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RESUMO 

 

 

Este estudo aplicado à bacia hidrografia do Ribeirão Anicuns traz novas adaptações e 

complementações às metodologias e, consequentemente, aos modelos de fragilidades 

ambientais em processos erosivos, sobretudo em áreas urbanizadas ou com tendência à 

urbanização. Avaliou-se as classes e graus de fragilidade ambiental associados a novas 

variáveis geoambientais, sendo elas: curvatura vertical e horizontal (formas de relevo) e 

HAND (Height Above the Nearest Drainageits), que representa a dissecação vertical de 

relevo, e fez-se a comparação com o modelo já existente de Santos e Ross (2012), sendo 

possível caracterizar as fragilidades ambientais potenciais do território. Combinando 

estas variáveis ao modelo de fragilidades ambientais associadas aos níveis de urbanização 

e grau de proteção e cobertura do solo, obteve-se as fragilidades ambientais emergentes. 

Verificou-se que o modelo de análise proposto, integrando novas variáveis 

geoambientais, indispensáveis ao diagnóstico holístico dos sistemas urbano-ambientais e 

com o auxílio do método AHP (análise hierárquica de ponderação) para a obtenção dos 

pesos de relevância,  caracterizou de forma mais coerente as possíveis áreas de perda de 

material por erosão linear, em áreas convergentes com concentração de fluxo, e por erosão 

laminar, em áreas divergentes com dispersão de fluxo na bacia do ribeirão Anicuns que 

está situada no município de Goiânia, abrangendo uma área de 221,24km² e tendo 64,92% 

de sua área já urbanizada no cenário atualmente vigente. Foi observado na comparação 

final que houve um aumento significativo na disposição dos pontos de focos erosivos nas 

áreas de fragilidade alta e muito alta totalizando 23 pontos de focos erosivos dos 35 

disponibilizados pela prefeitura de Goiânia. Tal adaptação pode servir de apoio ao 

zoneamento ambiental instituído através do Plano Diretor do município de Goiânia. 

 

Palavras-chave: Fragilidade Ambiental, Formas de Relevo, AHP, Planejamento Urbano-

Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

This study devoted to the basin hydrospelling of the Stream Anicuns brings new 

adaptations and complementações to the methodologies and, consequently, to the models 

of environmental fragilidades in erosive processes, especially in built-up areas or with 

tendency to the urbanization. There were valued the classes and degrees of environmental 

fragility associated to new variables geoambientais, being you link: vertical and 

horizontal curvature (the forms of relief) and HAND (Height Above the Nearest 

Drainageits), which represents the vertical relief dissection, and the comparison was done 

with the already existent model of Saints and Ross (2012), being possible to characterize 

the potential environmental fragilidades of the territory. When environmental associates 

are combining these variables to the model of fragilidades at the levels of urbanization 

and degree of protection and covering of the ground, it obtained the emergent 

environmental fragilidades. It checked that the analysis model proposed, integrating new 

variables geoenvironmental, essential to the diagnosis of the AHP (hierarchical weighting 

analysis) method the of help the environmental-urbane and with systems (hierarchical 

analysis of consideration) for getting of the pesos of relevance, characterized in the more 

coherent form the possible areas of loss of particle for linear erosion, in convergent areas 

with concentration of flow, and for to laminate erosion, in divergent areas with flow 

dispersal in the basin of the stream Anicuns that is situated in the local authority of 

Goiânia, including an area of 221,24km² and having 64,92 % of his area already urbanized 

in the scenery at present in force. It was observed in the final comparison that there was 

a significant increase in the arrangement of the points of erosive focuses in the areas of 

high and very high fragility totalizing 23 points of erosive focuses of the 35 made 

available by the town hall of Goiânia. Such adaptation can serve of support to an 

environmental zone established through the Master plan of the local authority of Goiânia. 

 

keywords: Environmental fragility, the Forms of Relief, AHP, environmental-Urbane 

Projection. 
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1- Introdução 

A ocupação desordenada e o consumo exorbitante dos recursos naturais 

promovem significativas modificações no território. Essa alteração do espaço territorial 

muitas vezes acontece sem se levar em consideração os impedimentos relativos aos 

ambientes de maior fragilidade ambiental, desencadeando, assim, problemas ambientais. 

Essa problemática deixou em evidência a questão que envolve algumas variáveis 

ambientais (solos, precipitação, uso, ocupação da terra e outros) e suas interações com a 

sociedade moderna (SPÖRL, 1982). 

Essa temática da ocupação desenfreada abriu caminho para a elaboração de 

estudos ambientais, de tal modo que levou à compreensão da complexidade das inter-

relações entre sociedade e meio natural. 

Essa inter-relação entre a sociedade e o meio natural é determinante de uma maior 

ou menor vulnerabilidade à fragilidade dos sistemas ambientais, em função de suas 

características naturais e também das intervenções antrópicas, segundo diferentes graus 

de tecnologia. Qualquer modificação nos elementos naturais (relevo, solo, vegetação, 

clima e recursos hídricos) resultará no desequilíbrio da funcionalidade do sistema, 

quebrando o seu estado de equilíbrio dinâmico (BIGARELLA, J.J., BECKER, R.D. e 

SANTOS, 2007).  

É necessário, portanto, que as ações antrópicas sejam totalmente compatíveis com 

a potencialidade dos recursos naturais, o que torna imprescindível o planejamento físico 

territorial não só com a perspectiva econômica-social, mas também para a implementação 

de controle ambiental. 

Nesta perspectiva, a análise da fragilidade dos ambientes naturais possui uma 

relevância significativa, tendo em vista que seu mapeamento possibilita identificar as 

áreas vulneráveis à ação antrópica e suas potencialidades, a fragilidade ambiental dentro 

da visão sistêmica, facilitando, assim, a definição das áreas que apresentam 

susceptibilidades de risco, proporcionando, portanto, melhores diretrizes e ações a serem 

adotadas e fornecendo subsídios à gestão territorial (SPÖRL, 2013). 

O crescente aumento das pressões da sociedade sobre o espaço natural torna cada 

vez mais necessário um processo contínuo de planejamento territorial e gestão ambiental, 

cujo objetivo primordial é o ordenamento do território, devendo se considerar tanto a 
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dinâmica ambiental como a complexidade e a gestão do território, e que necessita ser 

analisado sem deixar nenhum aspecto de lado (SANTOS; ROSS, 2012). 

Entretanto, os procedimentos empregados para a organização do espaço territorial, 

principalmente referentes aos métodos para a determinação da fragilidade ambiental, nem 

sempre são realizados considerando-se as relações complexas entre as variáveis que 

compõem o meio natural, sendo este um dos fatores responsáveis por resultados que não 

condizem com as situações encontradas na realidade (CEREDA JUNIOR, 2011). 

Entre os estudos sobre o meio integrado do espaço, destacam-se os que são 

relativos à questão da fragilidade ambiental. Ross (1994) recomenda que as ações 

antrópicas estejam em equilíbrio com os recursos naturais: tais atos devem ser planejados 

com objetivos claros sobre o ordenamento do território, apresentando premissas sobre a 

potencialidade dos recursos naturais e humanos e pautados na fragilidade do ambiente. 

Na atualidade, os trabalhos de Ross (1994, 1995) possuem destaque no cenário 

acadêmico por proporem métodos pautados em modelos empíricos.  Dentre os modelos 

amplamente utilizados para a determinação da fragilidade ambiental, temos o modelo 

proposto por Ross (1994), baseado nas Classes de Declividade, e o método para análise 

em grandes escalas, proposto por Ross (1996), pautado na classificação geomorfológica 

(Táxon); ambas as metodologias estão apoiadas na concepção de Tricart (1977). 

Observa-se que a fragilidade ambiental que considera a temática de índice de 

dissecação de relevo, proposta por Ross (1994), que comporá os graus de fragilidade junto 

com a declividade, os solos e o tipo de cobertura vegetal, e a declividade como temas 

prioritários. Valeriano (2003) apresenta em seus estudos as derivações geomorfométricas 

locais, em que propõem uma análise de elementos geomorfológicos ligados às formas de 

relevo, a partir de curvaturas verticais e horizontais, dando, assim, um aspecto de 

especificidade para a paisagem local, pois o autor atrela as formas de vertentes ligadas às 

curvaturas horizontais (côncavas, convexas e retilintas) e verticais (convergente, planar e 

convergente).  

Uma análise dos métodos propostos para obtenção de fragilidade ambiental 

mostra o seguinte: no método elaborado por Ross (1994) para ambientes naturais e, 

posteriormente, atualizado por Santos e Ross (2012) para ambientes urbanos, observa-se 

uma generalização das características das áreas de fragilidade, visto que os autores 

trabalharam usando como referência somente classes de declividade relacionadas aos 
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solos, uso da terra e chuvas. Porém, ao considerar a proposta de Valeriano (2008), com a 

inserção das formas de relevo (curvaturas horizontal e vertical), e o HAND, inicialmente 

proposto por Rennó et al. (2008) e atualizado por Nobre et al. (2010), referenciando a 

dissecação vertical do relevo, observa-se a possibilidade de melhora significativa nos 

resultados da modelagem da fragilidade ambiental, pois trará a possibilidade de 

correlacionar de forma mais assertiva os processos erosivos lineares e laminares dentro 

de uma bacia hidrográfica. 

Então, o objetivo geral desta pesquisa é propor uma variação metodológica de 

mapeamento da fragilidade ambiental, substituindo-se os dados de “declividade” pelos 

parâmetros “formas de relevo” (sobreposição das curvaturas plana e horizontal) e 

“dissecação vertical do relevo” (obtida com o HAND - Height Above the Nearest 

Drainage).  

Em conjunto, os objetivos específicos serão pautados na elaboração das cartas de 

fragilidade ambiental potencial e emergente (formas de relevo), que serão validadas 

através de da aplicação de método estatísticos (comparação com os pontos de erosão, 

voçoroca e ravinas), e assim propor melhorias para o mapeamento ambiental relevante de 

acordo com ponderações aplicadas pela nova classificação. 

Vale ressaltar também que a escolha do recorte espacial para estudo – a Bacia do 

Ribeirão Anicuns (Mapa 1) – deu-se pelo fato de constituir uma área com ambientes 

urbanos e rurais (ou semiurbanizados), onde os processos ambientais e as interações 

físicas, biológicas e sociais podem ser melhor analisados e compreendidos (DONHA; 

SOUZA; SUGAMOSTO, 2006). Em termos gerais, trata-se de uma unidade de 

planejamento em que se encontram condições oportunas para uma avaliação integrada 

das ações antrópicas e suas consequências sobre o equilíbrio dinâmico (BOTELHO; 

SILVA, 2004; COELHO, 2007). 
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Mapa 1 - de Localização do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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A área de estudo escolhida para este trabalho, a bacia do Ribeirão Anicuns, está 

situada do estado de Goiás, na porção sudoeste do município de Goiânia, dentre as 

coordenadas UTM 668.000m E a 8.164.000m S e 684.000m E a 8.143.000m S, abarcadas 

pelo fuso 22, totalizando 221,24 km² de área e aproximadamente 95 km de perímetro 

(Mapa 1). Trata-se de uma região altamente antropizada, com poucos fragmentos 

vegetativos ao longo das drenagens e, eventualmente, maciços de floresta estacional nos 

interflúvios, além de grande variabilidade do relevo, de litologias e classes pedológicas. 

Como todos esses fatores supracitados são aspectos utilizados pelas metodologias 

adotadas nesta tese de doutoramento para predição de fragilidade ambiental e novas 

considerações vinculadas a 34 análises de vertentes, considera-se ser uma área 

interessante para a aplicação dos modelos empíricos. 

O Ribeirão Anicuns tem como principais afluentes os córregos Cavalo Morto, 

Taquaral, Macambira, Cascavel e Botafogo, pela margem direita; e pela margem esquerda 

os córregos da Cruz e Samambaia, “que drenam toda a área central de Goiânia e parte das 

regiões oeste, sul e leste”. Estima-se que 70% da população da capital estejam nestas sub-

bacias (CAIXETA, 2009). 

Esta tese vem propor a utilização de novos elementos e contribuir para a redução 

da subjetividade do método de mapeamento de fragilidade ambiental, em específico dos 

ambientes urbanizados ou semiurbanizados. 
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2- Referencial Teórico 

2.1- Discussões sobre a fragilidade ambiental e morfometria de relevo 

A análise integrada da paisagem vem sendo amplamente utilizada por teóricos 

renomados, e para iniciar as discussões sobre fragilidade ambiental, é necessário verificar 

como alguns autores compõem as suas ideias sobre a formação do relevo (estabilidade e 

instabilidade) e os tipos de eventos que as originam. 

Com base nesses princípios, buscou-se uma inter-relação entre os sistemas 

naturais e socioeconômicos em que despontam diversos aspectos das relações entre 

sociedade e natureza em conjunto com as concepções teóricas e metodológicas sobre as 

estruturas e funcionamentos do meio físico e suas interações sistêmicas. Tais concepções 

tiveram origem nas ideias de Penck (1924) sobre a dinâmica de forças internas 

(endógenas) e externas (exógenas), que depois passou a ser pesquisada por diversos 

autores (Figura 1).  

Figura 1 - Histograma de construção da ideia sobre as estruturas e funcionamentos do 

meio físico e suas interações sistêmicas 

 

Organização: Própria Autoria (2020) 
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Com base no pensamento de Penck (1924) inicia-se as discussões sobre a temática 

de análise integrada da paisagem. Mescerjakov (1968) relatou algumas dificuldades em 

elaborar uma classificação dos fenômenos físicos e apontou a necessidade de estabelecer 

uma classificação geomorfológica ajustada a partir dos conceitos de morfoestrutura e 

morfoescultura. Tal classificação é fundamental, pois a concepção das formas de relevo 

resulta da interação entre as forças endógenas e exógenas. 

Para alcançar tal classificação, Mescerjakov utilizou os conceitos de 

morfoestrutura e morfoescultura de Guerasimov (1946), em que o autor define 

morfoestrutura como representações de cadeias de montanhas, maciços, platôs, colinas e 

depressões provenientes de forças endógenas vinculadas à morfotectura que abarca 

movimentos tectônicos (movimentação das placas tectônicas). Tal nomenclatura é 

utilizada para as formações de relevo continentais. Mescerjakov traz também o conceito 

de morfoescultura como feições de relevo de ordem inferior, exemplificado por feições 

erosivas, ravinamentos, funis cársticos, entalhamento de rios e outros, ou seja, aspectos 

de relevo específicos de escalas grandes e específicas. 

O conceito de morfoestrutura passou a ter mais relevância quando se iniciaram os 

estudos da neotectônica; a origem da maioria das morfoestruturas está vinculada às novas 

formações e repartição de relevo (GUERASIMOV, 1946). Mescerjakov (1968) aponta 

ainda que, mesmo nas morfoesculturas com dimensões reduzidas, a análise de sua 

repartição tem demonstrado que elas existem nos territórios de grande superfície, porém 

relacionadas às intempéries (forças exógenas). 

Após as definições de morfoestrutura e morfoescultura, observa-se na Figura 1, o 

surgimento das concepções de biostasia e resistasia, de Erhart (1962). 

O autor se utilizou de conhecimentos de equipes de geólogos, pedólogos e 

geomorfólogos, em trabalhos localizados na África Equatorial. Erhart (1962) define que 

as fases de biostasia corresponderiam àquelas marcadas por forte tropicalidade, com 

morfologia característica, como a mamelonização e a dissecação fluvial. Os solos seriam 

dominados por latossolos, e a vegetação seria a floresta equatorial latifoliada. Ao 

contrário, a resistasia indicaria condições ambientais contrastantes com a biostasia, onde 

haveria um predomínio da erosão lateral sobre a vertical, ausência ou muito pouca 

cobertura vegetal e o aplainamento seria o processo geomorfológico dominante, tal 

processo podendo ser intensificado com a ação antrópica no meio natural. 
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Corroborando tais ideias, Guerasimov (1980) afirma que o olhar geográfico possui 

um grande destaque neste tipo de análise, pois a geografia é a ciência que estuda o 

ambiente numa perspectiva de totalidade ao relacionar as condições básicas da biota e da 

abiótica, enfatizando as relações de interdependência entre os elementos do ambiente e 

os elementos sociais. 

Ao analisar a inter-relação entre o meio natural e a sociedade moderna, Tricart 

(1977) apresenta o conceito de ecodinâmica, que consiste em estudar a organização do 

espaço e determinar como uma ação antrópica se insere ou não na dinâmica natural, com 

o intuito de ajustar certos aspectos antagônicos e facilitar a exploração dos recursos 

naturais do meio.  

A ecodinâmica deve ser pautada a partir da avaliação e, dessa forma, é possível 

distinguir três meios morfodinâmicos em função da intensidade dos processos atuais: 

meios estáveis, meios intergrades e os fortemente instáveis (Quadro 1). 

Quadro 1 - Ambientes ecodinâmicos propostos por Tricart 

Meio Estável Transição (Intergrade) Meio Fortemente Instável 

- Os processos ocorrem 

constantemente, mas de 

maneira lenta; 

-  Resultante da permanência 

no tempo de combinação de 

fatores; 

- Prevalece a pedogênese. 

- Trata-se de uma passagem 

gradual entre os meios 

estáveis e instáveis; 

- Caracteriza-se pela 

concorrência permanente. 

- Tem como característica 

principal a forte 

predominância da 

morfogênese; 

- Prevalece completamente 

sobre a pedogênese. 

Fonte: Adaptado de Tricart (1977) 

 Tricart (1977) ressalta, inicialmente, que os ambientes estáveis são aqueles em 

que os processos pedogenéticos predominam em relação aos processos morfogenéticos. 

O autor demonstra que existe uma estabilidade que é transferida para o modelado quando 

a inter-relação entre atmosfera-litosfera está em equilíbrio, proporcionando, assim, uma 

evolução lenta e gradativa, quase imperceptível e, também, apresentando uma constância 

permanente, aproximando-se da condição do clímax. O ambiente estável possui 

características particulares, e o primeiro ponto a ser destacado é a presença de uma densa 

camada vegetativa para amenizar ou até mesmo frear os processos mecânicos. Outro 

ponto a ser destacado no ambiente estável é o fato de o relevo apresentar uma dissecação 

leve a moderada, com a inexistência de escoamento superficial (corredeiras de rios e 

córregos) e, também, a ausência de tectonismo e áreas suscetíveis a erupções vulcânicas. 
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 Para caracterizar o meio estável, Tricart utilizou as noções de biostasia de Erhart 

(1966), pois, como mencionado anteriormente, o conceito está ligado ao efeito 

protecionista que a vegetação tem sobre o solo, visto que a cobertura vegetativa protege 

o solo da ação mecânica das gotas da chuva, do vento e também da incidência direta da 

radiação. Tricart (1977) considera que somente a cobertura da vegetação deve ser levada 

em consideração – o termo a ser destacado é “fitoestasia” –, pois a fauna não contribui 

para a estabilidade do ambiente natural. 

O meio intergrade está vinculado às áreas de transição, ou seja, áreas em que se 

verifica uma passagem gradual entre os meios estáveis e os meios instáveis. As áreas 

caracterizadas como intergrades possuem interfaces que trabalham a interferência entre 

os processos de morfogênese e pedogênese, marcada por uma variância entre critérios 

qualitativos e quantitativos.  

Ao trabalhar os critérios qualitativos, é possível observar vários processos 

morfogênicos, em que existem algumas ações inerentes, nas quais há uma remoção lenta 

e gradual da camada superior da superfície, enquanto o processo de formação do solo 

continua sua gênese em profundidade; ou seja, mesmo com a perda de solo, existe a 

constituição de solo em horizontes profundos. 

Um ponto a ser destacado quanto ao meio intergrades é o fato de a morfogênese 

ser superior à pedogênese, pois a retirada da parte superior do solo é muito rápida, 

ocasionando um desequilíbrio entre o desenvolvimento dos horizontes A e B do solo. Ao 

analisar os critérios quantitativos, levando em consideração o balanço 

pedogênese/morfogênese, verifica-se que a diferença entre os meios estáveis e meios 

intergrades ainda não está bem definida de acordo com métodos já existentes, sendo 

necessários estudos para quantificar tais números. Contudo, a transição é contínua e é 

necessário considerar também a transição dos horizontes A, B e C. 

Para os meios instáveis, a morfogênese é o elemento dominante na dinâmica 

natural e causa direta da formação do sistema natural. O primeiro ponto a ser levantado 

para a caracterização do meio instável é a presença de geodinâmica interna, como em 

casos de ocorrência de vulcanismo, em que as composições magmáticas expelidas pelos 

vulcões causam a destruição da vegetação, também modificando toda a superfície, em 

termos de forma e composição. As áreas de deformações tectônicas também são 

caracterizadas como meios instáveis, pois a dissecação das áreas elevadas em virtude dos 
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fortes declives geram encostas instáveis, com ocorrência de escorrimento de lama 

constante, deslizamentos de terra e rochas.  

Um fator a ser levantado é a cobertura vegetativa, pois ela introduz uma influência 

indireta no clima, visto que, quando mal adaptada, as irregularidades climáticas permitem 

que os eventos meteorológicos extremos ganhem um potencial destrutivo. Condições 

climáticas vinculadas ao semiárido apresentam um claro trabalho morfodinâmico 

provocado por precipitações escassas e extremamente concentradas, muito evidentes no 

Nordeste brasileiro.  

Findando as características do meio instável, temos a ação antrópica, que 

apresenta a degradação ambiental acrescentada às causas naturais. A degradação 

antrópica pode destruir rapidamente o solo ou mesmo as formações superficiais rochosas. 

 Levando em consideração os processos físicos-ambientais, a ação antrópica é 

descuidada e destrutiva, trazendo uma dificuldade de interpretação do meio estável e 

intergrade para os ambientes urbanos, onde o nível de complexidade é diferente devido à 

presença das modificações constantes no meio físico, proveniente do grau de evolução da 

sociedade humana.  

 Ross (1994) discute a influência direta do homem no espaço onde vive, alterando-

o de forma permanente com o intuito de atender às suas necessidades. O autor leva em 

consideração as ideias de Tricart (1977), que enfatiza a importância das relações entre 

sociedade e natureza.   

Ao abordar essas análises integradas, que consistem em uma metodologia 

geográfica, que sistematiza o estudo das interações complexas entre os diversos 

componentes da natureza, o autor realiza uma categorização a partir de sua diferenciação, 

e no contexto de uma abordagem sistêmica, permitindo, assim, investigar melhor os 

fenômenos ambientais e suas interrelações (ROSS, 1994). 

Fundamentado com as ideias de Tricart (1977), Ross (1994) elaborou seu 

pensamento sobre as unidades ecodinâmicas estáveis e instáveis, em que prevalece 

basicamente a diferença das formas de uso e exploração dos recursos naturais, com isso, 

coadunando com os conceitos e princípios da ecodinâmica. O mesmo autor salienta que 

o conceito de unidades ecodinâmicas está integrado à noção de ecossistema, baseando-se 

no instrumento lógico dos sistemas integrados, com foco na relação inerente entre os 
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vários componentes da ecodinâmica ambiental, juntamente com os fluxos de matéria e 

energia existentes no meio. Sendo assim, essa abordagem é voltada para um melhor 

aproveitamento dos recursos locais e regionais do ambiente. 

