia Hidrográfica Arroio Cadena). ............................... 77 
Figura 20 - Arroio Cancela (Bacia Hidrográfica do Arroio Cadena). .......................... 77 
Figura 21 - Cadeia de morros que constituem o Planalto. ........................................ 78 
Figura 22 - Morro Mariano da Rocha. ....................................................................... 79 
Figura 23 - Morro do Cechela. ................................................................................... 79 
Figura 24 - Panorâmica dos campos sulinos. ............................................................ 80 
Figura 25 - Mapa hipsométrico. ................................................................................. 81 
Figura 26 - Panorâmica da cidade. ........................................................................... 82 
Figura 27 - Mapa de declividade. .............................................................................. 83 
Figura 28 - Mapa pedológico. .................................................................................... 86 
Figura 29 - Mapa de uso da terra. ............................................................................. 88 
Figura 30 - Fragilidade ambiental potencial quanto a desmoronamentos. ................ 92 
Figura 31 - Fragilidade ambiental emergente quanto a desmoronamentos. ............. 94 
Figura 32 - Áreas com risco emergente de desmoronamentos. ................................ 96 
Figura 33 - Fragilidade ambiental potencial quanto a enchentes. ............................. 99 
Figura 34 - Fragilidade ambiental emergente quanto a enchentes. ........................ 101 
Figura 35 - Áreas com risco emergente de enchentes. ........................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Crescimento das cidades médias entre 100 a 500 mil habitantes. ......... 24 
Quadro 2 - Crescimento populacional entre 1950 a 2000. ........................................ 24 
Quadro 3 - Formas de ocorrência do fenômeno. ....................................................... 40 
Quadro 4 - Níveis de estabilidade ambiental. ............................................................ 46 
Quadro 5 - Unidades ecodinâmicas. ......................................................................... 47 
Quadro 6 - Definição dos níveis e intensidade de fragilidade ambiental ................... 63 
Quadro 7 - Classes de hipsometria e níveis de fragilidade quanto a 
desmoronamentos. .................................................................................................... 64 
Quadro 8 - Classes de hipsometria e níveis de fragilidade quanto a enchentes. ...... 64 
Quadro 9 - Declividades e características. ................................................................ 65 
Quadro 10 - Classes de declividade e níveis de fragilidade quanto a 
desmoronamentos. .................................................................................................... 66 
Quadro 11 - Classes de declividade e níveis de fragilidade quanto a enchentes. .... 66 
Quadro 12 - Classes de pedologia e níveis de fragilidade quanto a 
desmoronamentos. .................................................................................................... 67 
Quadro 13 - Classes de pedologia e níveis de fragilidade quanto a enchentes. ....... 68 
Quadro 14 - Classes de uso da terra e níveis de fragilidade quanto a 
desmoronamentos ..................................................................................................... 69 
Quadro 15 - Classes de uso da terra e níveis de fragilidade quanto a enchentes. ... 69 
Quadro 16 - Relação entre variáveis, suas classes e valorações de análise. ........... 90 
Quadro 17 - Relação entre variáveis, suas classes e valorações de análise. ........... 97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Gráfico 1 - Relação entre APP rios e áreas. ............................................................. 76 
Gráfico 2 - Relação entre declividade e áreas........................................................... 84 
Gráfico 3 - Relação entre pedologia e áreas. ............................................................ 85 
Gráfico 4 - Relação entre uso da terra e áreas. ........................................................ 89 
Gráfico 5 - Relação entre fragilidade ambiental potencial e áreas. ........................... 91 
Gráfico 6 - Relação entre fragilidade ambiental emergente e áreas. ........................ 95 
Gráfico 7 - Relação entre fragilidade ambiental potencial e áreas. ......................... 100 
Gráfico 8 - Relação entre fragilidade ambiental emergente e áreas. ...................... 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 
  

APP Áreas de Preservação Permanente 
CCR 
CONAMA 
EIA 

Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria 
Conselho Nacional de Meio Ambiente 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

IBGE 
IPT 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

LAGEO Laboratório de Análises Espaciais por Geoprocessamento – DER-
UFSM  

PNMA Lei de Política Nacional de Meio Ambiente 
SIG 
SISNAMA 

Sistema de Informação Geográfica 
Sistema Nacional de Meio Ambiente 

UFSM Universidade Federal de Santa Maria 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................ 13 
1.1 A discussão ambiental na atualidade .............................................................. 13 

2 JUSTIFICATIVA ............................................................................. 15 
2.1 O caso de Santa Maria ...................................................................................... 16 

3 OBJETIVOS ................................................................................... 19 
3.1 Objetivo geral .................................................................................................... 19 
3.2 Objetivos específicos........................................................................................ 19 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................... 20 
4.1 Paisagem ............................................................................................................ 20 
4.2 A situação social de ocupação urbana no Brasil ........................................... 23 
4.3 Fragilidade ambiental........................................................................................ 27 
4.3.1 Risco ambiental ................................................................................................ 29 
4.3.2 Tipos de riscos ambientais ............................................................................... 31 
4.3.3 Condicionantes ambientais .............................................................................. 40 
4.3.4 Definição dos níveis de estabilidade ambiental ................................................ 44 
4.4 Planejamento ambiental ................................................................................... 48 
4.4.1 A gestão ambiental urbana no Brasil ................................................................ 49 
4.4.2 Plano Diretor .................................................................................................... 51 
4.4.3 Sistema de Informações Geográficas eo uso de geoprocessamento .............. 53 

5 ÁREA DE ESTUDO ........................................................................ 55 
5.1 Características gerais de Santa Maria ............................................................. 55 
5.2 Perímetro Urbano .............................................................................................. 57 

6 METODOLOGIA ..................................................................... 61 
6.1 Dados disponíveis ............................................................................................. 62 
6.2 Análises ambientais .......................................................................................... 62 
6.2.1 Hipsometria ...................................................................................................... 63 
6.2.2 Declividade ....................................................................................................... 64 
6.2.3 Pedologia ......................................................................................................... 66 
6.2.4 Uso da terra ...................................................................................................... 68 
6.3 Avaliações ambientais diretas e dados a serem obtidos .............................. 69 
6.4 Escala ................................................................................................................. 71 
6.5 Resolução espacial ........................................................................................... 72 

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................ 73 
7.1 Características Hidrográficas ........................................................................... 73 
7.2 Características Geomorfológicas .................................................................... 78 
7.2.1 Hipsometria ...................................................................................................... 78 
7.2.2 Declividade ....................................................................................................... 82 
7.3 Características Pedológicas ............................................................................. 84 
7.4 Uso do Terra ...................................................................................................... 87 
7.5 Fragilidade ambiental quanto a desmoronamentos ....................................... 90 
7.5.1 Fragilidade ambiental potencial quanto a desmoronamentos .......................... 90 
7.5.2 Fragilidade ambiental emergente quanto a desmoronamentos ........................ 93 
7.6 Fragilidade ambiental quanto a enchentes ..................................................... 96 
7.6.1 Fragilidade ambiental potencial quanto a enchentes ....................................... 97 
7.6.2 Fragilidade ambiental emergente quanto a enchentes ................................... 100 



12 

 

8 CONCLUSÕES ............................................................................. 103 
REFERÊNCIAS .................................................................................. 105 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O princípio fundamental do presente projeto pauta-se na elaboração de base 

científica e tecnológica de identificação das áreas com fragilidades ambientais, 

através da análise da variação territorial e da qualidade ambiental na Cidade de 

Santa Maria. 

 Objetiva-se a detecção das áreas sujeitas a riscos de enchentes e de 

desmoronamentos, empregando-se, para isso, os conhecimentos científicos e 

metodológicos propostos pela Geotecnologia, através dos recursos possibilitados 

pela Fotogrametria, Geodésia, Sensoriamento Remoto de alta resolução espacial, 

Cartografia analógica e digital, Geoprocessamento, e do uso adequado de Sistemas 

Geográficos de Informação (SIG). 

 Segundo Mello Filho (2003, p. 28), o termo geoprocessamento “denota uma 

disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais no 

tratamento de informações geográficas”. Os instrumentos computacionais do 

geoprocessamento permitem a realização de análises complexas ao integrar dados 

de diversas fontes e criar bancos de dados georreferenciados, os SIG. 

 Este projeto será um modelo à gestão municipal para o planejamento da 

ocupação racional do espaço urbano, valendo-se de uma base de dados digital e 

georreferenciada, e produzindo as informações espacializadas necessárias à 

implementação de políticas públicas consonantes aos objetivos da Secretaria 

Nacional de Programas Urbanos (SNPU) para, assim, salvaguardar o bem-estar e o 

patrimônio da população. 

 

 

1.1 A discussão ambiental na atualidade 

 

 

 Conforme a compreensão geográfica(SANTOS, 1993), o conceito de 

ambiente abarca fenômenos físicos, bióticos e socioeconômicos. Compreende-se, 

pois, como ambiente, o conjunto estruturado de elementos que oferecem 
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espacialidade e podem ser apresentados abrangendo diferentes áreas do 

conhecimento, como as de natureza física, biótica, social e política. 

 Dessa forma, a questão ambiental configura-se e manifesta-se como uma 

crise de civilização. Segundo Leff ( 2001), a crise ambiental é a crise dos anos 2000, 

a qual questiona o conhecimento do mundo e se apresenta como um limite da 

reorientação do curso da história do homem, através dos limites do crescimento 

populacional e econômico, dos desequilíbrios ecológicos, das capacidades de 

sustentação da vida, dos limites da pobreza e desigualdades sociais. 

 As questões de desordens ambientais envolvem o homem e a natureza, 

especialmente nas áreas ocupadas por complexos urbanos. Tais complexos são 

marcados por ações humanas que têm a propriedade de alterar o ambiente 

conforme as suas necessidades prementes e imediatistas, deixando-o 

desequilibrado. 

 Diante dessa problemática, a perspectiva da análise espacial conduz o 

homem atual à crescente necessidade enriquecimento cultural e científico, com a 

finalidade de elaborar análises ambientais, inventários, diagnósticos, zoneamentos, 

e, assim, estabelecer metodologias para melhor efetuar a gestão ambiental.  

 A Cidade de Santa Maria, situada no centro do estado do Rio Grande do Sul, 

compreende a área definida como região urbana do município. Por sua importância, 

suas características demográficas, suas dimensões, seus aspectos fisiográficos e de 

ocupação humana, bem como por seu índice de crescimento e potencial, que faz de 

Santa Maria polo regional, é fundamental que se realizem as análises de sua 

qualidade ambiental, com foco no diagnóstico de áreas de riscos de enchentes e 

desmoronamentos e na prevenção de possíveis danos por eles gerados. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 As cidades brasileiras, em sua maioria, deparam-se, atualmente, com uma 

realidade caracterizada pelo crescimento desordenado e desmedido, com ações 

descomprometidas com os aspectos naturais, culturais e urbanos de suas 

paisagens. Diante disso, percebe-se a necessidade de controlar as ações do homem 

sobre o ambiente, bem como os impactos decorrentes dessas ações, especialmente 

as enchentes e os desmoronamentos, causadores dos mais significativos danos e 

perdas à população urbana.  

 Dessa forma, um dos grandes desafios a serem encarados pelo poder público 

consiste em políticas de planejamento urbano-ambiental, que reavaliem as posturas 

vigentes e que promovam a integração dos sistemas que compõem o espaço. Além 

disso, as políticas de planejamento urbano-ambiental devem preocupar-se 

emestabelecer relações harmoniosas entre natureza, a economia, a sociedade e o 

espaço geográfico, a fim de manter a máxima integridade possível dos seus 

elementos componentes.   

 A preocupação quanto à necessidade urgente de uma relação harmoniosa e 

equilibrada entre homem e ambiente vem fortalecendo-se diante das circunstâncias 

que o Brasil tem vivido. Os desastres ambientais, como inundações e deslizamentos 

de terras, que acarretam perda de vidas humanas, cenários de destruição, prejuízos 

econômicos e sociais já fazem parte do cotidiano urbano, o que aponta para a 

crescente fragilidade social (desigualdade social, pobreza) e que reflete 

expressivamente no aumento da degradação ambiental (Jr., 2005).  

 De acordo com artigo publicado no Jornal da Ciência, SBPC, de 19 de Maio 

de 2009, o Brasil, em 2008, ocupou a 13ª colocação entre os países mais afetados 

por acontecimentos naturais perigosos. As chuvas são as principais causadoras de 

danos, atingindo cerca de 2 milhões de pessoas anualmente, sendo que as áreas 

mais passíveis de prejuízos são zonas com relevo inapropriado à habitação, como a 

povoação em vertentes inclinadas, solos frágeis e leitos de cheia.  

 Em Santa Maria são notáveis as áreas sujeitas a inundações, no perímetro 

urbano, acarretadas pela deficiência de escoamento e pela excessiva 

impermeabilização do solo. Essas inundações atingem residências e ruas, 
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inviabilizando a circulação de veículos e pessoas, além de deixar, após as 

enchentes, dejetos nos ambientes, comprometendo a saúde pública. Um dos fatores 

que agrava essa situação é a urbanização de áreas inapropriadas, situadas sob 

morros e ribanceiras com excessiva declividade, e em suas imediações, o que torna 

as populações residentes, geralmente a população carente, com poucos recursos 

econômicos e sociais, frágeis vítimas do desprendimento e movimento de maciços 

de terra e/ou rochas que se configuram como deslizamentos. Assim, o presente 

trabalho faz uma análise espacial da situação santamariense que visa compreender, 

caracterizar e diagnosticar a dinâmica do espaço geográfico no que concerne às 

fragilidades ambientais relacionadas a enchentes e desmoronamentos do perímetro 

urbano. Visto que as cidades se configuram como um fenômeno urbano, marcado 

por impactos antrópicos ou naturais responsáveis por significativas transformações 

dapaisagem, nota-se a necessidade de estudos consonantes à area, de maneira a 

contribuir para o planejamento ambiental. 

 

 

2.1 O caso de Santa Maria 

 

 

 A realidade vivida pela cidade de Santa Maria condiz com todas as 

constatações anteriormente mencionadas. Sua população é de aproximadamente 

270.000 habitantes, sendo que cerca de 230.500 residem em área urbana conforme 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).Sendo assim, 

configura-se como um município com população concentrada no meio urbano, o que 

carrega uma série de impactos no meio ambiente.  

 A significativa variabilidade dos parâmetros, na distribuição territorial, que 

caracterizam a população humana residente na região e dependente de suas 

condições, agrava-se devido à heterogeneidade da qualidade de vida e à 

elevadataxa de urbanização ou ao crescimento desordenado de áreas ocupadas ter 

ocorrido, e estar, ainda, em processo, em diferentes partes da cidade, em locais de 

riscos de diversas origens.  

 A realidade do município, conforme Pippi et al(2009), configura-se por uma 

expansão urbana fragmentada e desarticulada, marcada pela desintegração 
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espacial, pela segregação social e pelos problemas urbanos, sociais e ambientais 

(poluição, mobilidade, infraestrutura e acessibilidade). Áreas outrora importantes e 

determinantes do desenvolvimento urbano, econômico e social da cidade, como a 

malha ferroviária, hoje encontram-se em decadência, e suas áreas circundantes 

passam por desurbanização, deteriorização e vandalização. 

 As paisagens naturais, principalmente as localizadas ao norte do município, 

configuradas por um relevo acidentado composto por morros, estão ameaçadas por 

ocupações irregulares. A população que mora nesse local está sujeita às constantes 

inundações quando há chuvas fortes e, fator ainda mais agravante, está expostaa 

diretamente aos desmoronamentos, pois habitam as encostas dos morros. Ao sul, o 

Aquífero Guarani também está comprometido pelas pressões urbanas e áreas 

agrícolas. Há um crescimento no sentido norte-sul que, de certa forma, ocorre, 

porque o Plano Diretor vigente, elaborado em 2005, impulsiona, normatiza e 

desenha um zoneamento de crescimento leste-oeste, uma vez que o crescimento 

em direção ao norte está saturado e é freado pela barreira natural da cadeia de 

morros (PIPPI, 2009). O plano também incentiva o adensamento da área central da 

cidade, intensificando a densidade urbana e, consequentemente, o fluxo de pessoas 

e veículos, sobrecarregando a infraestrutura existente. Os arroios que transpassam 

a zona urbana tiveram suas margens indevidamente apropriadas para a construção 

de inúmeras residências, uma vez que são proibidas pela lei já que as áreas 

apropriadas são Áreas de Preservação Permanente (APP). Além disso, as pessoas 

dessas áreas correm risco de vida, pois vivem em locais sucetíveis a cheias e, 

principalmente, por estarem sujeitos a problemas de saúde, já que os cursos d’-água 

são poluídos, configurando-se como agentes disseminadores de doenças. 

