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RESUMO - A análise da fragilidade à erosão é parte importante nos estudos de avaliação ambiental 
integrada para viabilidade de hidrelétricas, estando diretamente relacionada aos transportes de 
sedimentos dos solos aos leitos dos rios e aos lagos formados pelos reservatórios. No caso da bacia 
do médio e alto Rio Uruguai, foi aplicado o modelo a seguir, como parte de um estudo maior. As 
variáveis do modelo são o mapa de solos do RS e SC, na escala de 1:250.000, onde as classes de 
solos foram classificadas segundo a resistência a impactos ambientais segundo Giassom et al. 
(2005), mapa de declividades classificado segundo critério adotado pela Embrapa e mapa de 
distâncias das calhas dos rios de 3ª ordem ou maior em escala 1:250.000. O mapa final mostra que 
as fragilidades são maiores próximas da rede de drenagem, associadas a maior declividade e menor 
resistência a impactos destes solos. 

ABSTRACT - The analysis of the fragility to the erosion is important part in the studies of 
integrated environmental evaluation for viability of hydroelectric power stations, being directly 
related to the transports of soils sediments to the rivers beds and lakes formed by the reservoirs. In 
the case of Rio Uruguai medium and high basin, the model was applied as part of a larger study. 
The variables of the model are the soils map of RS and SC, in the scale of 1:250.000, where the 
soils classes were classified according to its environmental impacts resistance according to Giassom 
et al. (2005), map of steepness classified second criterion adopted by Embrapa and map of distances 
of rivers gutters of 3rd order or larger in scale 1:250.000. The final map shows that the fragilities are 
larger close of the drainage net, associated to greater steepness and smaller resistance to impacts. 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação ambiental integrada, AAI, constitui-se em uma abordagem metodológica que se 

utiliza, dentre outras ferramentas, de modelos de favorabilidades ou de fragilidades ambientais que 

são concebidos de modo a dar condições de representar o estado do ambiente e os possíveis 

impactos causados por intervenções humanas no ambiente atualmente posto, com objetivo de 

subsidiar a tomada de decisão. Tem sido largamente úteis em estudos a nível de bacia hidrográfica 

com objetivo de, dentre outros, inventariamento de barragens (UFSM, 2002; Silveira e Cruz, 2005) 

bem como licenciamento ambiental (FEPAM 2001, 2004, 2005; EPE, 2007; MMA, 2005, 2010). 

O Ministério do Meio Ambiente também tem utilizado as AAI como estratégia  para 

minimizar os diversos conflitos que vinham eclodindo nos licenciamentos dos empreendimentos 

hidrelétricos (MMA, 2010). 

No desenvolvimento do modelo para realização da AAI do rio Uruguai (UFSM, 2005), com 

vistas a dar subsídios para o licenciamento de hidrelétricas, está sendo desenvolvida tecnologia que 

apoiará a tomada de decisão no processo de licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas no 

médio e alto Rio Uruguai.  

Esta metodologia é embasada em análise multicritério, dos meios físico, biótico e antrópico, 

construída com ferramenta de geoprocessamento e consiste do cruzamento de planos de informação 

em formato raster construídos a partir de variáveis indicadoras de possíveis fragilidades do 

ambiente, selecionadas e valoradas por equipe multidisciplinar e com criação de diversos cenários 

para assessorar o processo de tomada de decisão. 

Para a construção do modelo de fragilidades do meio físico, são levadas em consideração 

aspectos como geologia e geomorfologia, estabilidade de encostas, áreas de mineração, 

contaminação das águas e fragilidade à erosão.  

Esse artigo tem por finalidade apresentar a construção do modelo de fragilidades à erosão. 

Esse aspecto foi construído como um indicador dos possíveis impactos relativos aos transportes de 

sedimentos dos solos aos leitos dos rios e aos lagos formados pelos reservatórios, aspecto relevante 

tanto no que se refere a potencialidade de assoreamento dos corpos hídricos e dos reservatórios, 

como no sentido de carreamento de contaminantes pelos sedimentos até as águas. 

