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RESUMO 

  

A bacia hidrográfica do alto rio Grande (292,4 km²) se encontra na cabeceira do Rio Grande, 

afluente da bacia hidrográfica do Rio Dois Rios, que é contribuinte na margem direita da bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Localiza-se na vertente a sotavento da serra do Mar, logo 

após o interflúvio, sendo importante para o abastecimento dos aqüíferos e manutenção dos 

recursos hídricos, pelo fato de a região se caracterizar como grande produtora agrícola. A 

análise de fragilidade ambiental é uma proposta metodológica de análise empírica da 

fragilidade de ambientes naturais e antropizados, como forma de subsídio para elaboração de 

planejamento ambiental. Este estudo objetivou avaliar a fragilidade ambiental da bacia do Alto 

do Rio Grande, no município de Nova Friburgo. Para isto foram avaliadas as condições naturais 

da região (declividade, solo, litologia e pluviosidade) assim como as características de uso e 

cobertura do solo, e gerados dois produtos: o mapa de fragilidade potencial, oriundo das 

características naturais da região, e o mapa de fragilidade emergente, que coadunou o mapa de 

fragilidade potencial com os tipos de uso e cobertura do solo. Foram detectadas a 

predominância de grau de fragilidade potencial em baixa (23%), alta (23,1%) e média (37,5%), 

com menores valores para a muito baixa (7,5%) e muito alta (8,7%). A predominância do grau 

de fragilidade emergente se manteve baixa (21,1%), alta (25%) e média (46,7%), e se viu 

diminuir os valores de muito alta (3,1%) e muito baixa (4%). Os resultados encontrados foram 

condizentes com a realidade encontrada em campo e a aplicação da metodologia de análise de 

fragilidade ambiental se demostrou poderosa ferramenta para o planejamento ambiental. 

Porém, foi constatada a necessidade de base cartográfica, mapas e dados temáticos mais 

detalhados para que a aplicação desta metodologia seja aprimorada. 

 

Palavras-chaves: Planejamento ambiental; Sistema de Informações Geográficas; análise 

multicritério; Serra do Mar. 

 

 

 

 



 
 

 

  

ABSTRACT 

  

The upper Rio Grande basin (292.4 km²) is located at the headwaters of Rio Grande, a tributary 

of the Dois Rios river basin, which is a contributor to the right bank of the Paraíba do Sul River 

basin. It is located on the leeward slope of the Serra do Mar, just after the interflow, being 

important for the aquifer supply and maintenance of water resources, since the region is 

characterized as a large agricultural producer. The analysis of environmental fragility is a 

methodological proposal of empirical analysis of the fragility of natural and anthropized 

environments, as a form of subsidizing the environmental planning process. This study aimed 

to evaluate the environmental fragility of the Alto do Rio Grande basin in the municipality of 

Nova Friburgo. The natural aspects of the region (slope, soil, lithology and rainfall) were 

evaluated as well as land cover and use characteristics, and two products were generated: the 

map of potential fragility, originating from the natural characteristics of the region, and the 

map of emerging fragility, which related the map of potential fragility with the land cover and 

use types. The prevalence of potential fragility was low (23%), high (23.1%) and medium 

(37.5%), with lower values for very low (7.5%) and very high (8.7%). The predominance of 

the emergent fragility degree remained low (21.1%), high (25%) and medium (46.7%), and the 

values of very high (3.1%) and very low (4 %) also low. The results were consistent with the 

reality found in the field and the application of the environmental fragility analysis 

methodology proved to be a powerful tool for environmental planning. However, it was 

verified the need for more detailed cartographic base, maps and thematic data in order to better 

apply this methodology. 

 

Keywords: Environmental planning; Geographic Information System; multicriteria analysis; 

Serra do Mar. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A ocupação do espaço geográfico sempre se deu através de desafios consonantes com 

as condições naturais dos espaços ocupados, que se revestem de especial relevância quando os 

adventos climáticos extremos ocorrem pelos efeitos das mudanças climáticas, afetando as 

atividades econômicas e abastecimento humano (UNESCO, 2009). 

No Brasil a dinâmica da água é a principal responsável pelos desastres naturais – 

enchentes, inundações, movimentos de massa, estiagens, secas e vendavais (TOMINAGA et 

al., 2009) – o que faz o país figurar entre os dez com maior número de mortes (1,8 milhões de 

pessoas foram afetadas em 2008) (OFDA/CRED, 2009). 

O crescimento desordenado das cidades, sem considerar os aspectos geológicos, 

geomorfológicos e ambientais, está intimamente relacionado com o aumento dos casos de 

desastres naturais. Modificações no terreno, desmatamentos, terraplanagens, aterros, alterações 

nas drenagens e construção de moradia sem infraestrutura adequada são exemplos de ações 

potencializadoras dos desastres naturais (TOMINAGA et al., 2009). 

 Para fins de mitigação dos desastres, o interesse por práticas de manejo consonantes 

com as características naturais intrínsecas a cada bacia hidrográfica se torna foco de atenção 

crescente, uma vez que os processos naturais ocorrentes nas bacias hidrográficas geram 

benefícios ambientais – serviços ecossistêmicos (ANDRADE, 2009), que garantem 

provimento e regulação de água para o abastecimento humano (LIMA, 2008).  

No caso da região serrana do estado do Rio de Janeiro, Dantas et al. (2005) afirmam 

que, enquanto nas escarpas serranas ocorre o padrão de acúmulo de umidade, com média 

pluviométrica anual máxima de 2.700 mm decorrente da orografia, no planalto reverso da Serra 

do Mar a umidade tende a ser bastante inferior, média de 1.100 mm anuais. 

As cabeceiras de bacia hidrográfica que têm florestas tropicais montanas colaboram no 

abastecimento estável de água às comunidades pela condensação dos nevoeiros, contribuindo 

não só em qualidade de água, como em quantidade para irrigação e geração de energia elétrica 

(BRUIJNZEEL et al., 2011). 

 Na bacia do alto do Rio Grande, que se localiza na cabeceira do rio Dois Rios, tributário 

na margem direita do rio Paraíba do Sul, a atividade agrícola, com destaque à olericultura, é 

responsável pelo abastecimento do próprio município e da região metropolitana do estado do 

Rio de Janeiro. Nela encontra-se o Mercado do Produtor da Região Serrana uma unidade da 

Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa-RJ) que fica na localidade de 
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Conquista, responsável pela distribuição da produção agrícola do município e região. 

Atualmente, esta região surge como potencial direção da expansão urbana do município de 

Nova Friburgo, uma vez que apresenta áreas com potencial de ocupação próximo à rodovia 

estadual RJ-130, que conecta o distrito sede do município com o município de Teresópolis.  

 A proposta metodológica de avaliação empírica de fragilidade ambiental de Ross 

(1994) foi a base teórica deste trabalho para a avaliação da microbacia do alto rio Grande, sendo 

esta proposta adaptada a partir de estudos mais recentes (SANTOS et al., 2006; 

VASHCHENKO et al., 2007; AMARAL e ROSS, 2009) e levando-se em conta as 

características ambientais intrínsecas da microbacia estudada.  

