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RESUMO: Neste trabalho analisa-se a evolução das metodologias empregadas nas análises de 

fragilidade ambiental no Brasil desde o final da década de 1970 até os dias atuais, destacando as 

principais adaptações ocorridas com emprego de geotecnologias. Realizou-se revisão 

bibliográfica, buscando compreender a evolução técnica e científica e o caráter transdisciplinar 

destas pesquisas na caracterização e diagnóstico do meio físico e social.  Descreve-se como se 

deu a complementação, correlação e adaptação dos estudos aplicados sejam em bacias 

hidrográficas, perímetros urbanos ou rurais. Verificaram-se os aspectos relevantes que 

hierarquizam as fragilidades de cada meio, servindo como base para a implantação de políticas de 

planejamento e gestão ambiental. Contudo, mesmo com a evolução metodológica, nota-se um 

descompasso entre os avanços científicos, legais e institucionais com o aumento da degradação e 

dos conflitos ambientais no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: geotecnologias, planejamento, fragilidade ambiental, metodologias. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho aborda-se a problemática da interdisciplinaridade e a questão do meio 

ambiente sobre a ótica das pesquisas de fragilidade ambiental desenvolvidas no Brasil, 

caracterizando alguns esforços das ciências particulares ao atuarem em conjunto com outros 

saberes a fim de estabelecerem um estudo multi e interdisciplinar capaz de compreender e 

interpretar o presente de forma holística com o auxílio de novas técnicas científicas.  

A preocupação em entender os fenômenos naturais e a interação destes com o homem em 

seu meio sempre foi objeto da Geografia, contundo novas demandas surgiram com a crise 

ambiental mundial, que se acentuou no final dos anos 1970.  

Moraes (1997) e Santos (2006) alertam sobre os problemas epistemológicos do meio 

ambiente, o qual vem sendo analisado com enfoques reducionistas ou com visões puramente 

ideológicas, econômicas ou utópicas, exigindo dos pesquisadores a contextualização da crise 

ambiental, caso queiram propor soluções e diagnósticos mais viáveis a curto, médio e longo 

prazos.  

Nesse contexto, surgiu no Brasil, o conceito de Ecodinâmica postulado por Tricart (1977), 

que contribuiu para o desenvolvimento de metodologias de fragilidade ambiental e vulnerabilidade 

à perda do solo, definidas por Ross (1994) e por Crepani et al. (2001), respectivamente. Ambas as 

metodologias vêm sendo amplamente empregadas como subsídios ao zoneamento (geo) 

ambiental e socioeconômico de bacias hidrográficas, perímetros urbanos e municipais, com 

algumas adaptações e/ou fusões em suas aplicações, buscando adequação as realidades que se 

impõem em cada território.  

Estes dois modelos apesar de apresentarem baixa correlação entre si, tal como constatado 

por Sporl, Castro e Luchiari (2011) e Fagundes e Queiroz Filho (2014); são ferramentas 

importantes e vantajosas para identificação de áreas prioritárias à recuperação ambiental, não 

substituindo, entretanto, as análises de campo para validação de ambos os modelos. 

A metodologia de Fragilidade Ambiental (F) elaborada por Ross (1994), integra o resultado 

da combinação dos mapas sínteses de fragilidade potencial (FP) e de fragilidade emergente (FE). 

O estudo de Fragilidade Potencial é o resultado da análise espacial dos mapas temáticos de 

geomorfologia (índice de dissecação do relevo ou declividade), solos e clima, enquanto que o 

mapa de fragilidade emergente é o produto da sobreposição dos mapas – Fragilidade Potencial e 

uso e ocupação do solo. A hierarquização das fragilidades resultantes é expressa em códigos 

alfanuméricos: muito fraca (1), fraca (2), média (3), forte (4) e muito forte (5), que de acordo com 

Franco, Hernandez e Lima (2013) expressam especialmente a fragilidade do ambiente em relação 

aos processos ocasionados pelo escoamento superficial difuso e concentrado das águas pluviais.