 Diante disso, faz-se necessária a obtenção de informações da realidade 

ambiental da cidade, de suas problemáticase potencialidades, a fim deauxiliar 

aorientaçãoda Prefeitura Municipal, o Escritório da Cidade e o Plano Diretor a 

repensar o espaço da cidade e possibilitar a verificação das áreas de atenção 

especial, com posteriores ações. 

 Para o planejamento urbano, é necessário, primeiramente, o diagnóstico 

prévio, para se conhecerem os aspectos da atual qualidade de vida da população, 

que ofereça suporte eficiente para a elaboração de programas que busquem 

melhorar ou revitalizar a área urbana, tendo como objetivo propiciar aos habitantes 
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nível de qualidade de vida compatível com as exigências atuais (SILVA e SOUZA, 

1987). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

 Esta pesquisa visa contribuir com a identificação das 

vulnerabilidadesambientais referentes a enchentes e desmoronamentos no 

perímetro urbano de Santa Maria a partir da análise espacial executada com as 

técnicas do geoprocessamento através de Sistemas Geográficos de Informação 

(SIG), sendo um instrumento metodológico e técnico de levantamento, identificação, 

diagnóstico, planejamento e ordenamento territorial com vistas à orientação e 

prevenção de problemas futuros.  

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 - Criação de base de dados digital e georreferenciada com padronização e 

compatibilização das informações na escala de 1:10.000; 

 - Definir, interpretar e analisar documentos textuais, cartográficos e imagens 

de satélite para gerar novas informações através de dados, tabelas e mapas bases 

das características ambientais, como: Carta da área urbana de Santa Maria, Carta 

de solos, Carta da rede de drenagem, Carta de Hipsometria, Carta de declividades e 

Modelo digital do terreno; 

 - Gerar dados e documento cartográfico do uso da terra a partir da 

interpretação de imagens fotogramétricas e orbitais de alta resolução espacial; 

 - Correlacionar, segundo critérios de valoração e pesos de importância na 

determinação das fragilidades ambientais, os mapeamentos bases gerados 

(declividade, pedologia, hidrografia, hipsometria) com o mapa de uso da terra, 

resultando na Carta de Fragilidade Ambiental Potencial e na Carta de Fragilidade 

Ambiental Emergente; 

 Definir cinco níveis de estabilidade e instabilidade os mapas resultantes. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 Atualmente, as questões ambientais estão entre os assuntos mais focados 

pelos meios de comunicações e pelo meio acadêmico. Isso decorre dos 

significativos acontecimentos que se tem presenciado nas últimas décadas, tanto a 

nível nacional quanto mundial. O meio ambiente é um sistema complexo marcado 

por sucessivas alterações, porém, elas vêm ocorrendo de forma intensa e 

desequilibrada, influenciadas significativamente pelas ações antrópicas. Essa 

interferência agressiva do homem sobre os recursos naturais e as alterações feitas 

na ecodinâmica acarretam sérios problemas ambientais. Conforme Vicente e Perez 

Filho (2003), correntes de pesquisadores defendem a ideia de que a sociedade está 

vivendo e presenciando uma nova realidade ambiental, cujas interferências 

humanas papel cada vez mais ativo, influente e contundente.  

 Os resultados negativos dessas mudanças ambientais atingem vastas e 

desastrosas proporções nos países subdesenvolvidos, em que as cidades são 

caracterizadas pelas populações carentes que vivem em locais inapropriados, mais 

suscetíveis a riscos ambientais. Diante disso, surgem reflexões referentes ao tema, 

indagam Almeida e Pascoalino): “Surge o questionamento: as perdas (humanas e 

econômicas) têm aumentadoem função do acréscimo na frequência e magnitude 

dos eventos ou pelo aumento na quantidade de pessoas vulneráveis aos perigos 

naturais?” (ALMEIDA; PASCOALINO, 2009, p. 2). 

 Assim, estudos e pesquisas voltados às variáveis ambientais tornam-se 

indispensáveis para que se conheça as especificidades ambientais e as trocas entre 

homem e meio ambiente, sobretudo, para compreender as relações dos elementos 

humanos, físicos e biológicos de forma integrada. Diante disso, este capítulo visa 

realizar uma revisão conceitual-metodológica de forma a promover reflexões acerca 

de temas pertinentes e, assim, subsidiar as bases necessárias à pesquisa. 

 

 

4.1 Paisagem 
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 A conceituação de paisagem ainda hoje fomenta diversas discussões e 

abordagens sobre o assunto, relacionando, para tal, aspectos geomorfológicos, 

biológicos e ocupacionais de um espaço, assim como a ação humana sobre o 

mesmo. 

 Historicamente, no desenvolvimento da ciência geográfica (SANTOS, 2004), a 

definição de paisagem teve suas premissas surgidas na Antiguidade, sendo 

considerada como relação de elementos físicos e humanos, primeiramente, nos 

tratados de Estrabão e dos geógrafos da escola de Alexandria. Posteriormente, na 

era dos grandes descobrimentos e expansões ocorridos nos séculos XV e XVI, a 

conceituação de paisagem passou a ser mais minuciosa em termos de aspectos 

físicos do ambiente.  

 No decorrer dos séculos, várias escolas, entre elas as alemãs e francesas, 

desenvolveram definições sobre o conceito de paisagem. O alemão Alexander Von 

Humboldt, precursor da geografia física no século XIX, definiu paisagem como “o 

caráter total de uma área geográfica” lançando as premissas da conceituação atual. 

Tal definição visava fomentar as inter-relações entre os componentes da paisagem, 

em uma abordagem física do meio, sem negligenciar, entretanto, os aspectos 

humanos. Além disso, Carl Ritter desenvolveu ainda mais a conceituação de 

paisagem voltada à inter-relação das atividades do homem com o meio natural, 

desenvolvendo uma geografia humana. Já na França, Paul Vidal de La Blache 

defendia a influência do homem sobre o meio, ao longo da evolução histórica e 

segundo seus próprios interesses (SANTOS, 2004). 

 Definições mais recentes de paisagem são propostas por diversos teóricos e 

estudiosos do assunto. Segundo o geógrafo Santos (1993, p.32), a paisagem: 

 

(...) é o que vemos o que nossa visão alcança (...). É um mosaico de 
movimentos, de relações, de formas, funções e sentidos (...) paisagem é o 
domínio do visível e não se forma apenas de volumes, mas também de 
cores, movimentos, odores, sons etc. É o conjunto de objetos que nosso 
corpo alcança e identifica. 

 

 Conforme Forman (1995), a paisagem é constituída por relevo, águas, 

construções, estradas, formas de propriedade do solo, ações humanas (como 

plantios e edificações) e por comportamento (individual e coletivo) dos seres 

humanos. Nesse sentido, Dias (1998) afirma que a paisagem se constitui em um 
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mosaico, cujas partes menores, em suas mais diversas formas e manifestações, 

formam o todo.  

 Bertrand (2004, p.141) conceitua paisagem de forma sucinta. Para ele, 

paisagem é:  

 

(...) uma determinada porção do espaço, resultado da combinação 
dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos 
que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 
conjunto único e indissociável, em perpétua evolução.  

  

 Por se tratar de um tema complexo, que engloba inúmeras questões, diversos 

estudos buscam qualificar e caracterizar a estrutura da paisagem e mostrar sua 

importância. Trabalhos aplicados à paisagem, seguindo preceitos da ecologia da 

mesma, categorizam-na em matrizes, corredores e fragmentos, almejando identificar 

e qualificar a influência do homem sob o espaço. Diversos estudos de caso analisam 

os níveis de fragmentação da paisagem decorrente do uso e da ocupação urbano-

agrícola, bem como as ameaças em virtude dessa fragmentação (GIRVETZ et al., 

2008). Através do estudo de áreas delimitadas por bacias hidrográficas é possível 

identificar os graus de urbanização e de uso agrícola, as áreas naturais e, inclusive, 

deter-se no estudo da influência das autoestradas e demais vias. Por meio de uma 

relação desse conjunto de fatores, é possível estudar suas interferências nas áreas 

de vegetação e de como tais fatores são responsáveis pelos fragmentos e manchas 

da vegetação. 

 Assim, de acordo com Pivello et al. (1998), e Delgado, Couto e Passos 

(2009), a paisagem diz respeito a um sistema complexo e dinâmico, no qual 

diferentes fatores naturais e culturais interagem e evoluem em conjunto. Da 

interação entre paisagem e ações humanas, surgem cenários dinâmicos de 

construção, reconstrução e mudanças que se configuram em grupos de 

ecossistemas e unidades. O homem figura como o protagonista das interações, 

tendo como palco e cenário a crosta terrestre, a hidrografia, a flora e a fauna.  

 Zonneveld (1979 apud Soares Filho, 1998, p. 5) explica o conjunto de fatores 

formadores da paisagem (vide Figura 1): 

 

 (...) a Paisagem “como uma parte do espaço na superfície terrestre 
abrangendo um complexo de sistemas caracterizados pela atividade 
geológica, da água, do ar, de plantas, de animais e do homem e por suas 
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formas fisionômicas resultantes, que podem ser reconhecidos como 
entidades”. É considerada como uma entidade formada pelo trabalho mútuo 
da natureza viva e inorgânica em uma parte reconhecida da superfície 
terrestre (SOARES FILHO, 1998, p. 5).  

 

 

 

Figura 1 - Fatores formadores da paisagem. 

Fonte: Zonneveld (1972, apud Soares Filho, 1998, p. 5). 

 

 

4.2 A situação social de ocupação urbana no Brasil 

 

 

 O Brasil, até a década de 40, caracterizava-se por ter sua população 

residindo, em sua maioria, no meio rural. A partir de 1950, dado o acelerado 

desenvolvimento da indústria brasileira, ocorreu um enorme crescimento 

urbano(SANTOS, 1996). Conforme dados do Brasil (2002), de 1950 a 2000, o país 

passou de 26% para 80% da população vivendo nas cidades. Impulsionados pela 

industrialização, pela possibilidade de melhores condições de vida, como melhor 

infraestrutura, saúde e mais ofertas de serviços, as pessoas passaram a migrar do 
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ambiente rural para o urbano, configurando um êxodo em massa (SANTOS,1996). 

Quanto ao crescimento populacional, as cidades de médio porte, que possuem entre 

100 mil e 500 mil habitantes, em que a taxa populacional superou a das metrópoles 

nos anos de 1980 e 1990, cresceram 4,8% e 1,3%, respectivamente  (MARICATO, 

2001).  

 Os quadros abaixo mostram números referentes ao crescimento acelerado 

das cidades pelo qual o Brasil passou entre 1950 e 2000. Pontua-se que não foram 

expressos os números da última década devido à não publicação, até o momento 

atual, dos dados do Censo 2010.  

 

 

 

Quadro 1 - Crescimento das cidades médias entre 100 a 500 mil habitantes. 

Fonte: adaptado de Giometti e Braga (2004). 

 

 

 

Quadro 2 - Crescimento populacional entre 1950 a 2000. 

Fonte: adaptado de IBGE (1950,1960,1970,1980,1991 e 2000). 



25 

 

 Conforme Santos (1996, p. 9), em relação à crescente urbanização vinculada 

ao processo de industrialização do país, nós “alcançamos, neste século, a 

urbanização da sociedade e a urbanização do território”. 

 Para Castells (1983, p. 23), o fenômeno da urbanização causada pela 

industrialização dá-se da seguinte forma: 

 

As cidades atraem a indústria devido a estes doisfatores essenciais (mão 
de obra e mercado) e, por sua vez, a indústria desenvolve novas 
possibilidades de empregos e suscita serviços. Mas o processo inverso 
também é importante: onde há elementos funcionais, em particular 
matérias primas e meios de transporte, a indústria coloniza e provoca a 
urbanização. 

 

 A industrialização tornou-se a grande responsável pela produção de capitais 

e, consequentemente, agente propulsor de mudanças sociais e econômicas. Sendo 

assim, a cidade passou a representar o produto das manifestações e relações entre 

homem e ambiente. Ela, em toda sua plenitude, é o ícone do modo de habitar, viver, 

consumir, construir e planejar das sociedades (LEFEBVRE, 1991).  

 A urbanização acerbada pela qual as cidades passaram, na qual houve um 

crescimento populacional de mais de 100 milhões de pessoas em um intervalo de 50 

anos, ocasionou reflexos significativos na configuração atual das cidades brasileiras. 

A migração maciça do meio rural para o urbano resultou na saturação das grandes 

cidades, refletidas na paisagem natural, que passa a ser objeto de risco e 

conformação desestruturada da morfologia urbana (SANTOS, 1996).  

 De acordo com Castells (1983), a crise pela qual as cidades passam 

atualmente é reflexo da adaptação do ambiente urbano às necessidades da 

população e da falta de condições de infraestrutura ao longo desse período de 

crescimento. O espaço urbano é locus de desigualdades socioeconômicas e 

culturais, sendo marcado por disputas e contradições entre os diversos usos da 

cidade, como o industrial, residencial, de lazer e de circulação. 

 As cidades abrigam vasta parcela da população com baixo padrão de vida, 

que estão à mercê de infraestrutura e serviços. Falta a elas moradia, saneamento, 

transporte público, educação, saúde, lazer, emprego e renda, o que as obriga a viver 

em locais de condições precárias, como em favelas e assentamentos inapropriados 

e irregulares (BRASIL, 2007). 
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 Esse processo urbano desigual e inadequado, que leva a população de baixa 

renda a concentrar-se nas periferias das cidades é o que Corrêa (1989) aponta 

como sociedade de segregações, uma vez que de um lado está a classe 

privilegiada, que desfruta das melhores condições e oportunidades, responsáveis 

pela autossegregação, ao passo que do outro lado encontra-se a classe 

desfavorecida, à qual é imposta a segregação.   

 A esse cenário de fracionamento, alia-se a especulação imobiliária, fazendo 

com que determinadas regiões de uma cidade sejam destinadas ao público com 

poder aquisitivo, que dispõe de condições para pagar por locais em que há serviços 

e infraestrutura. Já às populações carentes, sem opção, restam lugares desprovidos 

de benefícios, muitas vezes distante dos centros(MELLO FILHO, 2003). 

 Para Ferreira (2003, p. 2): 

 

Enquanto as periferias urbanas expandiam seus limites, sempre desprovidas 
dos serviços essenciais, para receber o enorme contingente populacional de 
migrantes rurais ao longo dos anos 1960 e 1970, o mercado formal urbano se 
restringia a uma parcela das cidades que atendia às classes mais favorecidas, 
deixando em seu interior grande quantidade de terrenos vazios, na 
especulação por uma futura valorização imobiliária. 

 

 Diante disso, Villaça (2001, p. 142) caracteriza a segregação como: “um 

processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se 

concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros”. 

Dessa maneira, há um processo de ocupação territorial indisciplinado e 

desordenado responsável pelos vazios urbanos, marcados por discrepâncias de 

níveis sociais e econômicos (LIMA et al., 2008). 

 O desequilíbrio e o desajuste territorial das cidades implicam aspectos 

negativos para a paisagem urbana, expressos por apropriações e alocações em 

locais inadequados. A ocupação de encostas, áreas inundáveis e/ou sujeitas a 

movimentos de massa, ocasionando uma dialética de fragilidade, tanto quanto os 

aspectos naturais do ambiente, como quanto as questões relacionadas à segurança 

da população, é o cenário concreto dessa situação.  

 O crescimento urbano acelerado implica desemprego crescente, degradação 

ambiental, sobrecarga da infraestrutura, escassez de serviços urbanos, de terra, d  

renda e de habitação.Somado a isso, a falta de políticas e ações coerentes, 

vinculadas ao planejamento urbano, por parte do Governo, e aliadas à ineficiência 
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administrativa, agravam os problemas ambientais urbanos.O crescimento do espaço 

urbano tende a continuar progressivamente, em rapidez e escala sem precedentes. 