A concepção do modelo de fragilidades à erosão  

O fluxograma da Figura 11 apresenta a concepção de como esse aspecto foi construído, a qual 

considerou a influência de três fatores: o tipo de solo, a declividade do terreno e a distância até os 

cursos d’água, para os quais foram definidas variáveis indicadoras de como cada um desses fatores 

confere maior ou menor fragilidade ao ambiente, sob o ponto de vista da fragilidade à erosão. 
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As variáveis que compõem esse aspecto são: mapa de solos para o RS e SC na escala de 

1:250.000, onde as classes de solos foram classificadas segundo a resistência a impactos ambientais 

segundo Giassom et al. (2005), 

Embrapa (1999) e mapa de distâncias das calhas dos rios de 3ª ordem ou maior em escala 

1:250.000. No entorno da rede de drenagem adotou

distância da rede de drenagem até 500 m e de 30% de 500 m a 1.000 m da rede de drenagem

incremento tem sua importância pela maior facilidade 

cheguem mais rapidamente até a rede de drenagem e lagos de reservatórios, causando impactos.

 

Figura 1 - Fluxograma para obtenção da Fragilidade do Aspe

 

Aplicação do modelo 

Variável Solos 

Para esta variável, tomou-se o mapa de solos do RS e de SC (

encontrada.), na escala 1:250.000, os quais contemplam, na região de abrangência do projeto, 11 

classes de solos. Estas classes de solos possuem variada resistência a impactos ambientais, em 

função de sua profundidade, textura, gradiente textural, drenagem, lençol freático, lençol suspenso, 

risco de inundação, suscetibilidade à erosão, relevo, declividade, aptidão agrícola e tipo de 
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As variáveis que compõem esse aspecto são: mapa de solos para o RS e SC na escala de 

1:250.000, onde as classes de solos foram classificadas segundo a resistência a impactos ambientais 

 mapa de declividades classificado segundo critério adotado pela 

) e mapa de distâncias das calhas dos rios de 3ª ordem ou maior em escala 

1:250.000. No entorno da rede de drenagem adotou-se um incremento de fragilidade de 50% para a 

distância da rede de drenagem até 500 m e de 30% de 500 m a 1.000 m da rede de drenagem

incremento tem sua importância pela maior facilidade com que os sedimentos erodidos de um solo 

cheguem mais rapidamente até a rede de drenagem e lagos de reservatórios, causando impactos.

Fluxograma para obtenção da Fragilidade do Aspecto Fragilidade à Erosão

 

se o mapa de solos do RS e de SC (Erro! Fonte de referência não 

), na escala 1:250.000, os quais contemplam, na região de abrangência do projeto, 11 

classes de solos. Estas classes de solos possuem variada resistência a impactos ambientais, em 

a profundidade, textura, gradiente textural, drenagem, lençol freático, lençol suspenso, 

risco de inundação, suscetibilidade à erosão, relevo, declividade, aptidão agrícola e tipo de 
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1:250.000, onde as classes de solos foram classificadas segundo a resistência a impactos ambientais 
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se um incremento de fragilidade de 50% para a 

distância da rede de drenagem até 500 m e de 30% de 500 m a 1.000 m da rede de drenagem. Este 

que os sedimentos erodidos de um solo 

cheguem mais rapidamente até a rede de drenagem e lagos de reservatórios, causando impactos. 
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argilomineral (Giassom et al., 2005). Para esse modelo, foi considerada a escala qualitativa de 

classificação desses tipos de solo com relação a sua resistência a impactos ambientais, realizada por 

Giassom et al.(2005) em função das características de cada tipo de solo anteriormente citadas. São 4 

as classes de resistência a impactos ambientais consideradas: Alta (A); Média (B); Baixa (C) e 

Muito Baixa (D).  Para estas classes, foram atribuídos os seguintes valores de fragilidade: A – 255 

(baixa); B – 153; C – 102; D – 51(alta). 