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a fragilidade ambiental à processos 

erosivos e movimentos de massa da bacia do Alto do Rio Grande, no município de Nova 

Friburgo. Para isto serão avaliadas as condições naturais da região assim como as 

características de uso e cobertura do solo, para a geração de dois produtos: o mapa de 

fragilidade potencial, oriundo das características naturais da região, e o mapa de fragilidade 

emergente, que coadunará o mapa de fragilidade potencial com os tipos de uso e cobertura do 

solo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Abordagem sistêmica na análise ambiental 

 

A abordagem sistêmica na ciência tem seus pressupostos estabelecidos por Ludwig Von 

Bertalanffy e R. Defay por volta dos anos de 1930, com aplicações na biologia e na 

termodinâmica (LIMBERGER, 2006). Ao analisar o organismo biológico como um sistema 

aberto, Bertalanffy (1950) o identifica como uma entidade em interação contínua com o 

ambiente (VALE, 2012). A abordagem sistêmica já havia sido tratada por outros autores, como 

Kohler (1924), Lokta (1926), entre outros, com a concepção organísmica. Bertalanffy (1950) 

lança mão da Teoria Geral dos Sistemas (TGS), busca linguagem científica única, capaz de 

englobar todos os campos do conhecimento (LIMBERGER, 2006). Este modo de abordagem 

logo passa a ser utilizado por pesquisadores de diversas áreas da Ciência, principalmente da 

Física, Biologia e Química e se origina da constatação da dificuldade de utilização do 

referencial reducionista de análise dos pressupostos da Física pelas ciências que têm em seu 

objeto a necessidade de análise dos problemas da complexidade organizada que precisavam 

de modelos de abordagens interdisciplinares, como a Biologia e as Ciências Sociais e 

Comportamentais (VALE, 2012). 

O conceito de sistema em sua origem na ciência biológica aparece como um potencial 

referencial para unificação da abordagem científica, marcada pela fragmentação dos objetos de 

análise, e que a partir da TGS consegue apresentar abordagens que dialogam entre si, como 

afirmado por Vale (2012, pag. 89): 

“(...)observa-se (...), a busca por um referencial que a unifique, que permita 

ao físico se comunicar com o biólogo ou com o cientista social, pois, 

independente do escopo de cada disciplina, problemas e concepções 

semelhantes surgem em campos amplamente diferentes.” 

  

         A abordagem sistêmica permite afirmar que o conjunto de atividades das diferentes 

variáveis forma uma entidade (sistema) maior que apenas a simples soma, ou seja, uma 

organização que se origina a partir das interações existentes entre as partes em si, entre as partes 

e o todo, e entre o todo e as partes. 

A Teoria Geral do Sistema define sistema como o complexo de componentes em 

interação, conceitos característicos das totalidades organizadas tais como interação, soma, 
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mecanização, centralização, competição, finalidade, etc., e aplica-o a fenômenos concretos 

(BERTALANFFY,1975). 

Para Chorley e Kennedy (1971, apud CHRISTOFOLETTI, 1999) “um sistema é um 

conjunto estruturado de objetos e/ou atributos que consistem de componentes ou variáveis (isto 

é, fenômenos que são passíveis de assumir magnitudes variáveis) que exibem relações 

discerníveis um com os outros e operam conjuntamente como um todo complexo, de acordo 

com determinado padrão”. 

     Haigh (1985, apud CHRISTOFOLETTI, 1999) assinalou que “um sistema é uma 

totalidade que é criada pela integração de um conjunto estruturado de partes componentes, 

cujas inter-relações estruturais e funcionais criam inteireza que não se encontra implicada por 

aquelas partes componentes quando desagregadas.” 

         Mateo-Rodriguez et al (2013) afirmam que os pressupostos da metodologia filosófica 

sistêmica pertencem à dialética materialista e são abordagem em que qualquer diversidade da 

realidade estudada pode ser considerada como uma unidade (sistema) regulada em um ou outro 

grau, que se manifesta mediante algumas categorias sistêmicas, tais como: estrutura, elemento, 

meio, relações, intensidade, etc. 

A utilização da abordagem sistêmica na análise ambiental logo foi introduzida no estudo 

da Ecologia, onde Tansley (1935) cunhou o conceito de ecossistema como um elemento na 

hierarquia dos sistemas físicos e, deste modo, como o sistema básico da análise ecológica 

(GOLLEY, 1993). O autor sistematiza o conceito influenciado por conceitos mais antigos 

como o “superorganismo” de Clements (1916) e de “O Lago como um Microcosmo” de Forbes 

(1887). 

No paradigma clássico da abordagem ecossistêmica a natureza é percebida como 

sistemas autorregulados, integrados e em equilíbrio, com linearidade de desenvolvimento em 

direção a uma particular diversidade biológica e um estado de estabilidade denominado clímax 

(FIEDLER et al, 1997). O autor expõe que, neste contexto, o fogo, insetos, doenças e a ação 

antrópica são tidos como distúrbios externos aos sistemas ecológicos, o que evidencia a visão 

que estas perturbações não fariam parte da dinâmica ecossistêmica. 

Desta forma, para Odum (1971) o ecossistema é constituído por “organismos vivos e o 

seu ambiente inerte (abiótico), inseparavelmente ligados com constante interação entre si. 

Qualquer unidade que inclua a totalidade dos organismos (isto é, a comunidade) de uma área 

determinada interagindo com o ambiente físico, por forma a que uma corrente de energia 

conduza a uma estrutura trófica, a uma diversidade biótica e a ciclos de materiais (isto é, troca 
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de materiais entre as partes vivas e não vivas) claramente definidos dentro de um sistema 

ecológico ou ‘ecossistema”. 

2.2 Abordagem sistêmica na análise de paisagem 

  

Observa-se na ciência geográfica a introdução da TGS na metodologia de análise da 

paisagem, que deixa de ter uma abordagem exclusivamente empírica, oriunda da concepção 

teórico metodológica da Geografia Tradicional, passando a ser analisada em sua estrutura, 

hierarquizada e sistêmica, por meio da superposição e interação das diversas “layers” 

(camadas) que compõem o sistema geobiofísico (DANTAS et al, 2015). A utilização do 

conceito “layers” aponta a incorporação de um modelo cartográfico de representação através 

do Sistema de Informações Geográficas (SIG). Neste ínterim, o conceito de sistema também é 

abordado pela ciência geográfica, com a intenção de compreender a parte que cabe à Geografia 

na análise integrada entre os fluxos de energia e matéria, incorporando a interface sociedade e 

natureza. 

O estudo da Ecologia da Paisagem foi introduzido como disciplina científica por Carl 

Troll, com o intuito de ser uma ciência sobre os complexos naturais, sendo a paisagem formada 

pelas relações entre os seres vivos e seu ambiente. Troll desenvolveu o estudo da Ecologia da 

Paisagem a partir de observações do uso da terra e interpretação das paisagens em 1939. Seu 

esforço foi para ocorrer a unificação dos conceitos da Geografia em relação à paisagem com a 

Ecologia em relação ao meio natural. 

O estudo da Ecologia da Paisagem acrescido ao conceito de ecossistema de Tansley dão 

o suporte teórico para a origem do conceito de Geossistemas de Sotchava (1971), que pode ser 

definido como “como um sistema natural resultado da combinação de fatores físicos, 

biológicos e antrópicos, caracterizando-o quanto a morfologia, funcionamento e 

comportamento” (BERTRAND, 1978) 

Mateo-Rodriguez e Silva (2002) conceituam a paisagem na Ecologia da Paisagem como 

"a expressão espacial dos ecossistemas e um complexo, padrão ou mosaico de ecótopos, ou 

seja, um mosaico de ecossistemas complexos" (p.97). Mateo-Rodriguez et al (2013) 

esquematizam a metodologia para análise geoecológica da paisagem: 

-   Estudo da organização paisagística e classificação das estruturas 

paisagísticas, conhecimento dos fatores que formam e transformam as 

paisagens, que inclui a utilização dos enfoques estrutural, funcional e 

histórico-genético” 
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-          Avaliação do potencial das paisagens e tipologia funcional, que inclui o 

cálculo do papel dos fatores antropogênicos através dos tipos de utilização 

da Natureza, dos impactos geoecológicos das atividades humanas, das 

funções e cargas econômicas; 

-           Análise de planificação e proteção das paisagens, que inclui a tecnologia 

de utilização das paisagens e a análise de alternativas, tendo por base a 

prognose; 

-            Organização estrutural-funcional direcionada à otimização das paisagens; 

-            Perícia ecológico-geográfica e o monitoramento geossistêmico regional. 

