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RESUMO – O presente artigo “A aplicação do Sistema de Informação 
Geográfica para o estudo da vulnerabilidade natural do Parque Nacional da 
Serra do Itajaí: uma contribuição para o plano de manejo” resulta de um 
projeto de pesquisa aplicada avaliativa. O objetivo geral do projeto foi o 
desenvolvimento de metodologias que pudessem subsidiar o plano de 
manejo do parque.  O objetivo deste artigo é apresentar o resultado da 
elaboração da análise de vulnerabilidade natural a partir dos atributos de 
geologia, solo, declividade e formas do relevo. A metodologia consiste na 
obtenção do mapa de vulnerabilidade natural, com aplicação do SIG 
(Sistema de Informações Geográficas), no cruzamento das informações 
geográficas. Os resultados das análises das classes de vulnerabilidade 
natural demonstram que as áreas de média e alta vulnerabilidade são 
predominantes. Após a análise dos atributos do meio-físico natural, 
podemos afirmar que toda a região de alta vulnerabilidade natural possui 
alta suscetibilidade a deslizamentos, erosão, desbarrancamentos dentre 
outros fenômenos. Conclui-se que a metodologia proposta para a 
classificação de vulnerabilidade natural pode ser muito útil para as tarefas 
de zoneamento e tomada de decisões em planos de manejo de Unidades de 
Conservação. 

 

ABSTRACT – The article "Application of Geographic Information System 
to study the vulnerability of the Parque Nacional do Serra do Itajaí: a 
contribution to the management plan" results from an applied research 
project. The objective of the project was the development of methodologies 
that could support the management plan of the park. The aim of this paper is 
to present the result of the development of vulnerability analysis from the 
natural attributes of geology, soil, slope and relief forms. The methodology 
is to obtain the map of natural vulnerability, with application of GIS 
(Geographic Information System), the crossing of geographic information. 
The results of analysis of vulnerability classes show that the natural areas of 
medium and high vulnerability are prevalent. After analyzing the attributes 
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of the physical-natural environment, we can say that the whole region of 
high natural vulnerability has high susceptibility to landslides, erosion, 
landslides among other phenomena. It is concluded that the proposed 
methodology for the classification of natural vulnerability can be very 
useful for tasks and zoning decisions in management plans of protected 
areas. 

Palavras-chave: vulnerabilidade natural; sistema de informações 
geográficas; Parque Nacional Serra do Itajaí. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Existe uma relação entre a preservação dos recursos naturais e a 

integridade das unidades de conservação (UC). As UC, além de protegerem 

a fauna e a flora, um dos seus maiores potenciais é proporcionar a proteção 

dos mananciais d’água que abastecem as cidades. O Parque Nacional da 

Serra do Itajaí (PNSI) destaca-se pela quantidade de mananciais d’água que 

atualmente abastecem grande parte da população dos municípios de seu 

entorno: “se levarmos em consideração apenas o volume de água produzido 

pelos cursos d’água do PNSI, considerando os nove municípios de sua 

abrangência, este seria suficiente para abastecer uma população de 500 mil 

habitantes” (SEVEGNANI, 2007, p. 4). 

O PNSI encontra-se situado no Vale do Itajaí, em Santa 

Catarina, compreendendo uma área de 57.374ha com altitudes que variam 

de 80 a 1039 metros (BACCA, 2000). Abrange parte dos municípios de 

Blumenau, Indaial, Botuverá, Gaspar, Vidal Ramos, Apiúna, Guabiruba, 

Ascurra e Presidente Nereu.  Estes municípios apresentaram a seguinte 

evolução da população entre os anos 1960 e 2007. (tabela 1) 

 Atualmente existe uma pressão tanto de agricultura como da implantação 

de atividades econômico produtivas na Zona de Amortecimento do PNSI. O 

município de Botuverá, por exemplo, possui toda área rural inserida na ZA 

do PNSI. Considerando os nove municípios do entorno do parque, Botuverá 

é o que apresenta maior número de comunidades rurais inseridas nesta ZA. 
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(Figura 1) Além disso, na borda da ZA e na zona urbana de Botuverá existe 

uma indústria de mineração que vem causando impactos ambientais 

significativos. A indústria está localizada na comunidade de Ribeirão do 

Ouro, onde realiza beneficiamento da cal, porém esta atividade causa 

controvérsia em relação aos impactos ambientais sobre a UC ( CORREA, 

2008). 