A nota 255 de fragilidade foi atribuída para os solos de maior resistência a impactos 

ambientais (A), apesar de se ter ciência de que, mesmo sendo a resistência alta, estes solos não são 

imunes à degradação, principalmente à erosão, pois o objetivo desse tipo de modelo é conseguir 

diferenciar e hierarquizar áreas mais e menos frágeis. Já para os solos de resistência muito baixa 

(D), foi atribuída a fragilidade 51, porque sua resistência não é nula (0). As demais fragilidades 

foram proporcionais entre as classes de maior e menor resistência. 

 

 

Figura 2 - Mapa de solos do RS e de SC na região de abrangência do projeto FRAG-RIO 

 

A Tabela 1 apresenta os solos existentes na bacia, suas classes de resistência e valores de 

fragilidade. Com esses valores, foi gerado o mapa de fragilidades de solos, obtido por 

reclassificação dos mapas de solos (Figura 3). Nesse mapa as áreas em vermelho significam baixa 

resistência a impactos ou alta fragilidade e áreas em verde alta resistência ou baixa fragilidade. 
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Tabela 1 - Classes de solos, suas classes de resistência a impactos ambientais e respectivos valores de 
fragilidade adotados 

Sigla Nomenclatura 
Classe de 

Resistência Fragilidade 

CHA CAMBISSOLO HÚMICO Alumínico C 102 
CX CAMBISSOLO HÁPLICO B 153 
FTe PLINTOSSOLO ARGILÚVICO D 51 
GM GLEISSOLO MELÂNICO D 51 
LBa LATOSSOLO BRUNO Alumínico A 255 
LBaf LATOSSOLO BRUNO Aluminoférrico A 255 
LV LATOSSOLO VERMELHO A 255 

MEo CHERNOSSOLO ÊBANICO C 102 
NV NITOSSOLO VERMELHO A 255 
NX NITOSSOLO HÁPLICO A 255 
PV ARGISSOLO VERMELHO B 153 

PVA ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO C 102 

PVAe2 ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
latossólico 

C 102 

RL NEOSSOLO LITÓLICO D 51 
RLd NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico D 51 
RLe NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico D 51 

RQo2 NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Órtico D 51 
RYbe NEOSSOLO FLÚVICO D 51 

 

 
Figura 3 - Mapa de Fragilidades Relativo à Variável Solos (Classe de Resistência a Impactos Ambientais) 

 

Variável Declividade 

A declividade atua como uma força facilitadora da erosão. Segundo Bertoni e Lombardi Neto 

(1993), do grau do declive dependem diretamente o volume e a velocidade das enxurradas, o que 

explica o seu poder erosivo. A energia cinética da enxurrada varia com o quadrado da sua 

velocidade, enquanto que sua velocidade varia com a raiz quadrada da distância vertical percorrida. 
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Também a quantidade de material que pode ser arrastado varia com a quinta potência da velocidade 

de escoamento, enquanto que o tamanho das partículas arrastadas varia com a sexta potência da 

velocidade de escoamento. Assim, quando a velocidade de escoamento duplica, a capacidade de 

transporte de material aumenta de 32 vezes e o tamanho das partículas que podem ser transportadas 

aumenta de 64 vezes. 

Estudos realizados pela EMBRAPA SOLOS (1999), resultaram na definição de classes de 

declividade, as quais foram adotadas no presente trabalho, pois influenciam diretamente o 

fenômeno da erosão. A figura 5 mostra o mapa de declividades da bacia, classificado conforme 

descrito. 

Seguindo o mesmo raciocínio feito para as classes de resistência a impactos ambientais, para 

as classes de declividade foi atribuída fragilidade baixa – 250 para a classe de 0 a 3% de 

declividade, porque solos com 3% de declividade já podem sofrer erosão considerável. Da mesma 

forma, para a classe > 75%, foi atribuída fragilidade 10, que é alta, mas não zero, porque mesmo 

nesta declividade, os solos ainda têm alguma resistência ao processo de erosão hídrica. Essas 

classes de declividade consideradas para a composição do aspecto de probabilidade de erosão foram 

as classes definidas pela EMBRAPA SOLOS (1999). Para as seis classes de declividade foram 

atribuídos valores de fragilidade conforme a tabela 2. 