 Ainda sobre unidades ecodinâmicas, Ross (1994, p. 65) diz que: 

Dentro desta concepção ecológica o ambiente é analisado sob o prisma 

da teoria dos sistemas que parte do pressuposto de que na natureza as 

trocas de energia e matéria se processam através de relações em 

equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio, entretanto, é frequentemente 

alterado pelas intervenções do homem nas diversas competências da 

natureza, gerando estados de desequilíbrio temporários ou até 

permanentes.  

 

Como foi dito anteriormente, Tricart (1977) demonstra em seu trabalho que os 

critérios quantitativos possuíam algumas limitações que necessitavam ser mais 

exploradas. Visando transpor essas inconsistências, Ross (1994) trabalhou o conceito de 

fragilidade ambiental sob a ótica das unidades de fragilidade, trazendo os termos 

quantitativos e qualitativos com o intuito de expandi-los e estabelecer unidades de 

instabilidade potencial e unidades de instabilidade emergente. Assim, o autor classificou 

as unidades em cinco níveis hierárquicos diferentes: muito baixa, baixa, média, alta e 

muito alta, como demostrado no Quadro 2. 

Quadro 2 - Unidades hierárquicas de fragilidade ambiental 

Unidade de Fragilidade Qualitativo Numérica 

Fragilidade Potencial 

Muito Baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Alta 4 

Muito Alta 5 

Fragilidade Emergente 

Muito Baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Alta 4 

Muito Alta 5 

 Fonte: Ross (1994) 

Visando a um melhor entendimento, Ross (1994) define a fragilidade potencial 

como ambientes estáveis que se apresentam em condições de equilíbrio dinâmico, ou seja, 
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foram menos afetadas pelas ações antrópicas. Mesmo apresentando condições 

características estáveis, tais ambientes podem apresentar certa instabilidade potencial 

qualitativamente previsível, devido aos seus atributos naturais e à evolução da atividade 

do homem no meio. 

 O autor ainda discorre sobre as unidades de fragilidade emergentes que estão 

ligadas aos ambientes fortemente instáveis, ou seja, que não possuem as condições para 

que haja o equilíbrio ecodinâmico. Oliveira, Saldanha e Ross (2009) completam: “os 

ambientes instáveis são assim caracterizados por notáveis mudanças das formas, 

frequentemente alterações sazonais [...]”. Desse modo, os ambientes de fragilidade 

emergente são naturalmente frágeis, isso devido a intensa ação antrópica que afeta 

significativamente a dinâmica natural do meio. 

Ainda sobre o mesmo assunto, Ross (1994) traz considerações que transcendem o 

entendimento das potencialidades dos recursos minerais e ambientais. 

A análise da fragilidade ambiental é uma proposta de classificação cujo 

princípio básico é definir os diferentes níveis de fragilidade dos 

ambientes naturais e/ou modificados pelas atividades antropogênicas 

em face dos desenvolvimentos das atividades humanas. As unidades de 

fragilidade ambiental são importante instrumento de subsidio ao 

planejamento ambiental e territorial, já que a identificação dos 

ambientes naturais e suas fragilidades potenciais e emergentes permite 

melhor definição das diretrizes e ações a serem implementadas no 

espaço. (ROSS, 1994, p. 73). 

 Para Ross (2006), tais potencialidades da fragilidade ambiental estão vinculadas 

aos recursos naturais, que passam pelo levantamento dos tipos de solo, clima, rochas, 

minerais, flora e fauna, retratando todos os elementos naturais. Entretanto, para a análise 

da fragilidade ambiental, é necessário que esses componentes naturais sejam analisados 

em conjunto, trazendo uma perspectiva de integralidade sistêmica. 

Santos e Ross (2012) apontam em seus estudos que a interferência da ação do 

homem varia de acordo com os graus de desenvolvimento tecnológico e dos processos 

históricos e culturais da sociedade, proporcionando adequações no ambiente para que este 

possa se adaptar às mudanças vigentes.  

 Findando essas considerações sobre fragilidade ambiental, Santos (2015) 

evidencia a mensuração da fragilidade em uma escala de muito baixa, baixa, média, alta 

e muito alta, já que ela não depende de um único fator, e sim de um conjunto de fatores 
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(solo, precipitação, declividade, geomorfologia e uso da terra) reunidos à análise 

integrada do espaço. 

2.2 - Fragilidade ambiental e suas representações para ambientes urbanos 

 Para uma adequada classificação da fragilidade ambiental é necessário, 

primeiramente, um exploratório em laboratório para elaborar a cartografia de base, que 

possibilita estabelecer um roteiro de campo e assim definir as variáveis que devem ser 

observadas e levantamento em campo e, consequentemente, trabalho no escritório, para 

espacialização e organização das informações primárias, como os estudos básicos de 

relevo, levantamento de solo, mapeamento de uso e ocupação da terra e também análise 

de dados climáticos. Com base neste levantamento prévio, é possível a elaboração de 

bases cartográficas e relatórios sintéticos com o intuito de auxiliar no planejamento e na 

gestão ambiental. 

  Ross (1994) utilizou a carta geomorfológica como produto intermediário para 

representar, em primeiro plano, as formas de diferentes tamanhos e, em segundo plano, 

para representar a morfometria e a morfogênese, que possuíam vínculo direto com as 

tipologias de relevo. Desta forma, as considerações estão ajustadas para o princípio de 

que tanto o estrutural quanto o escultural estão presentes no relevo, e que é possível 

transportar a categorização do relevo para representações de produtos cartográficos, 

conforme a escala de referência para análise, levando à classificação de relevo de acordo 

com seis categorias taxonômicas diferentes. 

 Vale ressaltar que essas definições de utilização de carta geomorfológica 

juntamente com a análise da rugosidade de relevo, que consiste em verificar como o 

relevo se apresenta (plano, montanhoso e etc.), como produto primário para 

levantamentos de elementos de fragilidade ambiental, estão vinculadas a escalas médias 

e pequenas (ROSS, 1994). O mesmo autor ressalta que, para uma investigação em escalas 

maiores, ou seja, em áreas mais específicas, são necessárias a utilização de carta de 

declividade juntamente com uma separação de classes pautada na forma como a ação 

antrópica modifica o espaço, associados a geotecnia, podendo ser indicativos do risco de 

ocorrência de escorregamento e deslizamento de terra. 

 Santos e Ross (2012), com o intuito de aprimorar e, consequentemente, reduzir a 

inconsistência do método de levantamento de fragilidade, propuseram uma revisão com 

algumas modificações do modelo para ambientes urbanos. Para tanto, foi utilizada uma 
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classificação reformulada para as classes de declividade levando em consideração as 

especificidades do espaço urbano, permitindo, assim, ajudar na identificação da 

fragilidade ambiental, como demostrado no Quadro 3. 

Quadro 3 - Categorias de fragilidade ambiental para declividade 

Categorias hierárquicas 

Declividade (%) 

Proposta (Ross 1994) 
Proposta adaptada (Santos e 

Ross 2012) 

1-Muito Baixa Até 6% 0 a 3% 

2- Baixa 6-12% 3 a 8% 

3- Média 12-20% 8 a 13% 

4- Forte 20-30% 13 a 20% 

5- Muito Forte > 30% > 20% 

Fonte: Santos e Ross (2012) 

 Outro aspecto proposto pelos autores foi a readequação da fragilidade de acordo 

com a classificação dos solos urbanizados, onde era pautada a classificação para solos em 

ambientes rurais. Em ambientais vinculados a sítios urbanos, é necessário levar em 

consideração o grau de urbanização que vai interferir na classificação da fragilidade 

ambiental. Essa percepção veio à tona, visto que, nas áreas metropolitanas, a característica 

pedológica, em sua grande maioria, está descaracterizada devido a aterramentos e 

processos de impermeabilização do solo por concreto e manta asfáltica. Considerando 

esses fatos, o Quadro 4 demonstra essa nova classificação. 
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Quadro 4 - Categorias de fragilidade ambiental  para o tipo de solo  correlacionado com a sua 

urbanização 

Classificação 

Fragilidade 

Tipos de solos 

Proposta (Ross 1994) 
Proposta adaptada (Santos e Ross 

2012) 

1-Muito Baixa 

Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho 

Escuro e Vermelho Amarelo com 

textura Argilosa. 

Latossolos de estrutura argilosa com 

textura média/argilosa (conforme 

classes 1 e 2 da proposta original); 

Nitossolo, Latossolos vermelho-

amarelo em áreas dotadas de 

infraestrutura urbana. 

2- Baixa 
Latossolo Amaralo e Vermelho 

Amarelo com textura média/argilosa. 

Argissolos vermelho-amarelo com 

textura média/argilosa em áreas 

urbanas dotadas de boas condições 

de infraestrutura. 

3- Média 

Latossolo Vermelho Amarelo, Terra 

Roxa, Terra Bruna, Podzólico* 

Vermelho-amarelo com textura 

média/argilosa. 

Argissolos de textura média/arenosa 

em áreas urbanas dotadas de boas 

condições de infraestrutura. 

4- Alta 
Podzólico* Vermelho-amarelo com 

textura média/arenosa, Cambissolos. 

Argissolos vermelho-amarelo de 

textura média/arenosa; Neossolos 

quartzarênicos em áreas com 

infraestrutura urbana. 

5- Muito Alta 
Podzolizados* com cascalho, 

Lítolicos e Areias Quartizosas. 

Argissolos com casvalho; Gleissolos; 

Neossolos Flúvicos e Neossolos 

Quartzarênicos. 

Fonte: Santos e Ross (2012) 
* Nomenclatura de solos usado na proposta de 1994 foi alterada, na de 2012 já está atualizada. Por exemplo 

não se usa podzólico mais, é Argissolo 

 

 Outra questão também considerada pelos autores foi o grau de fragilidade 

vinculada à proteção vegetativa e aos efeitos da precipitação. De acordo com Ross et al. 

(2008), o comportamento das precipitações corresponde a uma hierarquia de ordem 

crescente quanto à capacidade de interferência na estabilidade ambiental. Um ambiente 

que possui um bom estágio de desenvolvimento vegetativo apresenta uma maior proteção 

quanto às ações diretas das gotículas de chuva em queda livre; em contrapartida, onde 

não há vegetação, existe maior suscetibilidade a esse agente morfogênico, assim, 

apresentando maior fragilidade ambiental. 

Percebe-se que a variável de precipitação vinculada à característica climática que 

Ross (1994) propõe ser trabalhada não tem a sua devida importância empregada para os 

modelos de fragilidade ambiental. Essa afirmativa pode ser averiguada, pois tal método é 

implementado para áreas de escalas grandes, com isso, as séries históricas são afetadas 
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pela quantidade e distribuição de pontos de registro de dados que permita a interpolação 

e a diferenciação do atributo climático em pequena extensão de área, o que leva os 

pesquisadores a utilizarem dados que extrapolam as áreas de estudo trabalhando com 

dados generalizados. Em seu primeiro modelo, Ross (1994) classificou as classes de 

precipitação como apresentado no Quadro 5. 

Quadro 5 - Categorias hierárquicas para a precipitação 

Nível 

Hierárquico 
Características Pluviométricas 

1-Muito Baixa 
Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo do ano, com 

volumes não muito superiores a 1000 mm/ ano. 

2- Baixa 
Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo do ano, com 

volumes anuais não muito superiores a 2000 mm/ ano. 

3- Média 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com períodos 

secos entre 2 e 3 meses no inverno e, no verão, com maiores intensidades 

de dezembro a março. 

4- Alta 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com período seco 

entre 3 e 6 meses, alta concentração das chuvas no verão entre novembro 

e abril, quando ocorrem de 70 a 80% do total das chuvas. 

5- Muito Alta 

Situação pluviométrica com distribuição regular ou não, ao longo do ano, 

com grandes volumes anuais ultrapassando 2500 mm/ano; ou ainda, 

comportamentos pluviométricos irregulares ao longo do ano, com 

episódios de alta intensidade e volumes anuais baixos, geralmente abaixo 

de 900 mm/ano (semiárido). 

Fonte: Ross (1994) 

 Avaliando o Quadro 5, chega-se à conclusão de que tal característica se aplica 

para região de escalas macro. Deste modo, ao usar a classificação de precipitação proposta 

por Ross (1994), a generalização da variável acontece de forma automática, pois 

considera a característica pluviométrica aplicada a biomas. Para amenizar essa 

inconsistência, Santos e Ross (2012) atrelaram a precipitação ao uso da terra, levando em 

consideração o escoamento superficial da água e seu impacto na perda de solo e 

inundações. 

Continuando as análises da atualização do método de fragilidade ambiental, 

observa-se o solo. Para a primeira proposta, o método não contemplava de forma 

adequada a ação das precipitações nas áreas impermeabilizadas e urbanizadas, pois, de 

acordo com Marques, Bertoni e Barreto (1961), a perda de solo está ligada diretamente 

ao uso e ocupação da área. Os autores demostram que, para um ambiente de mata natural 

e densa, a perda de solo está na casa de 0,04 ton/ha/ano e, em um ambiente de lavoura de 
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algodão, a perda de solo tem uma evolução para 26,60 ton/ha/ano. Tal análise confirma a 

afirmativa anterior, já que a intensidade e a quantidade de precipitação irão afetar 

diretamente a perda de solo. 

 No intuito de sanar esse conjunto de questões, Santos e Ross (2012) propuseram 

a seguinte classificação, apresentada no Quadro 6, levando em consideração a 

urbanização do meio. 

Quadro 6 - Categorias hierárquicas para uso da terra /urbanização 

Classificação 

Fragilidade 

Proposta (Ross 1994) Uso e 

Ocupação do Solo 

Proposta adaptada (Santos e Ross 2012) 

Níveis de Urbanização 

1-Muito Baixa 

Florestas/Matas naturais, 

Florestas Cultivadas com 

biodiversidade. 

Predomínio de condições naturais com 

um estrato vegetal bem desenvolvido 

e/ou em estágio avançado de regeneração 

que favorece a infiltração, minimizando 

o escoamento pluvial. Setores de média 

urbanização situados em áreas mais 

elevadas que apresentam baixa 

declividade e contam com medidas 

estruturais e não estruturais para o 

controle de cheias, como caixas de 

sumidouro, canteiros permeáveis, 

obstáculos para redução de velocidade do 

escoamento, reservatório para coleta de 

água da chuva; 

2- Baixa 

Formação arbustiva natural 

com estrato herbáceo denso, 

formações arbustivas densas 

(mata secundaria Cerrado 

Denso, Capoeira Densa), Mata 

Homogênea de Pinos densa, 

Pastagem Cultivada com baixo 

pisoteio e cultivos de ciclos 

longos como o cacau. 

Áreas urbanas com drenagem eficiente, 

baixa declividade e presença de ações 

para controle de cheias, infiltração e 

redução de escoamento nas vias de 

circulação, nos lotes e nas construções. 

3- Média 

Cultivo de Ciclo Longo em 

curvas de nível, laranja com 

forrageiras entre as ruas, 

pastagem com baixo pisoteio, 

silvicultura de eucaliptos com 

sub-bosque de nativas. 

Áreas urbanizadas predominantemente 

impermeabilizadas, com problema de 

drenagem e constantes alagamentos e 

inundações. Ambiente com declividade 

praticamente nula precariamente 

incorporada à drenagem, suscetíveis a 

inundação sazonal, que podem ter 

constituído antigas planícies de 

inundação de corpos hídricos e lacustres 

afetados ou não por atividades 

antrópicas. 

4- Alta 

Culturas de ciclo longo de 

baixa densidade (café, pimenta 

do reino, laranja com solo 

exploto entre ruas), cultura de 

ciclo curto (arroz, trigo, feijão, 

soja, milho, algodão com 

Locais urbanizados e/ou 

semiurbanizados com precariedade nas 

construções e na infraestrutura para 

eventos pluviométricos média/baixa 

intensidade. Áreas de inundação natural, 

como planícies lacustres e setores mais 
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cultivo em curvas de 

nível/terraceamento). 

abrigados das planícies fluviais e flúvio-

marinhas; 

 

 

5- Muito Alta 

Áreas desmatadas e queimadas 

recentemente, solo exposto ao 

longo de caminhos e estradas, 

terraplanagem, culturas de 

ciclo curto sem práticas 

conservacionistas. 

Área críticas que deveriam ser destinadas 

à manutenção de sua funcionalidade 

sistêmica original. Ausência de 

infraestrutura e total precariedade das 

construções humanas, fruto do uso e 

ocupação desordenada da terra. 

Ambientes naturalmente favoráveis a 

inundação, tais como corpos hídricos e 

planícies de inundação. Setores com 

grande declividade susceptíveis a 

movimentos de massa. 

Fonte: Ross (1994) e Santos e Ross (2012) 

No que diz respeito às vantagens da utilização dessas metodologias de 

classificação ambiental, destaca-se o seu emprego de várias formas, tanto quantitativas 

quanto qualitativas. Desta maneira, existe a possibilidade de construção de um produto 

cartográfico sintético de alta qualidade, tornando possível apresentar diversos polígonos 

com classificações distintas de fragilidade ambiental. 

Analisando de forma mais assertiva os produtos cartográficos vinculados à 

fragilidade ambiental, cabe enfatizar a necessidade de se observar a estrutura de 

funcionamento dos ambientes naturais, levando em consideração as modificações 

promovidas pelas atividades antrópicas, o que permite definir a capacidade de suporte 

dos sistemas para o desenvolvimento das atividades produtivas. 

A carta de fragilidade ambiental constitui um dos insumos básicos utilizados pelas 

instituições públicas para o planejamento territorial ambiental. A espacialização da 

fragilidade ambiental traz a possibilidade de aferir as potencialidades do meio natural e 

antropizado de forma integrada, comparando seus atributos naturais com suas ressalvas 

de exploração. 

A exploração dos recursos naturais de forma a não atender a suas particularidades 

e fragilidades acarreta, por consequência, processos de degradação ambiental e resultam 

na perda do equilíbrio ecodinâmico mantido entre os seus elementos físicos e bióticos. 

Dentre os processos de degradação, os processos erosivos do solo possuem maior 

relevância (ROSS 1994). 

O fator erosão é uma ação natural de desprendimento, transporte e sedimentação 

de materiais rochosos e particulados do solo que vem atuando na litosfera terrestre há 
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bilhões de anos. Apesar disso, a ação antrópica sobre a paisagem colaborou de forma 

intensa para aumentar a velocidade do processo erosivo, acarretando como implicações a 

perda de solos superficiais (camadas férteis), o assoreamento dos recursos hídricos e 

findando com a poluição da água (SPÖRL, 1982). 

Os processos erosivos acelerados (antropização do meio) podem ser denominados 

como laminar ou em lençol, quando o escoamento difuso da água (precipitação) é 

responsável pela ablação gradativa dos horizontes do solo. O processo erosivo do solo 

compõe a principal causa do esgotamento das terras, tal fator pode ser critério agravante 

para o mapeamento de fragilidade ambiental (TUCCI; BERTONI, 2003). 

Tucci (2003) afirma que a erosão é a causadora de vários problemas, pois afeta as 

áreas agrícolas provocando perda gradativa da produtividade do solo e, também, afeta o 

manejo dos recursos hídricos. Devido ao escoamento difuso da água na superfície, há o 

carreamento de sedimentos e poluentes contaminando para os canais hídricos, gerando 

processos de assoreamento (redução da profundidade da calha do recurso hídrico e 

reservatórios), acarretando também a redução do volume de água para abastecimento dos 

centros urbanos, além de uma série de transtornos aos demais setores produtivos da 

economia. 

O autor diz ainda que os processos erosivos são resultantes da combinação de 

eventos naturais que são condicionados à ação antrópica do meio e estão conectados entre 

si, proporcionando uma determinada variabilidade espacial e temporal. Em meio aos 

fatores essenciais que interferem na erosão, pode-se destacar a precipitação, o solo, a 

topografia, o uso e ocupação do solo em conjunto com a ação antrópica, de tal modo que 

a perda de cobertura vegetal e a utilização do espaço (agricultura, construções civis, 

formação de centros urbanos etc.) intensificam ainda mais o processo erosivo, 

principalmente em áreas urbanas. 

Ao analisar os aspectos físicos da erosão, que está conectado ao desprendimento 

do material particulado do solo, observa-se que tal processo é iniciado com o impacto das 

gotas de chuva na superfície, destruindo assim os agregados. Esse processo tem 

continuidade com o transporte dos particulados e sua deposição em partes mais baixas do 

relevo (DE MELO, 2017). 

Os processos erosivos naturais ocorrem há milhares de anos, isto é, antecedem o 

surgimento do homem, com uma interversão direta na transformação da escultura da 
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superfície terrestre, principalmente para a formação dos solos aluviais e das rochas 

sedimentares (AB’SABER, 1994; THOMPOSON; FIDALGO, 2013; OLIVEIRA, 2014). 

Ao tratar os processos de modificação da paisagem, Ross (1994) assim caracteriza 

a fragilidade dos ambientes naturais: 

A fragilidade dos ambientes naturais face às intervenções humanas são 

maiores ou menores em função de suas características genéticas. A 

princípio, salvo algumas regiões do planeta, os ambientes naturais 

mostram-se ou mostravam-se em estado de equilíbrio dinâmico até o 

momento em que as sociedades humanas passaram progressivamente a 

intervir cada vez mais intensamente na exploração dos recursos 

naturais. (ROSS, 1994, p. 63). 

 

Oliveira (2014) entende que a intensidade do uso e ocupação do solo pela ação 

antrópica pode ser um pressuposto para o surgimento ou até mesmo o aumento das feições 

erosivas, também conhecidas como erosão acelerada, antrópica ou antropogênica.  

Diante dos problemas ambientais provenientes das ações antrópicas destrutivas, 

do consumo não consciente dos recursos naturais, Ross (1994) confirma a importância de 

um planejamento territorial ambiental que leve em consideração não somente o 

desenvolvimento econômico e tecnológico, como também as potencialidades dos 

recursos e, em especial, as fragilidades dos ambientes naturais perante as distintas 

inserções da sociedade na natureza. 

Visando analisar essa questão, Ross (1994, 2006) e Santos e Ross (2012) 

verificaram em seus estudos que elementos ligados à morfometria do terreno (topografia) 

em conjunto com a utilização antrópica do meio intensificam os processos de perda de 

particulados. Os autores demostram que a utilização intensa (classes de uso) afeta a 

classificação de fragilidade ambiental.  

Para entender como a topografia afeta a classificação de fragilidade ambiental, 

Schmidt e Dikau (1999) tomam o termo geomorfometria, explicando que ele se refere à 

configuração topográfica que o relevo apresenta. Os autores apontam que os métodos e 

atributos para obtenção dos índices morfométricos necessitam da inclusão de várias 

técnicas e modelos de classificação de terreno (dissecação de relevo, comprimento de 

rampa, distância dos recursos hídricos, modelo digital de terreno) e estão associados a um 

ambiente que seja capaz de parametrizar a forma da superfície terrestre. 
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Evans (1972) diz que os índices geomorfométricos conciliados com a 

morfogenética da superfície podem indicar características morfométricas diferentes. 

Também destacou a existência de um segundo nível de classe, que é o comprimento da 

trajetória de fluxo, demonstrando, com isso, que as características de vertentes e 

interflúvios podem afetar o fluxo. Há também uma terceira categoria de relevo, que é o 

escoamento inicial (região de topo e ombreira, responsável, fluxo intermitente e fluxo 

concentrado).  