Logo, é inevitável e urgente a aplicação de gestões ambientais urbanas que 

amenizem os impactos decorrentes, extraindo deles as vantagens e superando os 

impactos indesejáveis e negativos (GOMES, 1994). 

 

 

4.3 Fragilidade ambiental 

 

 

 As cidades configuram-se como o cenário do desenvolvimento e das 

atividades humanas sob o ambiente, tornando-se os locais onde ocorrem e são 

expressas as inter e as intrarrelações do homem com o ambiente, o seu domínio e a 

sua disposição sob o espaço. O ápice de tal processo demonstra-se na crescente e 

acelerada urbanização pela qual as cidades passam, transformando-se em locus de 

intensas transformações do ambiente (FRANCO, 2000). Como consequência disso, 

há graves impactos ambientais, representados e articulados no gradativo processo 

de ocupação e construção dos espaços em detrimento da redução e perda 

significativa dos ambientes naturais e da qualidade ambiental e ecológica dos 

sistemas (SANTOS, 2004). 

 De acordo com Rodrigues (1999, p. 146), o meio natural passou a ser produto 

de descaracterizações e mudanças moldadas para atenderem as mais imediatistas 

necessidades da urbanização.  

 

A cidade, como todos sabem, é uma das obras do homem que, 
apropriando-se da natureza a transforma de tal maneira que a faz 
“simbolicamente” desaparecer enquanto forma. Afinal, qual cidadão 
“comum” ao ver neste ambiente edificado pelo homem, através do trabalho, 
vê nos edifícios, no asfalto,nas avenidas que “enterraram” o rio, a natureza 
transformada, o recurso “natural”, o espaço? 

 

 Desse processo, conforme Souza (2004) e Franco (2000), provêm o cerne 

dos problemas ambientais e, indissociavelmente, as questões vinculadas à 

fragilidade ambiental, as quais modificam e deterioram as características físicas e 

geológicas dos elementos compositivos da paisagem e sujeitam as pessoas que 

vivem em tais lugares a uma serie de riscos. 
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 Com base nisso, surgiram inúmeros estudos sobre o que seria a fragilidade 

ambiental, sua definição e configuração. Através da análise das potencialidades e 

limitações naturais dos sistemas e das ligações entre os diferentes elementos 

geoambientais, buscou-se relacioná-los, caracterizá-los e determinar seus 

referenciais.  

 Atualmente, esses estudos vêm ganhando força em decorrência dos 

constantes acontecimentos que se veem nos mais diversos locais do mundo, 

geralmente levando a inúmeras perdas humanas e materiais. De acordo com 

Marandola e Hogan (2005), foi a partir de 1980 que os estudos deixaram de 

relacionar a fragilidade ambiental apenas aos aspectos e perigos naturais e 

passaram a vinculá-los a um complexo maior, do qual fazem parte componentes 

econômicos, técnicos, psicológicos e políticos. 

 Segundo Lavell (1994) e Coelho (2001) a condição humana de 

vulnerabilidade está intimamente vinculada ao seu processo histórico e à sua 

estrutura social, ambos marcados por alterações e dinâmicas do tempo-espaço geo-

biofísico, diante ao uso e ocupação do solo. 

 Carlos (2001, p. 57) aponta a organização e a dinâmica da cidade como: 

 

(...) espaço geográfico enquanto produto das relações entre a sociedade e a 
natureza (primeira, no estágio inicial). Não podemos dizer que o espaço 
geográfico existe com o surgimento do homem no planeta; ao contrário, o 
espaço geográfico só se constitui enquanto produto humano, logo social, na 
medida em que o homem tem condições de, através de seu processo de 
trabalho, transformar a natureza e produzir algo diverso dela. Essa 
dimensão histórica é fundamental para a compreensão da natureza da 
cidade. Ela é essencialmente algo não definitivo, pois as formas que a 
cidade assume ganham dinamismo ao longo do processo histórico. A 
cidade tem uma história. 

 

 Para Castro (1998), a fragilidade ambiental é conceituada como a 

insegurança a qual determinada comunidade está exposta à possibilidade  um 

desastre. É a probabilidade, definida por meio de estudos técnicos, de identificar, em 

determinada área, uma ameaça ou risco potencial de acidente. 

 Outros autores relacionam a vulnerabilidade ambiental ao grau de resiliência 

que o meio possui, ao resistir a determinados incidentes e reestruturar-se durante as 

mudanças, a fim de manter e exercer as mesmas atividades e identidade (TURNER 

et al., 2003).Isso implica capacidade de regenerar-se social, econômica e 
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ambientalmente, mostrando assim o seu nível de resistência, na medida em que o 

espaço se depara com riscos.  

 Pode-se dizer que a fragilidade ambiental está vinculada ao nível de 

suscetibilidade a que o sistema está sujeito diante da incidência de determinadas 

ações, danos ou situações de riscos. Essa fragilidade implica a quebra do equilíbrio 

e da estabilidade dos componentes do complexo, ocasionando instabilidade, 

afetando e sobrecarregando os limites da paisagem (SOUZA, 2004).  

 A desestabilização do sistema e seu grau de intensidade estão relacionados a 

processos naturais, isto é, à genética do ambiente e, principalmente, às ações 

antrópicas, suas interferências e seus usos. Segundo a Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL, 2002), para que um espaço seja vulnerável 

necessária a existência de três fatores: ocorrência de um fato negativo, 

incapacidade de responder a uma ameaça – seja pela ausência de defesa das 

pessoas ou ineficiência de auxílio externo – e falta de postura para moldar-se a 

situações materializadas de risco. Como exemplos mais emblemáticos de tais 

situações, destacam-se as erosões, as enchentes, os deslizamento de encostas e o 

assoreamento de cursos d’água.  

 Diante disso, Veyret (2007) considera o estudo e a qualificação da fragilidade 

ambinetal fator imprescindível para a qualidade e segunça dos sistemas, pois, à 

medida que se pode mensurá-las, é possível amenizar as catástrofes, aumentando, 

assim, a capacidade de resistência das populações diante dos riscos.  

 

 

4.3.1 Risco ambiental 

 

 

 O risco ambiental pode ser caracterizado como algo relacionado à incerteza, 

à exposição ao perigo, aos ônus materiais e econômicos e, sobretudo, aos riscos 

impostos pelas atividades humanas no meio ambiente, que afetam adversamente o 

próprio agente causador, o homem.As áreas de risco podem ser tratadas como um 

fenômeno ambiental, pois afetam o espaço físico, como também podem ser 

consideradas um fenômeno social, uma vez que é na sociedade que suas 

consequências se manifestam (DAGNINO; CARPI JUNIOR, 2007). 

 De acordo com Coelho (2001, p. 23):  
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(...) o Meio Ambiente é ativo e passivo. É ao mesmo tempo suporte 
geofísico, condicionado e condicionante de movimento, transformador da 
vida social. Ao ser modificado, torna-se condição para novas mudanças, 
modificando, assim a sociedade. 

 

 A conceituação de área de risco para o Ministério das Cidades (BRASIL, 

2007) está atrelada aos efeitos negativos, gerados por processos naturais e/ou 

induzidos pelo homem, que determinadas áreas estão passíveis sofrer. Como 

desfecho, há prejuízos à segurança física e perdas materiais e patrimoniais que 

fazem como principais vítimas os complexos habitacionais de baixa renda, os quais 

se caracterizam pela precariedade e ausência de qualquer estrutura.  

 Além disso, alguns autores pontuam a diferença entre risco e impacto 

ambiental. Segundo Brilhante (2000), ambos os eventos estão interligados um ao 

outro, mas a diferença de um para o outro está no resultado. O risco ambiental diz 

respeito a consequências negativas e está constantemente propenso a algum 

acontecimento, enquanto que o impacto ambiental, pode ser tanto negativo quanto 

positivo e não necessariamente atrelado à probabilidade de algum evento.  

 Zuquette (1994 apud SANTOS, 2006, p. 44), assinala que “o risco é o 

resultado entre o evento e a vulnerabilidade dos elementos sob o risco... e que 

corresponde à sua predisposição em ser afetado ou estar susceptível a sofrer 

perdas (danos)”.  

 Nesse contexto, percebe-se que a dinâmica das cidades e sua crescente 

urbanização, que leva à incessante busca por territórios a ocupar e a necessidade 

de suprir a carência por habitação, acaba sobrecarregando a capacidade natural do 

meio ambiente, levando-o a um colapso. A natureza, fonte de riquezas e substrato 

vital para o ser humano, acaba por se tornar um problema em virtude dos atos 

desmedidos, sem planejamento e desrespeitosos aos limites naturais.  

 Seguindo essa linha de raciocínio, Farah (2003, p. 45) afirma:  

 

As ações humanas sobre as encostas, seja para a agricultura e para a 
pecuária, sejam para a mineração, seja ainda para a ocupação urbana, 
alterando as características originais dos terrenos, podem potencializar 
instabilizações. Dentre estas ações (denominadas antrópicas), tendem a 
apresentar grande impacto – e muitas vezes riscos mais pronunciados, pela 
presença mais intensa de seres humanos – as impostas pela ocupação 
urbana. 
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 Através das ações antrópicas, sem o adequado planejamento, o espaço é 

remodelado de acordo com as necessidades da população, provocando as mais 

variadas desestabilidades geoambientais, oriundas de ações como remoção 

indevida de vegetação e cortes em encostas e barrancos (MASCARÓ, 2003). Assim, 

em um efeito acumulativo e simultâneo, o espaço depara-se com uma série de 

riscos das mais diversas origens. 

 

 

4.3.2 Tipos de riscos ambientais 

 

 

 Como forma de retorno às ações humanas sob o meio, a natureza manifesta-

se de forma drástica e severa. Acontecimentos catastróficos e situações de risco 

tornaram-se cenas frequentes na atualidade, ocasionando, nas áreas urbanizadas, 

grandes estragos e muitas vítimas. Esses desastres apresentam-se de diversas 

formas, em virtude da maneira como estão dispostos. Sendo assim, serão 

relacionados abaixo os principais eventos e espécies de riscos ambientais, aos 

quais os espaços urbanos podem estar sujeitos e que são de fundamental 

relevância para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

4.3.2.1 Movimentos de massa 

 

 

 O movimento de massas caracteriza-se por ser um processo mecânico de 

desprendimento, desagregação, transporte, arraste e deposição de detritos do solo e 

rochas com diminuição da profundidade do perfil do solo (LEPSCH, 1983). Sua 

ocorrência dá-se pela alteração do sistema causada por circunstâncias naturais 

relacionadas à geologia, ao solo, à vegetação,ao relevo e ao clima. A ação do 

homem também é um dos fatores que pode causar tal alteração, sendo, o homem, 

atualmente, o principal agente degradador do meio ambiente através do uso 

indevido dos recursos naturais, da poluição da água, do assoreamento dos rios e da 
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devastação de mata, ou, de maneira mais geral, pela aceleração do processo de 

urbanização. 

 A cidade é o palco das maiores interferências e consequências devido à 

impermeabilização do solo, aliada à frequência de chuvas, à abertura de sistemas 

viários, à ampliação de calçamentos e à retirada de vegetação, que criam sulcos, 

ravinas, voçorocas e excesso de água escoado em vertentes, aumentando 

significativamente a fragilidade superficial e a instabilidade da terra. Além disso, 

contribuem para os processos erosivos os cortes e aterros para implantação de 

moradias, associados à declividades e à natureza desfavorável dos solos para 

ocupação (GUERRA; CUNHA, 2003).  

 

(...) Um grande problema presente em áreas de assentamentos precários 
urbanos é a implantação de obras que provocam a obstrução da drenagem 
natural, levando a saturação do solo e à redução de sua resistência, 
problema que é agravado pelo lançamento de detritos e lixo e pela ação das 
chuvas de verão (BRASIL, 2004, p. 40-41). 

 

 Sendo assim, os atos da população urbana são os mais significativos e 

danosos à dinâmica natural da paisagem, afetando negativamente os processos, as 

formas e a evolução das encostas. Configura-se como principal agente dos 

problemas ambientais a urbanização desprovida de qualquer planejamento, em que 

ocorre uma ocupação caótica e desgovernada dos espaços, independentemente das 

condições do mesmo (ALMEIDA FILHO, 1999). 

 Palu Junior e Longo (2010) afirmam que os acidentes relacionados a 

movimentos de massa estão atrelados, principalmente, à ocupação inadequada das 

encostas e à falta de infraestrutura destas, tendo como resultado frequente a 

destruição de prédios e ruas, bem como mortes humanas, geralmente de indivíduos 

pertencentes às classes mais pobres da sociedade. 

 Hétu (2003 apud SANTOS, 2006, p. 47) pontua: 

 

Na maioria dos casos quando um agente natural atinge uma casa ou uma 
rodovia, trata-se de um problema de localização a causa primeira da 
catástrofe e não a fatalidade: as pessoas e/ou a infraestrutura se 
encontravam em local e momento inadequado. Portanto, e 
fundamentalmente, é a nossa capacidade de gerenciar bem o espaço que é 
questionada. 
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 A seguir são demonstradas algumas imagens simulando as fatalidades 

ocasionadas pelas más ações do homem sob o meio ambiente e de que forma elas 

podem ocorrer. As figuras 2 e 3 ilustram o fenômeno relativo à instabilidade das 

encostas em virtude da exposição do solo sem vegetação, aliado à incidência de 

chuvas e ao escoamento acelerado das águas, acarretando em trincas e fissuras. 

Por conseguinte, o solo apresenta baixa resistência e, inevitavelmente, sofre 

rupturas nos cortes e aterros.   

 

 

 

Figura 2 - Instabilidade de encostas por cortes e aterros. 

Fonte: GOMES (2008, p. 30) 

 

 

 

Figura 3 - Instabilidade de encostas por cortes e aterros. 

Fonte: <http://www.ige.unicamp.br/site/aulas/117/ch12-movimentos%20de%20massa.pdf:>. Acesso 
em: fevereiro de 2012. 



34 

 

 Destaca-se, também, a ocorrência de chuvas, que podem ser fator 

determinante na desfragmentação de massas, e que é agravada pelo acumulo de 

lixo, o que acaba sobrecarregando as encostas e ocasionando os escorregamentos, 

conforme ilustrado na figura 4. 

 

 

 

Figura 4 - Instabilidade de encostas devido ao lançamento de lixo. 

Fonte: GOMES (2008, p. 30). 

 

 

 A figura 5 mostra como aterros e cortes muito acentuados nas encostas, com 

inclinação excessiva, desestabilizam a estrutura e a resistência do solo, podendo 

provocar escorregamentos.  
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Figura 5 - Instabilidade de encostas devido à inclinação excessiva de cortes. 

Fonte: GOMES (2008, p. 30) 

 

 

 O movimento de massas, juntamente com o evento de chuvas, está entre os 

principais agentes de desastres ambientais no Brasil. Juntos, responsáveis por 

perdas econômicas e danos à saúde pública, além de ocasionarem o maior número 

de vítimas fatais (CARVALHO; GALVÃO, 2006). 

 Além disso, conforme Corrêa (1999), cabe ressaltar que os acidentes 

ambientais criam um cenário de destruição com alterações e perda funcional, 

estética e estrutural significativas da paisagem. É um processo cíclico e acumulativo, 

pois acaba reduzindo as áreas cobertas de vegetação, degradando e 

desconfigurando a geomorfologia natural do solo, tornando-a ainda mais frágil, posto 

que afeta sua estrutura e dinâmica. Dessa forma, os locais já afetados estão mais 

expostos e sujeitos à processos erosivos, nos quais haverá mais facilidade de 

reincidência e maior força. 