          

A intenção da análise geoecológica da paisagem é o estabelecimento de Unidades 

Geoecológicas da Paisagem, que são caracterizadas como a individualização, tipologia e 

unidades regionais e locais de paisagem (MATEO-RODRIGUEZ et al, 2013). Os autores ainda 

afirmam que o estabelecimento destas unidades é imprescindível para que se possa diferenciar 

topológica e morfologicamente a paisagem. Cabe destacar que a determinação das unidades 

geoecológicas está diretamente relacionada com a escala geográfica de análise, podendo ser 

local, regional ou global. A possibilidade de análise em diferentes escalas permite a 

aplicabilidade desta metodologia de análise em diferentes tipos de planejamentos ambientais. 

Por outro lado, Tricart (1977), em seus estudos sobre ecodinâmica, incorpora o conceito 

de ecossistema nos estudos geográficos. A metodologia de seus estudos se baseia na dinâmica 

dos ecótopos, pois os considera tão importante para a conservação e o desenvolvimento dos 

recursos ecológicos quanto a dinâmica das próprias biocenoses. O autor define uma unidade 

ecodinâmica “por certa dinâmica do meio ambiente que tem repercussões mais ou menos 

imperativas sobre a biocenose” (TRICART, 1977). O conceito de unidade ecodinâmica se 

distingue do ponto de vista estático dado por um inventário ambiental, que pode ser útil para a 

ordenação e administração do território, porém apenas quando se trata de recursos não 

renováveis, como por exemplo os recursos minerais (TRICART, 1977). 

         Entretanto, do ponto de vista de gestão dos recursos ecológicos, existe a necessidade de 

avaliação do funcionamento do ecossistema no meio abiótico, ou seja, a avaliação da dinâmica 

de fluxos de energia/matéria que o caracterizam, para determinar a taxa aceitável de extração 

de recursos, sem sua degradação, ou determinar quais medidas devem ser tomadas para permitir 

uma extração mais elevada sem a degradação do meio ambiente. Pode-se acrescentar, a partir 

desta visão, que a avaliação do funcionamento do meio abiótico do ecossistema sob a influência 

das atividades bióticas, sobretudo antrópicas , ou seja, do geossistema, permite mensurar áreas 
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do território propícias para ocupação, ou até mesmo que tipo de ocupação é propícia para 

determinadas áreas de interesse, o que torna a determinação das unidades ecodinâmicas uma 

versátil ferramenta para o planejamento ambiental e o ordenamento territorial. 

  

2.3 Classificação das unidades geodinâmicas  

  

A classificação das unidades geodinâmicas foi estabelecida por Tricart (1977) em sua 

obra “Ecodinâmica”, e utilizada por Ross (1994) para os estudos de fragilidade ambiental, que 

serão tratados posteriormente. Este subitem utiliza esta obra como referência bibliográfica. 

A classificação deve ser compreendida no nível taxonômico mais elevado a partir da 

ótica dinâmica, que se impõe em matéria de organização do espaço, uma vez que esta 

organização consiste na intervenção de um espaço mutante, que evolui segundo leis próprias e 

assume sua complexidade. Estudar a organização do espaço sugere a determinação de como se 

insere na dinâmica natural uma intervenção antrópica, com o fim de corrigir aspectos 

desfavoráveis do meio ambiente e para potencializar a obtenção de recursos ecológicos que o 

meio oferece, e a ocupação deste meio.    

A abordagem de Tricart das unidades geodinâmicas aponta a morfodinâmica o 

elemento determinante, sendo que ela depende do clima, da topografia, da litologia e tipo de 

uso e cobertura do solo, sendo assim um elemento que permite a integração desses vários 

parâmetros. O autor propõe três grandes tipos de meios morfodinâmicos, em função da 

intensidade dos processos atuais, são eles: meios estáveis, meios intergrades e meios 

fortemente instáveis. 

  

2.3.1 Meios estáveis 

  

São meios em que a morfodinâmica apresenta-se de forma lenta, com difícil percepção. 

Os processos mecânicos atuam pouco, sempre de modo lento, sendo de difícil medição. Neste 

meio, a essência é a constante evolução da paisagem, resultante da permanência de 

combinações dos fatores atuantes no tempo, em que o sistema morfogenético não apresenta 

variáveis que indiquem manifestações catastróficas. 

Os meios estáveis apresentam-se com características que permitem a evolução lenta da 

paisagem, como: (i) ausência de eventos tectônicos e vulcânicos catastróficos; (ii) modelado 
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do relevo com nível de dissecação moderado, cuja incisão dos cursos d’água não é violenta; e 

(iii) cobertura vegetal suficientemente estabelecida ao nível que garanta a resistência aos 

processos mecânicos da morfogênese. 

       O tempo de estabilidade do meio é fator fundamental para a interpretação da paisagem. 

Esta estabilidade, por sua vez, está condicionada também à estabilidade morfodinâmica e 

climática, que garantem a fitoestasia do meio e que por sua vez possibilita o processo de 

pedogênese do solo. 

O autor utiliza como exemplo de ambientes que apresentam estabilidade recente os 

terrenos da Amazônia, cuja floresta se instalou em relevo resultante de instabilidade anterior, 

resultante de oscilação climática. Outros ambientes têm estabilidade mais duradoura, não 

sendo afetadas pelas variações paleoclimáticas recentes, como as florestas do sudoeste de 

Camarões, que apresentam florestas tropicais que datam do Quaternário médio. 

  

2.3.2 Meios em transição (intergrades) 

  

       O conceito intergrades significa transição e foi incorporado do termo geológico. Aqui 

pode-se perceber a passagem gradual entre os meios estáveis e os meios instáveis. Esta análise 

tem como pressuposto a interferência permanente de morfogênese e pedogênese sobre um 

mesmo espaço. A interferência morfogênese-pedogênese varia de acordo com variáveis 

qualitativas e quantitativas. 

Do ponto de vista qualitativo, distingue-se os processos morfogenéticos que atuam 

unicamente na superfície do solo daqueles que agem em toda a espessura do solo ou em parte 

considerável do mesmo. Do ponto de vista quantitativo, apoia-se no balanço 

pedogênese/morfogênse, em que o grau de instabilidade está diretamente relacionado com o 

grau de atuação dos dois processos. A instabilidade sendo fraca ocorre maior atuação da 

pedogênese, enquanto que a intensificação da instabilidade intensifica a relevância da 

morfogênese. Logo esta forma de análise se aplica a diferentes processos, desde a ablação 

superficial do solo até movimentos de massa que afetam toda a espessura do solo. A 

quantificação da atuação destes processos é proposta por alguns autores como Rossa (1994), 

Sporl e Ross (2004), e Donha et al (2006). 

2.3.3 Meios fortemente instáveis 
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Neste meio a morfogênese é o fator predominante da dinâmica natural ao qual os outros 

fatores estão subordinados, podendo ter origem na geodinâmica interna ou na dinâmica externa. 

O vulcanismo é um evento que atua de maneira abrupta no meio ao interferir na cobertura 

vegetal, por vezes eliminando-a e, consequentemente, deixando o solo exposto onde os 

processos hidrológicos atuaram de maneira incisiva. A partir das deformações tectônicas no 

meio ocorre a dissecação das áreas elevadas pela incisão dos cursos d’água e o crescimento 

correlato de declividade do terreno, o que potencializa a ação da gravidade, tornando as 

encostas íngremes instáveis, mesmo com cobertura vegetal densa.  

A cobertura vegetal apresenta pouco potencial de fitoestasia em meios de grande 

instabilidade climática, que apresentam eventos meteorológicos extremos, pois estas regiões 

estão sujeitas a considerável potencial energético e a morfodinâmica atua fortemente. 