Tal atividade gera significativos impactos negativos, e devido à 
proximidade aos limites da UC, merece maior atenção, onde são 
destacados: a degradação visual da paisagem, a poluição dos recursos 
hídricos, a poluição atmosférica, principalmente em períodos de estiagem 
prolongados, [...]. (PLANO DE MANEJO, 2008, p. 33). 

 
 

Tabela 1 – Crescimento populacional dos municípios que compõem o 
PNSI (1960-2007) 
 

Municípios                 Ano 
1960 1970 1980 1991 2000 2007 

Apiúna 0 0 0 7.731 8.520 10.270 
Ascurra 0 3.970 5.420 6.162 6.934 6.671 
Blumenau 66.778 100.275 157.251 212.025 261.808 292.972 
Botuverá 0 3.762 3.587 4.287 3.756 4.127 
Gaspar 14.906 18.417 25.609 35.614 46.414 52.428 
Guabiruba 0 6.279 7.150 9.905 12.976 16.095 
Indaial 21.502 22.349 28.584 30.158 40.194 47.686 
Presidente Nereu 0 4.088 3.185 2.775 2.305 2.259 

Vidal Ramos  11.977 9.271 8.693 7.587 6.279 5.981 

                       Fonte: Elaborado por CORREA (2008) com base no Censo do IBGE (2000). 
 

Com a criação do Parque Nacional da Serra do Itajaí PNSI, em 2004, 

pelo governo federal, coube ao IBAMA financiar e acompanhar a 

elaboração do seu plano de manejo. A tarefa de elaboração do plano de 

manejo ficou de responsabilidade da Associação Catarinense de Preservação 

da Natureza (ACAPRENA) sediada na universidade regional de Blumenau 

FURB. Entre as atividades do plano consiste a análise dos atributos físicos e 

elaboração de cartas temáticas. Como o Laboratório de geoprocessamento e 

sensoriamento remoto aplicados à análise ambiental vinculado ao curso de 

arquitetura e urbanismo e ao programa de pós-graduação em 

desenvolvimento regional ambos pertencentes à FURB possui experiência 

na realização destas atividades, considerou-se oportuno firmar parceria com 

a ACAPRENA, e desta forma colaborar com a implantação do Plano de 
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Manejo do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Fato este que abre 

oportunidade para a presente pesquisa.  

 

 

Figura 1 – Mapa das comunidades presentes na ZA e no interior do PNSI   

Fonte: ACAPRENA, 2007, p. 22 

 

O conceito de plano de manejo (PM) estabelecido pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e adotado no 

Roteiro Metodológico (RM) do IBAMA encontra-se no Capítulo I, Art. 2º 

XVII da Lei Nº9.985, de 18 de julho de 2000, o qual estabelece: o plano de 

manejo é: 

“Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 

de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 

Unidade”.  

Portanto, um dos primeiros passos de um plano de manejo é o 

diagnóstico das condições ambientais, que aqui é abordado a partir da 

análise dos fatores físico naturais. O objetivo deste artigo é apresentar o 
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resultado da elaboração da análise de vulnerabilidade natural a partir dos 

atributos de geologia, solo, declividade e formas do relevo.  

Para tanto elaboramos os mapas temáticos de declividade, solo, 

geologia, formas do relevo e sua análise e interpretação; constituindo-se 

numa análise de vulnerabilidade natural, que aponta possíveis zonas de 

impactos ambientais futuros no parque e principalmente na sua ZA.  

 

1.2. Materiais e métodos  

O estudo da vulnerabilidade natural segundo os recursos 

metodológicos expostos a seguir, se apóia em importantes potencialidades 

do meio físico que o Parque Nacional da Serra do Itajaí apresenta. É tomada 

como importante       potencialidade intrínseca aos procedimentos em 

questão sua propriedade em diferenciar meios segundo a sobreposição de 

atributos físicos identificados, da declividade, do relevo, do solo e da 

geologia.  

