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RESUMO
O presente trabalho objetiva diagnosticar e mapear as áreas de fragilidade ambiental
existentes no município de Frederico Westphalen – RS, a partir da utilização de
geotecnologias. Utilizou-se o método baseado na compreensão das características e
da dinâmica do ambiente natural, por meio da análise empírica da fragilidade dos
ambientes naturais antropizados. Para essa determinação, foram utilizadas
informações sobre declividade, tipo e uso do solo, posteriormente foram atribuídos
pesos de importância para cada um dos fatores e gerados mapas de fragilidade
potencial e emergente. Os resultados apontaram que a fragilidade potencial está em
maior proporção inserida nas classes média (54,6%) e alta (31,2%) da área total.
Ainda, mostrou que a fragilidade emergente compreende, em sua maioria, áreas
com fragilidades classificadas como muito baixa e baixa, representadas por 39,0 e
54,6 % da área total. O estudo é uma importante ferramenta para a análise
ambiental e recomenda-se que ele seja utilizado em planejamentos municipais,
possibilitando um melhor gerenciamento do meio natural.
PALAVRAS-CHAVE: Degradação ambiental; Geoprocessamento, Landsat 8.
VISUALIZATION OF THE ENVIRONMENTAL FRAGILITY IN THE MUNICIPALITY OF
FREDERICO WESTPHALEN (RS) BY USING THE GEOTECHNOLOGIES