  A elaboração de um mapa sintético de Vulnerabilidade à Perda de Solo (V), 
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engendrada por Crepani et al. (2001) considera os temas geologia, geomorfologia, pedologia, 

vegetação e climatologia, delimitando-as a partir da interpretação de cores e texturas de imagens 

de satélite. Para identificação das Unidades Territoriais Básicas (UTB) o modelo propõe 21 

classes de vulnerabilidade, resultantes da média aritmética da combinação entre estes temas, os 

quais mostram se há o predomínio de processos de morfogênese ou pedogênese, conforme 

ressalta Fagundes e Queiroz Filho (2014). 

Pesquisadores como Donha, Souza e Sugamosto (2006); Ponso, Izippato e Bacani (2013); 

Santos (2015); Santos e Ross (2012); Silva et al. (2013); Sporl, Castro e Luchiari et al. (2011); 

Tretin e Robaina (2005), aprimoraram estas metodologias, combinando técnicas de 

geoprocessamento, trabalhos de campo, elaboração de cartas temáticas e análises de imagens 

de satélites, tornando-as mais fiéis a interpretação real dos fenômenos e objetos do meio.  

 Tendo em vista os fatores elencados, percebe-se o esforço em se chegar num modelo de 

zoneamento (geo) ambiental que diagnostique as fragilidades do ambiente conforme o processo 

de formação do território que define os usos e ocupações que neles se estabelecem, visando 

assegurar políticas de planejamento e gestão que entendam as fragilidades e potencialidades de 

cada ambiente. Porém, apesar da disponibilidade de inúmeras ferramentas e de estudos 

eficientes em zoneamentos aplicados a planejamento e gestão, no Brasil não se estabeleceu uma 

política ecológica democrática e participativa que contivesse, no mesmo ritmo, os danos 

ambientais que drasticamente se operam sobre os diferentes ambientes, fragilizando e 

instabilizando-os, havendo incoerência entre as leis e práticas, ambiguidade estatal frente aos 

interesses privados, falta de vontade e prioridade política historicamente registrada no Brasil, 

dentre outros fatores, tal como ressalta Lima (2011). 

 

2. OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

Revisar as metodologias de fragilidade ambiental aplicadas no Brasil relativas às bases 

epistemológicas fundamentadas por Tricart (1977).  

 

Objetivos Específicos 

Verificar a evolução das metodologias baseando-se em alguns autores que trabalharam 

com esta temática, aplicando-a em contextos diferentes, tais como no meio urbano, rural ou em 

bacias hidrográficas.   

Entender se houve avanços no que diz respeito ao conceito de transdiciplinaridade 

referenciada por Moraes (1997) e Santos (2006), as quais se fazem necessárias na resolução e 

diagnóstico das questões que envolvem a temática ambiental.  
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3. METODOLOGIA 

 

Primeiramente, buscou-se na literatura artigos que abordassem especificamente os 

estudos e análises de fragilidade ambiental, a sua base epistemológica e os trabalhos que se 

sucederam no Brasil de acordo com os seus postulados.       

 Identificou-se alguns dos principais autores que serviram de base para a disseminação de 

técnicas relevantes para o zoneamento (geo)ambiental e socioeconômico de bacias hidrográficas, 

perímetros urbanos e rurais. Dividiu-se cronológica e metodologicamente algumas das principais 

contribuições de alguns destes pesquisadores acerca do tema proposto, identificando o avanço 

técnico e científico que ocorreu com o emprego de novas metodologias ou adaptações das 

anteriormente estabelecidas. Adaptou-se o fluxograma geral da metodologia do zoneamento 

ecológico-econômico originalmente proposta por Medeiros (1999 apud CREPANI et al. 2001, p. 

12). Buscou-se identificar qual a perspectiva transdisciplinar que ocorre nestes estudos conforme 

disposto por Santos (2006) sobre a questão do meio ambiente e qual seria a repercussão no 

cenário atual dessa tentativa nos estudos de fragilidade ambiental. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Da evolução metodológica 

 O conceito e a concepção de Ecodinâmica postuladas por Tricart (1977) foram 

fundamentais para estabelecer a fundamentação teórica do que viria a se tornar o zoneamento 

ecológico-econômico (ZEE) no Brasil, primeiramente identificando os meios instáveis, estáveis e 

os de transição (intergrade), numa avaliação preliminar das características regionais. Papel este 

desempenhado, primeiramente, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos idos 

dos anos 1970. Já nos anos 1990, pós-crise econômica mundial, com o Brasil tendo incisiva 

influência externa no modelo de desenvolvimento tecnológico aplicado ao ZEE, ocorre, 

concomitantemente, o acirramento dos problemas sociais e culturais, com emprego de posturas 

econômicas predatórias por parte do governo, as quais têm implicações negativas para a 

sociedade a médio e longo prazo.          