O mapa de vulnerabilidade natural representa a predisposição de um 

ambiente, em sofrer danos quando exposto a um fenômeno físico de origem 

natural ou antrópica. Conhecemos o exemplo de Menegat (1998) na 

elaboração de mapas de vulnerabilidade à ocupação urbana que cruza os 

dados relativos à geologia, pedologia, suscetibilidade à erosão laminar, 

relevo e vegetação, usando técnicas de geoprocessamento e sensoriamento 

remoto. As experiências de Menegat (1998) e Mansur (2003) identificaram 

áreas com restrição ao uso urbano, estabelecendo padrões de ocupação que 

consideram parâmetros como substrato geológico, tipo de solo e 

declividades predominantes. 

Elaborou-se a análise dos atributos do meio-físico natural através das 

cartas temáticas de relevo, declividade, solo e geologia em escala padrão 

1:50.000 (ANEXO) na primeira etapa desta pesquisa. Na segunda etapa o 

objetivo foi desenvolver a metodologia para chegar ao mapa síntese de 

vulnerabilidade natural cruzando os mapas temáticos até então elaborados. 
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Os cruzamentos foram realizados no programa ArcGIS versão 9.1 através da 

ferramenta de união de atributos, de dois em dois, resultando em três planos 

como pode ser genericamente resumido no seguinte fluxograma (figura 2). 

Depois da classificação de cada mapa baseado no seu grau de 

fragilidade, as informações dos mapas temáticas são cruzadas resultando em 

um produto cartográfico síntese (planos), que classifica e quantifica a área 

estudada em diferentes graus de vulnerabilidade (alta, média e baixa). 

As tabelas a seguir (tabelas 2, 3, e 4) demonstram a metodologia dos 

cruzamentos que resultam no Mapa de Vulnerabilidade Natural (cruzamento 

dos mapas do meio físico).  

Figura 2: Fluxograma da metodologia dos cruzamentos dos mapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Resultados desta pesquisa. 
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Tabela 02: Plano 01 – Cruzar (unir) o Mapa temático de Declividade 
e o Mapa temático de Relevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Resultados desta pesquisa. 

 
 
 
 

Tabela 03: Plano 02 – Cruzar (unir) o Mapa temático Plano 01  
e o Mapa temático de Solo. 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Resultados desta pesquisa. 

 

     Tabela 04: Carta de Vulnerabilidade Natural – Cruzar (unir) o Mapa 
temático Plano 02 e o Mapa temático de Geologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Resultados desta pesquisa. 

 

Classes de 
Vulnerabilidade 

Declividades Dissecações do 
Relevo 

Baixa 0 a 05% Dg1 
Df1 
Dm1 

 
Média 

 
5 a 15% 

D2 
Dm2 
Dm3 

 
Alta  

 
30 a 100% 

Df2 

Classes de 
Vulnerabilidade 

Plano 01 Solo 

 
Baixa 

 
Baixa 

Podzólico vermelho amarelo 

 
Média 

 
Média 

 
Cambissolo 

 
Alta  

 
Alta  

 
Litólico 

Classes de 
Vulnerabilidade 

Plano 02 Geologia 

Complexo Tabuleiro  
Baixa 

 
Baixa 

Suíte Intrusiva Guabiruba 

Média Média Complexo Brusque 
G.Itajaí Form. Campo Alegre 

G.Itajaí Form. Gaspar 
 
 

Alta 
Super Grupo Tubarão – Grupo 
Itararé (formação Rio do Sul) 

 
 
 

Alta 

Muito Alta Sedimentos Quaternários 
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      2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No Plano 01, os critérios metodológicos utilizados foram expostos na 

Tabela 01: Plano 01 – Cruzar (unir) o Mapa temático de Declividade e o 

Mapa temático de Relevo. Os mapas temáticos envolvidos neste cruzamento 

encontram-se em anexo. 

A metodologia proposta resultou num mapa síntese “Mapa temático 

Plano 01”. Através da análise das classes de vulnerabilidade resultante do 

primeiro cruzamento de cartas temáticas, já é possível conhecer 

parcialmente o relevo do parque, conhecendo as áreas de maior e menor 

fragilidade. 

 Áreas com relevo menos vulneráveis, estão localizadas na parte 

central do parque. No restante predominam as áreas mais vulneráveis, mais 

frágeis por possuir alta declividade e relevo mais acidentado. As áreas de 

alta vulnerabilidade do plano 01 apresentam maior  probabilidade de 

ocorrência de deslizamentos. 