ABSTRACT
The present work aims to diagnose and to map the areas with environmental fragility
existing in the municipality of Frederico Westphalen (RS) by using the
geotechnologies. It was used the method based on understanding characteristics
and dynamics environment, through the empirical analysis of the natural environment
fragility and the anthropogenic. For this determination it was used information about
declivity, type and use soil, afterwards being assigned of the importance for using the
weights for each one of factors and generated maps of the potential and the
emerging. The results indicate that potential fragility is in a greater proportion
inserted the middle and the high classes. With 54% and 31,2% of the total area. Still
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showed the emerging fragility in your majority areas with completely fragilities are
classified very low and low represented by 39,00% and 54,6% the total area. This
study is an important tool for environmental analysis and recommended that it be
used in municipal planning, enabling better management of the natural environment.
KEYWORDS: Geoprocessing; environmental degradation; Landsat 8.
INTRODUÇÃO
O estado de deterioração ambiental é fruto da desenfreada ação
antrópica estabelecida na natureza há décadas. De acordo com ALMEIDA et al.
(2010) a exploração cada vez mais acelerada dos recursos naturais, motivada pelos
modelos atuais de consumo, tem ultrapassado os limites da normalidade de uso e
ocupação do solo.
No que diz respeito às alterações nos diferentes componentes da natureza,
SPÖRLE & ROSS (2004) afirmam que qualquer modificação no relevo, solo,
vegetação, clima e recursos hídricos, ocasionam o comprometimento da
funcionalidade do sistema, quebrando o seu estado de equilíbrio dinâmico. Deste
modo, a exploração de recursos naturais, a supressão de cobertura vegetal para a
implantação de culturas ou pastagem, a ocupação desordenada e as diferentes
formas de poluição, acarretam em perturbações aos ecossistemas, levando ao atual
estado de desequilíbrio.
Dessa maneira, na tentativa de compreender e racionalizar as formas de
exploração dos recursos naturais, pesquisas referentes à preservação do ambiente
têm sido desenvolvidas, pois qualquer interferência na natureza realizada pelo
homem necessita de estudos que levem ao diagnóstico, ou seja, a um conhecimento
do quadro ambiental onde se vai atuar (ROSS, 2006). Sendo assim, SILVA &
COSTA (2011) afirmam que esses estudos precisam se preocupar não somente no
levantamento dos problemas ambientais causados pela sociedade e como recuperálos, mas também com os graus de fragilidade de cada ambiente, caracterizados por
áreas que apresentam alto grau de vulnerabilidade, ou seja, espaços naturalmente
vulneráveis a impactos antrópicos e aos processos erosivos pluviométricos sejam
eles determinados por fatores físicos (declividade, tipos de solo) ou econômicos (uso
e ocupação).
As alterações antrópicas trazem consequências ao equilíbrio dinâmico do
meio ambiente, por este motivo é necessário que se conheçam as características
ambientais dos locais onde se realizam significativas mudanças na paisagem
(MESSIAS et al., 2012). Diante disso, o mapeamento das fragilidades ambientais
permite avaliar as potencialidades do meio ambiente combinando suas
características naturais com as suas restrições, bem como ser de importância
fundamental para planejamentos territoriais.
KAWAKUBO et al. (2005) ressaltam que dentro do conceito de fragilidade
ambiental é importante destacar dois termos distintos: fragilidade potencial e
fragilidade emergente. A fragilidade potencial de uma determinada área compreende
a vulnerabilidade natural dos elementos físicos, como a geomorfologia, tipos de solo,
declividade e geologia, enquanto a fragilidade emergente compreende a análise
integrada da fragilidade potencial do meio englobando os graus de proteção dos
diferentes tipos de uso e cobertura vegetal sobre o ambiente (SANTOS et al., 2010).
Assim, é possível afirmar que os estudos da fragilidade ambiental têm como
objetivo principal indicar as potencialidades e limitações do uso e ocupação humana
em determinada área, ou seja, contribuir para o entendimento da realidade espacial,
e assim, realizar possíveis intervenções de forma planejada (SANTOS et al., 2006).
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LORINI et al. (1996), ressaltam que as geotecnologias têm se mostrado como
ferramentas de interesse para a análise da fragilidade ambiental, integrando
resultados científicos aos processos de planejamento, implantação e monitoramento
de políticas municipais de desenvolvimento ambiental.
É importante ressaltar que a utilização das geotecnologias se torna um
instrumento de grande potencial para o estabelecimento de planos integrados de
conservação do solo e da água e dos ecossistemas em geral (FLAUZINO et al.,
2010). Estudos relacionados à fragilidade ambiental permitem definir áreas que
possam ser afetadas por mudanças da dinâmica natural existente, além de
apresentarem fundamental importância para a utilização em estudos de impacto
ambiental.
A área selecionada para este estudo foi o município de Frederico Westphalen,
localizado no Estado do Rio Grande do Sul, região que apresenta escassos estudos
ambientais. Logo, informações como as apresentadas neste trabalho tornam-se
importantes ferramentas para as políticas públicas de planejamento urbano e gestão
ambiental, atuando como subsídio na tomada de decisões, bem como instrumento
de apoio na preservação dos recursos naturais locais.
Nesse sentido, delineou-se como principal objetivo deste trabalho: mapear as
áreas de fragilidade ambiental existentes em Frederico Westphalen - RS com o
auxilio de ferramentas geotecnológicas, determinando as diferentes classes de
fragilidade potencial e emergente do município.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O estudo foi realizado no município de Frederico Westphalen, na mesorregião
do Planalto Meridional do Rio Grande do Sul (Figura 1), localizado entre as
coordenadas 27°12’29’’ e 27°25’45’’ de latitude sul e 53°13’31’’ e 53°30’13’’. A sede
municipal está a cerca de 420 km da capital do Estado e segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), apresenta uma área de
aproximadamente 265 km2 e população de 28.843 habitantes.
Quanto ás características de solo, com a obtenção de dados locais, CUNHA
et al. (2009) constataram que os intensivos processos erosivos naturais corroendo e
posteriormente desagregando as superfícies, constituíram na região de Frederico
Westphalen solos profundos nas chapadas (nitossolo vermelho), rasos e muito
férteis nas bordas dissecadas, nos espigões (neossolos litólico), em espigões
degradados (luvissolos), nas serras (neossolos litólico) e nos vales (cambissolo
flúvico), associados a outros semelhantes.
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FIGURA 1. Localização do município de Frederico Westphalen – RS.
Fonte: Autores (2014).