 Com a urgente demanda por novos mecanismos de ação governamental para resoluções 

destes problemas, o planejamento físico-territorial surge não só com uma perspectiva econômico-

social, mas também ambiental. Neste contexto, os estudos analíticos relativos à fragilidade dos 

ambientes, expressos através de cartogramas e textos se tornaram instrumentos de relevante 

importância para o gestor na tomada de decisões, tornando possível a execução de projetos 

alinhados com o modelo de desenvolvimento sustentável. Um dos idealizadores desses 
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cartogramas analíticos e multitemáticos apropriados para avaliação integrada de classes e 

categorias de fatores como revelo, solo, clima, uso e ocupação do solo, cobertura vegetal, entre 

outros fatores foi Ross (1994), promovendo uma nova perspectiva sobre o que até então era feito 

sobre análises ambientais no Brasil, agora realizada com enfoque quali-quantitativo de diversos 

atributos físicos da paisagem, conforme descrito a seguir.  

“Os estudos integrados de determinado território pressupõem o entendimento da 
dinâmica de funcionamento do ambiente natural com ou sem a intervenção das 
ações humanas [...] não podendo ser formulado a partir de uma leitura estática do 
ambiente, mas inserida no entendimento do processo de ocupação que norteia o 
desenvolvimento e apropriação do território e de seus recursos. ” (ROSS, 1994, p. 
64).  

Alinhado aos mesmos conceitos, Crepani et al. (2001) propôs a integração de temas 

passíveis de serem analisados (não supervisionados, semissupervisionados e supervisionados) 

utilizando-se imagens de satélite que possam ser interpretadas, sobrepostas e calculadas através 

de ferramentas de geoprocessamento, possibilitando a divisão espacial em unidades territoriais 

básicas (UTB), as quais englobam unidades da paisagem natural e polígonos de intervenção 

antrópica. Estas unidades são células elementares de informações e análises para um 

zoneamento ecológico-econômico, funcionando como uma entidade geográfica que contém 

atributos ambientais que permitem diferenciá-las de suas vizinhanças, ao mesmo tempo em que 

possui vínculos dinâmicos que a articulam a uma complexa rede integrada por outras unidades 

territoriais, tal como descreve este autor.        

 Nesse contexto, a Figura 01 demonstra um esquema que distingue as diferentes formas de 

tratamento entre as classes avaliadas em cada uma das metodologias elencadas pelos autores 

anteriormente citados.          

 Outra fundamental diferença existente entre as metodologias, diz respeito a quantidade de 

categorias quali-quantitativas contidas nas classes de geomorfologia, solo, geologia, clima, uso e 

ocupação/vegetação entre outras que determinam a compartimentação das unidades de 

fragilidade/vulnerabilidade. Em Crepani et al. (2001) essa análise pautou-se em 21 unidades 

territoriais básicas (UTB’s) derivadas do gradiente de saturação entre as cores vermelha, verde e 

azul detectadas em cada pixel da imagem de satélite previamente tratada, indicando 5 graus de 

vulnerabilidade com suas respectivas subdivisões que variam de estável a vulnerável. Enquanto 

Ross (1994) estabeleceu primordialmente 5 categorias para cada classe avaliada, podendo oscilar 

entre muito fraca e muito forte. Esta correlação pode ser verificada em Fagundes e Queiroz Filho 

(2014). 
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Figura 01: Relação entre as metodologias de análises ambientais empregadas no Brasil, 
derivadas dos conceitos de Ecodinâmica de Tricart (1977). (2016). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ambos os autores vislumbram o sensoriamento remoto e os sistemas de informações 

geográficas como alternativa tecnológica para possibilitar a aplicação de novos modelos e, 

consequentemente, a geração de novos produtos que subsidiaram o ordenamento territorial, seja 

ele urbano ou rural. 
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Comparando as metodologias anteriormente expostas, percebem-se vantagens e 

desvantagens em ambas a depender da área a ser aplicada, cabendo ao pesquisador adequá-las 

à realidade encontrada, os pesos relativos das categorias de todas as classes identificadas nos 

zoneamentos e mapeamentos.         

