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Resumo - Os ambientes urbanos brasileiros caracterizam-se pela concentração progressiva da 
população, configurada por um crescimento desordenado e acelerado que provoca impactos 
significativos no ambiente, com ações descomprometidas com os aspectos naturais, culturais e 
urbanos das suas paisagens. Sobretudo, por apropriações indevidas e impróprias do espaço para 
ocupações urbanas. A paisagem acaba sujeita a intensas fragilidades ambientais decorrentes de 
significativas alterações na morfogênese. Logo, cenários de catástrofes, no referido caso, de 
enchentes, fazem parte do cotidiano urbano.  

Pelas características da cidade de Santa Maria, a qual representa polo regional do centro do 
Estado do RS, este artigo tem o propósito de diagnosticar as áreas com fragilidades ambientais 
quanto a enchentes no perímetro urbano. Pois cerca de 90% da população reside no meio urbano do 
município, ou seja, em torno de 230.500 habitantes, conforme dados do Censo 2010.   

Foram desenvolvidas análises aplicando as ferramentas de Sistemas de Informações 
Geográficas e geoprocessamento com emprego metodológico de álgebra de mapas, cuja se baseia 
em uma análise de multicritérios, onde as variáveis são trabalhadas de forma integrada.  

Como produto dessas confrontações, há a síntese de informações e espacializações das zonas 
de estabilidade e instabilidade por meio de mapas da fragilidade ambiental potencial e emergente de 
enchentes. 
 

Palavras-Chave – Análise Ambiental; Geoprocessamento; Vulnerabilidade Ambiental Potencial e 
Emergente. 
 

GEO-TECHNOLOGIES IDENTIFICATION OF ENVIRONMENTAL FRAGILITY 
CONCERNING FLOODS IN THE CITY OF SANTA MARIA – RS 

 
Abstract- Brazilian urban environments are characterized by their progressive populational 
concentration, set by an accelerated and irregular growth. Such growth impacts significantly on the 
environment due to actions uncompromised with natural, cultural, and urban aspects of its 
landscapes, especially due to improper land appropriations for urban occupations. The landscape is 
thus subject to intense environmental fragilities due to significant morphogenic alterations. 
Therefore, catastrophic scenarios, in this case floods, are part of urban everyday life. 
Through Santa Maria's characteristics - representative of Rio Grande do Sul's central region - this 
article aims at diagnosing environmentally fragile areas concerning floods in the urban perimeter, as 
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nearly 90% of the population lives in the urban area of the municipality, i.e., around 230.500 
inhabitants, according to 2010 Census. 
 Analyses were developed by applying Geographic Information Systems and geoprocessing 
tools, with the methodological employment of map algebra, which is based on a multi-criteria 
analysis in which variables are treated in an integrated fashion. 
 The product of such confrontations is the synthesis of information and spatialization of 
stability and instability zones through potential and emerging environmental fragility flood maps. 
 
Keywords- Environmental Analysis; Geoprocessing: Potential and Emerging Environmental 
Vulnerability. 

1- INTRODUÇÃO 
 
As questões voltadas ao ambiente, de acordo com Leff (2001), Vicente e Perez Filho (2003), 

configuram-se e manifestam-se como uma crise de civilização. Questionam o conhecimento do 
mundo e se apresentam à sociedade como uma nova realidade ambiental, cuja interferência humana 
tem papel cada vez mais ativo, influente e contundente nas transformaçoes ambientais.  

 Os efeitos e problemáticas de desordem ambiental envolvem indistintamente o homem e a 
natureza, especialmente nas áreas ocupadas por complexos urbanos. Estes são marcados por ações 
humanas que têm a propriedade de alterar o ambiente conforme as suas necessidades prementes e 
imediatistas, deixando-o desequilibrado. 

Diante disso, o homem atual depara-se com a necessidade crescente de buscar e elaborar 
análises ambientais embasadas em inventários, diagnósticos, prognósticos e zoneamentos a fim de 
conhecer as especificidades ambientais e compreender as interações dos elementos humanos, físicos 
e biológicos de forma integrada. Mais do que isso, estabelecer metodologias e meios para melhor 
efetuar a gestão ambiental (ROSS, 1994).  

Estando no cerne dessas discussões, pelas frequências e intensidades de ocorrência de 
desastres ambientais, esse trabalho traz, a partir de base científica e tecnológica, a análise da 
variação territorial da qualidade ambiental, por meio do uso da Geotecnologia, na identificação das 
áreas com fragilidades ambientais a enchentes na cidade de Santa Maria-RS. 

A detecção dessas áreas surge como um meio de remediar e atender a tais necessidades, de 
modo a ofecer um suporte à gestão municipal para o planejamento da ocupação racional do espaço 
urbano e, principalmente, que salvaguarde o bem-estar e o patrimônio da população. 

