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RESUMO 

 
DORS, Gisanara. Delimitação dos índices de fragilidade ambiental do Município 
de São Lourenço do Sul - RS. 2016. 93f. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas. 
 
A fragilidade ambiental é a susceptibilidade do sistema de sofrer interferências 
associando características intrínsecas e extrínsecas. Seu estudo é de extrema 
relevância ao planejamento ambiental, uma vez que a identificação dos ambientes 
naturais e suas fragilidades proporcionam uma melhor definição das diretrizes e 
ações a serem executadas no espaço físico-territorial. O objetivo deste trabalho foi 
mapear a fragilidade ambiental do Município de São Lourenço do Sul - RS, 
aplicando técnicas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que possibilitam a 
avaliação das potencialidades do meio ambiente de forma integrada, 
compatibilizando suas características naturais com suas restrições. Para tanto, 
foram utilizados softwares baseados em sistemas de informação geográfica na 
elaboração dos documentos cartográficos que caracterizaram a área de estudo e 
mapearam os índices de fragilidade. Na confecção dos mapas de índice de 
fragilidade ambiental foi aplicado o modelo IFA (Índice de Fragilidade Ambiental) que 
utilizou como critérios: a declividade do terreno, tipo de solo, litologia, clima, mata 
ciliar, ocupação humana, cobertura vegetal e o uso do solo. Os índices de fragilidade 
predominantes no município foram: Muito Alto, Alto e Médio, abrangendo 30,3%, 
67,1% e 2,6%, respectivamente das áreas do município. As principais questões 
relacionadas ao índice de fragilidade Muito Alto se referem ao saneamento básico 
na área urbana e a precariedade de conservação e preservação das matas ciliares 
da extensa malha hidrográfica do município. 

Palavras-chave: índice de fragilidade ambiental, sistema de informação geográfica,                     
inundação 

   



 
ABSTRACT 

 
DORS, Gisanara. Delimitation of environmental fragility indexes of São 
Lourenço do Sul - RS. 2016. 93f. Course Conclusion Paper (TCC). Graduation in 
Environmental and Sanitary Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas. 
 

The environmental fragility is the susceptibility of the system to suffer interference 
associating intrinsic and extrinsic characteristics. Its study is extremely relevant to 
environmental planning, since the identification of natural environments and 
weaknesses provide a better definition of guidelines and actions to be executed on 
the physical-territorial space. The objective of this study was to map the 
environmental fragility of São Lourenço do Sul - RS, applying techniques of 
Geographic Information Systems (GIS), which enable the evaluation of 
environmental potentialities in an integrated way, compatibilizing its natural 
characteristics with its restrictions. Therefore, were used software’s based on 
Geographic Information Systems in the elaboration of cartographic documents that 
characterized the study area and mapped the fragility index. In the preparation of 
environmental fragility index maps was applied IFA (Environmental Fragility Index) 
model, which used as criteria: the sloping of the terrain, soil type, lithology, climate, 
riparian forests, human occupation, vegetation cover and land use. The fragility index 
prevailing in the municipality were: Very High, High and Medium, encompassing 
30.3%, 67.1% and 2.6% respectively of the municipal areas. The main issues related 
to the Very High fragility index refer to basic sanitation in urban areas and the 
precariousness of conservation and preservation of riparian forests of the extensive 
river network in the municipality. 

Key words: environmental fragility index, geographic information system, flood. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os desastres naturais podem ser provocados por diversos fenômenos, tais 

como inundações, escorregamentos, erosão, terremotos, tornados, furacões, 

tempestades, estiagem, entre outros. O Brasil é um país com extenso território e 

paisagem diversificada e se transforma em um cenário que pode ser impactado das 

mais diversas formas pelas mudanças climáticas, seja com o aumento de eventos 

extremos, com a alteração de paisagens naturais ou com prejuízos para a 

agricultura (DESASTRES, 2016). De acordo com Tominaga et al. (2009), diversos 

estudos indicam que a variabilidade climática atual, com tendência para o 

aquecimento global, está associada a um aumento de extremos climáticos. Nesta 

situação, os eventos de temporais, chuvas intensas, tornados ou estiagens severas, 

podem tornar-se mais frequentes, aumentando a possibilidade de incidência de 

desastres naturais. 

No Brasil, ocorreram diversos eventos extremos nos últimos anos, entre eles 

o furacão Catarina em 2004 que provocou enchentes e deslizamentos e causou 

diversas mortes, assim como perdas econômicas significativas para a região Sul. Em 

2013, alguns estados da região nordeste tiveram o pior período de estiagem dos 

últimos 50 anos, sendo que 75% dos municípios nordestinos decretaram situação de 

emergência. Em dezembro de 2014, o país registrou ao menos sete mortes 

causadas pela forte onda de calor que atingiu grande parte do território, a 

temperatura alcançou 45°C em algumas cidades (OPAS, 2015). 

A região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul (RS), é uma das 

regiões mais impactadas por eventos meteorológicos extremos, como tempestades, 

chuvas intensas e secas. Entre os últimos grandes eventos estão as fortes chuvas 

que atingiram o Município de São Lourenço do Sul em março de 2011 que deixou 

50% da cidade alagada (CEPED/RS, 2015). A capital do Estado, Porto Alegre teve a 

segunda maior enchente do Guaíba em 2015, quando as 14 comportas que 

protegem o centro do município foram fechadas para evitar alagamento. No mesmo 

ano enchentes atingiram os municípios banhados pelo rio Uruguai mais de uma vez 

(DEFESA CIVIL, 2016). 