Ao constatar que as vertentes eram elementos morfométricos que influenciavam 

diretamente o comportamento erosivo e de escoamento superficial, Dylik (1968) 

conceituou as vertentes como uma superfície tridimensional formada por várias formas 

geométricas, cuja característica irá variar de acordo com a sua direção de fluxo e 

comprimento de rampa, descritos a partir do seu perfil topográfico. 

Ao considerar as vertentes como sistemas complexos tridimensionais, Dalrymple, 

Blong e Conacher (1968) afirmam que o interflúvio se estende do meio do leito fluvial 

(rocha matriz) até a superfície do solo e propõem uma forma de dividir a vertente em 

nove unidades, cada uma sendo definida em função da forma e dos processos 

morfogenéticos dominantes e normalmente atuantes sobre ela (Figura 2 e Quadro 7). 

Figura 2 - Caracterização da vertente 

 
Fonte: Dalrymple; Blong; Conacher (1968) com adaptação 
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Quadro 7 - Caracterização das seções de vertentes 

Seção Caracterização seção 

Seção 1 

classificado como interflúvios de 0º a 1º, aonde os 

processos pedogenéticos são associados com a 

movimentação vertical da água no subsolo 

Seção 2 

as áreas de declividade com interflúvios entre 2º a 4º e estão 

associados a eluviação mecânica e química pelo 

movimento lateral da agua no subsolo 

Seção 3 

declividade convexa com reptação (movimento de massa) 

e está associado a rastejamento do solo e formações de 

terraços 

Seção 4 

a formação de escarpas com angulação superior a 45° e está 

associado a desmoronamento, deslizamento, 

intemperismos químico e físico 

Seção 5 
aos declives intermediários de transporte, ou seja, o 

transporte de material pelos movimentos coletivos do solo 

Seção 6 

sopés coluviais com angulação entre 26° e 35° representado 

pela reposição de material pelos movimentos coletivos solo 

e escoamento superficial; formação de cones de dejeção e 

raptação 

Seção 7 

a declividades aluviais que varia de 0° a 4° e é caracterizado 

por deposição aluvial oriundos de processos erosivos e 

movimentação de solo 

Seção 8 
margem de curso de água e está vinculado a deslizamentos 

e desmoronamentos 

Seção 9 

leito do curso de água responsável pelo transporte de 

material a jusante pela ação da força mecânica da água 

(correnteza). 

    Fonte: Dalrymple; Blong; Conacher (1968) adaptado 

 

A teoria proposta por Dalrymple, Blong e Conacher (1968), referente a 

características tridimensionais das vertentes, converge na mesma problemática da teoria 

de Dylik (1968), pois, ao avaliar a vertente em perfil, acaba avistando uma forma 

bidimensional. 

Sopchaki e Sampaio (2013 apud Troeh, 1965) apontam que, ao considerar as 

curvaturas (vertical e horizontal), é possível analisar as vertentes como formas 

tridimensionais, com isso podendo-se associar as vertentes a processos de acumulo e 

distribuição de água, fator que afeta diretamente os processos erosivos do solo. Essa 

consideração levou os autores a classificar as vertentes em quatro tipos principais (Figura 

3):  
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 Vertentes com radiais convexas e contornos côncavos (I)  

 Vertentes com radiais côncavas e contornos côncavos (II)  

 Vertentes com radiais convexas e contornos convexos (III)  

 Vertentes com radiais côncavas e contornos convexos (IV) 

Figura 3 - Quatro tipos básicos de vertentes e os processos atuantes 

 

Fonte: Sopchaki e Sampaio (2013 apud Troeh 1965) 

 

Bigarella, Becker e Santos (2007) trazem a releitura do conceito de vertente ao 

associá-lo aos seus processos de formação. Apresentam a vertente como um componente 

tridimensional modificado pelos processos de degradação que atuam na formação de 

formas de relevo, apontando as conexões e dinâmicas entre o interflúvio (parte superior 

da vertente) e o fundo de vale (calha do rio). 

Valeriano (2008) associa a topografia e as formas da vertente aos processos 

erosivos, com isso é possível identificar as localidades que terão maior impacto diante da 

fragilidade ambiental, facilitando a definição de adequações para a correção e proteção 

do espaço, e determinando, assim, as zonas mais vulneráveis à fragilidade ambiental 

(ligada a processos erosivos). A espacialização dessas informações facilita o 

planejamento do uso e ocupação do solo, ao detectar as localidades em que o elemento 
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pode ser mais intenso, podendo amenizar ou até mesmo evitar prejuízos em obras a serem 

executadas.  

As ações erosivas respondem com mais ou menos intensidade na dimensão direta 

do desequilíbrio existente no ambiente. De tal modo que, ao considerar os processos 

erosivos conforme os aspectos naturais, a sua intensidade estará conectada ao 

condicionamento do meio físico em virtude de sua vulnerabilidade ambiental em conjunto 

com a erosão do solo.  

Ao associar o impacto sobre a superfície, correlacionando diferentes tipos de 

terrenos, submetidos a distintos processos de escoamento superficial e subsuperficial, 

podem se desenvolver diferentes formas de erosão (Quadro 8). 

Quadro 8 - Tipos de Erosão 

Erosão laminar ou em lençol Erosão linear 

Causada pelo escoamento em lençol 

superficial difuso, que retira a camada 

superficial do solo de maneira quase 

homogênea, lateralmente ou em pequenos 

filetes. 

Corresponde às formas de erosão causadas por 

escoamento superficial concentrado ou rill 

erosion, que comanda o desprendimento das 

partículas do solo e o transporte das partículas 

desprendidas, segundo as condições 

hidráulicas desse escoamento. 

Fonte: Durães; De Mello (2016). 

Durães e De Mello (2016) argumentam que é comum a ação da erosão laminar 

ocorrer em áreas agrícolas, incidindo de forma vagarosa e imperceptível; tal processo é 

responsável por retirar o horizonte superficial do solo. Os sedimentos provenientes deste 

processo também contribuem significativamente para o assoreamento dos cursos d’água 

e reservatórios de abastecimento de áreas urbanas. Os autores também afirmam que 

processos erosivos laminares são provenientes de curvaturas divergentes, ou seja, 

responsáveis pela dispersão do escoamento superficial. 

Já a erosão linear, seja em área rural ou em área urbana, gera um impacto 

ambiental imediato, devido à grande quantidade de solo removido, à dificuldade de 

recuperação do local e ao impacto visual. 

As ações erosivas lineares também são definidas por Durães e De Mello (2016), e 

tais processos erosivos são associados a formas de relevos convergentes, ou seja, que 

representam a concentração do escoamento superficial. São encontradas mais facilmente 

em ambientes urbanos, porém também podem ser vistas em ambientes rurais, pois são 

associadas basicamente a sulcos, ravinas e voçorocas. 
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Para atrelar os processos erosivos aos impactos nas áreas urbanas, é importante 

vincular as teorias de vertentes de Silva (2011), que apresenta a definição de vertente 

como uma superfície inclinada, independentemente de apresentar qualquer característica 

genética ou local.  

As vertentes são descritas e apresentadas em uma forma tridimensional moldada 

por processos exógenos, ou seja, evidenciando a atuação do intemperismo físico e 

químico que apresenta a interface dinâmica entre a encosta e o fundo de vale. Para facilitar 

essa análise de vertente, Ruhe (1969) exemplifica as vertentes em cincos novas unidades 

descritivas da superfície (Figura 4). 

Figura 4 - Componentes das formas da superfície; W, F, D e P (Ruhe 1960) e Su, Sh, Bs, Fs, Ts 

(Ruhe e Walker, 1968) 

 

Fonte: Ruhe e Walker (1968). 

 

 

 Essa classificação veio complementar as formas já apresentadas por Ruhe (1960), 

sendo que tal categorização foi pautada no fluxo em que a água encontra maior facilidade 

para se escoar na superfície, em conjunto com a formação pedológica e o posicionamento 

da vertente.  Elas podem ser classificadas como: 

 Su - summit (topo); 

 Sh -  shoulder (ombro); 

 Bs - backslope (meia-encosta); 

 Fs - footslope (sopé); 

 Ts - toeslope (áreas de deposição); 
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Na classificação proposta por Ruhe e Walker (1968), os ambientes summit (topo) 

e shoulder (ombro) de uma encosta têm uma perda simples de material, que transita ao 

longo da encosta para o backslope (meia-encosta), local que tem perda de considerável 

de material sedimentar devido à inclinação do terreno; e o footslope (sopé) que, em 

conjunto com o toeslope (áreas de deposição) são responsáveis por receber os sedimentos 

perdidos pela encosta.  Este processo evolutivo tem a tendência de formar um perfil 

topográfico de inclinação convexo-retilíneo-côncavo. 

Após as primeiras concepções de vertentes, Ruhe (1975) entendeu a complexidade 

existente nessa feição de relevo e propôs que as vertentes também poderiam ser 

classificadas de acordo com a sua geometria, isto é, quanto a sua forma.  

Para iniciar a classificação de vertentes quanto ao seu formato, é necessário 

entender que o comprimento da vertente é medido ao longo da direção de maior 

inclinação, de cima para baixo; já a largura é medida transversalmente. Essas 

mensurações foram sintetizadas em três formas principais, com o intuito de estabelecer a 

relação com a tridimensionalidade das vertentes. A classificação ficou definida em três 

formas: Linear ou Retilínea (L), em forma convexa (V) e também na forma côncava (C).  

Analisando a Figura 5 como uma matriz, a forma mais simples (grupo I) é aquela 

de comprimento e largura retilíneos (LL). As superfícies do grupo II têm comprimento 

retilíneo com largura curva (LV, LC) ou largura retilínea com comprimento curvo (VL, 

CL). E as superfícies mais complexas (grupo III) têm comprimento curvo e largura curva  

(VV, VC, CV e CC). 

Figura 5 -  Formas de relevo 

 
Fonte: Ruhe (1975) 
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Diante do interesse específico do estudo e das condições locais de terreno, 

substrato e processos vigentes, as classes de forma de terreno podem ser reagrupadas em 

função de sua similaridade nesses aspectos. Os casos extremos de combinação de 

curvaturas do terreno são representados pela forma côncavo-convergente (máxima 

acumulo/concentrção do escoamento) e pela forma convexa-divergente (máxima 

dispersão do escoamento). As características intermediárias das relações entre as 

intensidades (módulos) dos efeitos individuais são demonstradas na Figura 6, abaixo. 

Figura 6 - Curvaturas de Relevo 

 
Fonte: Silva Neto (2013) Adaptado de Valeriano (2008). 

 

Em decorrência da topografia, os eventos hidrológicos e sedimentares passam a 

ser reconhecidos, e isso passa a afetar diretamente a dinâmica dos processos erosivos e 

também do escoamento superficial. As condições específicas de drenagem vinculadas à 

vertente são as principais causas da alteração das características pedológicas do local.  

Para uma melhor análise das vertentes, foi desenvolvido o algoritmo HAND 

(Height Above the Nearest Drainage), que permite a determinação de faixas de variação 

da profundidade do lençol freático através da combinação da topografia do terreno e da 

rede de drenagem, e do cálculo da diferença de cota entre dois pontos ao longo de uma 

trajetória de fluxo (RODRIGUES, NOBRE e SILVEIRA 2011). 

A Figura 7 representa a sequência para o entendimento de como o processamento 

do HAND se dá, usando somente o modelo digital, que pode ser de terreno ou superficial. 
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A partir do HAND, é possível realizar a correção topológica para impedir picos e 

depressões, e também correlacionar as correções de direção de fluxo. Com isso, é possível 

realizar processamentos para gerar parâmetros hidrológicos como direção de fluxo e áreas 

de contribuição (RENNÓ et al., 2008). 

Figura 7 – Representação da organização do algoritmo do HAND 

 
Fonte: Rennó et al, (2008) 

 

Pires e Borma (2013) explicam que o HAND mede a diferença altimétrica entre 

qualquer ponto da grade do modelo digital de terreno e o respectivo ponto de escoamento 

na drenagem mais próxima, considerando a trajetória superficial de fluxo que liga 

topologicamente os pontos da superfície com a rede de drenagem. O resultado do 

processamento é um MDT normalizado com a drenagem e suas respectivas direções de 

fluxo superficial e sub-superfíciais. 

A aplicação do modelo leva em consideração que a distribuição do lençol freático 

superficial está diretamente relacionada com a topografia e com a drenagem mais 

próxima, uma vez que esses pontos estão geralmente em áreas vizinhas aos cursos d’água. 

Bressiani (2016) explica que o modelo é indiretamente responsável por descrever os 
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terrenos de acordo com a profundidade do lençol freático. Em outras palavras, a altura é 

determinada em relação ao ponto da rede de drenagem mais próximo. 

Ao extrair as informações relevantes da drenagem, é possível entender que todos 

os pontos dessa rede possuem cota zero, na tentativa de predizer a umidade do solo através 

da informação topográfica. O HAND oferece dados topográficos (declividade, posição 

no relevo, entre outros) e hidrológicos (profundidade do lençol freático, distância para o 

curso d’água, entre outros), propiciando informações para alocação de atividades e 

indicando as suscetibilidades ambientais e de uso da região analisada (BRESSIANI, 

2016).  

O modelo tem sido usado no mapeamento de condições hidrológicas estacionárias 

do terreno e, também, no mapeamento de áreas suscetíveis a inundação. Momo et al. 

(2016) apresentam resultados satisfatórios na geração de curvas de nível normalizadas 

(HAND contour), com o objetivo de traçar a superfície potencial de inundação apenas 

com a topografia digital, sem a necessidade de parâmetros fluviográficos. 

Pires e Borma (2013) consideraram o resultado do modelo HAND satisfatório 

para representar a drenagem da sub-bacia do Ribeitão Taquaruçu, mas apontam 

problemas quanto à localização de nascentes. Os autores consideram que a performance 

do HAND tende a ser melhor em escalas regionais com maiores variações de altitude. O 

sucesso da utilização do modelo para avaliação da profundidade do lençol freático está 

diretamente ligado ao uso de um modelo digital de terreno preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

3- Materiais e Métodos 

3.1- Procedimentos técnicos e operacionais 

Para apresentação dos materiais e métodos foram elaboradas algumas etapas 

específicas descritas na Figura 8 e contextualiza os processos metodológicos. 

Os procedimentos técnicos e operacionais foram organizados em três etapas 

sucessivas e complementares. A primeira etapa foi a construção da carta de fragilidade 

ambiental com base na metodologia de Santos e Ross (2012) com algumas adaptações, e 

a utilização do método AHP (Análise Hierárquica de Ponderação) para estipular pesos 

para os parâmetros cartográficos. Na segunda etapa, elaborou-se uma proposta de 

classificação da fragilidade ambiental utilizando curvaturas de relevo (Curvaturas 

Verticais e Horizontais, juntamente com o HAND (Dissecação vertical de relevo) em 

substituição à carta de declividade usada na metodologia de Santos e Ross (2012), em 

conjunto com a classificação proposta por Salomão, Canil e Rodrigues (2012) e Rennó et 

al. (2008) e Nobre et al. (2011), e com o auxílio da pelo método AHP para obtenção dos 

pesos de ponderação. Findando com a terceira etapa, em que se utilizou de métodos 

estáticos para comparação entre os modelos gerados, em conjunto com visitas em campo 

para auxiliar na validação na adaptação modelo de fragilidade ambiental, além da 

utilização de dados da defesa civil de ocorrência de erosão, voçorocas, ravinas. 
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Figura 8 - Fluxograma da metodologia 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 
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3.2 - Construção de mapas intermediários 

  Para iniciar a primeira etapa, foi necessária a construção das cartas temáticas 

(Quadro 9), constituídas pelos mapas de declividade, solos e precipitação (características 

climáticas). 

Quadro 9 -  Informações de Metadados 

Parâmetros Fonte Escala/Resolução Observações 

Declividade 

MUBDG –Mapa Urbano 

Básico Digital de Goiânia 

(2010) 

1:5000 

Curvas de Nível 

Elaborados por 

ortofoto de 

resolução de 5m 

Solos 

Zoneamento Ecológico 

Econômico do município 

de Goiânia (ITCO, 2008) 

1:150.000 

Requalificação dos 

limites, com auxílio 

da carta geológica 

Precipitação 
Dados TRMM e Estação 

Inmet (código 1649013) 

Resolução 250 m 

1:250.000 

Série Histórica de 20 

anos para os dados 

TRMM (98/18)  

produto 3B42 e  

Serie Histórica de 20 

anos 98/18 

Uso e Cobertura 

do Solo 
CBERS 4 Resolução 5 m 

Data: 06/09/2018 

Hora: 13:15 

Orbita: 159 

Ponto: 119 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Um fator que contribuiu para a execução da pesquisa foi a disponibilidade de 

dados da prefeitura de Goiânia, obtidos por meio de levantamentos aéreos 

(aerofotogrametria), para a elaboração do Mapa Urbano Básico de Goiânia, o que 

possibilitou trabalhar com a metodologia adaptada de Santos e Ross (2012), que é regrada 

pelos padrões de características de relevo (declividade) juntamente com a degradação do 

meio, auxiliando na elaboração da nova proposta de trabalho vinculada às curvaturas de 

terreno. 

3.3 - Método de fragilidade ambiental de Santos e Ross (2012) 

Para a elaboração do mapa de fragilidade ambiental de acordo com o modelo 

proposto por Santos e Ross (2012), reformulado para áreas urbanas, foram utilizados os 

dados das seguintes variáveis: declividade, solos, precipitação e uso da terra/cobertura 

vegetal. Segundo Ross (1994), esses elementos, tratados de forma integrada, possibilitam 

obter um diagnóstico das diferentes categorias hierárquicas da fragilidade dos ambientes 

naturais. 
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Cada uma das características destas variáveis foi ponderada conforme a 

hierarquização da fragilidade ambiental definida por Santos e Ross (2012), gerando os 

planos de informação, e constituída por códigos: Muito Fraca (1), Fraca (2), Média (3), 

Alta (4) e Muito Alta (5). Assim, as variáveis mais estáveis apresentarão valores mais 

próximos de 1, as intermediárias ao redor de 3, e as mais vulneráveis estarão próximas de 

5,0. 

Os critérios para a classificação dos atributos ambientais e seus respectivos pesos, 

referentes à hierarquização da fragilidade ambiental das variáveis utilizadas pelo modelo 

de Santos e Ross (2012), estão detalhados a seguir. 

3.3.1 - Classes de declividade 

A classificação e a atribuição dos pesos quanto aos intervalos de declividade 

apresentados pela Bacia Hidrográfica do Ribeirão Anicuns foram realizadas conforme o 

grau de fragilidade proposto por Santos e Ross (2012) e estão apresentadas no Quadro 

10. 

Quadro 10 - Classificação da fragilidade relacionada à declividade 

Grau de 

Fragilidade 

Classe de Fragilidade Declividade 

1 Muito Baixa 0 a 3% 

2 Baixa 3 a 8% 

3 Média 8 a 12% 

4 Alta 12 a 20% 

5 Muito alta > 20% 

                             Fonte: Santos e Ross (2012) 

 

3.3.2 - Tipos de solos 

 Em relação à variável solo, considerando o escoamento superficial difuso e 

concentrado das águas pluviais, Santos e Ross (2012) determinaram as seguintes classes 

de fragilidade (Quadro 11). 
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Quadro 11 - Classificação da fragilidade relacionada ao tipo de solo 

Grau de 

Fragilidade 

Classe de 

Fragilidade 
Tipos de solos 

1 
Muito 

Baixa 

Latossolos de estrutura argilosa com textura média/argilosa 

(conforme classes 1 e 2 da proposta original); Nitossolo, 

Latossolos vermelho-amarelo em áreas dotadas de infraestrutura 

urbana; 

2 Baixa 
Argissolos vermelho-amarelo com textura média/argilosa em 

áreas urbanas dotadas de boas condições de infraestrutura; 

3 Média 
Argissolos de textura média/arenosa em áreas urbanas dotadas de 

boas condições de infraestrutura; 

4 Alta 
Argissolos vermelho-amarelo de textura média/arenosa; 

Neossolos quartzarênicos em áreas com infraestrutura urbana; 

5 Muito Alta 
Argissolos com carvalho; Gleissolos; Neossolos Flúvicos e 

Neossolos Quartzarênicos. 

Fonte: Santos e Ross (2012) 

3.3.3 – Precipitação 

 Para os critérios de hierarquização do comportamento pluviométrico, esta variável 

foi classificada por Santos e Ross (2012) conforme os graus de fragilidade apresentados 

na no Quadro 12. 

Quadro 12 - Classificação da fragilidade relacionada a precipitação 

Grau de 

Fragilidade 

Classe de 

Fragilidade 
Características Pluviométricas 

1 Muito Baixa 

Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo 

do ano, com volumes anuais não muito superiores a 1000 

mm/ano; 

2 Baixa 

Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo 

do ano, com volumes anuais não muito superiores a 2000 

mm/ano; 

3 Média 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, 

com períodos secos entre 2 e 3 meses no inverno e, no 

verão, com maiores intensidades de dezembro a março; 

4 Alta 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, 

com período seco entre 3 e 6 meses, e alta concentração das 

chuvas no verão entre novembro e abril, quando ocorrem 

de 70 a 80% do total das chuvas; 

5 Muito Alta 

Situação pluviométrica com distribuição regular, ou não, ao 

longo do ano, com grandes volumes anuais ultrapassando 

2500mm/ano; ou ainda, comportamentos pluviométricos 

irregulares ao longo do ano, com episódios de chuvas de 

alta intensidade e volumes anuais baixos, geralmente 

abaixo de 900mm/ano (semiárido). 

Fonte: Santos e Ross (2012) 

 As informações pluviométricas referentes a uma série histórica de 20 anos foram 

obtidas a partir de dados estimados pelo TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission). 

Tal produto é fruto de uma parceria entre a NASA e a Agência Japonesa de Exploração 

Aeroespacial (JAXA). Na atualidade, é o radar com melhor equipamento para análises e 
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estimativas de precipitação; este apresenta estimativas com maior precisão, comparado a 

técnicas indiretas (CAMPAROTTO et al., 2013). 

 Assim, os dados foram organizados para cálculo dos acumulados mensais, 

posteriormente, para definição das médias mensais e, consequentemente, médias anuais. 

Após o processo de álgebra de imagens das imagens, foi gerado um centroide para cada 

célula, pois cada elemento concentrava um valor de precipitação específico; e, após a 

etapa de criação dos centroides, foi utilizada a função de vetorização dos pontos, 

transformando-os, assim, em elementos vetoriais. Tal processo trouxe a possibilidade de 

gerar uma tabela de atributos (Tabela 1) com um valor de precipitação médio anual (1998-

2018) vinculado a uma coordenada (XY). 

Tabela 1 - Exemplo de tabela de atributos gerados a partir dos centroides 

Numero Latitude Longitude Precipitação 

1 -16.40 -49.15 1322 

2 -16.39 -49.29 1301 

3 -16.30 -49.01 1298 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

 Foram selecionados 54 centroides, isso levando em consideração um raio de 50 

km em relação ao ponto central da bacia hidrográfica, buscando abranger toda a área de 

influência interna e externa do Ribeirão Anicuns (Figura 9), assim gerando uma malha de 

pontos com valores de precipitação médios. 

Figura 9 - Exemplificação da aquisição dos centroides do pixel 

 
Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

 O próximo passo para a elaboração da carta de precipitação foi a interpolação 

dos mesmos dados a partir do método da krigagem em processamento computacional. 