 Nesse sentido, há inúmeros estudos que categorizam os diversos tipos de 

movimentos de massa (AUGUSTO FILHO; VIRGILI, 1998). Os tipos são 

diferenciados por meio de critérios que consideram aspectos como a natureza, a 

textura, a estrutura, a geometria do material e o modo de deformação do mesmo, a 

quantidade de água, a velocidade e o mecanismo do movimento. Assim sendo, para 

o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se a terminologia adotada pelo Grupo 

Internacional do Inventário Mundial de Deslizamentos, dos brasileiros Christofoletti 
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(1979), Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) (1991), Augusto Filho (1992) e 

Fernandes e Amaral (1998), que classificam os processos de instabilidade em:  

a) Escorregamentos (Slides): Escorregamentos são deslocamentos finitos que 

ocorrem da parte montante para a jusante de uma superfície de deslizamento 

definida, preexistente ou de neoformação. Conforme o IPT (1991, apud OLIVEIRA, 

2004): 

 

Os escorregamentos são processos marcantes na evolução das encostas, 
caracterizando-se por movimentos rápidos, limites laterais e profundidade 
bem definidos (superfície de ruptura). Os escorregamentos podem 
movimentar solo, solo e rocha ou apenas rocha. A geometria destes 
movimentos pode ser circular, planar ou em cunha, em função da existência 
ou não de estruturas ou planos de fraqueza nos matérias movimentados, 
que condicionem a formação das superfícies de ruptura. Um tipo de 
escorregamento comum em encostas ocupadas é o escorregamento 
induzido, ou seja, aquele cuja deflagração é potencializada pela ação 
antrópica e que, muitas vezes, mobiliza materiais produzidos pela própria 
ocupação (aterro, entulho, lixo etc). Os escorregamentos podem ocorrer 
isoladamente no tempo e no espaço (escorregamentos esparsos), ou 
simultaneamente (escorregamentos generalizados), afetando áreas 
consideráveis das encostas (IPT, 1991 apud OLIVEIRA, 2004, p 17-18). 

 

 A figura 6 ilustra os tipos de geometria possíveis para os escorregamentos: 

 

 

 

Figura 6 - Tipos de escorregamento. 

Fonte: adaptado de <http://ageoesta.blogspot.com/>. Acesso em: fevereiro de 2012. 

 

 

b) Quedas (Falls): Os movimentos de queda são muito rápidos (da ordem de m/s) e 

envolvem blocos e/ou fragmentos de rochas em movimento de queda livre (Figura 

7). 
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Figura 7 - Exemplo de quedas (falls). 

Fonte:<http://www.ige.unicamp.br/site/aulas/117/ch12-movimentos%20de%20massa.pdf:>. Acesso 
em: fevereiro de 2012. 

 

 

c) Rastejos (Creep): Esse movimento está representado pela figura 8. Segundo IPT 

(apud OLIVEIRA, 2004, p. 17-18): 

 

Os rastejos são movimentos lentos, cujo deslocamento resultante ao longo 
do tempo é mínimo (poucos centímetros por ano), podendo ser contínuos 
ou pulsantes, estando associado a alterações climáticas sazonais 
(umedecimento e secagem). Este processo não apresenta superfície de 
ruptura bem definida (plano de movimentação), ou seja, os limites entre a 
massa em movimentação e o terreno estável são trancisionais. 

 

 

 

Figura 8 - Exemplo de rastejo (creep). 

Fonte: <http://ageoesta.blogspot.com>/. Acesso em:fevereiro de 2012. 
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d) Corridas (Flows): Caracterizam-se pela afluência de grande quantidade de 

material ao longo de drenagens.Há formação de lama originária da mistura de água 

com argila e/ou da mobilização de rochas e detritos, seguindo em fluxo para as 

partes mais baixas. Com movimentos semelhantes a avalanches, tem alto poder 

destrutivo, pois adquirem alta velocidade e grande abrangência de ação (GUERRA, 

1996) (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9 - Exempo de corrida (flows). 

Fonte: 
<http://xa.yimg.com/kq/groups/24793691/1120072544/name/AulaMovMassa_Geomorfologia_com

 pactada_2009.pdf>. Acesso em: fevereiro de 2012. 

 

 

4.3.2.2 Dinâmica fluvial 

 

 

 O movimento de águas configura-se como um processo natural ao longo da 

hidrografia do meio ambiente. Porém sua disposição no ambiente pode entrar em 

desequilíbrio quando há excesso de chuvas, tornando-se um fenômeno danoso ao 

ambiente, à integridade da sociedade e com ônus significativos, pois eleva os limites 

naturais dos cursos d’-água, atingindo áreas adjacentes. É um processo que está 

associado à incapacidade do canal escoar normalmente o seu fluxo, acarretando 

incremento da vazão (GOES, 1994). 

 Os processos de cheias dos rios ganham proporções maiores e mais 

agravantes em virtude dos humanos, uma vez que esses ocupam áreas ribeirinhas, 
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construindo suas casas e demais prédios, e levando à impermeabilização do solo 

decorrente das calçadas e ruas, as quais diminuem as superfícies de infiltração da 

água e ocasionam o escoamento para o leito dos rios, que têm seu ciclo hidrológico 

sobrecarregado. De acordo com Macedoet al. (2004), esses transbordamentos 

correspondem a 60% dos desastres naturais no Brasil.   

 Para Christofoletti: 

 

(...) a ampliação das áreas urbanizadas, devido à construção de áreas 
impermeabilizadas, repercute na capacidade de infiltração das águas no 
solo, favorecendo o escoamento superficial, a concentração das enxurradas 
e a ocorrência de ondas de cheia (1999, apud SANTOS, 2006, p. 75).  

 

 De acordo com Santos (2006), as planícies tornam-se a válvula de escape do 

acúmulo de águas, e as várzeas, na toponímia popular do Brasil, constituem a forma 

mais comum de sedimentação fluvial, encontrada nos rios de todas as grandezas e 

configuram-se em áreas inundadas, convertidas em leito do rio.   

 Nessas circunstâncias, seguem-se algumas nomenclaturas desenvolvidas por 

autores para caracterizar magnitude, abrangência e evolução dos transbordos de 

água dos seus leitos hídricos, visto que, no senso comum, enchentes, inundações e 

alagamentos são tratados como sinônimos.  

 Kobiyama et al. (2006) refere-se à inundação como o aumento do nível do rio 

além da sua normalidade e com consequente vazão de água sobre locais próximos. 

Já a enchente é o acúmulo de água do rio, porém, sem o extravasamento para 

áreas adjacentes.  

 Seguindo essa linha,Veyret (2007) diferencia os dois fenômenos de acordo 

com o leito do rio, ou seja, quando a água atinge o nível do leito menor tem-se 

enchente, quando ocorre o transbordamento e espalhamento da água para o leito 

maior, ocorre a inundação. No referido caso, o leito maior configura-se como a área 

marginal que recebe esporadicamente o excesso de água em decorrência da 

incapacidade de vazão do rio. Além disso, Cerri (1999) categoriza outro nível, ao 

qual chama de alagamento. Esse processo decorre da insuficiência de drenagem 

das águas das chuvas devido à topografia circunstancialmente amena, à carência 

e/ou à falta de sistemas de captação pluviais. 

 O quadro 3, abaixo, explicita as diferenças entre os fenômenos. 
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Quadro 3 - Formas de ocorrência do fenômeno. 

Fonte: adaptado de Brasil - Ministério das Cidades/ Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2007). 

 

 

 A figura 10 ilustra as diferenças entre os processos. 

 

 

 

Figura 10 - Simulação das formas da dinâmica fluvial. 

Fonte: Brasil (2007) - Ministério das Cidades/Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). 

 

 

4.3.3 Condicionantes ambientais 

 

 

 O conhecimento dos componentes ambientais que formam o meio é 

importante no entendimento da dinâmica das paisagens. Por meio das 
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características dos aspectos físicos e biológicos, das inter e intra-relações é possível 

avaliar e explicar os processos naturais. Dada a interação do homem, responsável 

por alterações na ecodinâmica da paisagem, com o ambiente, é possível, aliando o 

conhecimento dos componentes climáticos, geomorfológicos, pedológicos e 

hidrológicos, traçar um planejamento urbano das áreas, visando controlar e orientar 

as ocupações humanas, proteger e conservar o ambiente. Tal planejamento seria 

um meio de gestão ambiental urbana, uma vez que se teria conhecimento dos 

diferentes elementos e agentes da paisagem e do modo como ambos interagem e, 

assim, seria prever determinadas reações (SERAFIM, 1998). 

 Dessa forma, cabe elencar e explicar os principais componentes do meio 

natural e como eles agem e influenciam as situações de perigo e fragilidade 

ambiental. Especialmente sobre as áreas urbanas, onde o meio físico é o 

componente ambiental que, mesmo alterado em suas características e processos 

originais, persiste interagindo e condicionando grande parte dos problemas do 

ambiente construído (PRANDINI, 1982 apud MOTA, 2003).  

 

 

4.3.3.1 Chuva 

 

 

 A chuva é um dos fatores climáticos que interfere na paisagem e a modifica. 

Ocorre maior incidência de precipitação pluvial nos espaços urbanos, visto que são 

espaços com intensa radiação solar em virtude das intensas massas construtivas, 

de elevadas temperaturas decorrentes da pavimentação e de ausência de 

vegetação suficiente, fatores que aumentam os núcleos de condensação. Como já 

mencionado ao abordar a fragilidade ambiental, a chuva acarreta sérios problemas 

ambientais, ocasionando o aumento das forças solicitantes e, consequentemente, o 

cisalhamento dos solos (CHRISTOFOLETTI,1999). 

 

 

4.3.3.2 Geomorfologia 
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 As características da forma do relevo estão entre os principais itens de 

identificação das fragilidades, potencialidades naturais e avaliações das ocupações 

e dos usos antrópicos sob o meio. Através da sua análise, Ross (1990) afirma que 

de acordo com a conformação do terreno é possível identificar qual a textura e a 

composição do solo, e premeditar as formas e a força com que podem ocorrer os 

processos erosivos. Esses processos estão relacionados diretamente com a 

declividade e o comprimento das vertentes dos terrenos, isto é, em uma relação de 

proporcionalidade na qual quanto maior a declividade e o comprimento de rampa 

maior a velocidade e o volume de escoamento superficial (runoff)e a energia cinética 

que se gera maior incidência de processos erosivos. Os processos erosivos  

também são relacionados à topografia do terreno em formas côncavas (hollows), as 

quais se configuram em áreas de convergência dos fluxos de água que ocasionam a 

saturação do solo. 

 

 

4.3.3.3 Pedologia 

 

 

 Com grande influência nos movimentos de massa, as características do solo 

são de fundamental importância nos estudos relacionados à fragilidade ambiental. 

Os fatores responsáveis pela resistência do solo são sua textura, estrutura, 

permeabilidade, composição, coesão entre as partículas e espessura dos 

horizontes.  

 Bertoni e Lombardi Neto (2010, p. 153) afirmam:  

 

A textura, ou seja, o tamanho das partículas, influi na capacidade de 
infiltração e absorção d’àgua da chuva, interferindo no potencial de 
enxurradas no solo, e também na maior ou menor coesão entre as 
partículas.  A estrutura, ou seja, o modo como se arranjam as partículas do 
solo, influi na capacidade de infiltração e absorção da água da chuva, e na 
capacidade de arraste de partículas do solo. Espessura. Solos rasos 
permitem rápida saturação dos horizontes superficiais, permitindo o 
desenvolvimento de enxurradas e, consequentemente, maior incidência de 
erosões.  
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 O aspecto maturidade também interfere na dinâmica do solo. De acordo com 

Crepani et al. (.(2002), a suscetibilidade à erosão é maior em solos jovens e pouco 

desenvolvidos. Em contrapartida, solos maduros e circunstancialmente 

desenvolvidos apresentam maior estabilidade e resistência.  

 Além disso, os solos urbanos caracterizam-se por ter suas propriedades 

alteradas em decorrência do manejo dos solos, do depósito de materiais de 

construções e da remoção dos horizontes, passando, então, a serem irregulares e 

descontínuos, o que diminui sua resistência (GLASSON; DALMOLIN, 2005). 

 

 

4.3.3.4 Vegetação 

 

 

 A vegetação é fator determinante na proteção e na conservação do meio 

ambiente, pois funciona como uma espécie de termômetro da qualidade ambiental 

que permite distinguir as condições do meio e as influências do homem sob o 

mesmo (PALMEIRA; CREPANI; MEDEIROS, 2005). A vegetação é peça chave na 

proteção natural do solo, uma vez que age diretamente nas taxas de escoamento 

superficial e nos processos erosivos.  

 As folhas das copas das árvores amenizam os impactos das gotas de chuva 

sob o solo e, assim, diminuem a desagregação do mesmo. Além disso, através das 

raízes das árvores forma-se uma espécie de malha responsável pela estruturação 

do solo, a qual evita perdas e faz com que ocorra um lento processo de infiltração e 

abastecimento dos lençóis subterrâneos. A matéria orgânica produzida e depositada 

na superfície do solo, denominada serapilheira, também é importante, pois provoca 

a retenção da água, que é, então, evapotranspirada.  

 Conforme Corrêa (2001), estipula-se que haja uma perda de dois bilhões de 

toneladas de solo por ano, tanto de áreas agrícolas como de áreas urbanas. Nas 

cidades, o problema influi em diversos fatores, pois com a impermeabilização do 

solo, há um escoamento superficial com maior intensidade e velocidade, o qual 

ocasiona a erosão e leva, sobretudo, ao assoreamento e à contaminação dos rios. 

Outro fator importante é o aumento significativo da temperatura e a diminuição da 

evapotranspiração, o que torna as cidades verdadeiras bolhas de calor.  
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 A figura 11 simula a relação da impermeabilização, do escoamento e da 

evapotranspiração.  

 

 

 

Figura 11 - Relação entre a superfície impermeável e o escoamento superficial. 

Fonte: FISRWG (1998) apud ARAUJO; ALMEIDA; GUERRA (2005). 

 

 

4.3.4 Definição dos níveis de estabilidade ambiental 

 

 

 O meio ambiente, definido como um complexo de inúmeros componentes, é 

um sistema com cíclicas e intrínsecas trocas de matéria e energia entre o próprio 

espaço e com o ser humano. Analisando os fatores físicos e a interferências do 

homem sobre a paisagem, é possível determinar se o sistema em questão está em 

equilíbrio ou não. Tricart (1977) foi o preconizador dos estudos relacionados ao 

estado de equilíbrio ambiental, desenvolvendo teorias vinculadas à ecodinâmica da 

paisagem, e definindo a estabilidade ambiental pelo grau e nível de sensibilidade 

com que o meio reage a mudanças quando sofre uma ação. Através da proposição 

de uma classificação do ambiente em unidades de paisagem, em que são 

consideradas a dinâmica, a forma e a velocidade dos processos, a análise do 
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sistema morfogenético (condições climáticas) e a amplitude das interferências do 

homem, define-se o grau de consonância e estabilidade do espaço.  

 Sendo assim, Tricart (1977) definiu três níveis de equilíbrio dinâmico de 

acordo com as inferências da dinâmica, da morfogênese e da pedogênese. Quando 

determinada situação tende à pedogênese (predominância da estrutura do solo), 

tem-se um ambiente ecodinamicamente estável. Do contrário, quando o ambiente 

tende à morfogênese (predominância das características do relevo), verifica-se a 

instabilidade. Em casos em que ambas as situações podem ocorrer, tem-se uma 

relação de transição denominada intergrades. 

 Baseado na proposta de Tricart, Souza (1988) define o meio ambiente de 

acordo com seu grau de conservação e conforme o nível de uso e ocupação da 

terra: baixo, moderado ou altamente suscetível e vulnerável ambientalmente. O 

quadro 4 apresenta essa classificação.  

 Ross (1994) é outro autor que, à luz de Tricart, desenvolveu estudos e 

metodologias para mensurar a capacidade ambiental. Para o autor, a natureza 

apresenta uma funcionalidade intimamente ligada com seus integrantes físicos e 

bióticos, os quais apresentam uma dinâmica de equilíbrio. Segundo Kawakubo et al. 

(2005, p. 2203): 

 

De acordo com Ross (1994), dentro desta concepção ecológica o ambiente 
é analisado sob o prisma da Teoria do Sistema que parte do pressuposto  

que na natureza as trocas de energia e matéria se processam através de 
relações em equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio, entretanto, é 
freqüentemente alterado pelas intervenções humanas, gerando estados de 
desequilíbrios temporários ou até permanentes. 

 

 Dessa forma, Ross (1994) propõe a classificação das unidades ecodinâmicas 

de acordo com a forma e a intensidade das ações do homem sobre o espaço, suas 

limitações e seu estado de conservação conforme (Quadro 5). 
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Quadro 4 - Níveis de estabilidade ambiental. 

Fonte: Tricart (1977) adaptado de Souza (2000). 
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Quadro 5 - Unidades ecodinâmicas. 

Fonte: adaptado de Ross (1990).  