 Estas ferramentas fazem parte de um diagnóstico ambiental mais amplo, no que tange a 

política de zoneamento ecológico-econômico dos territórios, tal como pode ser visto na figura 02, 

a qual representa o fluxograma para se alcançar esse estágio avançado de reconhecimento das 

potencialidades e limitações das políticas de gestão e planejamento territoriais.  

Figura 02 – Fluxograma geral da metodologia do Zoneamento Ecológico-Econômico. (2016) 

 

Fonte: Adaptado de (MEDEIROS 1999 apud CREPANI et al. 2001). 

Com o avanço das tecnologias SIG e a familiarização de suas ferramentas e 

funcionalidades pelos pesquisadores brasileiros nos últimos anos, a manipulação integrada de um 

grande número de variáveis se torna possível e simplificada com o uso deste sistema, 

acessibilizando a geração de informações intermediárias e finais, ou a inclusão de outras variáveis 

não contempladas anteriormente, mas que contribui para aprimoramento do modelo proposto, tal 

como destacado por Donha, Souza e Sugamosto (2006).       

 Alimentando a base de dados georreferenciada no software Idrisi 32, estes autores 
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propõem uma metodologia que levasse em consideração classes de declividade, tipos de solos, 

distância a partir das nascentes, distância a partir da represa e uso atual, pautada na geração de 

mapas preliminares de uso potencial que atendessem a decisões sobre localização quando 

envolvem múltiplos objetivos. Para viabilizá-la, através de integração dos mapas, fizeram uma 

padronização das variáveis de maneira que ficasse com a mesma escala de valores, e para tal 

objetivo, utilizaram-se da Lógica Fuzzy, que possibilita a criação de curva representativa da 

variação dos valores de cada fator em função da influência na fragilidade da área. Neste trabalho, 

os autores comprovam que o operador Fuzzy é mais apropriado e preciso do que a técnica 

convencional de cruzamento booleano, que classifica de forma rígida as classes como favorável 

ou não favorável, distanciando-se da forma como a natureza se comporta.    

 Dessa maneira, Donha, Souza e Sugamosto (2006) demonstram a possibilidade de se 

trabalhar com operadores lógicos matemáticos em problemas de ordem ambiental, capazes de 

simular melhor o ambiente natural e a forma que suas variáveis dinâmicas operam.   

 Alguns outros pesquisadores buscaram correlacionar os resultados da aplicação destes 

modelos de fragilidade ambiental e da investigação de campo demonstrando que nem sempre os 

resultados são convergentes. Pode-se citar, nesse sentido, o trabalho aperfeiçoado por Sporl, 

Castro e Luchiari (2011), no qual utilizaram de Redes Neurais Artificiais (RNAs) e algoritmos 

computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de 

organismos inteligentes, tentando emular em máquinas o funcionamento do cérebro humano, 

ainda que de maneira simplificada. Conforme afirmam os autores: 

O sucesso das RNAs para modelar sistemas dinâmicos em vários campos da 
ciência e da engenharia sugere que elas também possam ser aplicadas nos 
modelos de fragilidade ambiental. A utilização das RNAs na análise ambiental 
disponibiliza essa nova ferramenta para decisões complexas, que envolvem 
muitos critérios, sendo que a seleção dos critérios, assim como a definição de 
seus pesos, são avaliações arbitrárias e subjetivas, dificultando o processo de 
análise. (SPORL; CASTRO; LUCHIARI, 2011, p.116). 
 

 O resultado desta modelagem complexa dos sistemas ambientais, utilizando as RNAs 

mostrou-se eficiente e com razoável confiabilidade, tendo a capacidade em lidar com grande 

número de informações, além de levar em consideração qualquer número de fatores, por mais 

insignificantes que sejam os efeitos de cada um deles. Os autores entendem como desvantagem 

metodológica o fato da ferramenta não ser familiar a grande parte dos geógrafos, mas ressalta 

que a exploração de novas técnicas é primordial para a evolução deste campo do conhecimento 

na Geografia. Diversos outros autores preferiram adicionar outras variáveis ou dar pesos 

diferentes as já tradicionalmente utilizadas, atribuindo maior ou menor relevância para as classes 

de cada tema que compõe a análise das fragilidades ambientais. Alguns se basearam em 

conhecimentos práticos de campo, outros se ampararam em leis e diretrizes ambientais que 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 242 

regulamentavam determinada área de estudo.       