2- OBJETIVO 
 
Contribuir para a identificação das vulnerabilidades ambientais referentes a enchentes no 

perímetro urbano de Santa Maria a partir da análise espacial construída com as técnicas de Sistemas 
Geográficos de Informações (SIG) e geoprocessamento. 

3- JUSTIFICATIVA 
 



 

  

 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

A escolha do tema reside nas circunstâncias pelas quais as cidades passam, onde o coditiano 
urbano presencia cenários de destrução causados por enchentes que levam à perda de vidas 
humanas, prejuízos econômicos e ambientais. Constatações essas ligadas à crescente fragilidade 
social e que refletem expressivamente no aumento da degradação ambiental (JR.e HOGAN, 2005).  

Santa Maria não foge à exceção. Embora o meio ambiente seja um sistema complexo marcado 
pela dinâmica de sucessivas mudanças (VICENTE e PEREZ FILHO, 2003), o perímetro urbano de 
Santa Maria caracteriza-se por esse processo estar ocorrendo de forma desequilibrada e com 
significativa intensidade, influenciada pelas ações antrópicas decorrentes da concentração 
populacional na cidade correspondente a cerca de 90% da população total do município. 

 Há elevada e praticamente pouco controlada taxa de urbanização, processo notável pela 
apropriação de áreas inadequadas como as margens de córregos, nas imediações e, propriamente 
dito, sobre os morros e ribanceiras com excessiva declividade. As populações residentes nestas 
áreas, caracterizadas pela ausência de recursos econômicos e sociais, tornam-se alvos de intensa 
fragilidade, ou seja, vítimas de enchentes e dos processos de assoreamento, bem como do 
desprendimento e movimento de maciços de terra e/ou rochas. 

A cidade tem significativo papel para a região central do estado do Rio Grande do Sul, pelas 
suas características demográficas, suas dimensões, aspectos fisiográficos, de ocupação humana, seu 
índice de crescimento e pelo seu potencial que a distingue como pólo regional.  

 Assim, o presente trabalho justifica-se, uma vez que faz uma análise espacial que visa 
compreender, caracterizar e diagnosticar a dinâmica do espaço geográfico no que concerne às 
fragilidades ambientais relacionadas a enchentes no perímetro urbano de Santa Maria. Visto que a 
cidade se configura como um fenômeno urbano, marcada por impactos antrópicos ou naturais 
responsáveis por significativas transformações da sua paisagem, estas necessitam de estudos 
consonantes à area de maneira a contribuir para o planejamento ambiental. 

4- METODOLOGIA 
 
A possibilitar a compreensão do encaminhamento dado à investigação concernente à 

avaliação ambiental da cidade de Santa Maria, com determinação das áreas passíveis de enchentes, 
configurando-se em mapa síntese, faz-se uso do geoprocessamento que utiliza técnicas matemáticas 
e computacionais para o tratamento das informações geográficas. Dessa maneira, os instrumentos 
computacionais do geoprocessamento permitem a realização de análises complexas ao integrar 
dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados. 

Primeiramente houve a elaboração de mapas bases (Hipsometria, Declividade, Pedologia, Uso 
do solo) adequados ao propósito do trabalho. Seguindo as referências de Ross (1994) e Tricart 
(1977) trabalhou-se com a definição de 5 níveis que variavam de estável a instável ambientalmente. 
Ver Figura 1.  

Em complementariedade à qualificação ambiental, trabalhou-se com a definição da 
intensidade das inferências antrópicas sob o meio através de valorações compreendidas no intervalo 
de 0 a 10, cuja metodologia é baseada nos trabalhos de Cruz et al. (2010), Lossardi e Lorandi 
(2010), Santos et al.(2010) e Reckziegel et al. (2005). Ver Figura 2. 
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Figura 1- Níveis de estabilidade e instabilidade 

 

 
Figura 2- Intensidade do nível de fragilidade 

 
4.1 Avaliações ambientais diretas e dados a serem obtidos 

 
 Nesta etapa, efetivaram-se as estimativas de vulnerabilidade do meio elaboradas a partir da 

integração dos mapas básicos resultantes dos levantamentos e interpretações da realidade ambiental 
acima descrita. Esse processo é baseado no modelo morfométrico, que parte das classes de 
declividade como gerenciador e base das análises, cuja metodologia é proposta por Ross (1994) e 
resultam em: Mapa de Identificação da Fragilidade Potencial (riscos ambientais naturais) e Mapa de 
Identificação da Fragilidade Emergente (Usos atuais + Riscos Ambientais Naturais). 