 

 

 As análises desenvolvidas pelos autores acima mencionados são importantes 

ferramentas para a determinação da fragilidade ambiental. Por meio de uma 

metodologia em que as variáveis são trabalhadas de forma integrada, tem-se como 

produto informações que identificam e caracterizam áreas vulneráveis e seus 

diferentes níveis de vulnerabilidade. Considerando que o ser humano vivem em um  

meio ambiente modificado de acordo com as necessidades imediatistas do homem, 

Santos (2004) defende que o espaço está cada vez mais instrumentalizado, 

tecnificado e moldado ao desenho urbano, sendo que deveria ocorrer o processo 

inverso, ou seja, o crescimento das cidades deveria adaptar-se às condições 

naturais. Como isso não ocorre, o resultado são cenários de catástrofes em que o 

maior prejudicado é o próprio ser humano. 

 Assim, a realização de estudo da paisagem por meio das metodologias 

adotadas por Ross (1994), Souza (2004), Palmeira et al. (2005) e Tricart (1977), na 

qual o meio é gerido por um Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) apresenta 

subsídios para a elaboração e determinação estratégica da gestão territorial. 



48 

 

 Conforme Santos (2006, p. 29), “através de uma análise qualitativa dessas 

categorias pode-se indicar a tendência da evolução dos geoambientes, permitindo 

assim cenarizar tendências futuras”. 

 

 

4.4 Planejamento ambiental 

 

 

 O planejamento ambiental vem progressivamente ganhando mais espaço nas 

agendas e políticas públicas, visto que busca a planificação de ações quanto ao uso, 

à recuperação, ao controle, à conservação e à proteção do ambiente, configurando-

se como uma ferramenta de gestão, seja de uma unidade de conservação (reserva 

ou parque), seja de uma cidade ou região. Tal planejamento apresenta-se como um 

mecanismo cuja missão é organizar o espaço geográfico perturbador e caótico das 

cidades, resultante das ações e medidas tomadas pelos seus usuários, agindo como 

um recurso minimizador dos impactos negativos sobre o ambiente e potencializador 

e maximizador dos impactos positivos. 

 Nesse sentido, o planejamento ambiental é um instrumento mediador dos 

agentes atuantes, isto é, visa conciliar a dinâmica entre o homem e o ambiente de 

maneira harmoniosa e sustentável. Através de confrontos e avaliações, o 

planejamento potencializa a disposição de soluções e melhores possibilidades de 

gerenciamento de conflitos de ordem econômica, social, política, cultural e natural, 

buscando a promoção do uso e a ocupação das terras de maneira adequada em 

relação à preservação e conservação dos recursos naturais das áreas (FRANCO, 

2000). 

 Para Franco (2001, p. 34) o planejamento ambiental é “todo esforço da 

civilização na direção da preservação e conservação dos recursos ambientais de um 

território, com vista a sua própria sobrevivência”.Segundo Santos (2004, p. 6), “o 

planejamento ambiental é entendido como o planejamento de uma região visando 

integrar informações, diagnosticar o ambiente, prever ações e normatizar seu uso 

através de uma linha ética de desenvolvimento”.  

 Assim, o planejamento deve ser encarado como um processo que permite dar 

racionalidade às ações, buscando, sempre que possível, ordenar os conflitos para, 
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com isso, diminuir as desigualdades socioeconômicas e os impactos ambientais 

(CABRAL, 2011). Por essa razão, deve ser constantemente revisto em função das 

dinâmicas naturais e sociais. O planejamento ambiental constitui-se como uma 

ferramenta institucional e processual que permite ordenar o território nas escalas: 

micro, meso e macro. 

 Para Gameiro (2008, p. 61-62): 

 
As ações contidas no planejamento ambiental devem levar em 
consideração, não somente as questões locais, como também as regionais, 
pois, por sua característica ecossistêmica costumam ultrapassar os limites 
políticos municipais, estaduais, e até mesmo, nacionais. Sendo assim, o 
planejamento ambiental pode ser compreendido como o planejamento das 
ações antrópicas no território, considerando a capacidade de sustentação 
dos ecossistemas local e regional, observando os fatores de equilíbrio em 
várias escalas, desde locais até planetárias, que favoreçam a melhoria da 
qualidade de vida de sua própria espécie. 

 

 Cabe pontuar que um planejamento ambiental consiste em estratégias e 

metodologias sistêmicas que necessitam estar em constante renovação e 

aperfeiçoamento, uma vez que o espaço caracteriza-se por uma atividade cíclica 

que está constantemente em mudança. Isso implica a contemporaneidade do 

processo de planejamento, que deve regrar as ações presentes com vistas a 

perspectivas para o futuro buscando a perpetuação da vida das cidades (MOURA, 

2009). 

 Sendo assim, o planejamento ambiental deve visar à ordenação do espaço 

físico e a provisão dos elementos relativos às necessidades humanas, de modo a 

garantir um meio ambiente que seja conservado e propicie uma boa qualidade de 

vida a seus habitantes, atuais e futuros. 

 

 

4.4.1  A gestão ambiental urbana no Brasil 

 

 

 No cenário brasileiro, a questão do planejamento ambiental tem seus 

precedentes relativamente recentes. Santos (2004) apresenta os problemas 

acarretados pela falta de políticas de planejamento ambiental vigentes no país, 

principalmente na década de 50, quando o país incorporou o espírito 

desenvolvimentista, e nas décadas de 60 e 70, quando se priorizou a 
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industrialização da nação. O desenvolvimento a qualquer custo teve, como principal 

impacto, a pobreza e, concomitantemente, a geração de poluentes, o 

depauperamento dos recursos naturais e, consequentemente, a fragilidade 

ambiental.  Essa situação foi agravada pelo desinteresse dos órgãos 

governamentais quanto à a preservação do meio.  

 Diante disso, surgiu um planejamento ambiental no país a partir da década de 

80, com a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA e do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) (CONAMA) pela Lei de Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA). Essa lei surgiu com destaque devido à exigência de Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para ações e projetos com 

grandes impactos ambientais e a inclusão de um capítulo sobre o meio ambiente na 

Constituição de 1988. A partir daí, surgiram instrumentos para controlar a expansão 

urbana e a ocupação desordenada do solo, geradores de conflitos entre ambientes 

construídos, áreas devastadas e cultivadas com o meio ambiente natural. Conflitos 

esses que são responsáveis por grande parte da redução das áreas de valor 

ecológico e beleza paisagística (LOSSARDO, 2010).  

 Implantou-se, então, a Política Nacional de Meio Ambiente, “carta de 

intenções” em relação à conservação do meio e à criação de Secretarias do Meio 

Ambiente, com diretrizes de avaliação de impactos, planejamentos, gerenciamentos 

e zoneamentos ambientais, empregando para tais unidades de planejamento 

ambiental como base para o ordenamento territorial. Através da adoção do 

zoneamento ambiental e da compartimentação do espaço por afinidade de 

características ecossistêmicas e/ou geomorfológicas, lançaram-se as premissas 

para a gestão ambiental, a regulamentação do uso do solo, a determinação de áreas 

de proteção ambiental e as ações de manejo (CABRAL, 2005).  

 Dessa forma, a administração pública iniciava e formalizava seu papel 

controlador e gerenciador, desempenhando suas funções pertinentes. Ou seja, 

embora houvesse algumas lacunas na administração pública, estavam lançadas as 

intenções de promover um planejamento ambiental visando diagnosticar o ambiente 

e normatizar seu uso.  

 Não obstante, foi na realização da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) que as questões ambientais ganharam 

definitivamente o cenário dos debates e discussões no país, pautadas na 

sustentabilidade como geradora do equilíbrio entre homem e meio ambiente e 
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responsável pela qualidade de vida através da preservação e da conservação dos 

recursos naturais (SANTOS, 2004). 

 No ano de 2001, o governo criou o Estatuto da Cidade, que, dois anos depois, 

com a criação do Ministério das Cidades, estabeleceu novos parâmetros e diretrizes 

na política urbana brasileira. O Estatuto configurou-se como um órgão de subsídio 

aos municípios, pois, a partir de então, os municípios passaram a ter orientações 

para executarem processos de planejamento e gestão urbana (BASTOS, 2006).  

 De acordo com Umbelino (2006), o Estatuto da Cidade tem como objetivo 

efetivar a reforma urbana e minar a especulação imobiliária, ordenar e gerar a 

organização do uso e da ocupação do solo urbano, bem como embasar a gestão 

democrática da cidade. O Estatuto representa um dos principais mecanismos da 

gestão ambiental no meio urbano.  

 A sustentabilidade é o termo que norteia as diretrizes gerais do Estatuto da 

Cidade e busca garantir a ponderação do coletivo, permitindo acesso da população 

à moradia, ao saneamento básico, à infraestrutura urbana, à mobilidade urbana, 

respeitando e promovendo o equilíbrio ambiental. Além disso, o Estatuto visa 

estabelecer a fiscalização e o ordenamento de áreas sujeitas ou não à ocupação e a 

adequabilidade de usos dessas áreas, evitando, assim, a deterioração dos espaços 

urbanos, a poluição e a degradação do meio ambiente. 

 Sobretudo, o zoneamento urbano utilizado nas questões com finalidades 

ambientais ganha cada vez mais espaço no planejamento da cidade, sendo de 

grande valia na determinação de zonas com interesses ecológicos e paisagísticos, 

merecedores de preservação e recuperação, visto que constituem importantes 

cenários naturais e áreas verdes na gleba urbana, configurando-se nas áreas de 

proteção ambiental (BRASIL, 2011). 

 

 

4.4.2 Plano Diretor 

 

 

 Entre os instrumentos de gestão e reforma urbana condicionados pelo 

Estatuto da Cidade, tem-se, como principal ferramenta, a elaboração do Plano 

Diretor, o qual representa a compreensão técnica da cidade. Configura-se em um 

processo de reconhecimento e discussões dos problemas, das potencialidades, das 
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fragilidades e dos conflitos no espaço sob a ótica de uma equipe multidisciplinar, que 

objetiva recolher conclusões sob o ponto de vista dos mais diversos segmentos. 

Entende-se, assim, o Plano Diretor como o responsável pela disciplinariedade de 

ações na tomada de decisões (BRASIL, 2011). 

 Conforme Umbelino (2006, p. 52):), o:  

 

(...) Plano Diretor, por ser o instrumento básico da política urbana municipal, 
conforme o artigo 40 do Estatuto da Cidade, configura-se também como o 
instrumento fundamental da política ambiental urbana. Além disso, a 
implementação dos instrumentos de gestão urbana previstos no Estatuto da 
Cidade depende, direta ou indiretamente, do Plano Diretor.  

 

 O Plano Diretor é responsável pela definição e caracterização das diferentes 

áreas que compõem o município e por quais são as medidas a serem tomadas e as 

e implicações das mesmas conforme o diagnóstico promovido. Esse plano tem por 

função garantir o cumprimento da propriedade urbana, da implantação de políticas 

de desenvolvimento e de expansão urbana, da normatização do uso, da ocupação 

das macrozonas e da determinação dos seus índices urbanísticos (LIMA, 2009). 

 Cabe pontuar que, de acordo com a área de interesse desta pesquisa, o 

desenvolvimento de um planejamento ambiental configurado em um plano diretor, é 

fundamental na garantia da segurança pública. Em decorrência da crescente 

incidência de desastres ambientais, a realização de estudos relativos à fragilidade 

ambiental, com identificação de áreas potenciais e suas constatações em um plano 

diretor ganham cada vez mais espaço na gestão pública dos municípios (SILVA; 

TRAVASSOS, 2008).  

 Por meio do uso de zoneamentos, importantíssimo mecanismo constituidor de 

um plano diretor, é possível desenvolver mapas de fragilidade ambiental, os quais 

sintetizam as características dos meios e definem a sua capacidade ou não de uso e 

ocupação, bem como a sua intensidade e distribuição espacial (SANTOS et al., 

2010). 

 Entretanto, sabe-se que a promoção de um planejamento urbano via Plano 

Diretor é um dos grandes desafios dos municípios. Nas circunstâncias atuais, em 

que as cidades passam por um crescimento econômico expressivo e por uma 

expansão territorial acelerada, é importante tomar as decisões e medidas acertadas, 

de modo a reestruturar o espaço urbano e garantir a integridade dos bens naturais 
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do meio ambiente, assegurando, além disso, a integridade e a qualidade de vida dos 

cidadãos.  

 

 

4.4.3 Sistema de Informações Geográficas e o uso de geoprocessamento 

 

 

 Nos dias de hoje, a gestão e o planejamento urbano de um município fazem 

uso de mecanismos tecnológicos para adquirir informações de âmbito social, 

econômico e físico, para  auxílio nas tomadas de decisões e ações de um município. 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG), juntamente com o processamento dos 

dados, é instrumento importante para conhecer e traçar o perfil do território 

municipal.  

 O SIG caracteriza-se pela elaboração de um banco de dados que contém as 

mais variadas informações, as quais estão espacialmente georreferenciadas, 

permitindo a manipulação, o armazenamento, a análise estatística e a exibição 

gráfica, estruturados em imagens e mapas das informações.  

 Segundo Ribeiro (2006, p. 47): 

 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são programas 
computacionais que processam dados gráficos e não gráficos 
(alfanuméricos), unindo a base espacial de referência (mapa) e as 
informações (banco de dados) em torno de objetos geograficamente 
representados no mapa. 

 

 Uma das principais características do SIG é a praticidade, devido à 

possibilidade de e manuseio do sistema, uma vez que o mesmo é baseado em 

banco de dados, ao qual podem ser facilmente adicionadas novas informações, 

modificações e atualizações. Isso confere ao sistema a característica de estar 

constantemente atualizado, o que permite uma rápida e precisa análise de 

informações. Essa característica é essencial em uma realidade em que os 

municípios têm grandes proporções territoriais e sofrem rápidas transformações do 

espaço natural e do espaço antropizado, o qual carece de diagnósticos urbanos que 

possibilitam a extração de elementos em diferentes níveis de detalhes e em variados 

exames analíticos (RODRIGUEZ; FARIA, 2009). 
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 O geoprocessamento é o grande potencial do SIG, pois trabalha com o 

tratamento dos dados, servindo às mais variadas áreas de interesse, como a análise 

de recursos naturais, de comunicações, de mobilidade urbana, de energia e, nesta 

pesquisa, de fragilidade e/ou vulnerabilidade ambiental. Por meio de técnicas 

matemáticas e computacionais é permitido efetuar apreciações complexas 

resultantes da integração de vastos dados (ARONOFF, 1989). Para Ghezzi (2003, p. 

11), o geoprocessamento “possibilita a automatização de trabalhos cartográficos 

facilitando a realização de análises complexas”. 

 Assim sendo, as realizações de projetos voltados às áreas de fragilidade 

ambiental através do geoprocessamento mostram-se válidas e eficientes, pois 

permitem a elaboração de diagnósticos, prognósticos, avaliações e determinação de 

manejos ambientais. É possível realizar, através do geoprocessamento, avaliações 

quantitativas e qualitativas com desenvolvimento de cenários da situação atual e 

previsões futuras (DONHA; SOUZA; SUGAMOSTO, 2006).Mais do que isso, o 

geoprocessamento é um instrumento que mostra concreta e simplificadamente, pela 

confecção de mapas, onde se encontram as áreas com potencialidades de 

crescimento urbano e as áreas suscetíveis a problemas ambientais de enchentes, 

inundações e escorregamentos (HENDRIX et AL., 1998). 

 Nesse sentido, há a aproximação do desenvolvimento tecnológico e a 

praticidade de gerenciamento público na promoção de um planejamento urbano 

ambiental embasado na racionalidade e tecnicidade, adequando-se à capacidade de 

resiliência de cada sistema ambiental. Por fim, o geoprocessamento mostra-se uma 

ferramenta eficaz e rápida para a confrontação dos dados, agilizando o processo de 

geração de resultados, estabelecendo intervenções e possibilitando a escolha de 

melhores alternativas a fim de se atingir os resultados desejados. 
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5 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

5.1 Características gerais de Santa Maria 

 

 

 O Município de Santa Maria está localizado na região central do Estado do 

Rio Grande do Sul (Figura 12), pouco mais de 300km da capital Porto Alegre, e tem 

entre suas principais vias de acessos e deslocamentos as rodovias RS 287, que 

perpassa o Município de Leste à Oeste, a RS 158, no sentido Sudoeste-Norte e a 

RS 392, na direção Sudeste-Norte (Figura 13). Possui uma população de 

aproxidamente 270.000 habitantes, com mais de 90% residindo no meio urbano, 

(IBGE, 2010), apresenta território com cerca 1.781.620.000m² (178.162ha) 

configurando-se como polo regional devido ao desenvolvido setor terciário, que 

engloba serviços e comércios (militar,educativo e médico), base de sua economia e 

responsável pelo contingente populacional. 