 Motivados a diagnosticar as fragilidades ambientais em áreas já efetivamente urbanizadas, 

Santos e Ross (2012) promovem uma adaptação metodológica em relação as categorias 

hierarquizadas de declividade e das fragilidades do solo anteriormente diagnosticados em áreas 

primordialmente rurais, considerando neste novo modelo os efeitos da urbanização, assim como, 

sobrepuseram mais uma classe denominada: Graus de fragilidade em relação ao nível de 

urbanização (Figura 03).       

As modificações das categorias de declividade obtidas em porcentagem justificam-se 

quando se há um reconhecimento ou entendimento prévio das especificidades do sítio urbano em 

investigação, permitindo distinguir as influências dos tipos de vertentes existentes nos 

compartimentos de relevo, tal como foi reestabelecido por estes autores em conformidade com as 

características verificadas no sítio urbano de Fortaleza-CE. Contudo, ressalta-se a importância de 

se preservar, quando possível, os intervalos de classes já consagrados nos estudos de aptidão 

agrícola associados aos valores críticos da geotecnia, indicativos dos riscos de ocorrência de 

escorregamentos/deslizamentos e inundações frequentes, conforme relembra Ross (1994). 

  Para as classes de fragilidade dos solos, Santos e Ross (2012) entenderam a 

necessidade de qualificar os diferentes tipos de solos tendo em vista a influência de diversos 

estágios de urbanização, levando-se em consideração que muitos destes foram alterados por 

aterros e compactação e/ou encontram-se sobrepostos por impermeabilização asfáltica, alterando 

diretamente o seu comportamento geotécnico perante as intempéries climáticas ou das 

construções civis.            

 Na implementação da classe de fragilidade quanto à urbanização, os autores entenderam 

que os principais condicionantes que hierarquizam essa variável são a intensidade do escoamento 

superficial, a possibilidade de infiltração e drenagem, susceptibilidade natural à inundação das 

áreas rebaixadas ou possibilidade de movimentos de massa. Dessa forma, Santos e Ross (2012) 

complementam as informações adquiridas por Ross (1994), Araújo et al. (2005) e Santos (2006) 

no entendimento de que se pode determinar novas tipologias derivadas da combinação do uso e 

ocupação do território associando às condições de infraestrutura com os aspectos do meio 

natural. Estes autores constatam que, com as adaptações ocorridas as análises das fragilidades 

ambientais constituíram importantes instrumentos de avaliação do meio físico-natural, 

considerando, inclusive, as transformações socioambientais. Entre outros fatores, o incremento 

dos níveis de urbanização pode ainda fornecer subsídios técnicos para a concretização de um 

planejamento mais includente e capaz de minimizar as desigualdades socioespaciais. 
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Figura 03 – Adaptação do diagnóstico de fragilidade ambiental de acordo com o ambiente. 
Baseado em Ross (1994); Santos e Ross (2012). (2016) 

 

 

Fonte: Organizado pelo autor. 

Outra tentativa de aprimoramento da metodologia se destaca no trabalho executado por 

Ponso, Izipatto e Bacani (2013), os quais recomendam complementar o modelo pré-estabelecido 

por Ross (1994) e Crepani et al. (2001) com informações acerca das áreas prioritárias, ou seja, 

áreas de conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios à biodiversidade. Estes 
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autores definiram para este novo tema adicionado, quatro classes: áreas não prioritárias, muito 

alta prioridade, extremamente alta prioridade e alta prioridade, aplicando este modelo em uma 

bacia hidrográfica de terceira ordem. Baseando-se também em leis que resguardam legalmente 

as áreas preservadas permanentemente (APP’s), impressa no Código Florestal Lei N° 12.651 de 

maio de 2012: Art 4, estes autores também geraram o mapa de áreas de fragilidade ambiental 

potencial, visando auxiliar no planejamento territorial estratégico. Esta mensuração tornou-se 

viável com recursos disponibilizados pelos SIG’s, comumente denominados por buffers, os quais 

delimitam áreas em torno de locais que necessitam de determinado tipo de proteção ou 

conservação especial em relação ao seu entorno e estão amparados pela legislação ambiental 

vigente. 