A combinação entre características climáticas instáveis com a deformação tectônica 

resulta em um meio onde a morfogênese atua de forma incisiva, uma vez que ambientes de 

grandes inclinações apresentam pedogênese de baixo potencial, resultando em solos poucos 

espessos com rápido tempo de saturação, que receberam uma grande carga de precipitação em 

curto intervalo de tempo, tendo como consequência o movimento gravitacional de massa de 

grande escala.  

Salienta-se que a intervenção antrópica é um fator crucial para a determinação de meios 

fortemente instáveis, uma vez que a mudança da cobertura do solo de ambientes de equilíbrio 

dinâmico frágil pode potencializar a instabilidade de um ambiente que, se preservado, se 

caracterizaria como um meio estável ou intergrade. 

  

2.4 Análise de Risco Ambiental 

          

A contínua interação dos sistemas natural e social se estabelece nos meios estáveis, em 

transição ou fortemente instáveis, o que remete que a sociedade está sujeita às condições 

naturais, ou seja, à incerteza, que pode ocasionar a exposição ao perigo, perdas e prejuízos em 

função de processos de ordem “natural” (CASTRO et al, 2005). Logo, a probabilidade de 

ocorrência de processos no tempo e no espaço, não constantes e não determinados, e que afetam 

(direta ou indiretamente) a vida humana pode ser definida em determinado recorte espacial que 

apresenta características - naturais ou produzidas pela atividade humana - que destacam 

instabilidade (CASTRO et al, 2005).  
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Quanto ao conceito “perigo”, Castro e colaboradores (2005) definem como todo campo 

de investigação de fenômenos ou “agentes físicos” do ambiente natural ou artificial que trazem 

consigo a ideia implícita de ameaça. Augusto Filho (2001), baseado em estudo do Grupo de 

Trabalho do Comitê de Avaliação de Risco da União Internacional de Ciência Geológica 

(IUGS - sigla em inglês) de 1997, define perigo como “uma condição com potencial de causar 

uma consequência desagradável [...] é a probabilidade de um fenômeno particular ocorrer num 

dado período de tempo”. Já o conceito de vulnerabilidade está relacionado com a combinação 

das informações obtidas a partir da identificação do perigo com o inventário de propriedades, 

pessoas e infraestrutura expostas ao perigo, com estimativa de danos e causas que resultarão 

das diferentes intensidades dos perigos avaliados (CASTRO et al, 2005). 

Já o conceito de risco apresenta-se mais elaborado, conjugando a identificação da 

ameaça (perigo) e a identificação do que é ameaçado (vulnerabilidade) permitindo assim a 

estimativa quantitativa de danos e custos prováveis em uma área, durante determinado período 

de tempo, com a mensuração da magnitude do prejuízo e a possibilidade do prejuízo. 

A análise de risco natural tem estudos pormenorizados nas Geociências, com a 

iniciativa de estabelecimento de análise quantitativa de risco. Como é o caso de Cerri e Amaral 

(1998), que reproduzem Varnes (1985), estabelecendo a equação de análise de risco como: 

  Rt = E x Rs, onde  

Rt = risco total (expectativa de perda de vidas humanas, pessoas afetadas, danos a 

propriedades, interrupção de atividades econômicas);  

E = elementos sob risco (sociedade, propriedades, atividades econômicas);  

Rs = risco específico. 

Augusto Filho (2001) também estabelece equação de análise quantitativa de risco a 

partir da equação:        R = P x C, onde  

P = probabilidade de ocorrência do processo em questão, e  

C = conseqüências sociais e econômicas potenciais associadas. 

Do ponto de vista de integridade ecológica em uma bacia hidrográfica, Mattson e 

Angermeier (2007) estabelecem o Índice de Risco Ecológico (ERI - sigla em inglês) com um 

protocolo de avaliação integrando a frequência de vários tipos de usos de solo com estimativa 

de impacto potencial nos fatores bióticos. Este procedimento permite identificar áreas de baixo, 

moderado e alto risco para o fluxo de biota com base no dano potencial de ameaças 

identificadas ao regime de fluxo, habitat físico, qualidade da água, fontes de energia e 

interações bióticas de água doce. Para isto, os autores utilizam-se de dois aspectos de avaliação: 
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(i) frequência: determinada como número de ameaças individuais e a intensidade 

observada do uso humano da terra e da água, e  

(ii) severidade: impacto potencial de um estressor na integridade ecológica.  

Cabe ressaltar o papel fundamental do estressor na avaliação de risco de integridade 

ecológica dada pelos autores. 

2.5 Análise de Fragilidade Ambiental  

 

Ross (1994), a partir dos pressupostos de Tricart (1977), estabelece uma proposta 

metodológica de análise empírica da fragilidade de ambientes naturais e antropizados, como 

forma de subsídio para elaboração de planejamento ambiental, como por exemplo o 

Zoneamento Econômico Ecológico. 

Vieira (2018) em sua tese diz que a fragilidade ambiental pode ser analisada a partir de 

um conjunto de fatores que determinam a capacidade de resiliência de um ambiente frente às 

intervenções humanas. O autor destaca que os estudos integrados de um determinado território 

precisam levar em consideração as características intrínsecas da dinâmica natural sistêmica, 

com ou sem intervenções humanas. Observa-se que o autor determina atenção equivalente aos 

processos naturais ocorrentes e à dinâmica socioeconômica inserida no ambiente. 

A análise da fragilidade ambiental está ancorada na Teoria de Sistemas a partir de 

pressupostos de trocas de energia e matéria que se processam em equilíbrio dinâmico, sendo 

que a intervenção humana tem o potencial de gerar um grande desequilíbrio no sistema, que 

pode ser temporário ou definitivo. 

Ross (1994) utiliza-se dos conceitos de unidades ecodinâmicas estáveis e instáveis para 

propor a definição de áreas com maior potencial de interferência humana e áreas cujo equilíbrio 

é frágil, de maneira que a intervenção humana pode ocasionar grande degradação. Para isto, o 

autor propõe um método de análise quantitativa, utilizando-se de análise multicritério de 

variáveis ambientais (geologia, relevo, solos, padrão de drenagem) para estabelecer o que 

definiu como fragilidade potencial do ambiente. Com a intenção de agregar a variável 

antrópica, indica o cruzamento da fragilidade potencial com informações referentes ao uso da 

terra, o que resulta em um produto caracterizado como fragilidade emergente, ou seja, a 

fragilidade ambiental potencializada ou não pela atividade antrópica. 

 Para a execução da análise de fragilidade ambiental, o autor utiliza-se de análise 

multicritério, que permite a seleção das principais variáveis que caracterizam o fenômeno a ser 
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estudado, já realizando um recorte metodológico de simplificação da complexidade espacial 

(MOURA, 2007).  

 Outros estudos de avaliação de fragilidade ambiental foram feitos, a partir dos 

pressupostos de Ross (1994). Santos e colaboradores (2006) utilizaram-se das variáveis 

declividade e características do substrato rochoso e do solo para elaborar seu mapa de 

fragilidade potencial. Vashchenko e colaboradores (2007) utilizaram-se da ferramenta LEGAL 

(Linguagem Espacial de Geoprocessamento Algébrico) do programa SPRING 4.1, para efetuar 

o cruzamento dos mapas de declividade e solos. Amaral e Ross (2009) introduziram a 

distribuição anual de chuva e a intensidade de chuva na análise de fragilidade ambiental. 

Observa-se assim que a avaliação empírica da fragilidade ambiental tem sua metodologia 

adaptada conforme a região a ser estudada assim como a base de informações disponíveis. 