Análise ambiental
O método utilizado foi baseado na Análise Empírica da Fragilidade dos
Ambientes Naturais e Antropizados, proposta por ROSS (1994), consistindo-se de
estudos básicos do relevo, solo, uso da terra e a cobertura vegetal do local em
análise. Posteriormente, essas informações foram analisadas de forma integrada
gerando um produto síntese que expressa os diferentes graus de fragilidade que o
ambiente possui em função de suas características “genéticas”.
Para avaliação dos resultados obtidos foram estabelecidos pesos ou notas a
cada situação que as variáveis apresentam, classificando essas em classes de
fragilidade: baixa, muito baixa, média, alta e muito alta, a partir de valores numéricos
de um a cinco. O produto final do trabalho sintetizou a soma das variáveis, (tipo de
uso e cobertura da terra, tipo de solo, declividade), ou seja, o cruzamento de dados
para a obtenção do grau de fragilidade a qual está exposta a área de estudo.
Obtenção dos dados e elaboração dos mapas
A base de dados vetoriais utilizada para a elaboração dos mapas foi os limites
e divisões do Estado do Rio Grande do Sul, na escala 1/250.000, obtida a partir do
banco de dados do IBGE. Para a base de classificação do uso e ocupação da terra
foi utilizada uma imagem orbital do satélite Landsat Tematic Mapper 8, órbita 223 e
ponto 079, datada do dia 25 de junho de 2013, com resolução espacial de 30
metros, que são disponibilizadas gratuitamente pelo banco de dados do United
States Geological Survey (USGS).
Na confecção do mapa temático da declividade foram utilizadas imagens
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) com referência SG-22-Y-C, disponíveis
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no banco de dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e
para a determinação e elaboração do mapa de tipos de solo existentes no município
utilizou-se o mapa base dos Tipos de Solo do Brasil, também disponibilizado e
elaborado pela Embrapa. Para o georreferenciamento foram utilizadas as cartas
topográficas da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (DSG) do Rio Grande do
Sul, na escala 1/50.000 e o software ArcGis, versão 10.1.
Posteriormente para a elaboração do mapa de uso e ocupação do solo a
classificação da imagem orbital Landsat foi realizada pela composição das bandas
quatro, cinco e seis, onde foi aplicado contraste para realçar as feições de interesse,
a fim de extrair o máximo de informações das imagens. A técnica utilizada para a
classificação foi a do algoritmo de Máxima Verossimilhança (MaxVer), com as seis
classes seguintes: recursos hídricos, floresta, campo, agricultura irrigada, agricultura,
solo exposto e urbanização, sendo que as duas últimas classes foram agrupadas em
função de a resposta espectral dos pixels ser semelhante.
A avaliação das fragilidades ambientais, potencial e emergente, foi realizada a
partir da correlação das três variáveis já citadas: declividade do relevo, tipos de solo
e uso e ocupação da terra, novamente com o auxilio do software ArcGis, versão
10.1. A cada uma das variáveis atribui-se valores (pesos de 1 a 5) para serem
relacionadas na matriz de cálculo, sendo utilizadas para a determinação dos
resultados as classificações propostas por Ross (1994), conforme pode ser
observado nas tabelas 1, 2 e 3.
TABELA 1. Fragilidade das classes de declividade.
Classes de Declividade
Até 6%
De 6 a 12%
De12 a 20%
De 20 a 30%
Maior que 30%
Fonte: Ross (1944).