Camparotto et al. (2013) relatam em um de seus trabalhos que os dados de precipitação 

obtidos pelo satélite TRMM possuem similaridades com os dados coletados em estações 

automáticas e convencionais na bacia do alto São Francisco; os autores utilizaram esta 

área para estudar a comparação entre as duas tipologias de dados. Também ressaltam que 
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tal método pode auxiliar na correção de erros ou falhas encontradas em dados coletados 

de estações pluviométricas, trazendo maior consistência aos índices de pluviometria. 

 Ao comparar as médias de precipitação das estações automáticas e 

convencionais com os dados obtidos por meio do sensor PR do satélite TRMM, não há 

uma variabilidade discrepâncias em termos estatísticos; tal afirmativa demonstra a 

possibilidade de utilização desses dados para obtenção da precipitação (DOS REIS; 

RENNÓ; LOPES, 2017). 

3.3.4 - Uso da terra 

 Com relação à classificação da fragilidade em função do uso do terra, foram 

utilizadas as cinco categorias referentes à proteção do solo em função do tipo de 

cobertura. Para este parâmetro, Santos e Ross (2012) estabeleceram a seguinte 

hierarquização (Quadro 13). 

Quadro 13 - Classes de nível de urbanização 

Grau de 

Proteção 

Classe de 

Proteção 
Nível de Urbanização 

1 
Muito 

alta 

Predomínio de condições naturais com um estrato vegetal bem 

desenvolvido e/ou em estágio avançado de regeneração que favorece 

a infiltração, minimizando o escoamento pluvial. Setores de média 

urbanização situados em área mais elevadas que apresentam baixa 

declividade e contam com medidas estruturais e não estruturais para o 

controle de cheias, como caixas de sumidouro, canteiros permeáveis, 

obstáculos para redução de velocidade do escoamento, reservatório 

para coleta de água da chuva; 

2 Alta 

Áreas urbanas com drenagem eficiente, baixa declividade, presença 

de ações para controle de cheias, infiltração e redução de escoamento 

nas vias de circulação, nos lotes e nas construções; 

3 Média 

Áreas urbanizadas predominantemente impermeabilizadas, com 

problema de drenagem e constantes alagamentos e inundações. 

Ambiente com declividade praticamente nula precariamente 

incorporadas a drenagem, suscetíveis à inundações sazonais, que 

podem ter constituído antigas planícies de inundação de corpos 

hídricos e lacustres afetados ou não por atividades antrópicas; 

4 Baixa 

Locais urbanizados e/ou semiurbanizados com precariedade nas 

construções e na infraestrutura para eventos pluviométricos de 

média/baixa intensidade. Áreas de inundação natural, como planícies 

lacustres e setores mais abrigados das planícies fluviais e flúvio-

marinhas; 

5 
Muito 

Baixa 

Área críticas que deveriam ser destinadas à manutenção de sua 

funcionalidade sistêmica original. Ausência de infraestrutura e total 

precariedade das construções humanas, fruto de uso e ocupação 

desordenado da terra. Ambientes naturalmente favoráveis à 

inundação, tais como corpos hídricos e planícies de inundação. 

Setores com grande declividade susceptíveis a movimentos de massa. 

 

Fonte: Santos e Ross (2012) 
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 Os dados referentes à classificação do uso da terra da área de estudo foram obtidos 

através da imagem do satélite CBERS 4. Esse satélite possui características relevantes 

para levantamento de dados para áreas urbanas, pois seu sensor MSI (multi-spectral 

instrument) possui na banda 4 uma resolução espacial de 10m, tendo também a 

possibilidade de análise com auxílio da banda Pan trabalhar com resolução de 5m, a 

composição RGB de imagem utilizada foi a 342.  

 Para a geração do mapa de uso da terra da bacia, foi utilizada a técnica de 

segmentação. Para a elaboração desta técnica, o primeiro passo é fazer a divisão das 

imagens em regiões homogêneas (segmentação), depois cada segmento é associado a uma 

classe diferente. A fase de segmentação é o processo de separação automatizada da 

imagem em áreas que englobem “pixels” semelhantes nas direções X e Y do plano 

cartesiano (CRUZ; RIBEIRO, 2008). 

 De acordo Cruz e Ribeiro (2008), a segmentação é um método que admite a 

divisão e o tratamento de imagens em regiões homogêneas, apresentadas por atributos 

como média, variância, área, perímetro etc. A segmentação pode ser processada com base 

em duas características dos tons de cinza de uma imagem: descontinuidade e similaridade. 

O método baseado em descontinuidade detecta mudanças abruptas dos níveis de cinza de 

uma cena. 

 Essa divisão foi elaborada e reclassificada de acordo com as classes estabelecidas 

por Santos e Ross (2012), respeitando suas classes de nível de urbanização do espaço da 

área de estudo. 

 O método da similaridade baseia-se na junção de pixels que guardam semelhanças 

com os vizinhos, cuja similaridade é determinada por uma tolerância T, representada pela 

distância Euclidiana entre os centros dos segmentos, os quais contêm um único rótulo de 

identificação. O processo inicia-se a partir de um “pixel-semente” que vai agrupando 

vizinhos que satisfazem ao critério de similaridade (CRUZ; RIBEIRO, 2008). 

 O crescimento continua até que sejam encontrados pixels que não satisfazem a 

esse critério. Uma nova região inicia-se, cuja média inicial é o valor do novo “pixel-

semente”. A definição do limiar de similaridade é uma etapa crítica do processo, pois 

determinará a densidade da segmentação: se o limiar de similaridade for muito baixo, o 
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processo agregará poucos pixels às regiões; por outro lado, se for muito alto, pixels 

representativos de muitas regiões serão incorretamente agrupados. 

 Este procedimento resultou na geração do mapa-síntese, e com o auxílio da técnica 

AHP resultou na elaboração das cartas de fragilidade ambiental potencial e emergente da 

bacia do Ribeirão Anicuns. 

3.4 - Aplicação da técnica análise hierárquica processual (AHP) nos modelos 

empíricos de fragilidade ambiental 

A elaboração das cartas de fragilidade ambiental da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Anicuns, seguindo as duas metodologias distintas, baseou-se na ponderação dos 

planos de informação gerados nos modelos empíricos, detalhados anteriormente, com 

pesos resultantes de cálculos matemáticos ao se adotar a Análise Hierárquica Processual 

(AHP) como método multicritério, cuja técnica foi proposta por Saaty (1980). 

A partir de uma base matemática, a aplicação da AHP possibilita a organização e 

avaliação da importância entre critérios e pondera os julgamentos. O método fundamenta-

se na lógica da comparação pareada, que envolve estruturação da hierarquia de decisão, 

construção da matriz de comparação pareada e priorização das alternativas e definição 

das classes de vulnerabilidade. 

Primeiramente, para obtenção dos pesos, determinou-se a relação de importância 

entre as variáveis selecionadas, ou seja, definiu-se a estrutura de hierarquia que 

representou a ordem de contribuição relativa para cada componente envolvido nos 

modelos de fragilidade aplicados. Neste procedimento de determinação da 

hierarquização, diferentes fatores que influenciam a tomada de decisão são comparados 

dois-a-dois e um critério de importância relativa é atribuído ao relacionamento entre estes 

fatores. 

Esta comparação foi realizada por meio da matriz de comparação pareada de 

ordem n, sendo n o número de fatores em que as variáveis foram dispostas, tanto nas 

linhas como nas colunas, na mesma ordem. Na Tabela 2 está representada uma matriz 

quadrada A = (aij), e cada elemento (i, j) da matriz representa um valor comparativo. 
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Tabela 2 - Representação de matriz pareada 

 𝐹1 𝐹1 ... 𝐹1 

𝐹1 𝐹1/𝐹1 𝐹1/𝐹2 ... 𝐹1/𝑛 

𝐹1 𝐹2/𝐹1 𝐹2/𝐹2 ... 𝐹2/𝐹𝑛 

... ... ... ... ... 

𝐹1 𝐹𝑛/𝐹2 𝐹𝑛/𝐹2 ... 𝐹𝑛/𝐹𝑛 

Fonte: Adaptado de Saaty (1980). 

Para fazer as comparações dois-a-dois, é necessário utilizar uma escala de 

números que indica quantas vezes mais de um elemento é importante ou predominante 

sobre o outro elemento em relação ao critério ou propriedade ao qual são comparados 

(SAATY, 2008).  

Os valores de comparação, utilizados na matriz de comparação pareada neste 

estudo, seguiram a escala de importância proposta por Saaty (1980). Denominada de 

escala fundamental de Saaty, a quantificação dos julgamentos é realizada por meio de 

uma escala de valores que varia de 1 a 9, como apresentado no Quadro 14. 

Quadro 14 - Parâmetros para Escala de Importância 

Escala de 

Importância 
Definição na Comparação Pareada 

1/9 Extremamente* 

Menos Importante 
1/7 Bastante* 

1/5 Muito* 

1/3 Pouco* 

1 Igual 

3 Pouco* 

Mais Importante 

5 Muito* 

7 Bastante* 

9 Extremamente* 

Fonte: Saaty (1980). 

*Termos utilizados pelo autor em sua bibliografia. 

 

De acordo com a metodologia de comparação pareada proposta por Saaty (1980), 

ao se preencher a matriz, esta deve ser recíproca e todo fator comparado a ele mesmo 

deve receber valor igual a 1 da escala, ou seja, de importância idêntica. 
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Após o preenchimento da matriz de comparação, foi calculado o vetor de pesos 

AHP (w) e, para cada fator n, foi obtido um peso wi. A Equação 1, abaixo, refere-se ao 

modo como estes pesos são obtidos. 

𝑊𝑖 =
(∏ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 )1

𝑛

∑ [(∏ 𝑎𝑘𝑗
𝑛
𝑗=1 )1

𝑛
]𝑛

𝑘=1

 

           (1) 

Onde, 

Wi = Peso para o fator i 

n = Número de fatores 

 

Após a obtenção dos pesos, foi calculado o autovalor máximo (λmáx) para a matriz 

de comparação, devendo este valor ser maior ou igual a n para uma matriz positiva e 

recíproca (SAATY, 1980). O valor de λmáx foi obtido a partir da Equação 2. Os valores 

de w’ foram determinados por meio da multiplicação da matriz A = [aij] pelo vetor de 

pesos AHP (w) (Equação 3). 

λmáx =
1

𝑛
∑

[𝐴𝑤]

𝑊𝑖

𝑛

𝑦=1

           (2) 

 

𝑤′ = 𝐴. 𝑤           (3) 

 

Conforme o Índice de Consistência (IC) obtido por meio da Equação 4, calculou-

se a Razão de Consistência (CR) (Equação 5), que relaciona o IC com um Índice de 

Aleatoriedade (IR) apresentado na Tabela 4, de acordo com o proposto por Saaty (1980). 

 

𝐼𝐶 =
(λmáx − n)

(n − 1)
                  (4) 
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𝐶𝑅 =
𝐼𝐶

𝐼𝑅
         (5) 

 

Tabela 3 - Índice de aleatoriedade de acordo com o número de fatores (n) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IR 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fonte: Adaptado de Saaty (1980). 

Após a aplicação da técnica AHP, os pesos obtidos foram multiplicados pelos 

planos de informação referentes às variáveis de cada modelo empírico de fragilidade 

ambiental abordado neste estudo, resultando, assim, em dois novos mapas-síntese de 

fragilidade. 

 

3.5 - Álgebra cartográfica (carta de fragilidade potencial e emergente) 

 

 Após etapa descrita acima, os três mapas intermediários (declividade, tipo de 

solo e precipitação) foram correlacionados por meio da álgebra de mapas, que consiste 

na sobreposição dos mapas utilizando-se uma escala comum e pesos para cada classe 

conforme sua importância, gerando a carta de fragilidade potencial. O geoprocessamento 

foi utilizado para a técnica de álgebra dos mapas na geração do mapa síntese de 

fragilidade ambiental potencial, utilizando a extensão Spatial Analyst (Reclassify e Raster 

Calculator) no ArcGis® 10.6.1.  

 A aplicação da técnica de Análise Hierárquica de Ponderação, para se obter os 

pesos necessários para a elaboração da álgebra cartográfica, foi realizada segundo a 

Equação 5: 

 FAp = De * Pw3 + Pe * Pw2 + Plu * Pw1                                                                    (5) 

Onde,  

FAp = Fragilidade Ambiental Potencial 

Pw = Pesos  

De = Declividade  

Pe = Solo 

Plu = Pluviometria 
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 Após a elaboração da carta de fragilidade ambiental potencial, foi realizada a 

interseção com a carta de uso da terra, no intuito de chegar à carta de fragilidade ambiental 

emergente, conforme explicado na Equação 6 (demostrando a interferência que a ação 

antrópica tem sobre o meio natural). 

 

FAe=FAp + (Us * 𝑃𝑤4)                                                                                                 (6) 

 

Onde,  

FAE = Fragilidade Ambiental Emergente 

FAP = Fragilidade Ambiental Potencial 

Pw = Pesos  

Us = uso da terra /Urbanização 

 O produto de fragilidade ambiental emergente é representado por um código de 

quatro algarismos: o 1° dígito corresponde ao relevo, o 2° representa o uso da terra, o 3° 

o tipo de solo e o 4° refere-se à pluviosidade.  

 Para representar os graus de fragilidade ambiental nos mapeamentos gerados por 

este modelo, consideraram-se os intervalos e as cores de classes apresentados no Quadro 

15. 

Quadro 15 – Intervalos e as cores de classes  para a fragilidade ambiental 

Grau de 

Fragilidade 

Classe Cor da Classe Cores 

Muito Baixa 1 Verde Escuro  

Baixa 2 Verde  

Média 3 Amarelo  

Alta 4 Laranja  

Muito Alta 5 Vermelho   

                 Fonte: Adaptado de Santos e Ross (2012) 

 

 De acordo com este modelo proposto por Santos e Ross (2012), a partir da 

combinação desses algarismos: 1111, 1213, 2345, 3423, 5555, é possível hierarquizar os 

graus de fragilidade natural. Nesta convenção, o conjunto numérico 1111 representa todas 

as variáveis favoráveis (fragilidade muito baixa), e o conjunto numérico 5555, todas as 

variáveis desfavoráveis (fragilidade muito forte) demonstradas nas tabelas x e x .  
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 Os mesmos autores ainda exemplificam: o conjunto numérico 1111 representa 

uma área com declividade do relevo muito fraca (1), solos com potencial de erosão muito 

fraco (1), recoberto por mata (1) e chuvas regularmente distribuídas com totais 

pluviométricos anuais não muito superiores a 1000 mm (1). Já a combinação 5555 

constitui outro valor extremo, em que todas as variáveis são desfavoráveis, como ocorre 

na área em estudo: declividade do relevo muito baixa, porém em área suscetível a 

inundações (5), gleissolos melânicos muito suscetíveis à erosão (5), solo desprovido de 

cobertura vegetal (5) e totais pluviométricos elevados regularmente distribuídos ou não 

durante o ano (quadro 16). 

Quadro 16 - Matriz de comparação pareada para os fatores adotados no modelo de Ross 

(1994). 

 Declividade Pedologia 

Uso da 

terra/Cobertura 

vegetal 

Pluviometria 

Declividade 1  3 2 4 

Pedologia 1/3 1 1/3 2 

Uso da terra /Cobertura 

vegetal 
1/2 3 1 3 

Pluviometria 1/4 1/2 1/3 1  

Fonte: Próprio autor (2020) 

O valor de λmáx foi de 4,074, sendo este maior que o número de fatores (n = 4). 

Com relação ao valor da Razão de Consistência (CR), o valor obtido foi de 3%, indicando 

assim que a matriz de comparação pareada foi preenchida de modo aleatório e estando 

consistente, não sendo necessária a sua reestruturação, conforme determinado por Saaty 

(1980). 

 O modelo de Santos e Ross (2012) seguiu as prerrogativas do modelo proposto 

por Ross (1994), sendo que a variável classe de declividade do relevo (representada pelo 

1° dígito) é que vai determinar o grau de fragilidade de cada área analisada. As demais 

variáveis irão definir uma hierarquização através de seus coeficientes de fragilidade. 

3.6 - Curvaturas Vertical, Planar e Carta de Formas de Relevo de Terreno 

A vertente é um aspecto geomorfológico que possui características variadas, 

contudo, é admissível classificá-la conforme a sua curvatura, que pode ser avaliada no 

plano, sendo caracterizada como uma curvatura horizontal, e também analisada como 

curvatura vertical, com uma perspectiva de perfil de relevo. 
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 Os dados trabalhados neste estudo foram obtidos por meio do MUBDG (2010), e 

elaborados a partir de plantas e cartas topográficas existentes na escala de 1:5.000. Este 

produto auxiliou a elaboração dos mapas temáticos de curvaturas e dissecação vertical do 

relevo, realizados com a utilização dos softwares Arcgis® 10.6.1, Qgis 3.4 e TerraView 

5.2.2. 

 Após a execução dos padrões de curvatura horizontal e vertical estipulados por 

Valeriano (2008), o Modelo Numérico do Terreno (MNT) foi inserido no ambiente de 

SIG (Sistemas de Informações Geográficas) e fatiado em classes temáticas. O Fatiamento 

consiste na conversão de um Modelo Numérico em um Modelo Temático. 

 Posteriormente ao processo de fatiamento de classes, foi possível a geração de 

temáticas de curvatura vertical e horizontal, dispostas em três classes distintas, ou seja, 

para curvatura vertical, as classes côncavas, retilíneas e convexas e, para curvatura 

horizontal, as classes convergente, planar e divergente, como disposto na Figura 10, 

abaixo. 

Figura 10 - Representação de curvaturas 

 
Fonte: Valeriano e Albuquerque (2010). 

 

 O processo de implementação do plano de informações correlacionado à Forma 

do Terreno derivou da combinação das curvaturas Vertical e Horizontal que, por meio da 

linguagem de programação espacial do SIG (Álgebra de Mapas) no Arcgis, permitiu a 

implementação da lógica Fuzzy.   
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 A resultante da operação de fuzzylização são os atributos adquiridos a partir da 

comparação entre valores locais de outros campos quantitativos ou qualitativos, baseada 

em relações de ordem ou igualdade (CORDEIRO et al., 2003). 

A curvatura é representada em uma equação derivada de segunda ordem, onde é 

responsável por uma representação média das formas de relevo; após o alcance do 

resultado de cada pixel para aquisição dos valores das curvaturas, é possível chegar nas 

respectivas curvaturas horizontais e verticais do relevo. Para este resultado, deve-se 

relacionar células vizinhas a partir da seguinte expressão: 

              𝐶 = −2(𝐷 + 𝐸) ∗ 100                                                          (7) 

Valeriano (2008) demonstra que os testes comparativos com traços 

geomorfológicos induziram a estabelecer uma faixa entre -0,0000000001º/m e 

0,0000000001º/m como índices de curvatura característicos de vertentes apresentadas 

como retilíneas. Valores menores a este intervalo foram estimados como áreas côncavas 

e valores maiores equivaleram como áreas convexas. Do mesmo modo, é imprescindível 

estabelecer uma faixa de valores aceitáveis como nulos sempre tendendo a 0, para originar 

a classificação das vertentes planas e curvaturas verticais e horizontais. Norteado pelos 

testes feitos, o mesmo autor ponderou que o intervalo de -0,00000000038º a 

0,00000000051º/m tende a determinar superfícies planares e, ao ocorrer valores menores 

que esse intervalo, considera-se que o terreno é convergente e os valores maiores indicam 

intervalo divergente. 

As formas do terreno são alcançadas a partir da sobreposição entre as curvaturas 

horizontais e verticais. Valeriano (2008) explica que as classificações de forma de relevo 

podem ser rearranjadas em função de sua paridade entre os aspectos físicos do terreno. 

Existe a ocorrência de casos extremos de sobreposição, tais casos podem ser 

representados pela forma côncavo-convergente, que caracteriza a máxima concentração 

e acúmulo do escoamento, e pela forma convexa-divergente, que possibilita a análise de 

máxima dispersão do escoamento. 

Após a sobreposição das cartas de formas do relevo horizontal e vertical com o 

auxílio do método de álgebra cartográfica, consegue-se produzir as formas do relevo. 

Propondo valores para cada curvatura, a somatória desses valores simula uma 

determinada forma, conforme indicado na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Índices estipulados para cada curvatura para representar os tipos de formas de relevo. 

 Convergente (10) Planar (20) Divergente (30) 

Convexo (1) 11 21 31 

Retilíneo (2) 12 22 32 

Côncavo (3) 13 23 33 

Fonte: Silva Neto (2013) Adaptado de Valeriano (2008). 

Agrupou-se a cada pixel, de curvatura horizontal e vertical, valores prefixados 

determinados para cada classe de curvatura, com isso, cada célula matricial foi 

representada e especializada com os devidos valores, apresentados na Tabela 4.  

 

Após a associação dos valores dos pixels, a somatória das células permitiu 

identificação dos tipos de forma de relevo de acordo com o seu padrão de concentração 

ou dispersão do escoamento superficial (Figura 11). 

Figura 11 - Formas de relevo 

 
Fonte: Silva Neto (2013) Adaptado de Valeriano (2008). 

 

3.7 - Hand – height above the nearest dranage (dissecação vertical do relevo) 

Para a obtenção do HAND, primeiramente foram manipulados os dados MUBDG 

cedidos pela prefeitura de Goiânia, e através desta informação foi elaborado o modelo 

digital e elevação (MDE), o qual permitiu os processamentos iniciais para gerar o modelo 

do HAND. Para este processo foi utilizado o programa TerraViewHidro 5.2.2, um 

software do INPE, em conjunto com o plug-in TerraHidro, que possibilitam modelagens 

hidrológicas por meio do emprego de dados raster (matricial). Iniciando o processo, é 

necessário gerar um arquivo que indique a direção de fluxo (indicado pela função Local 

Drain Direction); também é importante gerar um arquivo que demostre as áreas 

acumuladas de drenagem, criadas a partir da Local Drain Direction, utilizando a 

ferramenta Basic Tools. A criação destes arquivos em formato matricial deu a origem 
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automática da rede de drenagem, o que possibilitou a indicação de um parâmetro limiar 

de área de contribuição mínima, para avaliar uma célula do MDE como pertencente à rede 

de drenagem. 

O HAND regulariza o MDT de acordo com a diferença entre a altitude do terreno 

e a altitude do canal de drenagem mais próximo. Quando um canal é próximo a uma 

determinada localidade (Figura 12), a sua altimetria influencia diretamente na sua 

suscetibilidade a concentração do escoamento superficial, estando, assim, passível de 

ocorrer inundação e processos erosivos (RENNÓ et al., 2008a). 

Figura 12 - Etapas para a consistência hidrológica do MDT: (a) consistência hidrológica; (b) 

determinação da direção de fluxo; (c) extração da rede de drenagem 

 
Fonte: Nobre et al., 2016 
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As características hidro-geomorfológicas, obtidas por meio de processos 

topográficos, estão vinculadas diretamente aos resultados do HAND, pois estão 

acondicionados pela resolução do modelo digital de terreno, visto que este é uma das 

principais variáveis de entrada do modelo (ZHANG; MONTGOMERY, 1994). 

Para a elaboração do modelo HAND, a etapa inicial é a correção hidrológica do 

modelo de terreno digital, suprimindo os sinks (Figura 13), para garantir o espalhamento 

do fluxo em todos os pixels do MDT. Posteriormente, são geradas as direções e as áreas 

de acumulação de fluxo de cada célula. 