Avaliando uma área de preservação permanente das nascentes do Rio Apa no Estado de 

Mato Grosso do Sul, Silva et al. (2013) sugere a incorporação de um novo indicador de fragilidade, 

a “importância biológica”, gerando a combinação dos produtos cartográficos temáticos com os 

mapas de fragilidade potencial e uso da terra e cobertura vegetal. Para realizar esse procedimento 

o autor necessitou trabalhar com modelo de grade regular retangular, com a finalidade de extrair 

um Modelo Tridimensional do Relevo, dando origem aos dados de declividade com os intervalos 

estabelecidos por Ross (1994).          

 As áreas de importância biológica foram categorizadas em graus e pesos equivalentes, de 

tal forma que áreas insuficientemente conhecidas tem peso zero, as de alta importância ganham 

peso quatro e as áreas consideradas de importância extremamente alta adquirem peso 5 (cinco). 

O estabelecimento desse tema com suas respectivas classes e categorias, segundo este autor 

tornou-se de suma importância na análise ambiental de áreas de preservação permanente, tendo 

em vista que a hierarquização da fragilidade se conforma melhor à realidade local.   

 Diante da intensificação das transformações promovidas pelas atividades humanas e o 

agravamento das disparidades sociais e das crises ambientais, Santos (2015) reavaliou os 

condicionantes que fragilizam o ambiente urbano, aqueles previamente estabelecidos por Santos 

e Ross (2012), desenvolvendo uma correlação entre a fragilidade ambiental e a vulnerabilidade 

social. Este novo input constituiu uma relação de interdependência entre estas variáveis e foi 

denominada por este autor como susceptibilidade aos riscos, justificando haver necessidade de 

verificar e compreender a real situação das disparidades socioespaciais diante da ação dos 

fenômenos naturais e suas capacidades de resistência e resiliência.    

 Nesse aspecto, o índice de vulnerabilidade social (IVS) aprimorou a capacidade de 

identificar territórios que abrigam segmentos populacionais com condições socioeconômicas 

desfavoráveis. Segundo o mesmo autor, o IVS é um indicador que admite a sintetização de 

diferentes variáveis que configuram as condições de vida dos grupamentos populacionais, os 
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quais encontram-se em áreas geograficamente bem definidas, possibilitando inclusive revelar sua 

predisposição aos riscos. 

Figura 03 – Adaptação do diagnóstico de fragilidade ambiental de acordo com o ambiente. 
Baseado em Santos e Ross (2012); Santos (2015). (2016) 

 

 
Fonte: Organizado pelo autor. 

. 
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Fazendo um apanhado geral das principais contribuições dos autores elencados 

anteriormente, pode-se ver no Quadro 1 algumas adaptações metodológicas realizadas ao longo 

dos últimos anos. 

Quadro 01 – Relação de algumas das principais mudanças metodológicas de análise ambiental 

desenvolvida no Brasil. (2016). 

Pesquisador(a) Metodologia Softwares Geoprocessamento Ano 

ROSS, J. L. S. 

Índice de dissecação do 
relevo ou declividade, 

solos, pluviométria, uso 
da terra e cobertura 
vegetal (Fragilidade 

Ambiental) 

ArcGis, Spring, 
Terra View, 
entre outros 

SRTM, tratamento de 
imagem Landsat’s, 

interpolação 
1994 

CREPANI, E. 
Geologia, geomorfologia, 
solos, vegetação, clima 

 Spring 
Unidades Territoriais 

Básicas, tratamento de 
imagem Landsat’s, 

2001 

DONHA, A. G. 

Declividade, solos, uso 
atual do solo, distância da 

represa, distância dos 
rios, distância das 

nascentes. 

Idrisi 32 

Lógica Fuzzy e 
Classificação Booleana 

rígida, 
tratamento de imagem 

Landsat’s 

2006 

SPORL,C. 