 

Tabela 2 - Fragilidades atribuídas a cada classe de declividade 

Intervalo de Declividade 
% 

Classe Fragilidade atribuída 

0-3 baixa 250 
3-8  200 

8-20  120 
20-45  80 
45-75  40 

maior que 75 alta 10 
 

Neste modelo, o mapa de declividades foi contruído a partir do modelo numérico do terreno. 

Posteriomente, o mesmo foi reclassificado para as classes de declividade definidas na Tabela 2, 

atribuindo para cada classe as respectivas fragilidades. 

A Figura 4 mostra uma área com várias declividades, com um mesmo tipo de solo e 

representa um exemplo encontrado na região de estudo. 
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Figura 4 - Classes de Declividade em um mesmo solo 

 

O mapa de fragilidades da declividade do terreno foi gerado (Figura 5), mostrando que a 

porção oeste e sul da região de estudo apresenta declividades mais moderadas do que a porção norte 

e leste. As regiões com declividades maiores situam-se em sua maioria na margem direita do Alto 

Rio Uruguai, embora na margem esquerda, mais próxima ao rio, também se encontrem regiões com 

solos de alta declividade. 

 

Figura 5 - Fragilidades da variável declividade 
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Incremento de fragilidade ao redor dos cursos d’água

O fator distância do terreno ao curso d

de potencialidade de carreamento de sedimento aos corpos hídricos: quanto mais próximo ao corpo 

hídrico, maior o potencial para o sedimento atingi

entorno dos corpos hídricos. 

Para o estabelecimento dos critérios de determinação das áreas de acréscimo de fragilidade na 

proximidade dos cursos d’água, a equipe baseou

na foto da Figura 6, que mostra um exemplo do uso do solo na re

uma distância indicativa para a determinação d

Figura 6 - Exemplo de Uso do Solo para aplicação de “Buffer” para a Rede de 

 

Dessa forma, foram criados

Ordem, definindo duas regiões, sendo uma de 0

foram então definidos diferentes fatores de incremento de 

Em outras palavras, os solos que ocorrem dentro desta área de “buffer” 

especialista, sua fragilidade incrementada em 50% quando estão dentro da área de 0

torno da rede de drenagem e em 30% quando estão dentro da área de 500

1.000 m, sua fragilidade não é alterada (0%). 
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Incremento de fragilidade ao redor dos cursos d’água 

fator distância do terreno ao curso d’água foi concebido para representar uma condição real 

de potencialidade de carreamento de sedimento aos corpos hídricos: quanto mais próximo ao corpo 

hídrico, maior o potencial para o sedimento atingi-lo. Esse modelo foi concebido como áreas no 

Para o estabelecimento dos critérios de determinação das áreas de acréscimo de fragilidade na 

água, a equipe baseou-se nas observações de campo, como exemplificado 

mostra um exemplo do uso do solo na região do entorno da drenagem, em 

indicativa para a determinação dos tamanhos de “buffer” adotado

Exemplo de Uso do Solo para aplicação de “Buffer” para a Rede de 

s mapas com “buffers” em torno da rede de drenagem a partir da 3ª. 

Ordem, definindo duas regiões, sendo uma de 0-500 m e outra de 500-1.000 m. 

foram então definidos diferentes fatores de incremento de fragilidade, conforme consta da Tabela 2. 

s solos que ocorrem dentro desta área de “buffer” têm, por critério da equipe 

sua fragilidade incrementada em 50% quando estão dentro da área de 0

em e em 30% quando estão dentro da área de 500-1.000 m da rede. Além de 

1.000 m, sua fragilidade não é alterada (0%).  
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água foi concebido para representar uma condição real 

de potencialidade de carreamento de sedimento aos corpos hídricos: quanto mais próximo ao corpo 

oi concebido como áreas no 

Para o estabelecimento dos critérios de determinação das áreas de acréscimo de fragilidade na 

se nas observações de campo, como exemplificado 

gião do entorno da drenagem, em 

“buffer” adotados no modelo. 