Ao gerar as direções e áreas de acumulação de fluxo, é possível estabelecer um 

limiar mínimo e máximo para obtenção de um canal e, consequentemente, de uma rede 

de drenagem, e quanto menor for esse limiar, maior a densidade de drenagem (ZHANG; 

MONTGOMERY, 1994). 

A etapa seguinte para a obtenção do HAND é a correção da altimetria com base 

nas cotas da drenagem. Assim, o MDT é reclassificado com base na diferença entre a cota 

do canal mais próximo e as cotas da planície de inundação e/ ou das encostas adjacentes 

a este canal (Figura 13).  

Figura 13 - Correção da altimetria com base nas cotas da drenagem 

 

 Fonte: Nobre et al., 2016 
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Após a correção da altimetria, é possível estabelecer qual limiar será usado, assim 

minimizando erros contidos na representação na rede de drenagem e em suas possíveis 

direções de fluxo de água. Um dos erros possíveis é a não representação de fragmentos 

da drenagem real, pois, ao escolher um limiar muito alto, existe a possibilidade de se 

superestimar a representação e/ou criar trechos que não existem na realidade. No presente 

estudo, a decisão do limiar foi feita através da comparação visual da sobreposição da rede 

de drenagem gerada pelo HAND com os dados da hidrografia real do ribeirão, como pode 

ser observado na Figura 14. 

Figura 14 - Representação da adequação dos limiares para o HAND a) Limiar 2729 b) Limiar 

1000 c) Limiar 500 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 
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No limiar de 500 foi observado que rede de drenagem criada apresentou canais 

inexistentes, ou seja, superestimando os dados de drenagem da bacia hidrográfica do 

Ribeirão Anicuns. Ao analisar o limiar de 2729, observou-se que apresentou basicamente 

a drenagem principal do canal. Portanto, foi escolhido para a elaboração desta pesquisa o 

limiar de 1000, onde foi observado que a rede hidrográfica gerada era a mais compatível 

com a realidade mapeada em campo para as áreas de estudo. 

3.8 - Álgebra cartográfica final – carta de fragilidade ambiental (formas de relevo) 

Após todos os processos anteriores para obtenção dos mapas intermediários, foi 

proposta nova álgebra de mapas, balizada pelo método de análise hierárquica de 

ponderação em conjunto com novos elementos (formas de relevo e dissecação vertical do 

relevo – HAND), para obtenção da nova proposta de mapeamento de fragilidade 

ambiental, como apresentado na Figura 15. 

Figura 15 - Esquemática do processo final 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 
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Foi elaborada nova carta de fragilidade potencial, só que agora, ao invés de utilizar 

a carta de declividade para classificação de padrão de relevo, foram usadas as curvaturas 

vertical e horizontal em conjunto com o HAND. 

Com o intuito de validar as informações quanto à classificação das formas de 

relevo, foi utilizada a classificação proposta por Valeriano (2008) em conjunto com as 

adaptações feita por Silva Neto (2013), que diferencia as formas de relevo quanto ao seu 

impacto em relação à concentração do fluxo de escoamento superficial (Tabela 5). 

Tabela 5 – Classificação de formas de relevo 

 Formas de Relevo Classe de Fragilidade Grau 

Retilíneo-Planar Muito Baixa 1 

Convexo-Divergente 

Côncavo-Divergente 

Convexo-Planar 

Baixa 2 

Retilíneo-Divergente 

Côncavo-Planar 
Média 3 

Convexo-Convergente Alto 4 

Retilíneo-Convergente 

Côncavo-Convergente 
Muito Alto 5 

 Fonte: Adaptado de Valeriano (2008) e Silva Neto (2013) 

As regras das curvaturas quanto à forma do terreno, propostas por Valeriano 

(2008) e Silva Neto (2013), são pautadas na sua fragilidade a processos erosivos lineares, 

ou seja, que sofram convergência de fluxo, sendo a côncavo-convergente e a retilíneo-

convergente as classes com maior fragilidade; a côncava-convergente é classificadas 

como fragilidade alta; as classes de  retilíneo-planar e côncavo-planar classificada como 

média em conjunto com as formas a convexa-planar e a convexa-divergente e côncava-

divergente, consideradas como fragilidade baixa, são mais suscetíveis a processos 

erosivos laminares e, por último, a retilínea- sendo consideradas a forma de relevo com 

menor fragilidade ao escoamento superficial. 

Ainda sobre a validação do método, foi proposta uma adaptação do método de 

análise da suscetibilidade à erosão linear dos compartimentos morfopedológicos de 

Salomão, Canil e Rodrigues (2012), em conjunto com a proposta de fatiamento de classes 

de Rennó et al.. (2008) e Nobre et al. (2011) posteriormente reclassificada por Silva et al. 

(2013), que propuseram quatro classes para o HAND: Alagamento (até 5 m); Ecótono (de 

5 m a 15 m); Encostas (de 15 m a 50 m); e Topos de morro (maior que 50 m), apresentados 

no Quadro 1
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Quadro 17 – Classes de Classificação do HAND quanto a fragilidade ambiental 
Classes de 

Suscetibilidade 

Distancia de 

classificação 

Comportamento 

Hídrico do Terreno 

Comportamento Erosivo em Relação 

às Formas de Uso e Ocupação 

2 

Baixa 

Suscetíveis a 

ravinas e não 

suscetíveis a 

voçorocas 

> 50 metros 

Topo 

Áreas favoráveis à concentração dos fluxos de água por 

escoamento superficial, entretanto a cobertura pedológica 

apresenta grandes profundidades e com ausência de lençol 

freático. 

Ravinamentos ocorrem condicionados à declividade das encostas, e 

a determinada forma de ocupação, que favorece a concentração das 

águas de escoamento superficial. 

3 

Média 

Moderadamente 

suscetíveis a 

ravinas e pouco 

suscetíveis a 

voçorocas 

0 – 5 

Metros 

Baixo/Alagamento 

Aquífero freático situado a pequena profundidade ou aflorante, 

apresentando elevado gradiente hidráulico em solos 

hidromórficos e/ou com erodibilidade muito alta, situados, em 

geral, em áreas de nascentes, fundos de vales, e de cabeceira de 

cursos d’água. 

Áreas muito favoráveis à instalação de fenômenos de piping, onde 

as voçorocas se desenvolvem logo após a destruição da cobertura 

vegetal natural, independente das formas de ocupação. 

4 

Alta 

Muito suscetível 

a ravinas e pouco 

suscetíveis a 

voçorocas 

15 – 50 Metros 

Encostas, Erosão 

Laminar 

  

Áreas de dissipação dos fluxos de água, mal drenadas com 

predomínio de solos rasos, facilitando rápida infiltração da água 

de chuva; entretanto a cobertura pedológica constituída por solos 

pouco coesos permite fácil remoção das partículas por escoamento 

das águas superficiais. 

Processos erosivos por ravinamento ocorrem condicionados a 

grandes concentrações das águas de escoamento superficial, devido 

a determinadas formas de ocupação que favorece os caminhos 

preferenciais das águas, como exemplo, estradas, arruamentos, 

caminhos de serviços, trilhas de gado e cercas; fenômenos de piping 

desenvolvendo voçorocas somente ocorrem quando o 

aprofundamento da ravina interceptar o nível freático. Em geral, são 

áreas com declividades suficientes para permitir o escoamento das 

águas superficiais, constituído por solos de textura arenosa ou 

textura média, como o Neossolo Quartzarênico e Latossolo de 

textura média. 

5 

Muito 

Alta 

Extremamente 

suscetível a 

ravinas e 

voçorocas 

5 - 15 

Metros 

Transição/Ecótono 

Erosão Linear 

  

Áreas favoráveis à concentração de fluxos de água por 

escoamento superficial e subsuperficial, em geral situadas em 

terrenos com certa declividade, associados à solos muito 

erodíveis, apresentando alto gradiente textural, como observado 

nos Argissolos. 

Os processos de ravinamento se desenvolvem em função da 

ocupação do solo a partir de pequena concentração das águas de 

escoamento superficial; fenômenos de piping que condicionam a 

formação de voçorocas somente se manifestam quando as ravinas 

se aprofundam, interceptando o nível freático. 

Fonte: adaptado de Salomão, Canil e Rodrigues (2012) e Rennó et al.. (2008) e Nobre et al. (2011) 
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Após a elaboração das regras mencionadas acima, foi possível configurar a 

Fórmula 8, abaixo, para implementação no ambiente SIG e, por consequência, gerar o 

mapa de fragilidade ambiental potencial com ênfase nas formas de relevo. 

FAp²= (CV+CH) * pw4+ Di* pw3 + Pe * pw1 + Plu* pw1                                         (8) 

Especificações: 

FAp²: Fragilidade ambiental potencial formas de relevo 

Pw: Pesos 

CV: Curvatura Vertical 

CH: Curvatura Horizontal 

Di: Dissecação Vertical do Relevo (HAND) 

Pe: Solos 

Plu: Pluviometria 

Após a obtenção do produto de Fragilidade Ambiental Potencial (curvaturas), 

utilizou-se a seguinte configuração de fórmula (Fórmula 9) para obter a carta de 

fragilidade ambiental emergente formas de relevo: 

FAe²= FAp² + (Us * 𝑃𝑤5)                                                                                           (9) 

 

Onde,  

 

FAe² = Fragilidade ambiental emergentes formas de relevo 

FAp² = Fragilidade ambiental potencial formas de relevo 

Pw = Pesos  

Us = Uso da Terra 

 

 

 



76 
 

3.9 - Análises comparativas dos modelos de fragilidade ambiental  

Os planos de informação gerados pelos modelos empíricos foram comparados 

quanto às classes de fragilidade ambiental, considerando os termos absolutos (área) e 

termos relativos (porcentagem). Com o intuito de validar os resultados, foram realizadas 

coletas de informações in loco, a fim de comparar se as classificações correspondem à 

realidade, juntamente com dados de erosividade fornecidos pela Defesa Civil de Goiânia. 

A comparação estatística dos modelos foi realizada por meio da determinação do 

índice Kappa. Este procedimento de análise só é possível após realizar todas as etapas 

anteriormente citadas. Ambos os índices oferecem a validação da classificação de uma 

imagem de satélite anteriormente tratada, possibilitando o acompanhamento temporal das 

transformações no uso e ocupação das terras. Pelos valores obtidos por meio da matriz de 

confusão, foi possível determinar a acurácia global, seguindo a Equação 10:  

𝐴𝐺 = 𝐷 𝑇          (10)  

Onde: AG = Acurácia global;  

D = Somatório dos elementos da diagonal principal;  

T = Número total de pontos.  

Cohen (1960) foi o responsável pelo desenvolvimento inicial do Índice Kappa 

(IK); por meio da sua aplicação é possível adquirir uma medida de concordância de dados 

categóricos, pois permite comparar as classificações obtidas automaticamente pelo 

programa, em detrimento da verdade de campo, que pode ser traduzida como a referência.  

Azevedo (2014) explica que a classificação do Kappa pode variar entre 0 e 1, 

sendo que os valores serão considerados mais acurados quando se aproximarem de 1. 

Resultados correspondentes a > 0,8 classifica-se como excelentes, < 0,8 são considerados 

razoáveis. Este índice é representado pela Equação 11:  

𝐼𝐾 = (𝐷 − 𝑄) (𝑇 − 𝑄)         (11)  

Em que: IK = Índice Kappa;  

D = Somatório dos elementos da diagonal principal;  

Q = Coeficiente entre o erro de comissão e o erro de omissão;  

T = Número total de pontos. 
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4- Resultados e Discussões 

4.1- Levantamento cartográfico básico 

4.1.1- Solos 

O levantamento pedológico subsidia informações essenciais para o manejo e uso 

apropriado das vertentes nas bacias hidrográficas. Lepsch et al. (1991) afirmam que 

definir as classes pedológicas e suas características oferecem a possibilidade de controle 

para a intervenção nas áreas susceptíveis a erosões no terreno, dando espaço para 

conhecer suas limitações, identificar áreas degradadas ambientalmente e sua capacidade 

para o uso e ocupação da terra. 

A espacialização dos solos do Ribeirão Anicuns está apresentada no Mapa 2 

juntamente com a Tabela 6, que especifica suas áreas (km²) e percentagens de 

distribuição.  

Tomando como base a classificação proposta pela Embrapa (2015), as classes de 

solos que compõem a área de estudo são as seguintes unidades: 1) Latossolos Vermelho 

Amarelo distróficos (LVd1), (LVd2) e (LVd4), com A moderado e textura argilosa. A 

primeira unidade aparece em relevo plano, a segunda em relevo suave ondulado e a 

terceira em relvo suave ondulado a ondulado; 2) Latossolos Vermelho Escuro distróficos 

com A moderado (LEd1) e textura argilosa a muito argilosa, sobre um relevo plano, e 

(LEd3 e LEd4) com textura argilosa, em relevo suave ondulado; 3) As associações de 

Podzólicos Vermelho Escuro distróficos Tb com A moderado + Cambisolos eutrófico Tb 

cascalhento, com A moderado (PEd1) e (PEd2). A primeira unidade está situada em um 

relevo suave ondulado a ondulado, com textura média argilosa, e a segunda em relevo 

ondulado a forte ondulado, com textura argilosa; e 4) Gleissolo eutrófico Ta (Ge) com A 

chernozênico, textura argilosa, localizado em relevo de áreas planas. 

Na tabela 6, é possível observar que os tipos de solo da bacia hidrográfica do 

ribeirão Anicuns apresentam quatro classes de solos distintas: Latossolos, Argissolos, 

Cambissolos e Gleissolos, de acordo com a classificação de solos realizada pela 

EMBRAPA (2015). 
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Tabela 6 - Classe de Fragilidade quanto ao tipo de solo 

Classe de 

Fragilidade 
Classificação do Solo Área (km²) Área (%) 

Muito Baixa LEd3/LEd1/LEd4 94,20 42,57 

Baixa LVd1/LVd4/LRd2/LVd2 74,92 33,86 

Média PEd2/PEd1 49,68 22,45 

Alta - - - 

Muito Alta Ge/Rd 2,44 1,12 

Total 221,24 100,0 

   Fonte: Próprio Autor (2020) 

No mapa 2 é possível observar que a bacia hidrográfica do ribeirão Anicuns possui 

uma predominância de aproximadamente a 76% de classe de fragilidade ambiental 

baixa. O mapa 2 e 3 apresentam a espacialização das classes de solo e suas fragilidades 

ambientais no corpo hídrico vinculado a área de estudo. 

Mapa 2 - Mapa de fragilidade do solo 
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Mapa 3 - Mapa de solo do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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Os Latossolos Vermelho Amarelado, localmente lateríticos, que é associado a 

33,86% da área da bacia, com contribuição de material coluvial nas partes mais baixas, 

são predominantes na área da bacia, com perfis profundos, porosos e bem drenados. Esta 

classe de solo localiza-se principalmente nas regiões das declividades menos acentuadas, 

onde os depósitos dos materiais pedológicos são mais espessos.  

Situados na porção leste da bacia, os Latossolos Vermelho Escuro são solos não 

hidromórficos, com baixa relação textural B/A, muito profundos, porosos, com boa 

permeabilidade e bem drenados (MONTEIRO et al., 2007). 

As associações de Argissolos + Cambissolos ocorrem na margem esquerda do 

médio curso do ribeirão Anicuns, nas áreas das maiores declividades, em terrenos com 

encostas mais abruptas e convexas. São solos porosos, porém com perfis pouco evoluídos 

e de menor profundidade. A drenagem varia de acentuada a imperfeita, podendo o 

Podzólico apresentar um horizonte subsuperficial mais argiloso, por acumulação de argila 

por iluviação (Figura 16).  

  Figura 16 - associações de Argissolos + Cambissolos 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

Na área da bacia, os Gleissolos estão presentes sobre o relevo de planície aluvial, 

no encontro do Anicuns com o rio Meia Ponte, onde a circulação da água é baixa. São 

solos com deficiência de drenagem, geralmente encharcados, devido à grande influência 

do lençol freático à superfície ou próxima dela. 

4.1.2- Declividade 

 A carta de declividade foi elaborada de acordo com a classificação proposta por 

Santos e Ross (2012), na qual os autores pautaram as classes levando em consideração o 

processo de urbanização do espaço. A carta elaborada está apresentada no Mapa 3 
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juntamente com a Tabela 7, que representa a mensuração das áreas, em termos absolutos 

e relativos para cada classe. 

Tabela 7 – Classes de Declividade (%) 

Classe de Fragilidade Classificação de declividade Área (km²) Área (%) 

Muito Baixa 0 – 3 32,97 14,90 

Baixa 3 – 8 82,44 37,26 

Média 8 – 13 60,32 27,26 

Alta 13 – 20 25,96 11,73 

Muito Alta > 20 19,55 8,84 

Total 221,24 100,00 

 Fonte: Próprio Autor (2020) 

A Bacia Hidrográfica do Ribeirão Anicuns apresenta baixa variação clinográfica 

em sua margem direita, onde é possível observar o predomínio de um relevo plano, com 

o domínio das classes de declividade e fregilidade (mapa 4 e 5) “muito baixa”, ‘baixa” e 

“média”, totalizando de 175,73 km² ou 79,42% de toda a bacia hidrográfica. As classes 

“médias” e “altas” são observadas nos fundos de vale (próximo aos cursos d’água), na 

margem direita, e também expressiva na margem esquerda, pois apresenta comprimentos 

de rampas curtas e aclives acentuados. 

Mapa 4 – Mapa de Fragilidade da declividade do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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Mapa 5 – Mapa de Declividade do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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Ainda analisando o Mapa 5 (carta de declividade), é possível verificar que existem 

pequenas áreas na margem esquerda, que variam seu percentual de 3 a 8 de inclinação. 

Tais localidades são observadas em áreas de interflúvio, ou seja, em áreas presentes em 

topos de morros. 

A Figura 17 mostra a área de exutório (foto a), que é caracterizada por um relevo 

mais encaixado, apresentado as classes “média”, “alta” e “muito alta”, caracterizadas por 

rampas curtas e com inclinação expressiva. A Figura 17 (foto b) representa a porção oeste 

da bacia (região próxima a BR 060), que possui características de relevo plano, 

predominando rampas longas e com aclive muito suave, proporcionando o predomínio 

das classes de declividade “baixa” e “muito baixa”. 

Figura 17 - Imagens da bacia do Ribeirão Anicuns referente a declividade a) foto representativa 

da foz do Ribeirão Anicuns b) foto referente a porção leste da bacia, próximo a BR 060 

a) 

 

b) 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

A margem esquerda (Mapa 5) apresenta características de relevo encaixado, 

fortemente ondulado e escarpado. Na bacia do Ribeirão Anicuns observa-se que tais 
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feições de relevo representam cerca de 45,5 km² ou 20.5% de toda a área da bacia, sendo 

que a maior parte (aproximadamente 35 km²) está presente na margem esquerda (Figuras 

18 e 19). 

 

Figura 18 - Imagens representativas do encaixamento de relevo da margem esquerda do 

a) 

 

b) 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

 
Figura 19 - Perfis topográficos do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 

 
Fonte: Próprio Autor (2020) 
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Analisando a Figura 19, observa-se que a característica dos perfis topográficos do 

Ribeirão Anicuns apresenta características distintas o que possibilitou identificar que as 

características de inclinação e forma do terreno (vertentes) afetariam diretamente a 

fragilidade ambiental e seria necessário avaliar mais variáveis para a ponderação da 

fragilidade natural. Observa-se que o comprimento de rampa se porta com características 

totalmente diferentes em ambas as margens do curso hídrico, e que a margem esquerda 

apresenta inclinação forte e rampas curtas e a margem direita possui feições de rampas 

longas e com transições suaves de inclinação de relevo. 

4.1.3- Clima 

Para a elaboração da carta de precipitação, foram utilizados os dados da estação 

climatológica para a obtenção da variação mensal das chuvas na área de estudo, tomando-

se como exemplo as normais climatológicas de 1981 a 2010 para a estação meteorológica 

de Goiânia-GO (INMET, 2018), situada na área core do bioma Cerrado. O Gráfico 1 

também demonstra que o período chuvoso se estende por 7 meses, de outubro a abril, 

concentrando pouco mais de 90% do acumulado anual de precipitação. A estiagem, por 

sua vez, ocorre ao longo de 5 meses, entre maio e setembro. A média de precipitação 

anual em Goiânia é de 1.633mm. 

 

 

Gráfico 1 - Média mensal de precipitação e temperatura do ar em Goiânia-GO (1981/2010). 

 
Fonte: INMET (2018), organizado pelo autor. 
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As informações pluviométricas, referentes a uma série histórica de 20 anos, foram 

obtidas a partir de dados do sensor TRMM em conjunto com a interpolação com os dados 

de precipitação da estação do INMET, conforme demonstrado na Tabela 8 e no Mapa 4. 

 

Tabela 8 - Classes de Precipitação (mm) 

Classe Fragilidade Classificação de Precipitação 
Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Muito Baixa - - - 

Baixa - - - 

Média - - - 

Alta 

Pluviométrica com distribuição anual desigual, 

com período seco entre 3 e 6 meses, alta 

concentração das chuvas no verão, entre novembro 

e abril, quando ocorrem de 70 a 80% das chuvas. 

221,24 100,00 

Muito Alta - - - 

Total 221,24 100,00 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Devido a área da bacia possuir dimensões pequenas, as classes de precipitação se 

apresentaram na classificação de fragilidade alta, pois a característica que prevalece na 

bacia do Ribeirão Anicuns é Pluviométrica com distribuição anual desigual, com período 

seco entre 3 e 6 meses, alta concentração das chuvas no verão, entre novembro e abril, 

quando ocorrem de 70 a 80% das chuvas. Vale ressaltar que tais características não 

afetaram o modelo de forma direta, pois não há diferenciação de classe dentro da 

precipitação (Mapa 6). 
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Mapa 6 – Mapa de média de precipitação do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 

 



88 
 

4.1.4- Uso da terra 

Analisando a carta de uso e ocupação do solo do Ribeirão Anicuns, observa-se um 

adensamento urbano intenso nas regiões próximas à porção norte e leste da bacia 

hidrográfica. Conforme se aproxima destas áreas da bacia, nota-se que existe uma 

quantidade considerável de áreas verdes, podendo-se visualizar algumas áreas de parques 

urbanos e áreas verdes próximas aos córregos. As categorias utilizadas para classificar o 

uso da terra foram de áreas urbanizadas, solo descoberto e vegetação.  

Conforme se aproxima da porção oeste da área de estudo, nota-se o aparecimento 

de áreas de áreas não ocupadas (solo descoberto e vegetação) em meio à área urbana; isso 

é devido à proximidade com áreas periféricas da cidade de Goiânia que ainda não foram 

totalmente urbanizadas. Tais áreas são classificadas quanto a sua fragilidade, o que pode 

ser observado na Tabela 9. 