Redes Neurais Artificiais 
comparando diagnósticos 

de Fragilidade X 
Vulnerabilidade  

ArcGis, Spring, 
Terra View 

Algoritimos 
computacionais 

emuladores, 
interpolação, tratamento 

de imagem Landsat’s 

2011 

SANTOS, J. O; 
ROSS, J. L. S. 

Fragilidade Ambiental, 
Adaptações das classes: 

declividade e solos; 
Adição da classe: nível de 

urbanização 

ArcGis, Spring, 
Terra View, 
entre outros 

SRTM, tratamento de 
imagem Landsat’s, 

interpolação 
2012 

PONSO, A. G. 
Declividade, solos, 
pluviométria, áreas 

prioritárias.  
ArcGis 10 

SRTM, tratamento de 
imagem Landsat’s, 

interpolação 
2013 

SILVA, L. F. da. 

Declividade, solos, 
pluviométrico, áreas de 
importância biológica, 

fragilidade potencial, uso 
da terra e cobertura 

vegetal   

ArcGis 10 

Tratamento de imagem 
Landsat-5, sensor TM, 

Modelos de Grade 
Regular Retangular e 
Modelo Tridimensional 

do Relevo 

2013 

FAGUNDES, M. G; 
QUEIROS FILHO, 

A. P. 

O efeito da variação de 
escala em relação aos 

diagnósticos de 
Fragilidade X 

Vulnerabilidade 

ArcGis 10 
SRTM, tratamento de 

imagem Landsat’s, 
interpolação 

2014 

SANTOS, J. O. 

Fragilidade Ambiental 
(FP+FE) com 

classificação numérica 
contínua (de 1 a 10), 
Geomorfologia, solo, 

geologia, uso e cobertura 
e vulnerabilidade social  

 

ArcGis, Spring, 
Terra View, 
entre outros 

SRTM, tratamento de 
imagem Landsat’s, 

interpolação 
2015 

Fonte: Elaborado pelo autor. Onde: FP = Fragilidade Potencial e FE = Fragilidade Emergente. 
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4.2 Da construção da transdiciplinaridade em análises ambientais 

 Santos (2006) afirma que a natureza artificializada marca uma grande mudança na história 

humana e que teríamos alcançado o estágio supremo dessa evolução com a tecnociência. Este 

autor preconiza a elaboração de uma cultura técnica, que inclua todos os aspectos da vida, que 

permita desvendar aquilo que está por trás da “exploração selvagem da natureza”. Dessa 

maneira, considera-se aqui o avanço das técnicas de análise de fragilidade como um dos 

exemplos do uso virtuoso e benéfico dos avanços tecnológicos deste estágio, capaz de subsidiar 

leis e diretrizes de apropriação do espaço, ou, ao menos, diagnosticar suas potencialidades e 

restrições de uso.    

No Brasil houve inúmeros avanços nos aspectos técnico-científicos e informacionais 

relatando os problemas ambientais, bem como se avançou nos aspectos legais e institucionais, 

este último promovendo a descentralização, o debate político, e a noção de desenvolvimento 

sustentável.              

 No aspecto técnico, percebe-se, dentro das análises de fragilidade ambiental, a evolução e 

a ampliação dos dispositivos e ferramentas tecnológicas que promoveram melhorias no acesso à 

informação e na elaboração de mapas cada vez mais condizentes e fiéis à realidade relacionada 

aos atributos do meio físico de cada recorte do espaço geográfico.    

 Contudo, Moraes (1997), confrontando o método empregado em pesquisas desse cunho, 

ressalta a necessidade de se atingir uma “linguagem” comum, mesmo havendo grande 

diversidade entre os métodos nas ciências contemporâneas. Haja vista a existência de inúmeros 

termos iguais com conceitos diferentes, além do que, em alguns contextos discursivos algo que é 

tratado como objeto se apresenta como método ou ainda como questão política, tal como ocorre 

com o termo ecologia. O autor ainda reforça a existência de uma demanda do enriquecimento das 

pesquisas ambientais, mesmo que no âmbito acadêmico, com a crítica e a proposta de políticas 

públicas, capaz de intermediar diálogos e oferecer intervenções menos imediatistas neste setor. 