Em todos estes estudos o Sistema de Informações Geográficas (SIG) é uma ferramenta 

amplamente utilizada em conjunto com a análise multicritério para estruturação e organização 

de variáveis espaciais, uma vez que o SIG permite representar e manipular grandes quantidades 

de dados armazenados em bancos de dados, com representação do mundo real, através de 

coordenadas geográficas (ZANBOM et al, 2005). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Área de Estudo 

 

A bacia hidrográfica do alto rio Grande (292,4 km²) se encontra no Rio Grande, afluente 

da bacia hidrográfica do Rio Dois Rios que é contribuinte na margem direita da bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Este trecho se localiza inteiramente no município de Nova 

Friburgo, no estado do Rio de Janeiro (figura 1). 

 

Figura 1: Localização da bacia do Alto do Rio Grande. Fonte: o autor. 

  

A bacia hidrográfica está localizada na vertente a sotavento da serra do Mar, logo após 

o interflúvio, sendo importante para o abastecimento dos aqüíferos e manutenção dos recursos 

hídricos, pelo fato de a região se caracterizar como grande produtora agrícola (AGEVAP, 

2015). Sua orientação tem direção predominante no sentido ENE, acompanhando as estruturas 

do Escudo Atlântico e suas cristas das escarpas são intensamente festonadas, com estruturas 

menores e falhas, além de obedecer a influência de corpos rochosos resistentes à erosão. A 

direção do traçado das redes de drenagem é influenciada por rochas das falhas reativadas na 

separação mesozóica e consequente subdivisão do supercontinente Gondwana (CPRM, 2012). 
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A bacia é composta por maciços rochosos e picos elevados de granito, destacando-se os 

Três Picos – o Pico Maior é o ponto culminante da Serra do Mar com 2.361 metros a.n.m -, 

Capacete, Dragão, Ronca Pedra e Caixa de Fósforo. O padrão de fraturas das rochas graníticas 

neste domínio assume um papel fundamental no modelado do relevo dos maciços, as fraturas 

constituem planos de fraqueza que permitem a penetração da frente de intemperismo e o 

trabalho erosivo nos corpos rochosos. Assim é comum nos maciços a presença de paredões 

rochosos geometricamente recortados por planos de fraturas, revelando o entalhe erosivo sobre 

as rochas (CPRM, 2012). Junta-se a isso vales suspensos onde o acúmulo sedimentar é grande 

no fundo dos mesmos, garantindo uma ampliação das várzeas (alvéolos fluviais) para jusante, 

que são circundados pelos domínios dos Maciços Graníticos e Graníticos-Gnáissicos, 

formando suas cabeceiras de drenagem (CPRM, 2012). 

O clima, segundo Köppen, é caracterizado como tropical de altitude (Cf) e subtropical 

(Cw). A umidade relativa média (83%), precipitação média anual (1.500 mm) e temperatura 

média anual de 17,8ºC (média no inverno de 9º C; média no verão de 28ºC), conferem à região 

sensação térmica típica de região fria e úmida, embora com períodos de estiagens prolongados. 

A precipitação na bacia do alto rio Grande é intensa, havendo registros máximos de 

chuvas em 24h de 230 mm (27/05/2010) e 222 mm (09/10/2009), evidenciando chuvas intensas 

no verão e de baixa intensidade no inverno. No inverno as médias mensais registram 70 mm, 

porém a baixa temperatura e evaporação favorecem a formação de nevoeiros, que mantém a 

umidade e o microclima diferenciados nos ambientes florestais (CORTINES, 2012). A bacia 

foi intensamente atingida pelo evento climático ocorrido no ano de 2011 na região serrana do 

estado do Rio de Janeiro (PMNF, 2016). Na estação mais próxima observou-se acumulado de 

240 mm em 24 horas, com pico máximo de 50 mm em uma hora, na estação Sítio Santa Paula 

– INEA (2012). 

A vegetação da bacia é originalmente composta por Floresta Ombrófila Densa Montana 

e Altomontana, Floresta Estacional Semidecidual Montana e Refúgio Vegetacional Alto-

montano (Campo do Altitude) do bioma Mata Atlântica (IBGE,2016). 43,6% da cobertura 

vegetal original já foi alterada com a principal finalidade da atividade agrícola e pela expansão 

urbana (IBGE/SEA-RJ, 2018).  

A bacia do alto Rio Grande apresenta os seguintes tipos de solos, de acordo com o 

Sistema Brasileira de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006): Argissolo Vermelho-

Amarelo Distrófico típico, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico, Cambissolo 

Háplico Distrófico típico, Gleissolo Háplico Distrófico típico e o Neossolo Litólico Distrófico 

típico. 
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Na cabeceira da bacia encontram-se três Unidades de Conservação (UCs): o Parque 

Estadual dos Três Picos (PETP), de Proteção Integral, abrangendo 13,5% da bacia e as Áreas 

de Proteção Ambiental (APA) Municipais dos Três Picos (AMTP) e do Pico do Caledônia 

(AMPC), classificadas como UCs de Uso Sustentável, que cobrem 26,6% da bacia. A figura 2 

apresenta sobreposição do PETP em relação às duas APAs municipais, figura 2. 

 

Figura 2: Mapa da Unidades de Conservação da bacia Alto Rio Grande. Fonte: o autor 

 

3.2 Metodologia 

3.2.1 Seleção das variáveis    

 

Os procedimentos operacionais para a construção do modelo de fragilidade levaram em 

conta estudos de relevo em termos de declividade, litologia, erodibilidade do solo e intensidade 

das chuvas em relação à energia cinética das gotas de chuva, como variáveis determinantes da 

fragilidade potencial da bacia. Em um segundo momento foi selecionada a variável uso e 

cobertura do solo, com a intenção de relacioná-la com a fragilidade potencial e obter a 
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fragilidade emergente, ou seja, se o uso e cobertura do solo contribui com a fragilidade 

ambiental ou ameniza. 

O mapa de declividade foi produzido a partir de Modelo Digital de Elevação 

Hidrologicamente Consistente, elaborado através de base cartográfica contínua de escala de 

1:25.000 (Figura 3). 

 

Figura 3: Fluxograma dos procedimentos utilizados na obtenção Modelo Digital de Elevação 

Hidrologicamente Consistente (MDE-HC). Fonte: o autor (2019). 

. 

A variável suscetibilidade à erosão do solo foi atendida através da classificação do solo, 

com a utilização do mapa de solos na escala cartográfica de 1:100.000 (SEA-RJ, 2011) e 

suscetibilidade ao intemperismo foi atendida com a utilização da vetorização do mapa de 

litologia elaborado pelo Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), em escala 

cartográfica de 1:50.000. 

O poder de erosão da chuva foi obtido da série histórica de precipitação ocorrente na 

bacia a partir de mapa pluviométrico de série histórica de 1976 a 2006, elaborado pelo Serviço 

Geológico do Brasil (SGB – CPRM), disponibilizado na Agência Nacional de Águas em 2016. 

Para a determinação da fragilidade emergente foi utilizado o mapa de uso e cobertura 

do solo disponibilizado na Base Contínua do Estado do Rio de Janeiro, na escala de 1:25.000 

(IBGE/INEA-RJ, 2018). 

3.2.2 Análise multicritério 

 

A análise multicritério foi elaborada em três fases: (i) foram definidos os pesos para 

cada atributo de cada variável; (ii) normalização de critérios para a agregação entre eles, 
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utilizando-se de valor mínimo e valor máximo; e (iii) combinação dos critérios a partir 

combinação dos algarismos dados a cada atributo de cada variável. Para isto, de acordo com 

Ross (1994), foi elaborado uma hierarquia nominal de fragilidade de cada atributo de cada 

variável representada por códigos: muito fraca (1), fraca (2), média (3), forte (4) e muito forte 

(5). Estes códigos estão relacionados com a hierarquização das cinco classes de acordo com a 

sua vulnerabilidade. Assim, os atributos mais estáveis apresentaram valores mais próximos de 

1,0, as intermediárias ao redor de 3,0 e as mais vulneráveis estarão próximas de 5,0. 