Tabela 9 – Classes de uso do terra 

Classes de fragilidade Categoria Área (km²) Área (%) 

Muito baixa - - - 

Baixa Vegetação (APP e Parques) 22,89 10,37 

Média Pastagem 51,07 23,13 

Alta Solo Descoberto 3,24 1,47 

Muito alta Área Urbanizada 149,63 65,04 

TOTAL 221.24 100,00 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 Analisando a Tabela 9 e o Mapas 7 e 8, é possível observar que, ao somar as 

classes de solo descoberto e a área urbanizada, chega-se a um total de 152,87 km² ou 

66,51% do Ribeirão Anicuns. Sendo assim, essa bacia possui um índice de urbanização 

alto, pois a sua área abrange parte considerável da área urbana da cidade de Goiânia. As 

áreas de vegetação encontradas na bacia são caracterizadas por regiões de parques 

municipais e áreas com preservação parcial de beiras de córregos.  
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Mapa 7 – Mapa de uso e ocupação da terra do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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Mapa 8 – Mapa de fragilidade do uso e ocupação da terra do Ribeirão Anicuns, município de 

Goiânia/GO 

 

 

Tabela 10 – Pontos de validação de uso e ocupação do solo 

Id Ponto Coordenada X Coordenada Y Uso do Terra 

Ponto 1 684.784 8.159.026 Vegetação 

Ponto 2 682.959 8.159.654 Áreas Urbana 

Ponto 3 680.296 8.158.156 Solo Descoberto 

Ponto 4 682.988 8.158.215 Vegetação 

Ponto 5 682.543 8.158.858 Vegetação 

Ponto 6 675.145 8.151.563 Pastagem 

Ponto 7 675.001 8.146.176 Solo Descoberto 

Ponto 8 688.101 8.149.016 Solo Descoberto 

Ponto 9 667.523 8.151.945 Vegetação 

Ponto 10 675.875 8.152.642 Vegetação 

Ponto 11 679.875 8.148.452 Pastagem 

Ponto 12 681.896 8.150.210 Vegetação 

Ponto 13 680.909 8.154.365 Áreas Urbana 

Ponto 14 687.131 8.151.110 Solo Descoberto 

Ponto 15 686.557 8.156.126 Áreas Urbana 

Ponto 16 667.152 8.151.114 Vegetação 

Ponto 17 686.533 8.156.132 Pastagem 

Fonte: Próprio Autor (2020) 
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As áreas verdes, urbanizadas e de solo descobertos podem ser observadas no 

conjunto de imagens que compõe a Figura 20, sendo que a Figura 20 (a) apresenta 

imagens do ponto 8, a Figura 20 (b) imagens do ponto 9, a Figura 20 (c) imagens do ponto 

12 e a Figura 20 (d) mostra imagens do ponto 3. 

Analisando as imagens que compõem a Figura 20, é possível observar a existência 

de alguns parques municipais com presença significativa de áreas verdes (vegetação). A 

Figura 20(a) mostra o Parque Linear Cascavel e nessa localidade pode ser observada a 

presença de obras hidráulicas para conter o impacto do escoamento superficial da água. 

Na Figura 20(b) também é possível notar áreas de vegetação em meio ao centro urbano 

de Goiânia (Ribeirão Anicuns) e ainda estruturas de contenção hidráulicas. Na Figura 

20(c) é possível constatar grandes áreas de pastagem que a bacia possui. Vale ressaltar 

que tais áreas têm predominância na parte oeste na bacia hidrográfica, devido ao baixo 

índice de urbanização ainda existente nessa área e ainda encontrado em vazios urbanos 

na porção leste da área de estudo. Já na Figura 20(d) é possível notar a forte urbanização 

da bacia na sua porção sul e leste, onde está situada a parte central da cidade de Goiânia. 

Figura 20 – Imagens de usos do solo do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

 

 

d) 

 
Fonte: Próprio Autor (2020) 
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4.2- Carta de fragilidade ambiental associada ao relevo considerando a 

declividade. 
A partir da análise baseada no empirismo da fragilidade ambiental, pautada em 

diferentes padrões das unidades ecodinâmicas estáveis que retratam a instabilidade 

potencial e das unidades ecodinâmicas instáveis que representam a instabilidade 

emergente (Ross, 1994), foi possível elaborar as cartas de fragilidade ambiental potencial 

e emergente tomando por base a combinação dos de clima, solos, declividade e uso da 

terra em conjunto com a associação dos tipos de solo relacionados com as condições da 

infraestrutura urbana, com base na classificação proposta por Santos e Ross (2012) em 

conjunto com as ponderações de pesos aplicados pelo método AHP (análise hierárquica 

de ponderação). A Tabela 11 apresenta a classificação das variações juntamente com as 

áreas e cada tipo de característica de fragilidade ambiental encontrada na área da bacia 

hidrográfica do Ribeirão Anicuns. 

 

Tabela 11 - Classes de Fragilidade Ambiental Potencial 

Classes de 

Fragilidade 

Ambiental 

Categoria 
Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Código 

 (AHP) 

declividade  

Muito Baixa 0 – 3 32,97 14,90 0,1 

Baixa 3 – 8 82,44 37,26 0,3 

Média 8 – 13 60,32 27,26 0,5 

Alta 13 – 20 25,96 11,73 0,7 

Muito Alta > 20 19,55 8,84 0,9 

Precipitação 

Muito Baixa - - - - 

Baixa - - - - 

Média - - - - 

Alta 

Pluviométrica com distribuição anual 

desigual, com período seco entre 3 e 6 meses, 

alta concentração das chuvas no verão, entre 

novembro e abril, quando ocorrem de 70 a 

80% dos chuvas. 

221,24 100,00 0,5 

Muito Alta - - - - 

Solos 

Muito Baixa LEd3/LEd1/LEd4 94,20 42,57 0,1 

Baixa LVd1/LVd4/LRd2/LVd2 74,92 33,86 0,3 

Média PEd2/PEd1 49,68 22,45 0,5 

Alta - - - - 

Muito Alta Ge/Rd 2.44 1.12 0,9 

Fonte: Próprio Autor (2020) 
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Os atributos encontrados na sobreposição das variáveis apresentaram uma 

generalização dos níveis mais baixos de fragilidade, sendo assim, o relevo com aclives 

acentuados, apresentados no Mapa 3 e exemplificados pela Figura 19, foi verificado 

somente à margem esquerda e em algumas pequenas porções das calhas dos córregos 

contribuintes da margem direita do Ribeirão, de modo que as demais variáveis tiveram 

comportamentos específicos. O atributo clima obteve destaque, pois sua totalidade estava 

agrupada na classe alta de fragilidade e as classes de solo, o destaque foi observado nas 

classes de “baixa” e “muito baixa” na classificação da fragilidade potencial. Desta forma 

obtivemos uma sobreposição, e assim destacou-se as classes “muito baixa” e “baixa”, 

totalizando 166,93 km² (75,30%) da área total da bacia e somente 20,60 km² (9,30%) 

classificados como áreas de “Alto” ou “Muito Alto” grau de fragilidade ambiental 

potencial (Tabela 12). 

Tabela 12 – Área Fragilidade Ambiental Potencial do Ribeirão Anicuns, município de 

Goiânia/GO 

Classes fragilidade potencial Área (km²) Área (%) 

Muito baixa 103,78 46,81 

Baixa 63,15 28,49 

Média 34,14 15,40 

Alta 12,43 5,61 

Muito alta 8,17 3,69 

Total 221,24 100,00 

 Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Os resultados obtidos, demonstrando a predominância das classes de “Baixa” e” 

Muito Baixa”, podem ser justificados pela característica apresentada no Ribeirão 

Anicuns, que é de encaixamento na margem esquerda, exibindo rampas curtas e aclives 

acentuados, e na margem direita uma inclinação suave e gradativa (Figura 20 e Mapa 6). 

  

Os autores Massa e Ross (2012) apontam que o relevo com pouca dissecação, caso 

encontrado na margem direita da bacia do Ribeirão Anicuns, geralmente possui 

características mais estáveis, tendo em vista que a fragilidade é condicionada também por 

outras variáveis, como tipo de solo, uso da terra e características de pluviometria. 

Considerando isso, foi utilizada a Equação 12 no ambiente SIG para a elaboração da carta 

de fragilidade ambiental Potencial:  

 

FAp = De * 0,2633 + Pe * 0,1219 + Plu * 0,0569                                                       (12) 
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Mapa 1 – Carta de Fragilidade Ambiental Potencial  

 

 

 
Mapa 2 – Mapa de Fragilidade Ambiental Potencial com Sombra de Relevo 
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A espacialização da fragilidade potencial permitiu observar que as áreas 

classificadas como fragilidade “baixa” e “muito baixa” ocorrem provavelmente devido 

ao tipo de solo e ao relevo. Para a margem esquerda, o relevo é o fator de maior relevância, 

já para a margem direita o fator de maior relevância é a tipologia do solo, pois temos a 

predominância de Latossolos com características arenosas, e solos que apresentam tais 

características são mais erodíveis. Levando em consideração a declividade,  representada 

pelas classes 0 a 3 e 3 a 8, observa-se aclives suaves, justificando-se a média influência 

no percentual erosivo (CUIABANO; NEVES; SERAFIM M. E. 2019). 

Para a obtenção da fragilidade emergente foi necessária a cruzamentos dos dados 

da fragilidade ambiental potencial, que é composta pela associação da declividade, clima 

e solo, juntamente com os dados de uso e ocupação do solo, como especificado na 

proposta por Santos e Ross (2012), associando a urbanização é possível evidenciar os 

processos erosivos (Quadro 17), e neste caso, foi admitido como fator de evidência maior 

(uso da terra, tabela 13), e tal temática ganhou destaque devido aos fatores de urbanização 

(que ocupa 118,20km² ou 53,42% da área) que acabou se tornando intensificador no 

aumento significativo da fragilidade ambiental (Mapa 7).  

 

Tabela 13 – Classes de uso da terra do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 

Classes de 

Fragilidade  
Categoria 

Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Código 

(AHP) 

Muito Baixa - - - - 

Baixa Vegetação (APP e Parques) 79.27 35,82 0,3 

Média Pastagem 51,07 23,08 0,5 

Alta Solo Descoberto 23,77 10,74 0,7 

Muito Alta Área Urbanizada 118,20 53,42 0,9 

Total 221,24 100,00 - 

Fonte: Próprio Autor (2020) 
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Quadro 18 - Fragilidade ambiental associada a fatores associados a processos erosivos de solo 

considerando os níveis de urbanização 

TIPO DE SOLO E NIVEL DE URBANIZAÇÃO Classe Grau 
Áreas 

(km²) 

LEd3/LEd1/LEd4 - LATOSSOLOS VERMELHOS Eutróficos argissólicos, 

LATOSSOLOS VERMELHOS Eutróficos típicos e LATOSSOLOS 

VERMELHOS-AMARELOS Distróficos argissólicos. Solos localizados 

preferencialmente em setores de baixo grau de urbanização contidos em áreas 

de baixa a média declividades. 

Muito 

Baixa 
1 42,57 

LVd1/LVd4/LRd2/LVd2 -  LATOSSOLOS VERMELHOS Eutróficos típicos. 

Solos localizados em setores de urbanização efetivamente consolidada e locais 

destinados à atividade industrial, com drenagem medianamente eficiente, com 

predomínio de impermeabilização por asfaltamento e concretagem, 

apresentando baixa a média declividades, com baixa a média presença de 

equipamentos para controle de cheias, infiltração e redução do escoamento nas 

vias de circulação, nos loteamentos e nos estabelecimentos. 

Baixa 2 33,86 

PEd2/PEd1 - ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Eutróficos latossólicos e 

ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Eutróficos abrúpticos plintossólicos. 

Locais de muito baixa a muito alta declividade. Existência de cabeceiras de 

drenagens no terço superior de colinas dissecadas com vertentes côncavas 

convergentes. Baixa eficiência na drenagem urbana e elevado índice de vias não 

pavimentadas com solos compactados. 

Média 3 22,45 

Argissolos vermelho-amarelo de textura média/arenosa; Neossolos quartzarênicos - 

em áreas com infraestrutura urbana Áreas urbanas com drenagem eficiente, baixa 

declividade e presença de ações para controle de cheias, infiltração e redução 

de escoamento nas vias de circulação, nos lotes e nas construções. 

Alta 4 - 

Ge/Rd - - NEOSSOLOS LITÓLICOS Distróficos fragmentários. NEOSSOLOS 

LITÓLICOS Distróficos típicos, NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS Órticos 

sobrepostos à substratos de arenitos e siltitos, podendo ocorrer afloramentos 

rochosos, além de depósitos aluvionares, confinados nos vales fluviais dos ribeirões 

e córregos. Malha urbana não consolidada com solo exposto em área industrial 

com elevado fluxo de veículos de grande porte. 

Muito 

Alta 
5 1,12 

Fonte:, ITCO (2008), SANTOS e ROSS (2012). Adaptado 

Após as adequações feitas com referência nas regras de classificação da 

fragilidade emergente, foram aplicados os pesos e as variáveis da Equação 13 no ambiente 

SIG para elaboração da carta de fragilidade ambiental emergente:  

 

FAe= FAp + (Us * 0,5579)                                                                            (13) 
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Mapa 9 - Carta de fragilidade ambiental emergente do Ribeirão Anicuns, município de 

Goiânia/GO 

 
 

Mapa 10 - Carta de fragilidade ambiental emergente do Ribeirão Anicuns, município de 

Goiânia/GO 
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O mapeamento da fragilidade emergente evidenciou um aumento significativo dos 

níveis de instabilidade em razão, principalmente, do uso e ocupação do solo/urbanização, 

exposto na Tabela 14, tendo em vista que as áreas urbanizadas (mancha urbana) 

apresentaram fragilidade emergente muito alta (128,70 km² ou 58,75% da área total da 

bacia).  

Tabela 14 - Área Fragilidade Ambiental Emergente do Ribeirão Anicuns, município de 

Goiânia/GO 

Classes fragilidade emergentes Área (km²) Área (%) 

Muito baixa 13,16 6,01 

Baixa 11,50 5,25 

Média 44,52 20,33 

Alta 21,17 9,67 

Muito alta 128,70 58,75 

Total 221,95 100,00 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

As áreas que apresentaram baixa ou muito baixa fragilidade emergente (24,66 km² 

ou 11,26%) abrangem as áreas verdes (presença de vegetação), isto porque, como 

mencionado, este tipo de uso, em geral, apresenta menor fragilidade que as áreas 

descobertas e urbanizadas. Isso pode ser explicado pelo fato de que esses processos 

erosivos ocorrem de forma natural e podem ser intensificados por ações antrópicas, e 

também podem estar atrelados a formas de relevo em conjunto com os formatos de 

vertentes.  

No Mapa 6 é possível observar uma predominância da classe “muito alta” de 

fragilidade emergente (128,70km² ou 58,75%). Apesar de apresentar a fragilidade alta, 

tais localidades também são afetadas pelos processos erosivos laminares. É preciso 

atenção especial com relação ao escoamento concentrado das águas pluviais e fluviais nas 

áreas com solos descobertos e principalmente nas áreas urbanizadas, devido à 

impermeabilização do solo e ao aumento significativo da velocidade do escoamento 

superficial. 

No Gráfico 2 é possível analisar como aconteceu o impacto da junção da variável 

de uso ocupação do solo/urbanização na fragilidade ambiental potencial.  
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Gráfico 2 - Comparação de fragilidade potencial e emergente do Ribeirão Anicuns, município 

de Goiânia/GO 

 
Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

É possível identificar (Gráfico 1) que a classes de fragilidade “baixa” e “média” 

apresentaram variações consideráveis nos mapeamentos das fragilidades potenciais e 

emergentes. As áreas de fragilidade baixa apresentavam 86,16 km² na fragilidade 

potencial que foi reduzida para 11,50 km² na fragilidade emergente, agora a classe média 

de fragilidade registrada foi de 78,35 km² na fragilidade potencial, tendo uma redução 

para 44,52 km². Isso é possível pelo fato de a área total da bacia já possuir 66% de área 

urbanizada, ou seja, o solo já possui um nível de impermeabilização considerável, 

causando assim maiores problemas em relação ao escoamento superficial e a processos 

erosivos laminares e lineares.  

Outro fator a ser ponderado é a classe de muito alta, em que a classe alta sofreu 

uma variação de 119,63km², sendo que no mapa de fragilidade potencial a classe 

apresentava 9,07km² e para a predominar como 128,70km² no mapa de fragilidade 

emergente, também podendo ser justificado pelo alto grau de urbanização da bacia do 

Ribeirão Anicuns. 
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4.3 – Carta de fragilidades ambientais associadas ao relevo considerando as 

curvaturas vertical, horizontal e HAND (dissecação de relevo). 

 

4.3.1- Curvaturas vertical e horizontal 

 Para a obtenção das curvaturas vertical e horizontal, foi utilizada uma adaptação 

proposta por Silva Neto (2013) do método proposto por Valeriano (2008). Essa 

metodologia associa as curvaturas das vertentes (horizontal e vertical), demonstrando, 

assim, os diferentes fluxos do escoamento superficial da água em um curso d’água. 

As curvaturas horizontais destacam a característica de concentração ou divergente 

do escoamento superficial da água no terreno. Ao analisar as projeções de forma 

horizontal, observa-se que as áreas que apresentam a formação convergente são as que 

sofrem maior transporte e deposição de solos que são carreados com o fluxo da água, e 

as áreas de divergência são responsáveis pelo espalhamento e dispersão do sedimento. 

Com o gradiente de atuação dos fluxos no escoamento superficial, tem-se a porção 

esquerda (vermelho), concentradora de fluxos do escoamento superficial, com maior 

tendência a alterações da morfogênese, e a porção direita, dispersora do escoamento 

superficial, mais favorável à pedogênese (SILVA NETO, 2013). 

Segundo Valeriano (2003, p. 45), “a curvatura vertical refere-se ao caráter 

convexo, retilíneo ou côncavo do terreno, quando analisado em perfil, e está relacionada 

aos processos de concentração ou convergência de água, minerais e matéria orgânica no 

solo através da superfície, proporcionados pela gravidade”. O autor diz ainda que, ao ser 

associada à exposição de vertentes (aspecto), a curvatura vertical também desempenha 

papel importante sobre a evapotranspiração e o decorrente balanço hídrico. 

Para conseguir uma melhor visualização das curvaturas vertical e horizontal, foi 

necessário testar as resoluções de pixel (30 x 30 metros e 50 x 50 metros), pois, para 

analisar as vertentes, é importante a definição dessa resolução, para avaliar como os 

processos erosivos e de deposição de sedimentos irão se comportar nas vertentes. De 

acordo com Romão (2006), as curvaturas planas apresentam respostas diferentes para a 

modelagem, de acordo com a variação da resolução do pixel em conjunto com as escalas 

de análise.  

Ao analisar os produtos gerados nas resoluções propostas, foi possível notar que 

os mapas com resoluções menores (30 x 30 metros) apresentaram fragmentos 

classificados como curvaturas convexas e côncavas, com interrupções, devido a pequenas 

rupturas da vertente ou mesmo erros do MDT. Esses parâmetros podem ser aplicados para 

as duas curvaturas em análise na área de estudo. 
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Wood (1996) observou que as redes que apresentam uma boa conectividade 

possuem maior detalhamento para as curvaturas convexas do que para as côncavas. Por 

outro lado, para resoluções maiores, grande parte das feições é determinada de forma mais 

clara, pois a área de estudo do Ribeirão Anicuns possui características planas. 

As resoluções espaciais menores destacam as curvaturas planas. As rupturas 

positivas são apresentadas mais claramente e as vertentes mostram mais sulcos ao longo 

das linhas com maior inclinação.  

Então foi possível verificar que, para a área em questão, a resolução espacial que 

se mostrou mais adequada para as análises das curvaturas foi a de 50 x 50 metros, pois os 

canais apresentaram-se com um melhor grau de conectividade (Figura 21).  

Figura 21 – Curvaturas vertical e horizontal a) Curvatura horizontal 30 x30m b) Curvatura 

horizontal 50 x 50m c) Curvatura vertical 30 x30m d) Curvatura vertical 50 x50m 

a) 
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b) 

 

c) 

 

 

 



103 
 

d) 

 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Ao analisar as formas de vertente, em conjunto com o atributo de curvatura 

horizontal da superfície, observa-se que existe uma predominância da forma divergente 

na bacia hidrográfica do Ribeirão Anicuns, totalizando uma área de aproximadamente de 

59% da extensão do corpo hídrico, cobrindo uma área de 131,79 km². A forma de relevo 

convergente abrange cerca de 35% da bacia, representando uma área de 59,27 km² da 

área de estudo. E a forma de relevo planar, que é considerada área de transição de relevo, 

corresponde a aproximadamente 5% da área total da bacia, totalizando 11,80 km² deste 

território, tal como é demonstrado na Tabela 15 e no Mapa 8. 

Tabela 15 – Classes de curvaturas horizontais do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 

Curvatura Área (km²) Área (%) 

Convergente 77,80 35,20 

Planar 11,80 5,52 

Divergente 131,79 59,27 

Total 221,24 100,00 

   Fonte: Próprio Autor (2020) 

  

Silva Neto (2013) explica que a curvatura horizontal está diretamente relacionada 

com o escoamento superficial nas vertentes e também com a concentração e dispersão 
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dos fluxos hídricos. Assim, constatou-se que, com o predomínio de vertentes divergente 

no Ribeirão Anicuns, a bacia apresenta uma geometria que tende à distribuição dos fluxos 

de água. Analisando a Figura 24, é possível observar que a resolução de 50 x 50 metros 

conseguiu representar de forma clara as feições de curvaturas divergente e convergente.  

Ao analisar o fluxo divergente (feições em azul), pode-se associar também os 

processos de escoamento laminar em lençol, pois, com a aspersão da lâmina d’água, a 

possibilidade de carreamento do horizonte O (horizonte de matéria orgânica do solo) é 

grande. Esse tipo de erosão, que é imperceptível, em áreas rurais pode impossibilitar a 

utilização do solo para plantio, pois há a retirada das camadas que possuem mais 

nutrientes, além de gerar assoreamento dos cursos d'água adjacentes, sendo um impacto 

negativo também em áreas urbanas (Figura 22). 

Figura 22 – Exemplos de curvaturas horizontal 

 
Fonte: Próprio Autor (2020) 

    As áreas em vermelho são associadas às curvaturas convergentes. Bigarella 

(2003) afirma que as vertentes de fluxos concentrados (convergente) tendem ao 

transporte de partículas maiores, ou seja, também são passíveis de perda de solos, pois, 

como diz o autor, a velocidade do fluxo d’água na superfície é maior, assim carreando 

sedimentos para as partes mais baixas do relevo (figura 23 e mapa 11). 
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Mapa 11 - Mapa de curvatura horizontal do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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Figura 23 - a) Áreas propensas a dispersão de fluxo (divergente)  b) Área receptora de 

sedimentos (fundo de vale áreas convergentes) 

a) 

 

 
b) 

 

 
 

Fonte: Próprio Autor (2020)  

 

Ao espacializar os dos dados relacionados à curvatura vertical da superfície do 

Ribeirão Anicuns, observou-se a preponderância das formas côncavas de relevo, as quais 

equivalem a aproximadamente 60% da área total da bacia, representando 132,94 km² de 

área coberta. A predominância da curvatura côncava está relacionada à redução da 

velocidade do fluxo de escoamento superficial da água. A curvatura côncava, ao longo de 

um perfil topográfico, vai passando por uma redução gradativa da sua declividade, ou 
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seja, a área vai sofrendo um aplainamento, em relação às áreas superiores da vertente, nas 

áreas mais altas, ou seja, a variação da declividade, começando na parte mais alta com 

altas declividades, vai diminuindo a declividade até chegar em áreas mais planas no sopé  

(tabela 16). 