No Plano 02, os critérios metodológicos utilizados foram expostos na 

Tabela 02: Plano 02 – Cruzar (unir) o Mapa temático Plano 01 e o Mapa 

temático de Solos.  Os mapas temáticos envolvidos neste cruzamento 

encontram-se em anexo. A metodologia proposta resultou num mapa síntese 

“Mapa temático Plano 02”. 

Através da análise das classes de vulnerabilidade resultante do 

segundo cruzamento de cartas temáticas, localizamos as áreas de baixa, 

média e alta vulnerabilidade. As classes de baixa vulnerabilidade natural 

aparecem em áreas periféricas do parque, sendo em regiões onde o solo é 

menos vulnerável, pouco presente no parque. Estas áreas podem ser 

observadas a sudoeste (proximidades do município de Presidente Nereu) e a 

Sudoeste (proximidades do município de Botuverá) abrangendo pequenas 

extensões do parque, incluindo a zona de amortecimento. 

O relevo composto de serras de alta declividade e solos frágeis, de 

textura e fertilidades variáveis, justificam o fato de neste cruzamento o 
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parque predominantemente possuir alta vulnerabilidade natural. Toda esta 

região de alta vulnerabilidade natural possui alta suscetibilidade à erosão.  

 No Plano 03, os critérios metodológicos utilizados foram expostos na 

Carta de Vulnerabilidade Natural – Cruzar (unir) o Mapa temático Plano 02 

e o Mapa temático de Geologia.  

Através da análise das classes de vulnerabilidade resultantes do 

terceiro e último cruzamento de cartas temáticas, verificamos que as áreas 

de média e alta vulnerabilidade são predominantes.  

Devido às influências geradas nas características de solo, é evidente a 

necessidade da utilização do mapa de geologia, pois a principal fonte dos 

elementos minerais presentes no solo, são as rochas. Há a necessidade de 

análise das características das rochas em função da suscetibilidade à erosão. 

As áreas de baixa vulnerabilidade aparecem em maioria na área 

central do parque, onde predomina a presença de granitos, particularmente 

os de textura grosseira. A região que possui média vulnerabilidade está 

concentrada a noroeste do parque, abrangendo áreas do município de Indaial 

e Apiúna. Esta         classificação é voltada para locais onde estão presentes 

arenitos, folhelhos e quartzitos.  

Deve se dar especial atenção às áreas de Alta vulnerabilidade natural. 

Estas áreas podem ser observadas em toda a extensão do parque, 

principalmente a sudeste incluindo áreas dos municípios de Blumenau, 

Gaspar, Guabiruba, Botuverá, Presidente Nereu e Vidal Ramos. 

Toda esta região de alta vulnerabilidade natural possui alta 

suscetibilidade à erosão, por ser composta por sedimentos muito recentes. 

 

    3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Áreas com maior probabilidade de ocorrência de desastres naturais já 

podem ser identificadas com os resultados desta pesquisa. 
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O conceito de desenvolvimento ainda apresenta-se como um enfoque, 

questionando os problemas ambientais, desde as reações às soluções 

expostas pela sociedade. O processo do desenvolvimento sustentável 

procede em restrições relacionadas à exploração de recursos, orientação do 

desenvolvimento tecnológico e o marco institucional (JACOBI, 1999). 

A metodologia proposta resultou no mapa temático de 

Vulnerabilidade Natural, através da análise das classes de vulnerabilidade. 

Este estudo irá subsidiar o plano de manejo em fase de elaboração pela 

ACAPRENA (Associação Catarinense de Preservação da Natureza). 

A baixa vulnerabilidade natural é a área menos frequente através da 

metodologia aplicada, sendo que é a região menos vulnerável à denudação 

(intemperismo e erosão). A área de média vulnerabilidade é caracterizada 

pela presença de micaxistos, filitos, eventualmente grafitosos, mica-xistos 

granadíferos, mica-xistos cloritóides, quartzitos e metamargas. A alta 

vulnerabilidade apresenta relevo composto de serras de alta declividade, e 

solos poucos evoluídos de textura e fertilidades variáveis,  compostas por 

rochas sedimentares. 

Após a análise dos atributos do meio-físico natural, podemos afirmar 

que toda a região de alta vulnerabilidade natural possui alta suscetibilidade a 

deslizamentos, erosão, desbarrancamentos dentre outros fenômenos.  

Conclui-se que a metodologia proposta para a classificação de 

vulnerabilidade natural pode ser muito útil para tarefas de zoneamento e 

tomada de decisões. 
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