 

 

 

Figura 12 - Situação e localização de Santa Maria. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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Figura 13 - Localização de Santa Maria e vias de acesso. 

Fonte: adaptado de Google Maps e Google Earth. 

 

 

 As origens do município datam do ano de 1797, com o surgimento de um 

acampamento militar, que, aliás, deixou vestígios, uma vez que Santa Maria é o 

segundo município do País em número de quartéis (BELÉM, 2000). Junto com a 

Universidade Federal de Santa Maria instituída na década de 1950, são 

responsáveis pelo crescimento populacional, embora este seja flutuante.  

 Segundo Tomazetti (2000), o município também se destacou, no passado, por 

possuir um dos principais centros ferroviários do Estado, responsável pelo transporte 

de recursos minerais e vegetais, deslocamento de animais e transporte de 

passageiros. Atualmente, a ferrovia encontra-se desempenhando um papel de 

menor importância no município, com rotas de transporte limitadas abrangendo 

apenas o transporte de.  
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5.2 Perímetro Urbano 

 

 

 A área de estudo da presente dissertação compreende a parte urbana do 

município de Santa Maria, localizada no 1° Distrito, o qual é sede do Município e 

engloba 41 bairros (Figura 14). A zona urbana santa-mariense apresenta uma área 

de 125.646.078m² (12.564,6078ha), correspondendo a cerca de 7,05% do território 

municipal, e é nela que se concentra a maioria da população, 230.500 habitantes 

(IBG, 2010).De acordo com o Plano Diretor, desenvolvido em 2005 (ESCRITÓRIO 

DA CIDADE, 2005), o distrito é formado por 8 macrozonas (Figura 14) com 

determinadas características e com legislação e índices urbanísticos específicos. O 

mapa da figura 14 mostra a adoção da diretriz principal do Plano Diretor Municipal, 

que busca o desenvolvimento do Corredor de Urbanidade, estimulando o 

crescimento da cidade no sentido Leste-Oeste e, na região central, o crescimento 

em altura, isto é, a verticalização de prédios.  

 Tais características configuram a cidade de Santa Maria, tornando-a peculiar 

em seu surgimento histórico e em desenvolvimento cultural, étnico, econômico e 

social. A expansão urbana da cidade, inicialmente, desenvolveu-se em todas as 

direções, porém, com o transcorrer dos anos, começou a sofrer impedimentos 

naturais em alguns setores, como ocorreu na direção Norte, pela presença do 

Rebordo do Planalto (OLIVEIRA, 2004).  

 As instalações militares do Exército, que ocupam grandes extensões de 

terras, proporcionaram, à Sudoeste, segundo Moraes (1982, p. 37), “pequenos 

aglomerados urbanos, que por um lado, constituem fatores de urbanização e, por 

outro, impedem o crescimento naquela direção”.  

 O vetor de crescimento para Leste teve impulso com a criação da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 1960 (OLIVEIRA, 2004). Hoje, a 

cidade encontra-se em pleno desenvolvimento, com o surgimento de vários 

loteamentos particulares – destaca-se o desenvolvimento do Bairro Camobi. Ao Sul, 

a expansão da cidade já começa a apresentar forte tendência de crescimento, bem, 

como na direção Oeste, onde foi construído um campus da Universidade Luterana 

do Brasil (ULBRA). 
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Figura 14 - Macrozonas e bairros de Santa Maria. 

Fonte: Google Earth. Imagem Quickbird Prefeitura Municipal de Santa Maria, 2009. Acesso em: 
fevereiro de 2012. Elaborada Raquel Weiss (2012). 
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 Santa Maria, na área de estudo, tem, por características climáticas, as quatro 

estações do ano bem definidas. Localizada em um região de clima subtropical, as 

temperaturas médias anuais na região Centro-Sul variam entre 18º e 20ºC, e, na 

região Norte (cadeia de morros, logo, maiores altitudes do perímetro e do município) 

médias entre 18º e 16ºC. A temperatura média no verão fica em torno de 24°C, com 

média das máximas variável entre 28ºC, ao Norte, e 32ºc no restante da área, e 

máximas absolutas superiores a 40ºC . No inverno, a média de temperatura da 

cidade fica entre 13º e 15ºC e média das mínimas entre 8ºC e 10ºC, e a mínima 

absoluta, inferior a 0ºC (PEREIRA et al, 1989). 

 De acordo com Kegler (2002), a precipitação média anual é de 1688,8 mm, 

sendo os meses de maio, junho e setembro os mais chuvosos. Em contrapartida, os 

meses de novembro e dezembro são os mais secos.  

 Segundo Maciel Filho (1977), Santa Maria é formada principalmente por uma 

cobertura vegetal rasteira do tipo savana nas áreas mais planas ou levemente 

onduladas. Os maciços mais densos, configurados pela vegetação arbórea, são 

mais abundante na região do Rebordo do Planalto e nos vales profundos. A figura 

15 ilustra as diferenças mencionadas. 

 

 

 

Figura 15 - Panorâmica da planície e do Rebordo do Planalto. 

Fonte: < http://www.flickr.com/photos/trekkingbrazil/1950221509/>. Acesso em: fevereiro de 2012. 

 

 

 Os cursos d’-água do perímetro urbano estão contidos na Bacia Hidrográfica 

do Guaíba, que escoam para o Leste do Rio Grande do Sul, que, junto com a Bacia 

Hidrográfica do Uruguai, compõe as duas principais bacias do Estado. Entre os 
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cursos d’água mais importantes que formam a Bacia do Guaíba estão: Bacias do 

Arroio Cadena, Bacias do Arroio Vacacaí-Mirim, Bacias do Arroio Arenal, Bacias do 

Arroio Ferreira e Arroio Sarandi (ROBAINA, 2002) (ver Figura 23). A geomorfologia 

da cidade, segundo Maciel Filho (1990), caracteriza-se por situar-se adjacente ao 

Rebordo do Planalto Meridional Brasileiro, nomeado Serra Geral, e constitui-se em 

três unidades distintas. A primeira compreende as planícies aluviais configuradas 

por uma topografia plana. A segunda corresponde às áreas modeladas em rochas 

sedimentares, formadas por colinas alongadas, com relevo suavemente ondulado. 

Já a terceira unidade é marcada pela transição da Depressão para o Planalto, onde 

são encontradas as maiores altitudes, formadoras das cadeias de morros (ver Figura 

21). 

 As características pedológicas da cidade apresentam inúmeras variações, 

determinadas pelo material parental, pela posição na vertente e por suas altitudes. 

Segundo Oliveira (2004), a região do Norte é composta por derrames de lavas 

básicas a ácidas e, as demais áreas, são compostas por rochas sedimentares que 

variam sua composição de arenitos a lamitos (ver Figura 28).  

 Assim, objetivou-se, neste capítulo, fazer uma abordagem sintética das 

características da área de estudo. Cabe pontuar que no capítulo destinado aos 

resultados e discussões são demonstradas as imagens e os mapas elaborados para 

melhor caracterizar e adequar a área de estudo. 
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6 METODOLOGIA 

 

 

 Questões ambientais de todas as naturezas, origens e níveis têm sido 

observadas ao longo do tempo, e os impactos das ações humanas e dos fenômenos 

naturais vêm sendo estudados. Além disso, eles vêm sendo pública e 

frequentemente discutidos e divulgados, especialmente nos últimos trinta anos 

(SANTOS, 2004). 

 A fim de possibilitar a compreensão do encaminhamento dado à investigação 

concernente à avaliação ambiental da Cidade de Santa Maria, com determinação 

das áreas passíveis de enchentes e desmoronamentos, a presente pesquisa parte 

da investigação de referencial teórica para embasar e sustentar os procedimentos 

adotados e auxiliar a caracterização da área de estudo.   

 Em etapa seguinte, ocorre a efetuação de levantamentos de documentos 

textuais e cartográficos referentes à área, com posterior manipulação e elaboração 

de mapas bases (Hipsometria, Declividade, Hidrografia, Pedologia, Uso do solo) 

adequados ao propósito do trabalho, seguindo as referências de Ross (1994) e 

Tricart (1977) quanto à qualificação ambiental.Então, confronta-se os mapas acima 

mencionados, o que origina novos materiais cartográficos resultantes das análises 

espaciais pré-estabelecidas. 

 Como ferramenta de interface para a confecção dos mapas bases e, em 

etapa subsequente, dos mapas resultantes, o Mapa de Risco de Enchentes e o 

Mapa de Risco de Desmoronamentos, bem como para a elaboração de um banco 

de dados com informações referentes às características, áreas e respectivas 

porcentagens, faz-se uso do software Arcgis 9.3.  

 Com a adoção de árvores de decisão, apresentadas a seguir, assim como 

com os procedimentos escolhidos, a lógica adotada e os roteiros percorridos para as 

avaliações ambientais são efetuados a partir dos componentes identificados. Como 

mencionado anteriormente, em uma primeira etapa, constrói-se a base de dados 

cartográficos individualizados e, posteriormente, a integração dos temas 

proporcionada pelo Geoprocessamento.  
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6.1 Dados disponíveis 

 

 

 De acordo com a geração de uma série de dados, os quais foram 

disponibilizados pelo Laboratório de Geoprocessamento e pelo Departamento de 

Solos do Centro de Ciências Rurais (CCR) para a pesquisa em questão. 

Fundamentam a elaboração dos mapas bases (os quais, em etapa posterior, são 

confrontados resultando nos mapas de fragilidade ambiental):  

- Aerofotogramas de escala 1:25.000, recobrimento ano 1975; 

- Aerofotogramas de escala 1:10.000, recobrimento ano 1996; 

- Aerofotogramas de escala 1:10.000, recobrimento ano 2002; 

- Cartas topográficas escala 1:25.000, com curvas de nível equid = 10 m; 

- Carta de Solos; 

- Carta de Geologia; 

- Carta de Geomorfologia; 

- Arquivos digitais com plani-altimetria; 

- Arquivo digital da Cidade de Santa Maria; 

- Imagens orbitais com alta resolução espacial (satélite QuickBird). 

 

 

6.2 Análises ambientais 

 

 

 Nesta etapa, há reformulações, manipulações e criações dos materiais 

disponíveis, de acordo com as áreas de interesse da dissertação. Dessa forma, são 

trabalhados os mapas que fazem parte da caracterização da área de estudo, sendo 

eles os seguintes:–Hipsometria; 

- Declividade; 

- Hidrografia; 

- Pedologia; 

- Uso da terra. 

 Após o processo de modelação desta cartografia base, iniciam-se os 

processos e análises do nível e do grau de suscetibilidade que cada mapa base 
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representa na construção do cenário de fragilidade ambiental para enchentes e 

desmoronamentos.  O quadro 6 demonstra as definições das intensidades e da 

adoção de cinco níveis de vulnerabilidade ambiental baseados em Tricart (1977), 

Ross (1994) e Santos, Louzada e Eugenio (2010), que têm seus padrões 

estabelecidos por valores entre 0 e 10 e, conforme mostrado, identificados por cores 

distintas, seguidas pela representação dos mapas.  

 

 

 

Quadro 6 - Definição dos níveis e intensidade de fragilidade ambiental 

Fonte: adaptado de Santos, Louzada e Eugenio (2010). 

 

 

 A seguir são elencados a valoração das classes e os seus respectivos 

valores, pertinentes a cada mapa base que formatam as análises finais de 

elaboração do mapa de fragilidade ambiental quanto a desmoronamentos e a 

enchentes. Os critérios adotados são baseados em inúmeros trabalhos e pesquisas 

adjacentes a este estudo, os quais serão citados a seguir.  

 

 

6.2.1 Hipsometria 

 

 

 Os níveis de fragilidade adotados para desmoronamentos (Quadro 7) e 

enchentes (Quadro 78) são baseados nos critérios utilizados por Santos, Louzada e 

Eugenio (2010), em que as cinco classes são divididas, buscando proporcionalidade 

entre as unidades. Da mesma forma, as notas valoradas em cada nível estão em 

conformidade com o grau de fragilidade que representam para o estudo.  
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 Quadro 7 - Classes de hipsometria e níveis de fragilidade quanto a desmoronamentos. 
Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

 

Quadro 8 - Classes de hipsometria e níveis de fragilidade quanto a enchentes. 
Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

6.2.2 Declividade 

 

 

 A classificação da declividade para enchentes e desmoronamentos baseia-se 

nos estudos de De Biasi (1993), em que os critérios para tal classificação devem 

considerar os condicionantes físicos e legais na implicação de áreas área urbana, 

rural e de extrativismo vegetal (Quadro 9). Seguindo os critérios de qualificação, 
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limites de uso e o Código Florestal, a presente clinografia do perímetro urbano é 

dividida em cinco classes. Sua confecção parte da digitalização das curvas de nível 

de 10 em 10 metros, baseadas nas cartas do exército. Os quadros 10 e 11 definem 

as classes de declividade e níveis de fragilidade quanto a desmoronamentos e 

enchentes, respectivamente. 

 

 

 

Quadro 9 - Declividades e características. 

Fonte: adaptado de De Biasi (1993). 

 
 



66 

 

 

Quadro 10 - Classes de declividade e níveis de fragilidade quanto a desmoronamentos. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

 

Quadro 11 - Classes de declividade e níveis de fragilidade quanto a enchentes. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

6.2.3 Pedologia 

 

 

 De acordo com dados do Departamento de Solos da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), diagnostica-se, na área de estudo quatro, além do elemento 

àgua, quatro tipos de solo: planossolo, alissolo, argissolo, neossolo, 
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 Os valores adotados para as situações de desmoronamento e enchentes 

(Quadros 12 e 13) seguem os níveis de resistência de cada solo em relação a esses 

fenômenos baseados em características referentes ao desempenho quanto à 

drenagem, profundidade do horizonte e localização em altitude, descritas por 

Reckziegel, Robaina e Oliveira (2005). Além disso, para determinar a vulnerabilidade 

de cada solo, consultaram-se outros trabalhos, como o de Cruz, Junior e Rodrigues 

(2010), Lossardo e Lorandi (2010) e Oliveira et al (2009), analisando os respectivos 

critérios e adaptando-os para o esta pesquisa. 

 No caso dos níveis de fragilidade usados para enchentes há um diferencial, 

pois nos locais onde há água a nota atinge seu valor maior, pois existe uma situação 

extrema de vulnerabilidade. 

 

 

 

 Quadro 12 - Classes de pedologia e níveis de fragilidade quanto a desmoronamentos. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 



68 

 

 

Quadro 13 - Classes de pedologia e níveis de fragilidade quanto a enchentes. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

6.2.4 Uso da terra 

 

 

 A divisão e a classificação dos níveis do uso da terra são fundamentadas nas 

consultas feitas aos trabalhos de Ross (1994), Cruz, Junior e Rodrigues (2010), 

Lossardo e Lorandi (2010) e Pinese, Cruz e Rodrigues (2008), os quais relacionam a 

intensidade e o desenvolvimento dos processos de desmoronamentos (Quadro 14) e 

enchentes (Quadro 15) de uma área com a intensidade da proteção que a cobertura 

vegetal oferece frente à ação das águas pluviais.  
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Quadro 14 - Classes de uso da terra e níveis de fragilidade quanto a desmoronamentos 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

 

Quadro 15 - Classes de uso da terra e níveis de fragilidade quanto a enchentes. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

6.3 Avaliações ambientais diretas e dados a serem obtidos 

 

 

 Nesta etapa, são efetivadas as estimativas de vulnerabilidade do meio 

referente aos fatores naturais (potencial) e as estimativas de riscos ambientais 

(emergente), elaboradas a partir da integração dos mapas básicos, resultantes dos 

levantamentos e das interpretações da realidade ambiental anteriormente descritos. 
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Esse processo é baseado no modelo morfométrico, proveniente das classes de 

declividade como norteador e base das análises, cuja metodologia é proposta por 

Ross (1994).  

 a) Identificação da Fragilidade Potencial (riscos ambientais naturais) 

 - Áreas Críticas quanto a Enchentes 

 - Áreas Críticas quanto a Desmoronamentos 

 b) Identificação da Fragilidade Emergente (Usos atuais + Riscos Ambientais 

Naturais) 

 - Áreas Críticas quanto a Enchentes 

 - Áreas Críticas quanto a Desmoronamentos 

 Efetuam-se correlações entre os temas aplicando-se o procedimento técnico-

operacional de álgebra de mapas do Arcgis 9.3 em análises espaciais. Essa 

configura-se na elaboração de uma equação de análise simultânea de todos os 

mapas e suas variáveis, bem como de seu grau de importância no contexto 

avaliado, isto é, a sua valoração em relação aos demais temas, caracterizando-se 

como análise complexa. Essas análises fundamentam-se em outros trabalhos 

semelhantes como os desenvolvidos por Ross (1994), Cruz, Junior e Rodrigues 

(2010), Lossardo e Lorandi (2010), Oliveira et al. (2009), Santos, Louzada, Eugenio 

(2010), Gomes et al. (2004) e Sergio (2005). 