Efetuaram-se correlações entre os temas aplicando-se o procedimento técnico-operacional de 
álgebra de mapas do Arcgis 9.3 em análises espaciais. Configura-se na elaboração de uma equação 
de análise simultânea de todos os mapas, suas variáveis e seu grau de importância no contexto, isto 
é, a sua valoração (peso) em relação aos demais temas, caracterizando-se como análise complexa. 
Essas análises fundamentam-se em outros trabalhos semelhantes como Ross (1994), Cruz et al. 
(2010), Lossardi e Lorandi (2010), Santos et al. (2010), Gomes (2004) e Sergio (2005).  

Para a determinação da fragilidade quanto a enchentes adotaram-se os seguintes critérios:  
- Fragilidade ambiental potencial 
Mapas relacionados: hipsometria, declividade e pedologia  
Equação: Hipsometria*0,40 + Declividade*0,40 + Pedologia*0,20 

 A proposição acima diz respeito ao peso e/ou importância que se atribui a cada ítem da 
análise. Isto importa dizer que Hipsometria corresponde a 40% do total, Declividade a 40% e 
Pedologia a 20%, somando 100%. 
- Fragilidade ambiental emergente 
Mapas relacionados: Hipsometria, Declividade, Pedologia e Uso da Terra 
Equação: Hipsometria*0,30 + declividade*0,30 + Pedologia*0,10 + Uso da terra*0,30 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

5.1-  Mapa de hipsometria, declividade, pedologia e uso da terra 
 
No mapa hipsométrico (Figura 5), onde as altitudes foram dividas em intervalos de 20m, as 

menores alturas estão compreendidas em torno de 70m e as altitudes mais significativas situam-se a 
400m. Em quase sua totalidade, o perímetro urbano está situado em altitudes que atingem 80, 100 e 
120m. Já as altitudes maiores conformam-se em áreas reduzidas. 

A classificação da declividade baseou-se nos estudos de De Biasi (1992), em que os critérios 
para a classificação levam em consideração os condicionantes físicos e legais na implicação de uma 
área urbana, rural e de extrativismo vegetal. Baseado no autor, seguindo critérios de qualificação, 
limites de uso e o Código Florestal, a clinografia foi dividida em 5 classes. Ver Figura 3. 

O mapa de declividade (Figura 5) mostra a área ocupando os locais com inclinações inferiores 
a 5%. Somada ao intervalo de inclinação compreendido entre 5,01-12%, tem-se seu território com 
relevo plano à moderadamente ondulado. Uma pequena parcela configura-se em relevo fortemente 
ondulado e montanhoso, compreendendo declividades superiores a 30% e em consonância com as 
maiores altitudes, o que implicam em impedimentos de uso, conforme já mencionado. 

 

 
Figura 3- classificação das declividades baseados em estudos de De Biasi (1992) 

 
De acordo com dados do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria, 

diagnosticou-se na área de estudo 4 tipos de solo: planossolo, alissolo, argissolo, neossolo e o 
elemento água (Ver Figura 5). Suas classificações estão relacionadas ao comportamento e as 
características de resistência de cada solo a enchentes, baseadas em critérios referentes ao 
desempenho quanto à drenagem, profundidade do horizonte e localização em altitudes descritas por 
Reckziegel et al. (2005) e Oliveira (2004). Para determinar a vulnerabilidade de cada solo 
consultaram-se outros trabalhos, como de Cruz et al.(2010),  Lossardi e Lorandi (2010), analisando 
os respectivos critérios e adaptando-os para o estudo dessa pesquisa. 

A divisão e a classificação dos níveis do uso da terra foram fundamentadas nas consultas 
feitas aos trabalhos de Ross (1994), Cruz et al. (2010) e Lossardi e Lorandi (2010), os quais 
relacionam a intensidade e desenvolvimento dos processos de enchente de uma área com a 
intensidade da proteção que a cobertura vegetal oferece em face à ação das águas pluviais (Figura 
4). Assim, foi elaborada a partir da fotointerpretação da Imagem de Satélite  QuickBird, 
ortoretificada e datada de 2009, a qual foi cedida pelo Escritório da Cidade. Ver Figura 5. 
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Figura 4- Classificação do uso da terra 

 
Em sua maioria a área de estudo (Figura 5) caracteriza-se pela urbanização mais adensada nas 

zonas com altimetria e declividades reduzidas. Entretanto, notam-se pressões urbanas sob as áreas 
dos remanescentes da mata atlântica e identificadas nos morros a norte junto a Barragem DNOS e 
sul, responsáveis por significativas reduções das áreas naturais e da agressão ambiental.  