 
Exemplo de Uso do Solo para aplicação de “Buffer” para a Rede de Drenagem  

” em torno da rede de drenagem a partir da 3ª. 

1.000 m. Para cada buffer 

fragilidade, conforme consta da Tabela 2. 

têm, por critério da equipe 

sua fragilidade incrementada em 50% quando estão dentro da área de 0-500 m em 

1.000 m da rede. Além de 
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Tabela 3 - Distâncias adotadas e respectivos fatores de incremento de fragilidade 

Distância ao rio 
(metros) 

Incremento de Fragilidade 

0 a 500 50 % 

500 a 1.000 30% 

> 1.000 - 

 

RESULTADOS 

O mapa de fragilidades à erosão foi construído a partir do fluxograma da Figura 1. Os mapas 

de fragilidade de declividade foi cruzado com o mapa de fragilidade de solos, por produto de mapas 

considerando pesos iguais, gerando um mapa de solos x declividade. O resultado foi cruzado com o 

mapa de “buffer” em torno da rede de drenagem. Os valores resultantes foram re-escalonados na 

escala de fragilidades adotada de 0 a 255, onde 255 significa menor fragilidade e 0 a maior 

fragilidade. 

O mapa final gerado foi o da Fragilidade a Erosão (Figura 7). As fragilidades foram 

apresentadas no mapa em escala de cores, onde áreas em verde significam baixa fragilidade e áreas 

em vermelho significam alta fragilidade.  

A análise do mapa final mostra que as fragilidades são maiores na região da bacia do alto 

Uruguai em relação ao médio, sendo ainda maiores nas proximidades da rede de drenagem, pela 

maior declividade associada e pela maior facilidade de carreamento de sedimentos gerados pela 

erosão hídrica diretamente para dentro da calha dos rios e reservatórios,  

As áreas em vermelho são, em grande parte, decorrentes da maior declividade onde os solos 

ocorrem. Esta maior declividade é um grande acelerador do processo erosivo, mas não sua 

determinante. Se estes solos estiverem cobertos, este processo ou é pequeno ou nulo. Este fato 

indica que as atividades agrícolas na bacia devem ser associadas a práticas agrícolas 

conservacionistas, como o terraceamento e o plantio direto, minimizando o processo de erosão 

hídrica e o consequente o transporte de sedimentos para a rede de drenagem.  

Outra recomendação importante decorrente da análise do mapa é que atividades agrícolas que 

impliquem em baixa movimentação do solo, como silvicultura, fruticultura e pastagens, que já 

ocorrem normalmente na bacia, devam ser indicadas preferencialmente para as áreas com maior 

declividade.  

É importante que a taxa de sedimentos ao longo dos rios e reservatórios seja monitorada, para 

que eventuais problemas possam ser minimizados a tempo quando ocorrerem. 
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Figura 7 - Mapa de Fragilidades Relativo ao Aspecto Fragilidade à Erosão 

 

CONCLUSÕES 

O modelo de fragilidades construído para o estudo da bacia do rio Uruguai como subsídio 

para o licenciamento ambiental de hidrelétricas, mostrou uma grande discriminação entre áreas de 

maior e menor fragilidades, sendo maiores junto aos cursos d’água e em solos de menor resistência 

a impactos. Essas características foram verificadas em expedição a campo, onde se procurou avaliar 

“in loco” os valores encontrados pelo modelo e o ambiente visitado. 

Outra potencialidade do modelo adotado identificada é que seus resultados podem ser úteis 

também para o planejamento de manejo e gerenciamento do uso do solo, em especial das atividades 

agropastoris, com vistas a reduzir a produção de sedimentos, reduzir as perdas de produtividade 

agrícola e proteger os cursos d’água. 
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