Tabela 16 – Classes de curvaturas verticais do Ribeirão Anicuns, município de 

Goiânia/GO 

Curvatura Área (km²) Área (%) 

Côncava 132,94 60,08 

Retilínea 6,91 3,12 

Convexa 81,53 36,80 

Total 221,24 100,00 

  Fonte: Próprio Autor (2020) 
 

Na Figura 24 é possível observar que a resolução de 50 x 50 metros também 

possibilitou uma boa análise das formas côncavas, convexas e retilíneas. Os corpos 

hídricos foram representados de forma contínua pelas formas de relevo côncavas que 

estão retratadas em vermelho, as formas convexas foram destacadas de forma clara, as 

encostas inclinadas foram evidenciadas nas regiões de dispersão de fluxo de escoamento 

superficial, e as áreas retilíneas foram representadas nos topos de morros e em alguns 

fundos de vale. 

Figura 24 - Exemplos de curvatura vertical 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 
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Mapa 12 - Mapa de curvatura vertical do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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Segundo Resende (1985), os processos erosivos do solo sofrem um aumento 

gradativo das formas côncavas para as convexas, pela atuação da erosão linear, que 

apresenta maior estabilidade. O autor ainda afirma que as vertentes côncavas exibem uma 

ineficiência para a retirada de sedimento, em especial no sopé de suas encostas, pois 

apresentam maior convergência do fluxo d’água, enquanto a forma convexa apresenta 

uma maior divergência (Figura 25). 

 

Figura 25 – Exemplo de vertente côncava 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Observou-se também que a classe de curvatura Retilínea compreende uma área 

aproximadamente de 3% da área total da bacia, representando 6,91 km² da área total; tal 

classe é caracterizada como a classe de transição entre os perfis Côncavo e Convergente 

e também pode indicar áreas de relevo movimentado.  

As áreas de curvatura vertical convexo representam aproximadamente 36%, 

totalizando uma área de 81,53 km² do Ribeirão Anicuns; nesses tipos de vertentes há o 

predomínio de fluxos difusos, com baixa capacidade de transporte de sedimentos (Mapa 

9). 

Após a obtenção das curvaturas, foi possível a realização das adequações das nove 

de forma de relevo (Tabela 17) às cinco classes e graus de fragilidade ambientais. Na 

carta das Formas do Terreno a classificação leva em consideração quais formas de relevo 

são mais ou menos vulneráveis à concentração ou dispersão do escoamento superficial da 
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água na superfície (demostrada com a coloração das linhas da Tabela 17); isso é devido 

à geometria da vertente e sua propensão a processos erosivos. 

 

Tabela 17 – Classificação de formas de relevo de acordo com a concentração de fluxo de 

escoamento superficial 

Formas de Relevo Classe de Fragilidade Grau Área (km²) Área (%) 

Retilíneo-Planar Muito Baixa 1 6.39 2.90 

Convexo-Divergente 

Côncavo-Divergente 

Convexo-Planar 

Baixa 2 134.74 61.16 

Retilíneo-Divergente 

Côncavo-Planar 
Média 3 4.84 2.20 

Convexo-Convergente Alta 4 38.89 17.66 

Retilíneo-Convergente 

Côncavo-Convergente 
Muito Alta 5 35.44 16.09 

Total 221,24 100,00 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Portanto, ao analisar a carta de forma de relevo (Mapa 13 e Tabela 17), observa-

se que as formações retilínea-convergente e côncava-convergente retratam a classe 

“muito alto”, e as formas de relevo convexo-convergente e côncavo-planar retratam as 

classes de fragilidade “alta”. Silva Neto (2013) afirma que tais classes apresentam maior 

propensão a concentração dos fluxos de escoamento superficial, com isso tornando-se 

mais vulneráveis a processos erosivos lineares. Durães e De Mello (2016) explicam que 

os processos erosivos lineares estão vinculados às formas de erosão causadas por 

escoamento superficial concentrado, e essas feições proporcionam o desprendimento de 

particulados do solo e, consequentemente, seu transporte. Esses processos erosivos são 

causadores de solapamentos e movimentos de massa no terço superior das vertentes, em 

razão da erosão causada pelo escoamento subsuperficial. As classes de “muito alto” e 

“alto” classes foram apuradas em uma área significativa da bacia, totalizando 20,51%, 

que representam 45,25 km² da área estudada.  

Já para as formas de terreno centrais, resultantes da composição da forma de 

vertente Retilíneo-Planar, foram observadas em porção pequena na bacia hidrográfica, 

totalizando somente 7,40% ou 16,39 km² área de estudo. Essa classe intermediária pode 

ser denominada com vulnerabilidade moderada ou média para os processos de 

escoamento superficial e classificada também como área de transição de formas de relevo 

(DURÃES; DE MELLO, 2016). 
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Ainda analisando a Tabela 17, as formações retilínea-divergente e convexa-

divergente são representadas pela classe “muito baixa” e as feições convexa-planar e 

côncava-divergente são retratam a classe “baixa” e de acordo com a classificação 

proposta por Silva Neto (2013) tais classes apresentam maior propensão a dispersão dos 

fluxos de escoamento superficial, com isso tornando-se mais vulneráveis a processes 

erosivos laminares, pois Durães e De Mello (2016) explicam que os processos erosivos 

lineares que são causadas por escoamento superficial difuso (espalhamento), é 

responsável por retirar a camada superficial do solo de maneira homogênea, lateralmente 

ou em pequenas porções. As classes de “muito baixa” e “baixa” foram observadas em 

quantidade significativa da bacia, totalizando 71,97%, que totaliza 158,65 km² da área 

estudada.  

Nessa análise, foi possível identificar que há forte relação das áreas afetadas por 

processos erosivos laminares, pois em aproximadamente 71% da bacia há predominância 

de escoamento difuso. Mas também é necessário ressaltar os processos erosivos lineares, 

pois 20% da área da bacia estão sujeitos a escoamentos superficiais concentrados (Figura 

26). 

 

Figura 26 – Exemplo de processo erosivo laminar 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 
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Mapa 13 - Mapa de formas de relevo do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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O mapeamento das formas de relevo permitiu identificar a relação do relevo com 

os processos erosivos lineares e laminares na área de estudo, mas apontando a relevância 

das bacias hidrográficas nesta relação, pois sua forma de vertente ira ditar qual 

predominância de escoamento superficial terá. 

 

4.3.2- Hand - Height above the nearest drainage (dissecação vertical do relevo) 

 Para chegar à classificação adequada do HAND, foram realizados testes com 

diferentes limiares (limiar de 500, 1000 e 2729, que é o limiar máximo), e optou-se pelo 

limiar 1000, pois foi o que melhor reproduziu a rede de drenagem real obtida no Sistema 

Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG) provenientes da ANA (Agência Nacional 

das Águas). 

De acordo com Rennó et al. (2008), as informações obtidas pelo modelo do 

HAND estão relacionadas com a profundidade do lençol freático, que, por sua vez, indica 

a disponibilidade da água do solo. Tais ideias podem ser embasadas pelas colocações de 

Salomão, Canil e Rodrigues (2012), que fazem a correlação demonstrando que, com o 

surgimento de água, há uma voçoroca.  

Valores pequenos de distância vertical (próximos a zero) indicam regiões cujo 

lençol está próximo a superfície e, portanto, o solo se encontra em condições próximas à 

saturação. Valores altos de distância vertical identificam regiões com lençol freático 

profundo, ou seja, áreas bem drenadas. Para obtenção desses dados, mensura-se a 

diferença de altimetria entre qualquer ponto da grade do MDT e o respectivo ponto de 

escoamento na drenagem mais próxima. Salomão, Canil e Rodrigues (2012) afirmam que, 

quando não há a presença de água, existe uma ravina, assim facilitando a avaliação do 

caminho que o escoamento superficial faz.  

Levando em consideração que o HAND trabalha com a distância vertical entre o 

corpo d’água e o ponto mais alto da vertente, vinculada à quantidade de água no solo, 

buscou-se compor o quadro de classificação do HAND com base nos estudos de Salomão, 

Canil e Rodrigues (2012), que estudaram a influência da suscetibilidade à erosão linear 

dos compartimentos morfopedológicos, de Rennó et al., (2008), que propuseram um 

fatiamento de classes do HAND, e de Nobre et al. (2011), que posteriormente atualizaram 

esse fatiamento com a proposta de 4 classe, assim foram consideradas as classes de, 

Alagamento (até 5 metros), Ecótono (de 5 a 15 metros), Encostas (de 15 m a 50 m), e  

Topos de morro (maior que 50 m) (Quadro 18). 
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Quadro 19 – Classes de Classificação do HAND quanto a fragilidade ambiental  

Classes de 
Suscetibilidade 

Distância de 
classificação 

Comportamento 
Hídrico do Terreno 

Comportamento Erosivo em Relação 
às Formas de Uso e Ocupação 

Áreas 
km² 

Áreas 
(%) 

2 

Baixa 

Suscetíveis a 

ravinas e não 

suscetíveis a 

voçorocas 

> 50 metros 

Topo 

Áreas favoráveis à concentração dos fluxos de 

água por escoamento superficial, entretanto a 

cobertura pedológica apresenta grandes 

profundidades e com ausência de lençol freático. 

Ravinamentos ocorrem condicionados à 

declividade das encostas, e a determinada forma de 

ocupação, que favorece a concentração das águas 

de escoamento superficial. 

18.82 8.52 

3 

Média 

Moderadamente 

suscetíveis a 

ravinas e pouco 

suscetíveis a 

voçorocas 

0 a 5 

Metros 

Baixo/Alagamento 

Aquífero freático situado a pequena 

profundidade ou aflorante, apresentando elevado 

gradiente hidráulico em solos hidromórficos e/ou 

com erodibilidade muito alta, situados, em geral, 

em áreas de nascentes, fundos de vales, e de 

cabeceira de cursos d’água. 

Áreas muito favoráveis à instalação de fenômenos 

de piping, onde as voçorocas se desenvolvem logo 

após a destruição da cobertura vegetal natural, 

independente das formas de ocupação. 

29.95 13.56 

4 

Alta 

Muito 

suscetível a 

ravinas e pouco 

suscetíveis a 

voçorocas 

15 a 50 Metros 

Encostas, Erosão 

Laminar 

 

Áreas de dissipação dos fluxos de água, mal 

drenadas com predomínio de solos rasos, 

facilitando rápida infiltração da água de chuva; 

entretanto a cobertura pedológica constituída por 

solos pouco coesos permite fácil remoção das 

partículas por escoamento das águas superficiais. 

Processos erosivos por ravinamento ocorrem 

condicionados a grandes concentrações das águas 

de escoamento superficial, devido a determinadas 

formas de ocupação que favorece os caminhos 

preferenciais das águas, como exemplo, estradas, 

arruamentos, caminhos de serviços, trilhas de gado 

e cercas; fenômenos de piping desenvolvendo 

voçorocas somente ocorrem quando o 

aprofundamento da ravina interceptar o nível 

freático. Em geral, são áreas com declividades 

suficientes para permitir o escoamento das águas 

superficiais, constituído por solos de textura 

arenosa ou textura média, como o Neossolo 

Quartzarênico e Latossolo de textura média. 

122.98 55.68 

5 

Muito 

Alta 

Extremamente 

suscetível a 

ravinas e 

voçorocas 

5 a 15 

Metros 

Transição/Ecótono 

Erosão Linear 

 

Áreas favoráveis à concentração de fluxos de 

água por escoamento superficial e subsuperficial, 

em geral situadas em terrenos com certa 

declividade, associados à solos muito erodíveis, 

apresentando alto gradiente textural, como 

observado nos Argissolos. 

Os processos de ravinamento se desenvolvem em 

função da ocupação do solo a partir de pequena 

concentração das águas de escoamento superficial; 

fenômenos de piping que condicionam a formação 

de voçorocas somente se manifestam quando as 

ravinas se aprofundam, interceptando o nível 

freático. 

49,13 22,24 

Total 221,24 100,00 

Fonte: adaptado de Salomão, Canil e Rodrigues (2012) e Rennó et al. (2008) e Nobre et al. (2011) 
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O mapa HAND da área de estudo (Mapa 14 e 15) foi elaborado utilizando o 

Quadro 18 como base para a classificação, onde a primeira classe, que é classificada como 

fragilidade baixa (verde escuro), representa ambientes suscetíveis a ravinas e não 

suscetíveis a voçorocas, o lençol freático e áreas favoráveis à concentração dos fluxos de 

água por escoamento superficial, sendo a cobertura pedológica com pequena 

profundidade do lençol freático. A segunda classe, classificada como fragilidade media 

(amarelo), retrata áreas muito suscetíveis a ravinas e pouco suscetíveis a voçorocas e estão 

associadas a áreas favoráveis à concentração de fluxos de água por escoamento superficial 

e subsuperficial, ou seja, essa classe trabalha em específico com a erosão linear. A terceira 

classe, que é classificada como fragilidade alta (laranja), representa áreas extremamente 

suscetíveis a ravinas e voçorocas, é retratada por aquífero freático situado a pequena 

profundidade, com alto grau de possibilidade de sofrer processos erosivos muito altos, 

que ocorrem, em geral, em áreas de nascentes, fundos de vales, e de cabeceiras de cursos 

d’água. E a quarta classe, que representa a fragilidade muito alta (vermelho), refere-se às 

áreas de dissipação dos fluxos de água, bem drenadas e com elevadas permeabilidades 

até grandes profundidades. 

Então, ao adotar 5 a 15 m na classe de fatiamento para as áreas com maior 

proximidade dos corpos hídricos, observou-se que somente 49,13km² (22,24%) das áreas 

do Ribeirão ficaram dentro dessa classificação, que apresentou alto grau de 

vulnerabilidade a processos erosivos laminares e lineares, principalmente vinculado a 

áreas suscetíveis a fenômenos de piping, pois nesta classe são encontradas as encostas das 

vertentes.  

A classe que abrange entre 15 a 50 metros representa áreas intermediárias, que 

são áreas com possibilidade de concentração de fluxo; e ao analisar o distanciamento dos 

recursos hídricos, observou-se que tal classe abrange 123,27 km² (55,68%) da área da 

bacia. Esta classe está vinculada aos processos de erosão que se desenvolvem em função 

da ocupação do solo a partir de pequena concentração das águas de escoamento 

superficial, e é classificada como vulnerabilidade alta a processos erosivos. Tal classe 

possui predomínio na bacia, que é explicado ao analisar o mapa de formas de relevo e sua 

predominância em relevos divergentes-convexos. 
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Na classe entre 0 a 5 metros estão as áreas mais próximos dos corpos hídricos, que 

representam 29,95km² (13,59%) e estão relacionadas a processos erosivos que ocorrem 

condicionados a grandes concentrações das águas de escoamento superficial, vinculado 

ao uso e ocupação do solo; tal classe recebe a classificação de baixa vulnerabilidade a 

processos erosivos. 

A classe de áreas acima de 50 metros de distância representa 18,82km² (8,52%) e 

tais áreas estão associadas a processos erosivos que ocorrem condicionados à declividade 

das encostas, sendo classificados na classe de vulnerabilidade muito baixa. 

 

 
Mapa 14 - Mapa de HAND (dissecação vertical do relevo) do Ribeirão Anicuns, município de 

Goiânia/GO 
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Mapa 15 - Mapa de HAND (Dissecação vertical de relevo) do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 

 



118 
 

 Para validar a análise proposta (Quadro 18 e Mapa 15), foi sobreposta a base de 

erosões, voçorocas e ravinas disponibilizadas pelo Prefeitura de Goiânia (defesa civil), o 

que levou a observar que os principais processos erosivos lineares, estão geralmente 

associados aos solos arenosos e às cabeceiras dos cursos d’água de primeira ordem, ou 

seja, nas proximidades dos cursos d’água e nascentes;  e os processos erosivos laminares 

estão relacionados a erosões em processo em vários estágios, devido à retirada das 

camadas iniciais do de solo, provenientes do escoamento superficial difuso da água 

localizada em áreas intermediárias das vertentes. Vale ressaltar que a fragilidade 

ambiental para os processos erosivos laminares e lineares estão diretamente atrelada à 

forma de uso e ocupação do solo, podendo apresentar resultados mais expressivos na carta 

de fragilidade ambiental emergente (FILIZOLA et al., 2011). 

 

4.3.3 – Álgebra cartográfica para a carta de fragilidade ambiental (curvaturas de 

relevo) 

 

 Após todos os processos anteriores para obtenção dos dados intermediários, foi 

proposta nova álgebra de mapas, balizada pelo método de análise hierárquica de 

ponderação, em conjunto com novos elementos (mapa de formas de relevo e dissecação 

vertical do relevo – HAND), para a confecção da adaptação da proposta de mapeamento 

de fragilidade ambiental, como apresentado na Figura 27. 

 

Figura 27 - Esquema metodológico da álgebra cartográfica final 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

A análise comparativa, baseada no empirismo, da fragilidade ambiental na área 

em estudo, foi elaborada tomando por base a combinação dos dados climáticos, de solos, 

forma de relevo, dissecação de relevo (comprimento de rampa) para compor a carta de 

fragilidade ambiental potencial, e posteriormente foi feito a sobreposição com o uso da 

terra para obtenção da carta de fragilidade ambiental emergente, em conjunto com as 

ponderações de pesos aplicados pelo método AHP (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Classes de Fragilidade Ambiental do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 

Classes de 

Fragilidade 

Ambiental 

Categoria 
Área 

(km²) 

Área 

(%) 

Código 

Adapt. 

(AHP) 

Forma de Relevo  

Muito Baixa Retilíneo-Planar 6,39 2,90 0,1 

Baixa 
Convexo-Divergente/Côncavo-Divergente/ 

Convexo-Planar 

134,74 61,16 
0,3 

Média Retilíneo-Divergente/Côncavo-Planar 4,84 2,20 0,5 

Alta Convexo-Convergente 38,89 17,66 0,7 

Muito Alta Retilíneo-Convergente/Côncavo-Convergente 35,44 16,09 0,9 

Dissecação de Relevo (Dissecação de Relevo) 

Muito Baixa - - - - 

Baixa > 50 metros 18,82 8,52 0,1 

Média 0 a 5 metros 29,95 13,56 0,3 

Alta 15 a 50 metros 122,98 55,68 0,5 

Muito Alta 5 a 15 metros 49,13 22,24 0,7 

Precipitação 

Muito Baixa - - - - 

Baixa - - - - 

Média - - - - 

Alta 

Pluviométrica com distribuição anual desigual, 

com período seco entre 3 e 6 meses, alta 

concentração das chuvas no verão, entre 

novembro e abril, quando ocorrem de 70 a 80% 

dos chuvas. 

221,24 100,00 0,7 

Muito Alta - - - - 

Solos 

Muito Baixa LEd3/LEd1/LEd4 94,20 42,57 0,1 

Baixa LVd1/LVd4/LRd2/LVd2 74,92 33,86 0,3 

Média PEd2/PEd1 49,68 22,45 0,5 

Alta - - -  

Muito Alta Ge/Rd 2,44 1,12 0,9 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

Ao executar a álgebra de mapas para as variáveis, foi possível observar 

modificações significativas na espacialização da fragilidade ambiental potencial, pois, ao 

analisar as formas de relevo em conjunto com a dissecação do relevo, verificou-se que a 

generalização motivada pelo uso da declividade foi amenizada para a classificação da 

fragilidade potencial. Desta forma, obtivemos um destaque para as classes “muito baixa” 

e “baixa”, totalizando 166,32km² (75,94 %) da área total da bacia. Essa classe de 

fragilidade ficou em destaque porque grande parte da área de estudo está representada 

pelas formas de relevo convexo-divergente, côncavo-divergente e convexo-planar, 
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representando 134,74km² (61,16%) em conjunto com o predomínio da classe de 

Latossolos vermelho amarelo, que representa 169,12km² (76,45%), deixando em 

evidência que essas áreas possuem a característica de dispersão do escoamento do fluxo 

superficial em conjunto com características pedológicas de solos estáveis, estando 

passível de sofrer processos erosivos laminares. 

 As classes “alta” e “muito alta” também ficaram evidenciadas na espacialização, 

sendo representadas por 35,97km² (16,42%) da área do Ribeirão Anicuns. Essa 

representatividade foi observada em áreas que apresentaram a predominância da forma 

de relevo côncava-convergente, retilíneo-convergente e convexo-Convergente, que, ao se 

apresentar em conjunto com a classe quatro do HAND (fator de maior vulnerabilidade a 

processos erosivos, pois é caracterizados por áreas de encostas), traz um alto destaque 

para a fragilidade ambiental potencial. Sendo assim, existe a probabilidade de ocorrer 

processos erosivos lineares, devido ao fato de serem áreas de concentração de fluxo.  

A área de classificação “média” aparece em quantidade menores no mapeamento 

da fragilidade potencial, sendo representada por 16,71 km² (7,63%) da área total da bacia 

(Tabela 19). 

Tabela 19 - Área fragilidade ambiental potencial (formas de relevo) do Ribeirão Anicuns, 

município de Goiânia/GO 

Classes fragilidade emergentes Área (km²) Área (%) 

Muito baixa 60,84 27,78 

Baixa 105,47 48,16 

Média 16,71 7,63 

Alta 12,42 5,67 

Muito alta 23,55 10,75 

Total 221,24 100,00 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

 

Os resultados obtidos demonstram a predominância das classes “muito baixa” e 

“baixa”, que pode ser justificada ao se observar as características apresentadas nos perfis 

da Figura 30, onde é possível observar que a forma e o comprimento de rampa afetam 

também o comportamento da fragilidade.  

O processo seguinte foi a utilização da Equação 14 no ambiente SIG, para a 

elaboração da carta de fragilidade ambiental Potencial (forma de relevo):  

FPfr = FR * 0,2602 + H * 0,1344 + TS* 0,0678 + P * 0,0348                                    (14) 
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Mapa 16 - Mapa de fragilidade ambiental potencial (formas de relevo) do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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Mapa 17 - Mapa de fragilidade ambiental potencial (formas de relevo) do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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Na Figura 28 (perfil b), é possível perceber que o perfil está situado na porção 

mais plana da área de estudo e possui uma predominância de relevos convexo-divergente, 

com algumas áreas de côncavo-convergente e retilíneo-divergente (presentes nas áreas de 

fundo de vale). Analisando essas feições, é possível observar a presença de rampas curtas 

e suaves, exibindo um encaixamento somente nas áreas próximas aos corpos hídricos, ou 

seja, confirmando a aptidão de processos erosivos laminares, devido à dispersão do 

escoamento superficial. Assim, a porção oeste da bacia apresenta um predomínio de 

fragilidade ambiental potencial muito baixa a baixa, com presença de pequenas áreas de 

fragilidade alta e muito alta nos fundos de vale, devido à presença da forma de relevo 

côncavo-convergente.   

Figura 28 - Perfil de topográfico 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 
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Analisando a Figura 28 (perfil AB) e a Figura 29, é possível observar que essa 

topografia está localizada na porção leste da área de estudo, e possui predominância de 

relevos convexo-divergente e côncava-convergente (classificados como de fragilidade 

“muito baixa” e “alta”). Apresenta também uma quantidade significativa da feição 

convergente-convexo(classificada como de fragilidade “alta”), da feição convexa-planar 

nos fundos de vale (classificada como de fragilidade “muito baixa”). Porém ao ponderar 

o perfil topográfico CD, é possível observar que os comprimentos de rampa apresentam 

características totalmente distintas daquelas do outro perfil apresentado na figura 28. A 

característica que predomina neste perfil é de rampas curtas, com inclinação acentuada 

na margem esquerda e na margem direita. A característica de rampa é uma rampa longa 

e contínua, com um aclive considerável, assim justificando o aumento significativo das 

classes de fragilidade ambiental potencial “alta” e “média” (figura 29).  