Classes de Fragilidade
Muito Baixa
Baixa
Média
Alta
Muito Alta

TABELA 2. Classes de proteção dos usos e coberturas do solo
Classes de fragilidade
Muito Baixa

Baixa

Média

Alta

Muito Alta

Tipo de cobertura
Florestas, matas naturais e florestas cultivadas com biodiversidade.
Formações arbustivas naturais com estrato herbáceo denso,
formações arbustivas densas (Mata secundária, Cerrado Denso,
Capoeira Densa). Mata homogênea de Pinos densa. Pastagens
cultivadas com baixo pisoteio de gado e cultivo de ciclo longo como o
cacau
Cultivo de ciclo longo em curvas de nível/terraceamento como café,
laranja com forrageiras entre ruas, pastagens com baixo pisoteio e
silvicultura de eucaliptos com sub-bosque de nativas.
Culturas de ciclo longo de baixa densidade (café, pimenta do reino,
laranja com solo exposto entre ruas), culturas de ciclo curto arroz,
trigo, feijão, soja, milho e algodão com cultivo em curvas de
nível/terraceamento.
Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo exposto por
arado/gradeação, solo exposto ao longo de caminhos e estradas,
terraplanagens e culturas de ciclo curto sem práticas
conservacionistas.

Fonte: ROSS, 1994.
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TABELA 3. Tipo de solo e classe de fragilidade
Classes de Fragilidade

Tipo de solo

Muito Baixa

Latossolo roxo, latossolo vermelho escuro e vermelho amarelo
textura argilosa.

Baixa
Média
Alta
Muito Alta

Latossolo amarelo e vermelho amarelo textura médio/argilosa.
Latossolo vermelho amarelo, Terra roxa, Terra Bruna e Podzólico
vermelho-amarelo textura média/argilosa.
Podzólico
vermelho-amarelo
textura
média/arenosa
e
cambissolo.
Podzólicos com cascalho, Litólicos e areias quartzosas.

Fonte: ROSS (1994).

A elaboração dos mapas temáticos foi realizada a partir da técnica da álgebra
de mapas, realizada no software ArcGis, a qual consistiu no cruzamento dos mapas
desejados pela utilização da opção “spatial analyst – overlay – weighted overlay”. A
partir disto, a fragilidade potencial do município de Frederico Westphalen foi obtida
pelo cruzamento dos dados de solos e de declividade, e a fragilidade emergente foi
determinada pela soma das características naturais consideradas para obtenção da
fragilidade potencial, tipos de solos e declividade, e as características da ação
antropogênica, que neste estudo estão representados pelos tipos de uso e cobertura
do solo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fragilidade potencial
No que se refere às classes pedológicas, baseadas no mapa de solos
disponibilizado pela Embrapa, pode-se observar a presença predominante de dois
tipos de solos no município: latossolos e cambissolos. Dentro da classificação
estabelecida por ROSS (1994), pode-se afirmar que 14,6% da área total são
caracterizados por um grau de fragilidade muito baixo (latossolos), e 85,4%
considerado como alto grau de fragilidade (cambissolos) (Figura 2).
Em concordância com PADILHA (2008) a declividade é constituinte
importante nos fatores de análise da fragilidade ambiental, visto que os processos
erosivos que uma determinada área venha a sofrer podem ser acelerados em
função do grau de inclinação que essa apresenta. Porém, o fator declividade não
pode ser avaliado de forma isolada, e sim precisa ser combinado com os demais
fatores, tais como tipo e cobertura de solo. Considerando a declividade local, é
possível destacar que a maior parte do município se enquadra nas classes de
fragilidades muito baixa (0 – 6%), baixa (6 – 12%) e média (12 – 20%). A Figura 2
apresenta os mapas temáticos dos tipos de solos e da declividade encontrados em
Frederico Westphalen.
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FIGURA 2. Mapas de solo e declividade do município de Frederico Westphalen.
Fonte: Autores (2014).