 Para a determinação da fragilidade quanto a desmoronamentos, adotam-se 

os seguintes critérios:  

 a) Fragilidade ambiental potencial 

Mapas relacionados: hipsometria, declividade, pedologia 

Equação: Hipsometria*0,20 + declividade*0,45 + Pedologia*0,35 

 A proposição acima diz respeito ao peso e/ou à importância que se atribui a 

cada item da análise, sendo que a hipsometria corresponde a 20% do total, a 

declividade a 45% e a pedologia a 35%. 

 b) Fragilidade ambiental emergente 

Mapas relacionados: hipsometria, declividade, pedologia e uso da terra 

Equação: hipsometria*0,10 + declividade*0,30 + pedologia*0,35 + uso da terra*0,35 

 Essas análises apresentam pesos diferentes dos anteriores em virtude da 

quantidade de variáveis que interferem na avaliação e que a concedem importâncias 

diferentes.   
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 Já para a determinação da fragilidade quanto a enchentes consideraram-se 

os seguintes critérios:  

 a) Fragilidade ambiental potencial 

Mapas relacionados: hipsometria, declividade, pedologia  

Equação: hipsometria*0,35 + declividade*0,40 + pedologia*0,15 

 b) Fragilidade ambiental emergente 

Mapas relacionados: hipsometria, declividade, pedologia e uso da terra 

Equação: hipsometria*0,30 + declividade*0,40 + pedologia*0,15 + uso da terra*0,15 

  Ross (1994, p. 64), para as confrontações realizadas para elaboração da 

fragilidade ambiental, afirma:  

 

(...) neste tipo de análise, os conhecimentos relativos aos recursos naturais 
setorizados (solos, relevo, água, clima) devem ser avaliados de forma 
integrada, baseado no principio de que a natureza apresenta funcionalidade 
intrínseca entre suas componentes físicas e bióticas.  

 No mesmo sentido, Ghezzi (2003, p. 8) dizdeclara:  

 

Indica-se através do estudo da fragilidade, a vulnerabilidade de um 
ambiente a algum tipo de uso ou ocupação, quer por decorrência de sua 
exploração, quer por fatores naturais próprios. Seu estudo tem por objetivo 
observar como um ambiente, que naturalmente pode apresentar graus de 
fragilidade, se comporta ou pode vir a se comportar com o advento da 
interferência antrópica. 

 

 Diante disso, seguindo os parâmetros de Tricart (1977) sobre a ecodinâmica 

da paisagem e de Ross (1994) sobre a qualificação da fragilidade, é possível 

identificar e determinar os graus de fragilidade e, logo, os níveis de estabilidade do 

perímetro urbano no que diz respeito a desmoronamentos e a enchentes. 

 

 

6.4 Escala 

 

 

 A escala adotada para os mapas analógicos é de 1:25.000 – escala da base 

cartográfica existente na cidade de Santa Maria. Seguindo as colocações de Santos 

(2004), esta dissertação trabalha com uma unidade espacial formada em torno das 

bacias hidrográficas principais, no caso, as Bacias do Arroio Cadena, Arroio 

Vacacaí-Mirim, Arroio Ferrera e Arroio Passo das Tropas, levando em conta suas 
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interrelações e os limites legais do perímetro urbano. Sendo assim, o perímetro 

urbano constitui-se como uma unidade territorial que segue alguns padrões de 

paisagens e atividades, com funções, características e relações próprias. A escala 

adotada visa demonstrar as variabilidades de espaço de alguns fenômenos e 

atividades humanas. Conforme Cendrero (1989) a escolha da escala ocorre devido 

ao tipo de planejamento proposto, que qualifica como escala meso, variando de 

1:25.000 até 1:100.000, os planejamentos ligados à avaliação das potencialidades 

de uso e proposição de zoneamento, adequando-se, assim, às intenções do 

trabalho.  

 

 

6.5 Resolução espacial 

 

 

 Escala e resolução estão interligadas, sendo, então, interdependentes nos 

estudos geográficos e por ocasião de representação cartográfica. 

 Para este trabalho, cujas análises serão efetuadas no ambiente matricial dos 

sistemas geográficos de informação, a resolução espacial adotada será de 5 x 5 

metros, cada célula tendo, portanto, a área de 25 metros quadrados. Dessa forma, a 

resolução possibilita que haja 400 células, ou pixels, por hectare. Diante da 

amplitude da área de trabalho, um quadrilátero de 1.500 x 2.400 metros, com 

3.600.000 células, e da base de dados digital, estruturada para escala 1:10.000, a 

célula com área de 5 metros é considerada de alta resolução espacial, e possibilita 

uma representação eficiente e rica no que se refere aos detalhes das ocorrências de 

naturezas físicas e humanas no ambiente urbano da cidade de Santa Maria. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 A elaboração dos mapas de fragilidade ambiental quanto a desmoronamentos 

e enchentes é desenvolvida através de análise complexa de confrontação dos temas 

base. Os fatores de análise dos temas base na conformação do conjunto baseados 

em conhecimentos empíricos e em fundamentações bibliográficas, são 

caracterizados, relacionados matematicamente e hierarquizados (através da adoção 

de pesos).  

 

 

7.1 Características Hidrográficas 

 

 

 De acordo com Robaina, Oliveira e Pires (2002)), Santa Maria possui dois 

sistemas hídricos importantes: à leste fazem parte as águas que formam a Bacia 

Hidrográfica do Guaíba, e, à oeste, os rios que compõem a Bacia Hidrográfica do 

Uruguai. Na área de estudo em questão, destacam-se as sub-bacias do Arroio 

Cadena, Arroio Vacacaí-Mirim, Arroio Ferrera e Arroio Passo das Tropas, que fazem 

parte da Bacia do Guaíba (Figura 16). 

 As sub-bacias do Arroio Cadena e Vacacaí-Mirim destacam-se por 

compreender 70% do território urbano. Por situarem-se na parte mais urbanizada do 

perímetro, sofreram significativas mudanças nas suas características morfológicas, 

como, por exemplo, a canalização de partes do arroio, como se dá no Parque 

Itaimbé, e as modificações no curso d’água para a formação da Barragem DNOS, 

conforme a figura 16 (DAL’ASTA, 2009). 
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Figura 16 - Hidrografia. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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 Cabe destacar também que as quatro sub-bacias estão sujeitas a constantes 

modificações e degradações, como ocupações urbanas e áreas destinadas a 

cultivos, decorrentes de usos antrópicos indevidos.  

 

 

 

Figura 17 - Panorâmica Barragem DNOS: período de estiagem. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

 O gráfico 1demonstra a relação das áreas respeitadas e conflitantes das 

Áreas de Preservação Permanente (APP) que compõem os rios. Com 

aproximadamente 63% da área total, campo, solo exposto e urbano apropriam-se 

das áreas de preservação permanente, fazendo uso indevido, em discordância com 

o Código Florestal. Cerca de 37% da área ainda preserva a vegetação junto aos 

cursos d‘água, mostrando o quanto a situação é crítica, pois vastas áreas das APP 

estão degradadas.  
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Gráfico 1 - Relação entre APP rios e áreas. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

 A figura 18 retrata a ocupação urbana parcial da margem do Arroio Cadena, 

pela existência de uma via, que implica a redução da área de vegetação 

determinada pelo Código Florestal, o qual estipula que 30m de APP deveriam ser 

preservadas. Essa situação agrava-se pela poluição do rio, uma vez que esgoto e 

lixo domiciliar são lançados nele, sendo responsáveis por exalar fortes odores.  

 

 

 

Figura 18 - Margem direita do Arroio Cadena (Bacia Hidrográfica Arroio Cadena). 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

 A figura 19 mostra que uma das margens do Arroio Cadena está totalmente 

degradada. Além disso, verificam-se situações extremamente críticas, em que 

ambas as margens estão destituídas de maciços de vegetação em detrimento da 

ocupação e construção, principalmente, de casas. Essas casas, por estarem em um 

local inadequado são vulneráveis e estão sujeitas a enchentes, fator agravado pelo 

fato de que são construídas de maneira precária, dado o pouco poder aquisitivo dos 

moradores.  
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Figura 19 - Arroio Cadena (Bacia Hidrográfica Arroio Cadena). 

Fonte: <http://patronatoturma31.blogspot.com.br/2010/04/blog-post_17.html>. Acesso em jan. 2012. 

Autor: desconhecido 

 

 

 O mesmo se dá com o Arroio Cancela (Figura 20), onde, atualmente, famílias 

indígenas ocupam as áreas junto ao curso d’água e, ficando diretamente expostas 

aos malefícios da poluição e aos odores desagradáveis do rio. 

 

 

 

Figura 20 - Arroio Cancela (Bacia Hidrográfica do Arroio Cadena). 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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7.2 Características Geomorfológicas 

 

 

7.2.1 Hipsometria 

 

 

 De acordo com Pereira et al. (1989) e Maciel Filho (1990), Santa Maria situa-

se em três grandes unidades de relevo. A primeira compreende o Topo do Planalto, 

localiza-se no Norte da área de estudo e é constituída pelo derrame de rochas 

vulcânicas ocorrido na Era Mesozóica. Nessa região, são encontradas as maiores 

altitudes da cidade, podendo atingir até 400m.  de altura. 

 

 A figura 21 identifica o Rebordo do Planalto, onde é possível ver as 

significativas altitudes existentes no perímetro urbano. 

 

 

 

Figura 21 - Cadeia de morros que constituem o Planalto. 

Fonte: Raquel Weiss( 2012). 

 

 

 Já segunda unidade, denominada Rebordo do Planalto, apresenta um 

ambiente de transição entre o Planalto e a Depressão Central do Rio Grande do Sul, 

caracterizado por vales e morros, representados pelos morros testemunhos do 

Cerrito e Mariano da Rocha (Figura 22), localizados a Sudoeste, e originários do 
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processo erosivo ocorrido no transcorrer das eras, que provocou o recuo da 

escarpa, responsável pela configuração atual de morros individualizados.  Há, 

também, o morro do Cechela (Figura 23), situado junto à barragem do DNOS, na 

região Norte da cidade de Santa Maria, o qual se configura como morro testemunho 

engastado e, assim, permanece em contato com a escarpa (PEREIRA et al.,1989). 

 

 

 

Figura 22 - Morro Mariano da Rocha. 

Fonte: <http://www.google.com.br/imgres?q=morro+mariano+da+rocha+claiton+neisse&hl=pt-
BR&noj=1&tbm=isch&tbnid=oQmDeSXVct90eM:&imgrefurl>. Acesso em jan. 2012. 

 

 

 

Figura 23 - Morro do Cechela. 

Fonte: Raquel Weiss (2010). 
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 Por fim, a terceira unidade de relevo é a Depressão Central, na qual se 

encontra a maior parte do perímetro urbano da cidade, e que apresenta como 

característica níveis altimétricos baixos e pouco variáveis, oscilando de 60 a 160 

metros, expressos nas colinas (sujeitos à formação de banhados) e nas planícies 

fluviais formadas pelos rios Ibicui - Mirim, Vacacaí – Mirim, Vacacaí e Cadena, 

conhecidas regionalmente como coxilhas (OLIVEIRA, 2004). Ver figura 24. 

 

 

 

Figura 24 - Panorâmica dos campos sulinos. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

 No mapa hipsométrico (Figura 25), em que as altitudes estão dividas em 

intervalos de 20m, as menores alturas estão compreendidas em torno de 70m e as 

maiores, em torno de 400m. O perímetro urbano está situado, quase totalmente, em 

altitudes que atingem 80, 100 e 120 metros. Já as altitudes maiores apresentam-se 

em áreas reduzidas, como visto na representação de cores mais expressivas. 
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Figura 25 - Mapa hipsométrico. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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 A figura 26 identifica as três unidades de relevo, mostrando, ao fundo, o Topo 

do Planalto, os morros testemunhos e, em primeiro plano, a planície da cidade.  

 

 

 

Figura 26 - Panorâmica da cidade. 

Fonte: Grupo QUAPA-SEL - núcleo Santa Maria (2008). 

 

 

7.2.2 Declividade 

 

 

 A declividade é fundamental para a caracterização e determinação do grau de 

fragilidade ambiental, uma vez que tem relação direta com a ocorrência de 

processos erosivos, ou seja, quanto mais inclinado for o relevo, maior será a 

intensidade e a velocidade do escoamento (CRUZ, 2010). 

 O mapa de declividade (Figura 27), concebido de acordo com a proposta de 

De Biasi (1993), identifica os maiores declives em consonância com as maiores 

altitudes, ou seja, nos topos dos morros.  
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Figura 27 - Mapa de declividade. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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 Conforme a figura acima e o gráfico 2, a área de perímetro urbano 

caracterizada por inclinações inferiores representa  5% do total. Somada com o 

intervalo de inclinação compreendido entre 5,01-12%, chega a cerca de 83,5% do 

território formado pelo relevo plano a moderadamente ondulado. Em contrapartida, 

menos de 5% da área configura-se em relevo fortemente ondulado e montanhoso, 

compreendendo declividades superiores a 30%, o que implica impedimentos de uso, 

conforme características mencionadas anteriormente (Quadro 9).  

 

 

Gráfico 2 - Relação entre declividade e áreas. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

7.3 Características Pedológicas 

 

 

 De acordo com o mapa apresentado na figura 28, há quatro tipos de solo 

baseados nos trabalhos de Reckziegel, Robaina e Oliveira (2005), sendo eles:  

Alissolo: Solo que contém profundidade mediana e ocupa significativa área no 

perímetro urbano. Localiza-se em áreas com cotas que atingem, no máximo, 120 

metros. 

 Planossolo: Solo encontrado nas áreas de várzea, situa-se nas regiões planas 

e suavemente onduladas. É um solo com deficiência de drenagem. 
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 Argissolo: Solo que varia seu perfil de profundo a significativamente profundo 

e apresenta drenagem moderada a baixa. Por situar-se em relevos mais 

acidentados, é suscetível  à erosão, limitando, portanto, seu uso. 

 Neossolo: Solo com espessura que varia de 20 a 40 cm e encontra-se nas 

superfícies onduladas junto ao Rebordo do Planalto. Por apresentar pequena 

profundidade, dificulta o desenvolvimento de vegetação e, consequentemente, é 

inapropriado para uso e extremamente suscetível à erosividade e erodibilidade. 

 Conforme o gráfico 3, mais de 40% do perímetro urbano possui alissolo, fato 

que se confirma ao analisar as suas características, visto que o solo se situa em 

altitudes máximas de 120 metros. Como demonstrando anteriormente, significativa 

parcela da área tem seu relevo configurado por baixas altitudes. 

 Argissolo e neossolo são caracterizados por suas suscetibilidades à 

processos erosivos, que ocorrem em aproximadamente 30% da área, e localizam-se 

em zonas com elevadas alturas e declividades acentuadas.  

  

 

 

Gráfico 3 - Relação entre pedologia e áreas. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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Figura 28 - Mapa pedológico. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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7.4 Uso do Terra 

 

 

 A variável uso da terra foi elaborada a partir da fotointerpretação da Imagem 

de Satélite  QuickBird, ortorretificada e datada de 2009, a qual foi cedida pelo 

Escritório da Cidade de Santa Maria. Para atingir o propósito do trabalho de 

elaboração de um zoneamento de identificação das áreas com fragilidade ambiental, 

foram identificadas cinco classes baseadas na sua influência sob a proteção e/ou 

exposição do solo às intempéries pluviais (Figura 29), sendo elas:  

 a) corpos d’água compostos pela formação natural de banhados/lagos e 

artificiais, como barragens e açudes;  

 b) campos formados pela cobertura vegetal de forração gramínea e de 

pequeno porte; 

 c) mata caracterizada pela cobertura vegetal de maciços florestais naturais e 

artificiais; 

 d) solo exposto referente às áreas cultiváveis, aos pastos, às voçorocas e ao 

de uso antrópico não edificável;  

 e) classe urbana, configurada por áreas com ocupações consolidadas 

identificadas pela existência de prédios, pavimentações, praças e arruamentos. 