Figura 29 - Imagens de características dos perfis a) perfil AB b) perfil CD 

a) 

 

b) 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

Após a elaboração da carta de fragilidade potencial, foi realizada a definição de 

classes de fragilidade dos solos com base na proposta de Santos e Ross (2012), segundo 

a qual os diferentes estágios de urbanização interferem na classificação da fragilidade 

intrínseca aos solos e seus usos. Estes autores justificam esta proposição tendo em vista 
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que em áreas urbanizadas a maioria dos solos tiveram suas características originais 

modificadas por efeitos como compactação e impermeabilização asfáltica.  

Tendo em vista as especificidades listadas anteriormente, foi elaborada uma 

proposta de adequação à realidade encontrada na bacia hidrográfica do Ribeirão Anicuns, 

alocada na mancha urbana da cidade de Goiânia, de acordo com o Quadro16, usado na 

reclassificação da carta de fragilidade emergente de Santos e Ross (2012). Após a 

reclassificação e as ponderações diante das formas de relevo e do HAND, em analogia 

aos processos erosivos lineares e laminares, foi gerado o Mapa 18 e a Tabela 20. Após a 

reclassificação de acordo com o Quadro 16, foi possível a utilização da Equação 15 no 

ambiente SIG, para elaboração da carta de fragilidade ambiental emergente para o relevo.  

FEfr = (US * 0,5579) + FPfr       (15) 

Tabela 20 - Área fragilidade ambiental emergente (formas de relevo) do Ribeirão Anicuns, 

município de Goiânia/GO 

Classes fragilidade Emergentes Área (km²) Área (%) 

Muito baixa 14.83 6.77 

Baixa 51.12 23.34 

Média 20.03 9.15 

Alta 110.63 50.51 

Muito alta 22.32 10.19 

Total 221,24 100,00 

Fonte: Próprio Autor (2020) 

Ao observar o Mapas 18 e 19 em conjunto com os dados apresentados na Tabela 

20, é possível notar que a classe “baixa” ainda apresentaram um destaque considerável 

em comparação a carta de fragilidade ambiental potencial, porém as classes ficaram com 

uma espacialização mais homogênea. Para a espacialização da fragilidade emergente, a 

classe “baixa” foi retratada com áreas de 51,20km² (23,34%), demonstrando que a 

variável de uso da terra afetou o mapeamento da fragilidade ambiental, pois também foi 

possível observar que a classe “alta” passou a representar 110,63km² (50,51%); esse 

aumento ficou nítido nas áreas com grande adensamento urbano.  
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Mapa 18 - Mapa de fragilidade ambiental emergente formas de relevo do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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Mapa 19 - Carta de fragilidade ambiental emergente formas de relevo sombreado do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 
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O processo de urbanização afeta diretamente o escoamento superficial, devido à 

impermeabilização do solo, e consequentemente concentrando o fluxo hídrico para as 

calhas dos rios. Como observado por Filizola et al. (2011), na norma técnica da 

EMBRAPA de controle dos processos erosivos em vertentes, a urbanização pode afetar 

o escoamento superficial através de processos erosivos lineares. Diferentemente da carta 

de fragilidade ambiental potencial, prevalecem as formas de relevo, que, em conjunto 

com o HAND, destacam a prevalência dos processos erosivos laminares para a bacia do 

Ribeirão Anicuns.    

 

Gráfico 3 – Gráfico de comparação de áreas fragilidade ambiental formas de terreno do Ribeirão 

Anicuns, município de Goiânia/GO 

 

  

 A espacialização da fragilidade ambiental emergente, vinculada às formas de 

relevo, apresentou resultados significativos quanto à representação da realidade da bacia 

do Ribeirão Anicuns no município de Goiânia, como pode ser observado no Gráfico 3. A 

urbanização evidenciou as classes “média” e “alta”, tirando a predominância das 

curvaturas e associando os fatores de vulnerabilidade como o uso e ocupação do solo 

dentro da bacia. 
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4.4 – Análise estatística e comparação entre modelos de fragilidade ambiental 

4.4.1 - Índice Kappa (validação) 

Para validar os mapas elaborados nesta pesquisa, foi utilizado um índice para 

comparação entre as cartas, mostrando a exatidão de acordo com a espacialização dos 

eventos erosivos que ocorreram dentro das áreas de estudo. Foi aplicado o índice Kappa 

para as quatro cartas geradas (carta de fragilidade potencial, de Santos e Ross (2012); 

carta de fragilidade emergente, de Santos e Ross (2012); carta de fragilidade potencial de 

formas de relevo (2020) e carta de fragilidade emergente de formas de relevo (2020).  A 

validação ocorreu com a base de dados de erosão, voçorocas e ravinas, fornecida pela 

prefeitura de Goiânia. Após a aplicação da geoestatística, chegou-se aos valores da Tabela 

21. 

Tabela 21 – Índice Kappa 

Carta de Fragilidade Acurácia Global (%) Kappa Conceito 

Fragilidade Potencial (Santos 

e Ross. 2012) 
71 0,71 Razoável 

Fragilidade Emergente 

(Santos e Ross. 2012) 
76 0,76 Razoável 

Fragilidade Potencial de 

Formas de Relevo 
85 0,85 Excelente 

Fragilidade Emergente de 

Formas de Relevo 
89 0,89 Excelente 

Fonte: Próprio autor 

O índice referente à exatidão global apresentou resultados superiores a 90% na 

carta de Fragilidade Emergente de formas de relevo, significando que mais de 90% das 

amostras foram corretamente identificadas no momento de classificá-las, e assim 

recebendo o conceito de excelente. 

Os resultados do índice Kappa apresentaram coeficientes classificados como 

excelentes também para a carta de fragilidade ambiental potencial de forma de relevo, 

representados pela acurácia de 87% de exatidão. Este resultado provavelmente está 

relacionado ao predomínio das classes de fragilidade sobrepostas às ocorrências de 

processos erosivos na bacia (PELUZIO et al., 2013). 

As cartas geradas com embasamento na metodologia proposta por Santos e Ross 

(2012) obtiveram resultados razoáveis, apresentando resultado de acurácia global de 76% 

e 71%. Tal resultado pode ser devido ao fato de que as amostras de fragilidade não estão 

totalmente vinculadas às áreas de fragilidade “média”, “alta” e “muito alta”, porém esses 

valores são aceitos para validar modelos de cartas de uso e ocupação de solo e modelos 

ambientais (PELUZIO et al., 2013). 
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Figura 30 – Comparação das fragilidade quanto a ocorrência de focos de erosão do Ribeirão 

Anicuns, município de Goiânia/GO 

a) 

 
b) 
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c) 

 

d) 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 
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A partir da amostra de pixels de fragilidade ambiental, obtida pelos dois métodos 

pelos quais foram coletadas nas imagens, procedeu-se ao estudo de correlação das 

amostras, usando os pontos de erosão levantados pela prefeitura de Goiânia. Além da 

correlação ter aumentado de forma significativa, devido aos dados apresentados na Tabela 

21, os valores de correlação mostram que as imagens geradas a partir das sobreposições 

dos mapas sofreram um aumento significante para as classes muito alta sobrepostas aos 

eventos erosivos (Gráfico 4). Conforme havia o aumento do valor do pixel, que passou a 

tender a 5 (classe muito alta de fragilidade), aumentava a correlação com os focos 

erosivos, e essa tendência também pode ser observada na Figura 30, que compara as duas 

espacializações de fragilidade ambiental em relação as ocorrências de processos erosivos. 

É notório o aumento da disposição dos pontos de erosão nas classes de fragilidade alta e 

muito alta (gráfico 4). 

Gráfico 4 – Relação de localização entre pontos erosivos e classe de fragilidade ambiental 

potencial do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

De modo geral, pode-se afirmar que a utilização dos índices supracitados oferece 

como resultado a avaliação da concordância ou discordância entre situações reais de 

fragilidade ambiental, como as sobreposições das cartas de fragilidade às áreas de erosão 

registradas pela prefeitura de Goiânia. 
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Ao analisar os resultados obtidos nos cenários propostos, nota-se uma diferença 

entre as classes de fragilidade ambiental potencial e emergente. Quando as fragilidades 

são compararas levando em consideração a declividade e posteriormente as formas de 

relevo em conjunto com o HAND, observa-se uma disparidade aparente.  

Analisando especificamente as classes de fragilidade potencial muito baixa 

observa-se na tabela 22, que a posposta de Santos e Ross (2012) apresentou uma área de 

18,68km², isso porque ao espacializar a classe de fragilidade da declividade muito baixa 

na bacia, foi observada somente 19,85km², isso associado a predominância de classes de 

fragilidade do solo que também possui predominância de fragilidade baixa e muito baixa, 

totalizando 209km² da área de estudo, vale ressaltar que as manchas de fragilidade muito 

baixa teve uma compatibilidade com as manchas da classe de declividade 0 a 3% de 

declividade.  

Ao compara com a classe apresenta no mapa de fragilidade ambiental potencial 

proposto por Barbosa (2020), observa-se que houve uma disparidade, pois, sua 

espacialização representou uma área de 60,84km², tal resultado pode ser explicado ao 

utilizar o mapa de formas de relevo como base, pois a carta apresenta que o relevo 

côncavo-divergente em conjunto com de relevo convexo-divergente trouxeram tais 

características para a bacia hidrográfica do ribeirão Anicuns. 

 

Tabela 22 – Comparação entre as areas de fragilidade ambiental do Ribeirão Anicuns, município 

de Goiânia/GO 

Classificação 
Fr. Potencial 

Santos e Ross 

(2012) 

Fr. Potencial 

formas de 

relevo Barbosa 

(2020) 

Fr. Potencial 

Santos e Ross 

(2012) 

Fr. Potencial 

formas de 

relevo Barbosa 

(2020) 

Muito Baixa 

Área 

km² 
% 

Área 

km² 
% 

Área  

km² 
% 

Área  

km² 
% 

18,68 8,53 60,84 27,78 13.16 6.01 14,83 6,77 

Baixa 86,15 39,33 105,47 48,15 11,50 5,25 51,12 23,34 

Média 78,35 35,77 16,74 16,71 44,52 20,33 20,03 9,15 

Alta 26,76 12,23 12,42 12,42 21,17 9,67 110,63 50,51 

Muito Alta 9,07 4,14 23,55 23,55 128,70 58,76 22,32 10,19 

Total 221,24 100,00 221,24 100,00 221,24 100,00 221,24 100,00 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 



134 
 

 Ao observar as áreas da classe muito baixa na bacia hidrográfica do ribeirão 

Anicuns, nota-se que as áreas associadas a classe de muito baixa estão localizadas em 

porções próximas aos leitos hídricos e também em localidades de cabeceira de nascentes. 

 Ao analisar as classes de fragilidade potencial baixa, é possível notar que houve 

um aumento significativo nas áreas entre os dois modelos. No modelo proposto por 

Santos e Ross (2012), foi identificado que 86,15km² (39,33%) possui tais características 

e pode ser justificada pela sobreposição entre as classes de declividade, que representa 

87,00km², em conjunto com os solos, que é demonstrado por 103,10km² da área da bacia.   

Levando em consideração a classe de fragilidade baixa para a fragilidade potencial 

proposto por Barbosa (2020), é possível observar a influência significativa das formas de 

relevo, pois é possível notar a predominância das formas de relevo convexo-divergente, 

côncavo-divergente e convexa-planar, totalizando 134,74km² (61,16%) da bacia. Tais 

áreas possuem características de dispersão de fluxo, ou seja, estão propensas a eventos 

erosivos laminares e ao levar em consideração a cobertura vegetativa pode ter impactos 

minimizados. Na figura 31 e possível observar uma área localizada na porção oeste da 

bacia, próxima a BR 060, na figura 31 (a), próximo ao ponto 12 de visitação em campo 

(tabela 10, mapa 7),  é possível notar a parte alta da vertente da bacia, classificada como 

forma de relevo convexa-divergente, nela nota-se que existe um escoamento superficial 

difuso, devido ao baixo índice vegetativo, e com isso carreando sedimentos até o corpo 

hídrico no final da vertente, causando assoreamento dos córregos, como é visto na figura 

31 (b) e (c). 
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Figura 31 – Erosão Laminares do Ribeirão Anicuns, município de Goiânia/GO 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Fonte: Próprio autor (2020) 

 

Dentro da classificação do HAND, essa classe está vinculada a áreas com 

declividades suficientes para permitir o escoamento das águas superficiais, constituído 

por solos de textura arenosa ou textura média, como o Neossolo Quartzarênico e 

Latossolo de textura média, porem ao observar essas áreas sem a ocupação antrópica, o 

impacto é minimizado. 

Ao comparar as classes médias de fragilidade potencial, é possível notar que para 

a proposta de Santos e Ross (2012) apresenta 78,35km² (35,77%), isso pode ser 

justificado pois 78% está classificada entre 8 a 13% de declividade, os outros temas (clima 
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e pedologia) influência de forma mais amenas, pois a bacia predomina latossolos (classe 

baixa e muito baixa) e a variável clima contempla comente a classe alta. 

Observa-se que a classe média para a proposta de Barbosa (2020) trabalhou como 

área de transição, por isso a redução significativa entre os dois modelos, pois para a 

fragilidade potencial média para as formas de relevo é representada por 16,71km² 

(7,63%). Esta classe foi representa pelas formas de relevo retilínea-divergente e côncava-

planar, tais áreas estão sendo representadas como áreas de transição entre as formas de 

relevos passiveis de processos erosivos laminares para lineares (tabela 24).  

Algumas áreas de topos de chapada foram classificadas como média pois a 

classificação do HAND influenciou diretamente, porque tais áreas estão classificadas 

como classe alta e muito alta no mapa de fragilidade de HAND, devido a seu 

distanciamento dos recursos hídricos. Esses elementos podem ser justificados pois as 

áreas de dissipação dos fluxos de água podem ser mal drenadas com predomínio de solos 

rasos, facilitando assim uma rápida infiltração da água de chuva. 

 Para a determinação da fragilidade alta na proposta de Santos e Ross (2012), a 

declividade foi a temática predominante, pois as manchas de fragilidade estão 

acompanhando as faixas de declividade de classe alta (classe de 13 a 20% de declividade). 

A classe alta abrangeu 26,79km² da área da bacia (12,23%), estando localizada nas áreas 

de encostas próximas as calhas dos rios (tabela 25 e mapa 24). 

 Ainda analisando a classe de fragilidade potencial alta, a espacialização da 

proposta de Barbosa (2020), é possível observar que houve uma redução significativa, 

caindo para 14,42km² (5,67) porem as áreas apontadas como fragilidade alta estão sendo 

afetadas por processos erosivos. Analisando a figura 30 (a) e 30 (c) e possível observar 

que os focos erosivos estão alocas em grande parte nesta classe de fragilidade. 

Validando a informação, pode-se observar a figura 30, mais especificamente o 

ponto 13, a localização do ponto em questão abrange uma área de fragilidade muito baixa, 

tal classificação foi pautada na proposta de Santos e Ross (2012), e ao observar a figura 

30 (b), proposta de fragilidade ambiental potencial Barbosa (2020) vinculada as formas 

de relevo, é possível notar que a classificação está como fragilidade média para alta e 

como apresentado na figura 32 existe foco erosivo na área.  Isso é justificado pois a 

áreas está classificada como relevo côncavo-convergente (classificação de 

fragilidade muito alta), ou seja, alta tendência de concentração de fluxo, em 

conjunto com a classe de fragilidade muito alta do HAND. 
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Figura 32 – Foco de processo erosivo. 

 

 
Fonte: Próprio autor (2020) 

 

 Findando a análise da comparação entre os mapas de fragilidade ambiental 

potencial, temos a fragilidade ambiental potencial muito alta, que também houve um 

aumento, saindo de 9,07km² (4,14%) para 23,55km² (10,75%) que também pode ser 

justificado pela abrangência das formas de relevo com graus de fragilidade muito alta em 

conjunto com o HAND e a tipologia de solo, ressaltando que a espacialização da 
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informação ficou mais segmentada na imagem. Ao analisar as informações da proposta 

de Santos e Ross (2012), houve uma concentração na margem esquerda, isso devido a 

concentração de áreas muito inclinação, e na proposta de Barbosa (2020) ela 

compreendeu diversas áreas da bacia que apresentaram formas de relevo com 

características de concentração de fluxo em conjunto com a dissecação e áreas de encosta 

de vertentes. 

 Levando em consideração agora os mapas de fragilidade emegente, fica evidente 

a interferência antrópica na bacia, pois as classes de fragilidade baixa e muito baixa 

perdem prioridade, sendo transferidas as classes e alta e muito alta. 

 Na proposta de Santos e Ross (2012) a classe que fica em evidência é a muito alta, 

totalizando 128,70km² (58,76%), pois é levando em consideração a urbanização em 

relação a declividade, onde existe uma predominância da classe de 8 a 13% de 

declividade, em conjunto com as classes de solos. Ao levar em consideração as formas 

de relevo e o HAND a classe em evidência é a alta, isso é justificado no momento da 

sobreposição dos temas, pois ao sobrepor as formas de relevo, que tem a classe baixa em 

muito baixa em destaque sobreposta a classe de áreas urbanizadas com fragilidade muito 

alta, a média temos a espacialização da fragilidade alta. 
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5- Conclusão 

A elaboração de um novo modelo para estudos de fragilidade ambiental, que 

integra informações de subsuperficial (HAND), resistência mecânica a erosão laminares 

e lineares das unidades topográficas, mostrou-se complementar e eficiente na 

caracterização de zonas mais instáveis à instalação e/ou evolução de processos erosivos 

no terreno. 

A caracterização dos fluxos resultantes, de acordo com a forma do terreno e a 

correlação com classes e graus de fragilidade, mostrou-se eficiente na identificação de 

áreas sujeitas à instalação de processos erosivos lineares, e ao implementar a classificação 

proposta no HAND, em associação com o método proposto por Salomão, Canil e 

Rodrigues (2012), também foi possível identificar variações de áreas vulneráveis a perdas 

de solo por erosão laminar. 

As adaptações implantadas pela correlação dos níveis de urbanização e graus de 

proteção e cobertura do solo configuraram elementos mais precisos na caracterização do 

uso da terra do Ribeirão Anicuns, tendo em vista que este apresenta atributos 

predominantemente urbanos. O uso de imagem de satélite de média-alta resolução, 

CBERS-4 do ano corrente em conjunto com a base de uso do solo do mapbioma (2018), 

foi importante na distinção de alvos, contribuindo para a análise das fragilidades que 

operam no terreno atualmente. 

As fragilidades potenciais muito baixa e baixa, da área do Ribeirão Anicuns, estão 

condicionadas principalmente às curvaturas de relevo e à classificação de distanciamento 

proposta no HAND. Mais especificamente, essa classificação está ligada às formas de 

relevo convexa-divergente e a côncava-convergente, e também está associada à classe 5 

do HAND (5 - 15 metros) mais especificamente as áreas de encosta, que está ligada a 

áreas de dissipação dos fluxos de água, bem drenadas e com elevadas permeabilidades 

até grandes profundidades, facilitando a rápida infiltração da água de chuva, porem 

devido a forma da dissecação está enquadrada na classe de fragilidade muito alta. 

Entretanto, a cobertura pedológica constituída por solos pouco coesos permite uma fácil 

remoção das partículas por escoamento das águas superficiais. E também a classe 4 

HAND (15 – 50 metros), que ocupa grande parte da bacia, está ligada áreas favoráveis à 

concentração de fluxos de água por escoamento superficial e subsuperficial, em geral 

situadas em terrenos com certa declividade, associados a solos muito erodíveis, 

apresentando alto gradiente textural, como observado nos Argissolos. 
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Nas fragilidades emergentes, as classes predominantes são as altas e muito altas, 

e estão associadas à forma como a bacia foi e está sendo ocupada/urbanizada, com 

presença de áreas com solos expostos em conjunto com as áreas urbanizadas, nas 

periferias da malha urbana efetivamente consolidada, nos setores industriais com elevada 

circulação de veículos de grande porte e nas áreas a oeste do perímetro onde se 

desenvolvem atividades agroindustriais. 

Considerando-se as análises de correlação quantitativa feitas entre os modelos de 

fragilidade, é possível observar que, ao implementar as curvaturas (formas de relevo) e a 

dissecação das vertentes, as classes de fragilidade ambiental, tanto potencial quanto 

emergente, apresentaram melhor espacialização. Tal conclusão pode ser atestada pela 

aproximação dos índices de erosão (dados disponibilizados pela prefeitura de Goiânia) à 

linha de tendência de fragilidade ambiental, em conjunto com os índices de acurácia 

global e o próprio Índice Kappa. 

Em relação ao Índice Kappa, foi possível observar que a correlação feita com o 

modelo proposto por Santos e Ross (2012) apresentou índices aceitáveis, variando entre 

0,71 de fragilidade potencial e 0,76 de fragilidade emergente, que são considerados 

índices razoáveis. As espacializações da fragilidade feitas embasadas nas formas e 

dissecação de relevo apresentaram índices excelentes, pois a fragilidade potencial obteve 

um índice de acurácia global de 0,85 e o mapeamento de fragilidade emergente indicou 

índice de acurácia global de 0,89. 

Esses resultados podem ser classificados também, pois no modelo de Santos e 

Ross (2012) o atributo de declividade para o mapeamento de fragilidade ambiental é 

responsável pela generalização da fragilidade potencial, sendo um pouco minimizada pela 

sobreposição de uso da terra. Ao trazer as especificidades das formas de relevo (vertentes) 

e a dissecação vertical, é possível trazer à tona as particularidades de cada feição da bacia 

hidrográfica. 

Porém, cabe ressaltar que para se alcançar índices altos, como apresentados nesse 

estudo, é necessária a utilização de bases com resoluções e escalas consideradas de boa 

resolução. Também cabe salientar a necessidade de efetuar os testes de resolução de 

curvaturas e do limiar do HAND, pois são necessárias adequações para as especificidades 

de cada área. 

O modelo de fragilidade ambiental vinculado a processos erosivos e a formas de 

relevo, com as complementações propostas neste estudo, poderá ser replicado para outros 
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ambientes urbanos, considerando as especificidades do arranjo espacial das variáveis 

geoambientais que se ajusta à realidade dos mesmos, aperfeiçoando o zoneamento 

ambiental e os estudos prévios de impactos ambientais exigidos aos Planos Diretores 

Municipais. 

Levando em consideração as diretrizes gerais da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 

2001, que trata da elaboração de políticas urbanas para a implementação de planos 

diretores, quanto melhor for a visualização das fragilidades das áreas urbanas, melhor 

será o planejamento para a tomada de decisão. 

Ressalta-se que a metodologia ora apresentada, ao utilizar banco de dados 

geográficos gratuitos, disponíveis em sites oficiais de órgãos federais, estaduais e 

municipais, exigiu pouco recurso para ser executada, o que permitirá agilidade e 

economia ao poder público na tomada de decisões mais acertadas ao ordenamento e 

gestão dos sistemas urbano-ambientais. 

 Para trabalhos futuros, pode ser sugerida a análise da declividade em conjunto 

com as formas de relevo e o HAND, como fizeram Rennó et al. (2008), ao propor o 

fatiamento de classes para a obtenção das faixas do HAND, junto com as declividades, 

para discutir formas de classificar de forma real os processos de erosões laminares e as 

lineares.  
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