Como já mencionado anteriormente, a fragilidade potencial é aquela que está
em equilíbrio dinâmico em seu estado natural. Diante disso, ao analisar a Figura 3,
que apresenta o mapa de fragilidade potencial de Frederico Westphalen, é possível
observar diferenças entre as classes encontradas. A Tabela 4 complementa a
referida figura e apresenta a quantificação de área em km², de cada classe de
fragilidade potencial.
As áreas onde há predomínio de latossolos, que em sua maioria apresentam
uma baixa declividade, acarretam em uma fragilidade considerada baixa. Em
contrapartida, as áreas de cambissolos, onde as declividades são maiores, podem
ser classificadas como de fragilidades alta e muito alta, fatores que estão
estreitamente relacionados às características intrínsecas de cada um dos tipos de
solo encontrados no local.
De acordo com a EMBRAPA (2006), os cambissolos são solos pouco
desenvolvidos, apresentando ainda características do material originário (rocha)
evidenciado pela presença de minerais primários e são definidos pela presença de
horizonte B inicial, ou seja, pouco desenvolvimento, justificando-se assim sua maior
fragilidade.
Ainda, pode ser verificado na Figura 3 que a classe mais representativa de
fragilidade potencial é a média, sendo que 54,5% da área total estão inseridos nesse
contexto. A classe alta é também representativa e está associada às declividades
maiores que 20% e aliadas á cambissolos. É possível observar também que a
classe de fragilidade baixa (8%) está associada aos latossolos e as menores
declividades enquanto a classe muito alta apresenta-se associada aos cambissolos
e a locais com declividade maior que 30%.
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FIGURA 3. Mapa de fragilidade potencial de Frederico Westphalen – RS.
Fonte: Autores (2014).

TABELA 4. Quantificação das classes de fragilidade potencial para o município de
Frederico Westphalen – RS.
Classe
Área (km²)
Área (%)
Muito fraca
0,00
0,0
Fraca
20,98
8,0
Média
143,68
54,5
Alta
82,19
31,2
Muito alta
16,50
6,3
Fonte: Autores (2014).

Dos 263,35 km² totais do município, 92% estão em áreas consideradas de
grande preocupação ambiental, estando acima da classe média de fragilidade.
Nesse sentido, considerando os aspectos físico-ambientais, pode-se afirmar que
estes locais não são apropriados para a expansão urbana e para o desenvolvimento
de atividades humanas de natureza agrícola.
Diante do alto percentual de áreas susceptíveis à fragilidade no local de
estudo, seria apropriado que o uso da terra nesses sítios fosse realizado de forma
adequada, respeitando às peculiaridades e os limites pedológicos. Assim, seriam
minimizados os prejuízos ao meio ambiente e a degradação contínua do solo.
Fragilidade emergente
A Figura 4 apresenta o mapa com as classes de uso da terra para o município
em estudo e a Tabela 5 aponta o percentual de todas as classes. A partir disto, é
possível verificar que a área total do município de Frederico Westphalen é de 263,35
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km², estando aproximadamente 23% dessa área cobertas por vegetação florestal.
As áreas de campo, ou seja, de vegetação rasteira, são as mais
representativas, visto que somam 49,4% da área total. A agricultura representa
18,7%, seguida pela classe de solo exposto e urbanização com 4%, agricultura
irrigada com 3,1% e os recursos hídricos totalizando 1,8% da área.

FIGURA 4. Mapa temático de uso da terra de Frederico Westphalen - RS.
Fonte: Autores (2014).

TABELA 5. Quantificação das classes de uso do solo no município de Frederico
Westphalen – RS.
Classe
Área (km²)
%
Agricultura
49,20
18,7
Agricultura irrigada
8,19
3,1
Campo
130,05
49,4
Floresta
60,60
23,0
Recursos hídricos
4,66
1,8
Solo exposto e urbanização
10,66
4,0
Total
263,35
100,0
Fonte: Autores (2014).