Para hierarquização da declividade do terreno foi utilizada a premissa que, quanto maior 

a declividade maior o potencial de perigo de movimento de massa e erosão, logo foram 

estabelecidas cinco categorias de inclinação e suas respectivas classes hierárquicas, de acordo 

com o proposto por Ross (1994) (quadro 1). 

 

Quadro 1: Classes Hierárquicas dos intervalos de declividade  

Classes Hierárquicas Declividades (%) 

Muito Fraca até 6 

Fraca de 6 a 12 

Média de 12 a 20 

Forte de 20 a 30 

Muito Forte acima de 30 

 Fonte: Ross (1994) 

 

 A suscetibilidade de erosão do solo frente ao agente erosivo, foi abordada a partir da 

classificação do solo, independente da sua posição no sistema vertente e a suscetibilidade ao 

intemperismo a partir das unidades litológicas. Dentre outras características, a classificação do 

solo está relacionada com a espessura e o grau de desenvolvimento do solo. Frente a isso, a 

classificação do solo em relação à fragilidade ao processo erosivo e movimentos de massa  foi 

elaborada através de adaptação de outros estudos aos tipos de solo encontrados na região ( 

ROSS, 1994; KAWAKUBO et al., 2005; AMARAL e ROSS, 2008) (figura 4). 
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Figura 4: Mapa da classificação de solos da bacia Alto do Rio Grande. 

 

Os Latossolos em questão têm textura argilosa ou muito argilosa são caracterizados 

pelo grau de evolução muito avançado, o que permite concluir que são solos mais profundos, 

como maior potencial de infiltração e menor suscetibilidade. Os Argissolos da área têm textura 

argiloarenosa, com grau de evolução avançado também podem ser considerados pouco 

erodíveis, porém em comparação com os Latossolos são mais frágeis. 

Cambissolos, Neossolos e Gleissolos encontrados na bacia são mais suscetíveis à 

erosão, porém foi estabelecida uma diferenciação entre eles. Dentre os três os Cambissolos que 

têm textura argiloarenosa foram hierarquizados como mais resistentes, pois localmente são 

solos com maior espessura e melhor drenagem. Os Neossolos Litólicos encontrados na bacia 

são argilosos e foram classificados como mais frágeis que os Cambissolos, porém mais 

resistentes que os Gleissolos, por serem mais bem drenados (SANTOS et al, 2013).  

Os Gleissolos da área, têm textura argilosa e foram hierarquizados como de maior 

suscetibilidade à erosão, pela textura predominantemente arenosa e por serem permanente ou 

periodicamente saturados por água (quadro 2). 
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Quadro 2: Classes de Fragilidade das Classes de Solo 

Classes de Fragilidade Classes de Solos  

1 – Muito Fraca Latossolo Vermelho Amarelo 

Distrófico típico 

2 – Fraca Argissolo Vermelho Amarelo 

Distrófico típico 

3 – Média Cambissolo Háplico tb 

Distrófico típico 

4 – Forte Neossolo Litólico Distrófico 

típico 

5 – Muito Forte Gleissolo Háplico tb Distrófico 

típico 

Fonte: o autor (2019) 

 

A diretriz utilizada para estipular a suscetibilidade ao intemperismo das rochas foi o 

grau de coesão da litologia da bacia, que segundo Crepani et al (1996) significa a intensidade 

de coesão entre os minerais ou partículas que as constituem. A partir desta diretriz, a litologia 

da bacia foi analisada a partir e suas unidades (figura 5). 
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Figura 5: Mapa da litologia da bacia Alto Rio Grande 

 

Por ser formado por rochas granitóides de estrutura homófana e fluidal, composição 

quartzo-diorítica a granítica, constituindo maciços circunscritos, os tipos mais ácidos são 

geralmente porfiríticos a porfiróides, a estrutura do Granito Nova Friburgo foi considerada com 

fragilidade muito baixa (quadro 3). 

O batólito Serra dos Órgãos é subdividido por sua composição em plutonitos foliados 

primorogênicos, de composição granítica a granodibrítica, médios a grosseiros, com biotita-

anfibólio (granada), contendo segregações leucocráticas e leucogranito primorogênico médio 

a grosseiro, foliado, sendo considerado com fragilidade baixa (quadro 3). 

A Unidade Rio Negro, composta por migmatitos variegados com paleosoma de biotita 

gnaisse, anfibólio gnaisse e neossoma de rocha fina e média, inclui biotita gnaisse fino 

laminado da Unidade São Fidelis com rocha granitóide serorogênica fina e média, geralmente 

com muscovita, foi classificado como média (quadro 3). 

Os microgabros e gabros de diques compostos por diques de diabásio, assim como a 

Unidade Santo Eduardo, composta por milonito gnaisse e blastomilonito predominantes, 

geralmente bandeados, porfiroclásticos e porfiroblásticos, portando intercalações de variada 

litologia e com intercalações de anfibólio (biotita) gnaisse migmatizado (ag) de rocha 

calcossilicática, foram determinados como fragilidade forte (quadro 3). 
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Os depósitos quaternários compostos por Depósitos aluvionares areno argilosos e 

cascalho portando mutações, foram classificados fragilidade muito forte (quadro 3). 

 

Quadro 3: Classes de Fragilidade das Unidades Litológicas  

Classes de Fragilidade Litologia  

1 – Muito Fraca Granito Nova Friburgo  

2 - Fraca Batólito Serra dos Órgãos 

3 - Média Unidade Rio Negro 

4 – Forte Microgabro e gabros de 

diques / Unidade Santo 

Eduardo 

5 – Muito Forte Depósitos quaternário 

Fonte: adaptado de Crepani et al. (1996) 

 

Outra variável analisada foi o potencial de erosão, dada pela intensidade da precipitação 

ao ano distribuído na bacia, uma vez que áreas com maior volume de precipitação estão sujeitas 

à maior ação do agente intempérico e erosivo (figura 7). 

 

Figura 6: Mapa da distribuição da precipitação na bacia Alta Rio Grande 
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Foram estabelecidos arbitrariamente intervalos de precipitação para classificação de 

fragilidade, obedecendo um padrão de intervalo e a relação proporcional de quantidade de 

chuva e aumento da fragilidade (quadro 4). 

Quadro 4: Classes de Fragilidade por 

intervalo de precipitação.  

 Classes de Fragilidade Precipitação 

(mm/ano)  

1 – Muito Fraca 1.300 – 1.500 

2 – Fraca 1.501 – 1.700  

3 - Média 1.701 – 1.900 

4 - Forte 1.901 – 2.100 

5 – Muito Forte < 2.100 

Fonte: o autor (2019) 

 

As variáveis foram hierarquizadas de acordo com a sua influência na determinação da 

fragilidade aos processos erosivos e movimentos de massa e foram dados pesos diferentes a 

cada uma delas (quadro 5). O maior peso dado à declividade se justifica pela maior 

suscetibilidade aos processos erosivos e de movimento de massa em áreas mais declivosas, 

independentes do tipo de solo ou unidade litológica, assim como em região cujo relevo 

predominante são montanhas e escarpas onde ocorre maiores precipitações há maior tendência 

de saturação do solo e com isso o aumento da suscetibilidade aos processos erosivos e 

movimentos de massa. 

 

Quadro 5: Pesos atribuído a cada variável 

utilizada na análise multicritério.  