Além disso, a zona de campo também é expressiva no perímetro urbano e tem nas suas áreas a 
sudoeste as maiores ameaças ambientais, pois se tem áreas úmidas de influências fluviais de 
várzeas, banhados e, sobretudo, o aquífero guarani.   
 

 
Figura 5- Mapas base (hispometria, declividade, pedologia e uso da terra) 

 
5.2.1 Fragilidade ambiental potencial e emergente 

 
 Definir os locais mais propícios a enchentes concernem em áreas com relevo plano a 

suavemente ondulados, declividades menos acentuadas, solos com baixa infiltração, baixa 
resistência e, principalmente, a existência de cursos hídricos. Diante disso, elaborando-se a carta de 
fragilidade potencial (Figura 6), percebeu-se que em quase toda a sua totalidade, os ambientes são 
configurados por fragilidades, estas instáveis a muito instáveis, classificação esta adotada, como 
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citado anteriormente, na proposta de Tricart (1977). Têm suas proporções vinculadas à presença das 
sub-bacias do Arroio Cadena, Ferrera, Passo das Tropas e Vacacaí-Mirim, somado a baixa altitude 
que atinge cerca de 120m e declividades inferiores a 5%. Todas essas características fazem com que 
o perímetro urbano tenha grandes zonas aptas à invasão de águas. Salvo as áreas mais montanhosas, 
com declividades acentuadas e maiores alturas.  

Notadamente o território compõe-se em significativos ambientes muito instáveis e instáveis. 
Dados que são ratificados quando periciados os diferentes locais da cidade, como nos bairros 
periféricos, junto aos rios, onde as populações são atingidas pelas águas. Além disso, a infra-
estrutura da cidade como ruas e calçadas diversas vezes sucumbem e/ou cedem devido à dinâmica 
do solo e água, as quais foram impermeabilizadas.  

 O resultado do mapa de fragilidade ambiental emergente quanto a enchentes (Figura 6) não 
diferiu muito do seu mapa potencial, ressalva com algumas áreas a mais de instabilidade em virtude 
dos usos inapropriados. Estes marcados pela ocupação e degradação das Áreas de Preservação 
Permanentes (APPs) da hidrografia da área.  

Outra mudança ocorreu no aumento de locais de transição, estáveis e muito estáveis em 
virtude da existência de vegetação em tais áreas. Condicionante importante, uma vez que a mata 
auxilia no processo de infiltração da água, evitando seu acúmulo na superfície. 

 

 
Figura 6- Fragilidade ambiental potencial e emergente quanto a enchentes 

6. CONCLUSÕES 
 
 Santa Maria passa por um crescimento urbano importante e isso implica em transformações 

e usos dos recursos ambientais como forma de suprir as necessidades. Diante disso, é necessário 
que o município apresente um plano de manejo das suas áreas, devendo tomar como diretrizes os 
diagnósticos e prognósticos resultantes da formulação de um planejamento ambiental. Assim, esse 
trabalho surge como uma ferramenta eficiente no gerenciamento das suas áreas urbanas.  

 Através de análises, caracterizações, elaboração de cartografia base e confrontações, 
formularam-se as cartas de fragilidade quanto a enchentes, cujas representam um diagnóstico-
síntese qualitativo do perfil ambiental da cidade. Isso possibilitou visualizar e situar as áreas de 
perigo e, a partir disso, vir a ser um instrumento importante de trabalho na concretização de um 
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planejamento físico-territorial. Através dos zoneamentos, é permitido definir quais áreas necessitam 
de metas preventivas,de seguridade pública, intervenção, recuperação ambiental e expansão urbana.   

 Ao fazer um prognóstico a partir dos mapas finais, nota-se que a cidade está situada em 
ambiente de instabilidade e muito instável. Por conseguinte, seguindo as referências de Tricart 
(1977), isso denota cuidados significativos do território urbano, pois as ações antrópicas, quando 
ocorrem de forma espontânea, agravam os níveis de instabilidade. 

 São expressivos os riscos de enchentes, onde fica claro que a urbanização está 
substancialmente envolvida nessas áreas e que são responsáveis pelas agressões ambientais.  Como 
a cidade é privilegiada pela existência de cursos hídricos, é de extrema importância a reestruturação 
e recomposição das áreas de APPs e, não obstante, a despoluição das águas.  

 Assim, esse trabalho é um modelo de ensaio metodológico de gerenciamento das áreas de 
risco de enchentes e de lançamento de proposições, partindo dos estudos de relacionamentos de 
inúmeras variáveis e do entendimento do emaranhado jogo de forças naturais e humanas.  

 Sobretudo, o emprego do uso de geotecnologias torna-se instrumento muito válido, pois 
permite grande aplicabilidade, agilidade de obtenção de informações e sua real espacialização. 
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