As áreas classificadas como florestas, apresentam um alto grau de proteção
para o solo, pois a vegetação proporciona cobertura devido ao seu dossel, extratos
inferiores e a matéria orgânica depositada acima do solo. Para o município em
estudo, essa categoria é representada por 60,59 km². A classe campo foi
considerada como vegetação natural campestre, bem como áreas destinadas ao
pastoreio de gado e lavouras abandonadas. Para essa categoria, ainda há certo
grau de proteção, visto que ainda apresenta vegetação exercendo cobertura ao solo,
sendo que o município conta com 130,05 km² de campo.
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As áreas de agricultura e agricultura irrigada do município somam 57,38 km²,
e se referem à agricultura de pequenas propriedades, sendo principalmente
destinadas a subsistência ou comércio local. Essas áreas apresentam diferentes
graus de fragilidade, variando em função do tipo de solo, declividade, e também
pelas condições que o solo está sendo submetido. E no que se refere à urbanização
e locais com solo exposto, o município apresenta uma área de 10,70 km², sendo
possível serem consideradas como áreas de alto grau de fragilidade ambiental,
podendo esse grau variar também em função do tipo de solo e declividade do local.
Na Figura 5 é apresentado o mapa de fragilidade emergente, o qual assinala
a instabilidade potencial contida nas características ambientais naturais diante da
possibilidade da intervenção antrópica. A Tabela 6 apresenta a quantificação, em
km², das classes de fragilidade emergentes identificadas para o município em
estudo.
Observando-se a Figura 5, é possível verificar facilmente que as classes mais
representativas são as de fragilidade baixa e muito baixa. Essas áreas são
caracterizadas principalmente por campos e totalizam respectivamente 54,6% e
39,0%.

FIGURA 5. Mapa de fragilidade emergente de Frederico Westphalen – RS.
Fonte: Autores (2014).

A terceira classe mais representativa é a de fragilidade alta e caracteriza 3,6%
da área total. É possível afirmar que esta é associada às áreas de urbanização e
solo exposto. Além disso, está em sua maioria, nas áreas de cambissolos com alta e
muito alta fragilidade potencial. A fragilidade média corresponde a 2,8% do total
mapeado, sendo que essa classe está relacionada com a agricultura irrigada em
áreas de fragilidade potencial alta.
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TABELA 6. Quantificação das classes de fragilidade emergente para o município de
Frederico Westphalen – RS.
Classe
Área (km²)
Área (%)
Muito baixa
102,75
39,0
Baixa
143,68
54,6
Média
7,35
2,8
Alta
9,57
3,6
Muito alta
0
0,0
Fonte: Autores (2014).

O município apresenta 93,6% de sua área compreendida nas classes de
fragilidade muito baixa e baixa, provavelmente representada pela área de florestas e
campos encontrada no município. Nota-se que as florestas são bem distribuídas nas
áreas de maior declividade e os campos nas áreas mais planas.
Para autores como TAMANINI (2008), as classes de fragilidade emergente
mais altas indicam áreas com problemas de ocupação, ou seja, áreas em “sobreuso” e as classes de fragilidade mais baixas indicam áreas onde o uso está mais
adequado, ou seja, áreas que permitem um uso mais intenso, o que indica área em
“sub-uso”. A fragilidade emergente indica, ainda, áreas naturalmente frágeis, que
poderão ser seriamente comprometidas se as modificações aumentarem, mesmo
que a cobertura vegetal seja adequada.
CONCLUSÕES
No que se refere à fragilidade ambiental do município de Frederico
Westphalen é possível afirmar que apesar de 92% da área total estar associada a
classes média, alta e muito alta de fragilidade potencial, ou seja, ambientes naturais
com maior probabilidade de degradação, os resultados da fragilidade emergente
mostram que a grande parte do uso do solo está sendo realizada de maneira
adequada, isso pode ser decorrente das áreas de preservação de florestas, matas
ciliares, fruticultura e campos localizados na região.
É importante ressaltar que é a identificação das diversas paisagens
geográficas permite a previsão de ampliação de áreas cultiváveis e seus respectivos
problemas. Além disso, é um importante subsídio de planejamento para a solução
desses problemas e para a determinação de áreas prioritárias.
Apesar do diagnóstico da fragilidade do município ser positivo, é coerente que
sejam aplicadas políticas voltadas ao planejamento ambiental, para que as áreas de
baixa fragilidade emergente sejam conservadas e mantidas, e as que apresentam
alto potencial de deterioração sejam preservadas, assegurando que seu uso seja
adequado e esse não traga prejuízos ao ambiente.
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