Variável Peso   

Declividade 4 

Precipitação 2  

Solos 1 

Litologia 1 
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Fonte: o autor (2019) 

 

Por fim, o resultado encontrado varia entre 8 (o valor da soma mínima possível) e 40 

(valor máximo), e arbitrariamente estabelecidos os seguintes intervalos para os graus de 

fragilidade ambiental emergente (quadro 6): 

 

Quadro 6: Atribuição de Classes de Fragilidade Potencial por intervalos de 

valores.  

Intervalos de Valores  Classes de Fragilidade  

8 a 15  Muito Baixa 

16 a 21 Baixa  

22 a 28 Médio 

29 a 33 Forte 

34 a 40 Muito Forte 

Fonte: o autor (2019) 

 

Após a produção do mapa de fragilidade potencial, de caráter preliminar, foi elaborado 

o mapa de fragilidade emergente, com a introdução da variável uso e cobertura do solo. A 

categorização hierárquica de grau de proteção do solo foi estabelecida de acordo com as 

características de uso e cobertura do solo (quadro 7), tendo como base o mapa de uso e 

cobertura do solo (figura 7). 
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Figura 7: Mapa do Uso e Cobertura do Solo na bacia do Alto Rio Grande 

  

Quadro 7: Classificação do Grau de Proteção por Uso e 

Cobertura do Solo.  

Grau de Proteção Categoria Hierárquica 

1 - Muito Alta Floresta preservada / 

Afloramento Rochoso 

2 - Alta Vegetação em regeneração 

3 - Média Agricultura 

4 - Fraca Pastagem 

5 - Muito Fraca Núcleos Urbanos 

Fonte: adaptado de Ross (1994). 

 

A fragilidade ambiental emergente foi estabelecida a partir da soma do resultado da 

fragilidade ambiental potencial com o uso e cobertura do solo, com o resultado variando entre 

9 (valor mínimo da soma) e 45 (valor máximo), logo foram arbitrariamente estabelecidos os 

seguintes intervalos (quadro 8). 
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Quadro 8: Atribuição de Classes de Fragilidade Emergente por 

intervalos de valores 

Intervalos de Valores  Classes de Fragilidade  

9 a 15  Muito Baixa 

16 a 22 Baixa  

23 a 29 Médio 

30 a 36 Forte 

37 a 45 Muito Forte 

Fonte: o autor (2019) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A bacia do alto Rio Grande possui relevo com inclinações elevada, estando situada em 

relevo de escarpas em direção ao planalto reverso da Serra do Mar (DANTAS et al., 2005). 

Observa-se a partir das classes de declividade estabelecidas (figura 8) que a bacia apresenta 

altas declividades: cerca de 55% do terreno tem inclinação maior que 20% e 21,5% da área da 

bacia tem inclinação maior que 30%. As áreas com inclinações modestas (0 a 6%) se localizam 

nas planícies de inundação (tabela 1). 

 

Figura 8: Mapa das classes de declividade da bacia Alto do Rio Grande 

 

A condição da declividade está relacionada com a capacidade de erosão hídrica no 

terreno. Segundo Vashchenko et al. (2007), a erosão hídrica tem como fatores controladores: 

(i) a erosividade da chuva, ou seja, a capacidade potencial da chuva em causar erosão e(ii) a 

erodibilidade do solo, ou seja, suscetibilidade à erosão, sendo o grau de inclinação 

condicionante topográfica influente na erodibilidade do solo, pois aumenta a velocidade e 

volume do escoamento superficial da água, aumentando o seu potencial de erosão. O relevo 

com grandes declividades da bacia é fundamental para determinar a fragilidade. 
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Tabela 1: Distribuição relativa dos intervalos de declividade na bacia 

 Declividades (%) Percentagem da área da Bacia 

(%) 

até 6 8,6 

de 6 a 12 16 

de 12 a 20 20,3 

de 20 a 30 33,5 

acima de 30 21,5 

Total 100 

  

Observa-se que na bacia do Alto Rio Grande existe grande proporção de Cambissolo 

Háplico (cerca de 60,45%), sendo este solo classificado como fragilidade média. Estes solos 

são constituídos por material mineral com horizonte B incipiente, com pedogênese pouco 

avançada, o que o torna mais frágil que os Latossolos e Argissolos. Observa-se também que 

cerca de 10,2% da área foi classificada como afloramento rochoso, o que neste critério significa 

que não ocorre erosividade, pelo fato de não haver solo (tabela 2). 

 

Tabela 2: Distribuição relativa das classes de solo na bacia 

Classe de Solos Percentagem da área da Bacia (%) 

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico típico 13,7 

Afloramento Rochoso 10,2 

Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico típico 0,01 

Cambissolo Háplico tb Distrófico típico 60,45 

Neossolo Litólico Distrófico típico 12,3 

Gleissolo Háplico tb Distrófico típico 3,2 

Total 100 

 

A erodibilidade do solo está relacionada diretamente com a coesão do mesmo, e solos 

mais desenvolvidos apresentam maior coesão (BASTOS et al., 2000). Dentre as classes de solo 

existentes, os Cambissolos têm sua pedogênese menos avançada que os Latossolos e os 

Argissolos, e mais avançada se compararmos com Neossolos. 
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A bacia apresenta litologia resistente ao intemperismo e erosão, com cerca de 59% de 

sua composição de granito e leucogranito (Granito Nova Friburgo e Batólito Serra dos Órgãos). 

Nota-se que cerca de 12% da área da bacia é composto por litologia frágil ao intemperismo, 

como os diques diabásicos, os milonitos gnaisses e os depósitos coluvionares e aluvionares 

(tabela 3). 

 

Tabela 3: Distribuição relativa das estruturas litológicas na bacia 

 Litologia Percentagem da área da Bacia (%) 

Granito Nova Friburgo  19 

Batólito Serra dos Órgãos 40 

Unidade Rio Negro 31 

Microgabro e gabros de diques   1 

Unidade Santo Eduardo 6 

Depósitos quaternário 5 

Total 100 

 

A distribuição da precipitação na bacia está condicionada pela orografia, já que está a 

sota-vento da Serra do Mar, e há maior ocorrência de chuva próximo do divisor topográfico. 

Observa-se que cerca de 58% da bacia está localizada em região com menor pluviosidade (entre 

1.300 e 1.500 mm/ano), e 33,4% da bacia recebe mais de 2.000 mm/ano de chuva. 

A pluviosidade está vinculada ao clima tropical com duas estações definidas no ano, 

com grande concentração de chuvas na estação do verão e estiagem no inverno. Logo, percebe-

se que esta região tende a sofrer com a erosividade das chuvas, que em regiões com grandes 

declividades, podem resultar em movimentos gravitacionais de massa, como os ocorridos em 

2011. 
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Tabela 4: Distribuição relativa dos intervalos de precipitação na bacia 

Precipitação (mm/ano) Percentagem da área da Bacia (%) 

1.300 – 1.400 16,3 

1.401 – 1.500  41,7 

1.501 – 1.600 4,2 

1.601 – 1.700 3,8 

1.701 – 1.800 3,8 

1.801 – 1.900 2,7 

1.901 – 2.000 6,5 

2.001 – 2.100 11,8 

2.101 – 2.200 4,5 

2.201 – 2.300 3,1 

2.301 – 2.400 1,4 

Total 100 

 

A bacia apresenta cerca de 50% da cobertura do solo como floresta preservada, 

consequência da baixa densidade demográfica existente na região, corroborada pela baixa 

ocupação de núcleos urbanos (0,6%) e a atividade agrícola da bacia. Esta tendência se confirma 

pelo percentual de agricultura (9%), vale destacar que a área apresenta considerável ocupação 

por pastagem (29%). Atualmente ocorre forte especulação imobiliária nas áreas de pastagem 

devido à expansão urbano-industrial (tabela 5).  