Para tal, sugere que haja, preliminarmente, um embasamento teórico e metodológico dos 

conceitos e dos resultados dos trabalhos buscando-se, na epistemologia, o entendimento e o 

questionamento dos próprios métodos, sendo este o caminho apontado por ele como o 

fundamento para se chegar a qualquer possibilidade de comunicação interdisciplinar.  

 Evidencia-se no Brasil a tendência de aprimoramento das metodologias, ou adaptações, 

levando-se em conta cada vez mais fatores relevantes para os diagnósticos de áreas 

potencialmente frágeis, bem como a preocupação destes estudos em estarem equiparados pelos 

aspectos jurídicos no âmbito da política ambiental. Provavelmente esta seja uma das alternativas 

de comunhão ou ponto de convergência entre pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. 

Porém, a maneira com a qual o Estado, a sociedade e o mercado se relacionam no processo de 
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gestão ambiental atualmente não permite a efetivação de inúmeros trabalhos que propõem a 

minimização de determinados danos ao meio ambiente, havendo sempre um descompasso entre 

a demanda e a oferta de políticas ecológicas de preservação, restauração e manejo.   

 Adicionalmente, muitos obstáculos ainda ameaçam a evolução das propostas de uma 

agenda ambiental democrática e participativa, entre elas as atitudes reducionistas, mercantis e 

elitistas promovidas pelo estado e pelo capital financeiro e especulativo, em consonância com a 

apreciação efetuada por Lima (2011), ou ainda dos danos advindos da sabotagem ecológica e da 

desobediência civil discriminada por Rodrigues (2006), ao discutir os principais conceitos 

filosóficos utilizados no cenário das políticas ambientalistas contemporâneas.  

 

5. CONCLUSÃO  

A evolução das metodologias e das técnicas empregadas no diagnóstico e delimitação de 

áreas baseadas nos conceitos de fragilidade ambiental no Brasil avançaram com características 

de adaptação, correlação e adição de variáveis previamente estabelecidas por Ross (1994) e 

Crepani et al. (2001), promovendo a viabilização de adaptações mais adequadas as 

especificidades de cada área avaliada.        

 A inserção de sistemas de informações geográficas de forma mais abrangente nas 

pesquisas, softwares, aplicativos e o aumento da resolução das imagens de satélite utilizadas em 

sensoriamento remoto, contribuíram para a melhoria dos produtos cartográficos finais. A utilização 

de ferramentas matemáticas, computacionais e de emuladores, tais como as Redes Neurais 

Artificiais, análise booleana e lógica Fuzzy, tendem a ser cada vez mais utilizadas em pesquisas 

que processem um grande número de informações complexas com pesos relativos entre as 

variáveis de cada recorte espacial.          

 As complementações das metodologias utilizando outras classes para hierarquização das 

fragilidades ambientais mostram-se eficazes na quantificação e qualificação dos atributos físicos 

do espaço geográfico e se alinham com o que está previamente descrito em lei, normas e outras 

diretrizes jurídicas, sejam elas, municipais, estaduais ou federais, assumindo assim uma 

tendência transdisciplinar no tratamento do objeto.       

 A adequação metodológica entre aos ambientes rurais e urbanos permite melhorias no 

planejamento territorial, tendo-se em pauta as questões socioambientais, bem como, a 

complementação processada entre ambientes urbanos e urbanos com susceptibilidades sociais 

constitui um aparato relevante na identificação de territórios vulneráveis aos riscos 

socioambientais em espaços com elevado adensamento urbano. Este instrumento serviria como 

subsídio técnico-científico na elaboração e atualização de planos diretores municipais, elaborando 

cartas sintéticas de zoneamento (geo)ambiental baseada em graus de fragilidade ambiental e 
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susceptibilidade aos riscos.          

 Desse modo, as análises ambientais (fragilidade e vulnerabilidade) são importantes 

ferramentas técnico-científicos que subsidiam o planejamento e a gestão dos territórios, porém 

estas devem contribuir para o balizamento das diretrizes, normas e leis elaboradas em 

consonância com o poder público e a sociedade na busca de soluções mais adequadas. Caso 

contrário, a técnica será discutida em si mesma sem se alcançar o seu objetivo fundamental, o de 

mitigar os danos ambientais, ambicionando um equilíbrio mais justo e ecoeficiente com a 

sociedade que se apropria destes espaços. 
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