 A área de estudo caracteriza-se, principalmente, pela urbanização,  mais 

densa nas zonas com altimetria e declividades reduzidas. Entretanto, notam-se 

pressões urbanas sob as áreas dos remanescentes da Mata Atlântica e sob as 

identificadas nos morros situados ao Norte, junto à Barragem DNOS (Morro do 

Cechela, Morro da Antena, Morro Link, Morro do Carmo, Morro do Plato e Morro do 

Elefante) e ao Sudeste (Cerrito e Mariano da Rocha), responsáveis por 

consideráveis reduções das áreas naturais e da agressão ambiental.  

 Além disso, a zona de campo também é expressiva no perímetro urbano e 

tem, ao Sudoeste, as maiores ameaças ambientais, pois é onde localizam-se as 

áreas úmidas de influências fluviais de várzeas, banhados e, sobretudo, do Aquífero 

Guarani.   
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Figura 29 - Mapa de uso da terra. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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 A área de solo exposto também é grande na área de estudo, e localiza-se na 

região periférica, sobretudo à Sudeste, onde há áreas agrícolas. Em menor 

intensidade do que as áreas urbanas, porém agindo também de forma degradadora, 

as áreas cultiváveis agridem os morros à Norte e os banhados à Sudoeste. 

 Abaixo, o gráfico 4 apresenta a porcentagem de cada classe referente à área 

de estudo, verificando certa equidade dos porcentuais correspondentes às áreas de 

campo e solo exposto, localizadas nas áreas periféricas. Os campos e as áreas de 

usos agrícolas permeiam-se e localizam-se nas áreas mais planas do perímetro 

urbano, ocupando cerca de 49% do território. 

 A área urbana ocupa a maior parte do território, representando mais de 31% 

do total. A área da água é representada como 1%, sendo que boa parte compreende 

a barragem.  

 As áreas de mata contabilizam aproximadamente 18% do total e são 

identificadas nas áreas em que a morfologia do relevo se mostra acidentada e impõe 

limites e restrições de uso, ou seja, nas cadeias de morros do Planalto e de morros 

testemunhos de Cechela, Mariano da Rocha e Cerrito. Algumas áreas, por serem 

inadequadas à ocupação, dadas suas características físicas, são desconsideradas 

pela população que realiza a construção de edificações, acarretando em degradação 

e perdas das áreas verdes. 

 

 

 

Gráfico 4 - Relação entre uso da terra e áreas. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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7.5 Fragilidade ambiental quanto a desmoronamentos 

 

 

7.5.1 Fragilidade ambiental potencial quanto a desmoronamentos 

 

 

 Conforme ilustra o quadro 16 o mapa de identificação das áreas 

potencialmente frágeis é desenvolvido pelas variáveis hipsometria, declividade e 

pedologia, para, assim, diagnosticar as características do meio, ou seja, suas 

potencialidades e deficiências naturais. Após é acrescido a essa análise o mapa de 

uso da terra configurando a fragilidade ambiental emergente.  

  

 

 

Quadro 16 - Relação entre variáveis, suas classes e valorações de análise. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

 O efeito combinado das primeiras três primeiras variáveis possibilita 

identificar, na figura 30, um território em proporções consideráveis, com níveis 
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intermediários a baixos de riscos de desmoronamentos. Parcelas do território que 

apresentam instabilidades situam-se nas partes em que o relevo se classifica de 

ondulado à montanhoso. Para a configuração das classes, foi adotada a 

nomenclatura descrita por Tricart (1977), o qual divide o ambiente em unidades 

ecodinâmicas que apresentam características semelhantes, formando zonas de 

conformidade. Para chegar a tais resultados, foram levados em consideração os 

aspectos morfológicos e os diferentes níveis de sensibilidade a que um ambiente 

está sujeito, formando as categorias de ambientes estáveis, de transição e instáveis. 

 Como mostra o gráfico 5, cerca de 7% do perímetro urbano é considerado 

instável a muito instável. Esta porcentagem diz respeito a zonas onde os aspectos 

naturais do meio possuem acentuadas declividades e altitudes, bem como o solo 

tipo neossolo.   

 As áreas de transição representam 24% do mapa e situam-se em locais com 

altitudes que variam de 120 a 200m e declividades que chegam a até 30%.  Alissolo 

e argissolo compõem a pedologia dessa zona e apresentam variação de bem a 

imperfeitamente drenados.  

 O perímetro urbano tem cerca de 70% de sua área classificada de muito 

estável a estável, apresentando uma conformação de fatores como baixas altitudes, 

declividades reduzidas e solos mais resistentes aos processos de movimentos de 

massa. 

 

 

Gráfico 5 - Relação entre fragilidade ambiental potencial e áreas. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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Figura 30 - Fragilidade ambiental potencial quanto a desmoronamentos. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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7.5.2 Fragilidade ambiental emergente quanto a desmoronamentos 

 

 

 A carta de fragilidade emergente configura-se, de acordo com Sporl e Ross 

(2004), como peça fundamental no diagnóstico ambiental de qualquer área, pois 

identifica os locais onde o equilíbrio dinâmico da paisagem foi rompido por ações 

antrópicas que acrescentam e/ou acentuam a desestabilidade ambiental.  

 Rompimento esse claramente percebido no mapa de fragilidade ambiental 

emergente (Figura 31) e exemplificado no gráfico 6, no qual os usos agrícolas 

incluídos na categoria de solo exposto e o uso urbano apresentam-se como 

responsáveis pela alteração de áreas, antes consideradas muito estáveis e estáveis, 

mas que se tornaram ambientes de transição ou instáveis. As principais alterações 

ocorrem nas regiões Centro-Oeste e Sul, devido às áreas de cultivos e 

descampados e à propulsão do crescimento urbano incentivado pelo Plano Diretor 

de 2007 na direção Leste-Oeste. Os solos argissolo e alissolo são os mais expostos 

e sofrem com os usos da terra, tendo sua estabilidade modificada, o que os leva a 

apresentarem restrições de uso. Isso se deve, segundo Reckziegel, Robaina e 

Oliveira (2005), ao fato de serem solos sensíveis à erosão hídrica das camadas 

superficiais e por apresentarem a ocorrência de voçorocas, tornando os ambientes 

inadequados para ocupação.  

 A redução de áreas ambientalmente muito instáveis deve-se ao fato de que a 

variável uso da terra está, juntamente com a declividade, com maior representação, 

ou seja, 35% cada uma em relação ao total (Quadro 16). Dessa forma, áreas outrora 

muito instáveis têm sua fragilidade amenizada por possuírem áreas florestadas, fator 

responsável por evitar os movimentos de massa, como quedas, corridas e rastejos.  

 Conforme o gráfico 5, percebe-se que quase 60% do território apresenta-se 

como ambiente de transição. Isso ocorre porque houve a mudança de grandes 

parcelas de ambientes antes muito estáveis e estáveis para aquele, em função do 

uso antrópico. Pode-se notar isso ao se comparar o gráfico 4 com o gráfico 6, uma 

vez que o ambiente muito estável compreendia mais de 20% do total do território e o 

ambiente estável, 49%, no mapa de fragilidade ambiental potencial. Com a variável 

uso da terra fazendo parte da análise, o ambiente muito estável passou a apresentar 

aproximadamente 3,9% da área total e o ambiente estável, cerca de 20%. 
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Figura 31 - Fragilidade ambiental emergente quanto a desmoronamentos. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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Gráfico 6 - Relação entre fragilidade ambiental emergente e áreas. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

 A figura 32 ilustra áreas onde são vistas as apropriações de locais 

inadequados para a ocupação e que representam perigos para a segurança pública, 

pois os habitantes estão morando em locais sujeitos a desmorronamentos e 

enchentes. Tais locais, ainda, são inadequados para a ocupação por se tratarem de 

áreas de preservação permanente por declividade.  
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Figura 32 - Áreas com risco emergente de desmoronamentos. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

7.6 Fragilidade ambiental quanto a enchentes 

  

 

 Os resultados apresentados pelos mapeamentos de riscos de enchente foram 

baseados na mescla da metodologia de Ross (1994), o qual as classifica como 

potenciais e emergentes, com o trabalho de Santos, Louzada e Eugenio (2010). 

 Foram consideradas as mesmas variáveis do que em relação aos 

desmoronamentos, entretanto, com critérios de avaliação e hierarquização 

diferentes. Nessa análise, as variáveis hipsometria, declividade e pedologia tiveram 

os maiores pesos, pois são condicionantes fundamentais e de maior significância e 

interferência no estudo de enchentes (Quadro 17). 
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Quadro 17 - Relação entre variáveis, suas classes e valorações de análise. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

7.6.1 Fragilidade ambiental potencial quanto a enchentes 

 

 

 Os locais mais propícios ao acontecimento de enchentes são as áreas com 

relevo plano a suavemente ondulado, declividades menos acentuadas, solos com 

baixa infiltração ou baixa resistência e, principalmente, existência de cursos hídricos. 

Diante disso, elaborando-se a carta de fragilidade potencial (Figura 33), percebe-se 

que, em quase toda a sua totalidade, os ambientes são configurados por 

fragilidades, de instáveis a muito instáveis. Tais locais têm suas proporções 

vinculadas à presença das sub-bacias do Arroio Cadena, Ferrera, do Passo das 

Tropas e do Vacacaí-Mirim, somado a baixa altitude que atinge cerca de 120 metros 

e declividades inferiores a 5%. Todas essas características fazem com que o 

perímetro urbano tenha grandes zonas sujeitas à invasão de águas, salvo as áreas 

mais montanhosas, com declividades acentuadas e maiores alturas. 
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 Nota-se, de acordo com o gráfico 7, que a maioria do território, 

aproximadamente 65%, é muito instáveis, e que cerca de 29% do total é instáveis. 

Esses dados são ratificados ao serem periciados os diferentes locais da cidade, 

como os bairros periféricos, junto aos rios, onde as populações são atingidas pelas 

águas. Além disso, a infraestrutura da cidade, como ruas e calçadas, diversas vezes 

sucumbem e/ou cedem devido à dinâmica do solo, que foi impermeabilizado, e da 

água. Assim, uma ínfima parcela, inferior a 2%, corresponde a locais muito estáveis 

e estáveis.  
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Figura 33 - Fragilidade ambiental potencial quanto a enchentes. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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Gráfico 7 - Relação entre fragilidade ambiental potencial e áreas. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

7.6.2 Fragilidade ambiental emergente quanto a enchentes 

  

 

 O resultado do mapa de fragilidade ambiental emergente quanto a enchentes 

(Figura 34) não difere muito do mapa potencial, salvo algumas áreas a mais de 

instabilidade, em virtude dos usos inapropriados das terras e da degradação e 

ocupação inapropriada das APP.  

 Outra mudança ocorre no aumento de locais de transição estáveis e muito 

estáveis, em virtude da existência de vegetação em tais áreas: a evolução da 

fragilidade potencial para emergente. Percebe-se, no gráfico 8, que houve um 

aumento de cerca de 1,5% das áreas de transição. Tal fator é importante, uma vez 

que a mata auxilia o processo de infiltração da água, evitando seu acúmulo na 

superfície.  
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Figura 34 - Fragilidade ambiental emergente quanto a enchentes. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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Gráfico 8 - Relação entre fragilidade ambiental emergente e áreas. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 

 

 

 A montagem de fotos abaixo (Figura 35) demonstra claramente a situação 

preocupante de todas as sub-bacias que formam o perímetro urbano, onde as áreas 

que margeiam os cursos d‘água são fortemente negligenciadas.  

 

 

 

 

Figura 35 - Áreas com risco emergente de enchentes. 

Fonte: Raquel Weiss (2012). 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

 Santa Maria passa por um crescimento urbano importante, o que implica 

transformações e utilizações dos recursos ambientais como forma de suprir as 

necessidades dos habitantes. Diante disso, faz-se necessário que o município 

apresente um plano de manejo das suas áreas, devendo tomar como diretrizes os 

diagnósticos e prognósticos resultantes da formulação de um planejamento 

ambiental. Assim sendo, este trabalho surge como uma ferramenta auxiliadora e 

eficiente para o gerenciamento das áreas compreendidas pelo perímetro urbano.  

 Através de inúmeras análises, caracterizações, elaboração de cartografia 

base e confrontações, formularam-se as cartas de fragilidade sobre 

desmoronamentos e enchentes, as quais representam um diagnóstico-síntese 

qualitativo do perfil ambiental da área urbana Tudo isso possibilitou, de forma 

concreta e hábil, visualizar e situar as áreas de perigo e, a partir disso, tornar-se 

importante instrumento de trabalho na concretização de um planejamento físico-

territorial. Assim, através dos zoneamentos, é possível definir quais áreas 

necessitam de metas preventivas, seguridade pública, intervenção, reestruturação, 

recuperação ambiental e expansão urbana.  

 Ao fazer um prognóstico com base nos mapas finais, mais especificamente 

dos vinculados às fragilidades emergentes e, no caso, relacionados aos riscos de 

desmoronamentos, nota-se que a cidade está situada em um ambiente de transição. 

O que quer dizer que esse equilíbrio relativo pode vir a ser facilmente interrompido 

em virtude de ações antrópicas e tornar-se um território instável (TRICART, 1977). 

Poucas são as áreas onde a morfogênese foi modificada e que levam a riscos 

eminentes, porém medidas preventivas devem ser tomadas antes que os riscos 

adquiram proporções maiores e irremediáveis, como ocorre nas grandes metrópoles 

brasileiras.  

 Áreas importantes, como a mata do Rebordo do Planalto Central, devem ser 

alvo de ações conservacionistas que valorizem a importância da paisagem santa-

mariense. A sensibilidade ecológica deve ser respeitada e  construída como uma 

Área de Conservação Municipal, garantindo a integridade, a função ecológica e a 

função estética paisagística da mesma.  
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 Além disso, as áreas alagáveis, localizadas a Sudoeste também apresentam 

alto potencial ecológico, pois possuem características comuns,  que constituem 

um ecossistema peculiar, com riquezas de flora e fauna.  

 Quanto aos riscos de enchentes, é notável que a cidade apresenta diversas 

áreas com alto grau de suscetibilidade. Evidencia-se, também, que a urbanização 

está substancialmente envolvida nessas áreas, sendo responsável pelas agressões 

ambientais.  Posto que a cidade é privilegiada pela existência de cursos hídricos, é 

de extremamente importância a reestruturação e a recomposição das áreas de 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e, não obstante, a despoluição das águas.  

 Assim, esta pesquisa configura-se como um ensaio metodológico de 

gerenciamento das áreas de risco e de lançamento de proposições, partindo dos 

estudos de relacionamentos de inúmeras variáveis e do entendimento do 

emaranhado jogo de forças naturais e humanas que perpassam a questão 

ambinetal.  

 Sobretudo, o desenvolvimento deste trabalho, através do uso de 

geotecnologias, torna-se instrumento importante e confiável, devido a sua 

aplicabilidade, agilidade de obtenção de informações e espacialização real das 

áreas, sendo uma ferramenta que oportuniza a criação de um banco de dados 

possível de manipulação, o qual possibilita a realização de diversos estudos e 

confrontações. Ao fazer uso do Sistema Geográfico de Informação (SGI) para o 

desenvolvimento da proposta, a pesquisa simplifica e sintetiza os resultados 

complexos de análise das questões levantadas e mostra a magnitude e a 

distribuição dos fenômenos estudados. 

 O grau de desenvolvimento de uma cidade é mensurado pela qualidade de 

vida da sua população, dessa forma, é imprescindível que haja políticas e ações 

públicas por parte do governo aplicadas nas áreas sujeitas aos movimentos de 

massas e a enchentes. Dessa maneira, as informações geradas são importantes e 

práticas aos interesses dos gestores, contribuindo para a construção de uma cidade 

morfologicamente segura e saudável. 
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