Tabela 5: Distribuição relativa dos usos e coberturas do solo na bacia 

Uso e Cobertura do Solo Percentagem da área da Bacia (%) 

Floresta preservada   50 

Vegetação em regeneração 7,5 

Agricultura 9 

Pastagem 29 

Núcleos Urbanos 0,6 

Afloramento Rochoso 3,8 

Total 100 
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4.1 Fragilidade Ambiental Potencial  

 

 Como pode ser observado na tabela 6, cerca de 37,5% da bacia é classificada com 

fragilidade média, enquanto os graus de fragilidade muito baixa e muito foram menores, 7,5% 

e 8,7% respectivamente. Cabe ressaltar que cerca de 32% da área da bacia é composta por áreas 

de fragilidade potencial alta e muito alta. 

Tabela 6: Distribuição relativa das classes de Fragilidade Potencial 

na bacia 

Classes de Fragilidade 

Potencial 

Percentagem da área da bacia 

(%)  

1 – Muito Baixa 7,5 

2 – Baixa 23 

3 – Média 37,5 

4 – Alta 23,1 

5 – Muito Alta 8,7 

Total 100 

 

 Como pode se observar no mapa (figura 9), as áreas consideradas com fragilidade 

ambiental muito alta estão relacionadas às áreas com maior pluviosidade da bacia, combinadas 

com áreas de altas declividades e com solos frágeis, neste caso Cambissolos e Neossolos. 

Ghezzi (2003) na bacia de Xaxim, em Morretes (PR), Almeida (2003) no município de 

Colombo (PR), e Vashchenko et al. (2007) em Campina Grande do Sul (PR), também 

observaram esta relação entre as altas declividades e os tipos de solo com a fragilidade muito 

alta.  
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Figura 9: Mapa da Fragilidade Ambiental Potencial da bacia do Alto Rio 

Grande 

 

Evidenciou-se a classificação de fragilidade muito alta nos ambientes com presença de 

diques diabásicos, o mesmo não pode ser observado em ambientes onde existem depósitos 

quaternário, também analisada como litologia com fragilidade muito forte, pois estes se 

concentram nas áreas de baixas declividades diminuem o grau de fragilidade potencial. 

Os graus de fragilidade muito baixa e baixa prevaleceram em ambientes de baixas 

declividades e baixa pluviosidade, mesmo estas regiões apresentando características litológicas 

e pedológicas mais frágeis. Não foram observadas áreas com classificação muito baixa em 

ambientes com pluviosidade maior que 1.800 mm/ano. Nessas áreas, a litologia e a pedologia 

influenciaram na separação entre ambientes de baixa e média fragilidade. Enquanto ambientes 

com baixa fragilidade ambiental, que apresentam baixa declividade, Cambissolo e litologia 

granítica, os ambientes de média fragilidade e baixa declividade são compostos de depósitos 

aluvionares e Gleissolo. 

  4.2 Fragilidade Ambiental Emergente 

 

O mapa de fragilidade emergente (figura 10) apresentou clara redução das áreas 

classificadas como muito baixa, que passou de 7,5% da fragilidade natural para 4%, 
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apresentando redução de 46,6% da área, como pode ser visto na tabela 7. Tal fator pode ser 

explicado pelo fato de serem, em sua maioria, áreas com baixa inclinação, com potencial para 

ocupação urbana e agrícola. A bacia do Alto Rio Grande tem ocupação agrícola predominante 

nestas áreas. Uma redução de menor magnitude pode ser vista na classificação de fragilidade 

emergente baixa. Donha et al (2006) também observam que a ocupação urbana e a pastagem 

contribuem para potencializar a fragilidade emergente. 

 

 

Figura 10: Mapa da fragilidade emergente da bacia Alto Rio Grande 

 

 

Tabela 7: Distribuição relativa das classes de Fragilidade Emergente 

na bacia 

Classes de Fragilidade 

Emergente 

Percentagem da área da bacia 

(%)  

1 – Muito Baixa 4 

2 - Baixa 21,2 

3 - Média 46,7 

4 - Alta 25 
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5 – Muito Alta 3,1 

Total 100 

 

 

 A classe muito alta apresentou redução ainda mais significativa, passando de 8,7% da 

área da bacia para 3,1%, com redução de 63,4%. Esta redução pode ser explicada pela 

dificuldade natural de ocupação de áreas com altas declividades, sendo estas áreas cobertas 

majoritariamente por florestas bem desenvolvidas ou vegetação rupestre nos afloramentos 

rochosos. Outra explicação para a diminuição expressiva da classificação muito alta é a 

existência de Unidades de Conservação no local onde essa classificação se concentra, sendo o 

Parque Estadual dos Três Picos uma Unidade de Conservação de categoria de Proteção Integral, 

ou seja, que inviabiliza a ocupação urbana e o uso do solo para atividades agrícolas. Cabral et 

al (2011) ressaltaram que nestas regiões a mudança da cobertura do solo pode alterar o estado 

de equilíbrio, desencadeando a aceleração dos processos erosivos; e que a retirada do restante 

da vegetação influenciará numa nova configuração da Fragilidade Emergente.  

 Assim como na classificação de fragilidade natural, a classe de fragilidade emergente 

média apresentou a maior concentração de áreas, e passou de 37,5% para 46,7%, aumentando 

assim em cerca de 9% em área relativa. Vashchenko et al. (2007) encontrou acréscimo de 

fragilidade média por conta da atividade agrícola. Cabral et al. (2011) também encontraram 

predominância da classificação média, e ressaltaram que a vegetação remanescente atenua a 

ação da erosão. Este aumento pode ser atribuído à perda de área dos graus de fragilidade muito 

baixa e baixa (em cerca de 5,3%). A redução das áreas muito alta e alta foi menor (cerca de 

3,7%), porém percebe-se o aumento das áreas em classe alta (em cerca de 1,9%), a partir da 

diminuição das áreas com classificação muito alta. 

 De maneira geral observa-se que a bacia do Alto Rio Grande tem predominância de uso 

e cobertura do solo mantém a fragilidade ambiental média, já que cerca de 70,3% da cobertura 

se enquadra em classe hierárquica muito fraca, fraca e média, e destas 53,8% estão classificadas 

como muito fracas. Pelo outro lado, percebe-se que 29,6% da cobertura do solo apresenta 

classificação forte e muito forte, porém apenas 0,6% classifica-se como fragilidade muito forte, 

já que se trata de uma bacia com pouca ocupação urbana, com a existência de área considerável 

inserida em Unidades de Conservação. 
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5 CONCLUSÕES 

A análise multicritério da fragilidade ambiental é uma ferramenta útil para orientação 

do planejamento territorial ambiental dada sua simplicidade e a capacidade de obtenção de 

informações preliminares da área a ser estudada e planejada. 

A aplicação da metodologia de análise de fragilidade ambiental de Ross (1994) na 

microbacia do alto do rio Grande permitiu avaliar que a microbacia tem maior concentração de 

fragilidade ambiental potencial e emergente média, a partir das variáveis utilizadas e dos pesos 

atribuídos a elas. 

Esta análise permitiu observar que a cabeceira do alto rio Grande precisa de especial 

atenção dada sua fragilidade alta e muito alta e que a manutenção das Unidades de Conservação 

existentes na região, assim como do aprofundamento de práticas conservacionistas, são 

necessários uma vez que qualquer alteração na cobertura do solo pode acarretar consequências 

negativas. 

Para que esta ferramenta apresente resultados confiáveis torna-se necessário a 

utilização de base de dados cartográficos de resolução espacial detalhada, sendo este o gargalo 

do presente trabalho, uma vez que houve dificuldade de se encontrar mapas e dados temáticos 

com detalhamento espacial compatível com a escala de análise proposta. Além disso, a 

metodologia apresentada tem condições de apresentar melhor resultados conforme seu 

aprimoramento, utilização de dados mais precisos e continuidade das pesquisas sobre o tema.  
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