Segundo o Relatório do Plano Ar Clima Energia do Rio Grande do Sul 

(PACE/RS, 2011) os cenários climáticos indicam que o regime de chuvas deve ser 
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significativamente modificado. Um aumento das precipitações foi observado pelo 

Grupo Intergovernamental de Estudos sobre Mudanças Climáticas (GIEC) no Sul do 

Brasil nos últimos cinquenta anos. As previsões indicam um aumento da 

pluviometria entre 5 e 10% até 2050. Em relação às temperaturas o aumento para o 

Estado do RS será menor do que no resto do país, projeta-se um aumento das 

temperaturas de 1 a 4°C. As mudanças climáticas podem provocar períodos mais 

marcados de inundação e seca. Portanto, podem ser esperadas restrições mais 

frequentes de abastecimento e de uso de água e alterações da qualidade das águas 

também podem se tornar mais frequentes.  

É de fundamental importância o entendimento das mudanças climáticas no 

meio para que seja possível planejar e gerir as transformações que estas alterações 

provocam no ambiente. De acordo com Sausen e Narvaes (2013), a maioria dos 

órgãos e instituições envolvidas com desastres naturais, tem observado que o dano 

causado pelos eventos extremos muitas vezes poderia ser prevenido, reduzido ou 

minimizado, se a população em geral, os tomadores de decisão, os formadores de 

políticas e de opinião, bem como os educadores tivessem a correta noção do que 

são estes eventos e das suas causas. 

Assim, estudos relativos à fragilidade dos ambientes são de extrema 

relevância ao planejamento ambiental visto que a identificação dos ambientes 

naturais e suas fragilidades proporcionam uma melhor definição das diretrizes e 

ações a serem implementadas no espaço físico-territorial, servindo de base para o 

zoneamento e fornecendo subsídios à gestão do território (SPÖRL e ROSS, 2004). 

Para Souza et al. (2011), as observações e ponderações realizadas pelos 

mapeamentos de fragilidade ambiental colaboram sensivelmente no planejamento 

ambiental e na tomada de decisão sobre a viabilidade ambiental de atividades de 

cunho antrópico. 

Atualmente, é possível realizar diagnósticos dos problemas urbanos que 

analisam o meio e suas interações, fornecendo uma visão mais ampla do território 

valendo-se dos avanços técnico-científicos das últimas décadas. Dentre estes se 

destaca o emprego da cartografia digital e dos sistemas de informação geográficas 

(SIG), que são técnicas eficientes, de custos relativamente baixos que agilizam a 

elaboração de planejamentos, auxiliando os gestores públicos a propor soluções 

para os seus problemas (ARAUJO, 2012). 
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Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é estudar a fragilidade 

ambiental do Município de São Lourenço do Sul - RS, aplicando técnicas de 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), tendo como produto final o mapeamento 

dos índices de fragilidade ambiental que permitirão a avaliação das potencialidades 

do meio ambiente de forma integrada, compatibilizando suas características naturais 

com suas restrições. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Mapear os índices de fragilidade ambiental do município de São Lourenço do 

Sul - RS, aplicando técnicas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

- Gerar mapas de índice de fragilidade ambiental do Município de São 

Lourenço do Sul. 

- Validar os resultados da modelagem da fragilidade do município com visitas 

in loco as áreas que apresentaram índices de fragilidade ambiental Muito Alto e Alto. 

- Correlacionar os resultados obtidos na modelagem com a área atingida pelo 

evento extremo de chuvas, ocorrido em março de 2011 no município, delimitada pelo 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM). 

- Discutir a relação entre os índices de fragilidade e áreas de risco para o 

planejamento e gestão ambiental do Município de São Lourenço do Sul. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Fragilidade Ambiental versus Vulnerabilidade Ambiental 

Nas definições do termo fragilidade encontradas na literatura científica 

internacional, verifica-se um consenso em que a fragilidade de um ambiente se 

traduz pela desestabilização de um equilíbrio dinâmico preexistente (GIMENES e 

FILHO, 2013). Como por exemplo, nas pesquisas realizadas por Ratcliffe (1971 

apud GIMENES e FILHO, 2013), que descrevem a fragilidade como uma medida da 

sensibilidade intrínseca de um ecossistema às pressões ambientais (especialmente 

mudanças de gestão), combinada com a exposição à ameaça que poderia perturbar 

o equilíbrio existente. Smith e Theberge (1986) definem fragilidade como o oposto à 

estabilidade, sendo estabilidade a velocidade com que um sistema retorna ao 

equilíbrio após uma perturbação. Os autores ainda destacam que a fragilidade pode 

ser natural ou induzida pelo ser humano; e ainda que, a fragilidade natural pode ser 

devida a fatores internos ou externos. 

Na literatura nacional é possível encontrar trabalhos utilizando os termos 

Vulnerabilidade e Fragilidade de forma indistinta, como se fossem sinônimos, 

entretanto, há uma distinção entre os termos (SOUZA et al., 2011). De acordo com 

Souza et al. (2011) o termo fragilidade ambiental está relacionada ao grau de 

sensibilidade de uma variável (solo, clima, geomorfologia, entre outros) a qualquer 

tipo de dano. Enquanto que o termo vulnerabilidade está relacionado ao grau de 

sensibilidade para perda do solo. Os estudos base de modelagem da fragilidade e a 

vulnerabilidade ambiental, no Brasil, foram desenvolvidos por Ross (1994) e Crepani 

et al. (1996 apud SPÖRL e ROSS, 2004).  

Os estudos realizados por Ross (1994) recomendaram dois conceitos a 

fragilidade potencial e a fragilidade emergente. O primeiro relaciona os fatores 

naturais da paisagem como a geomorfologia, tipos de solo, declividade, geologia 

entre outros; e o segundo relaciona a fragilidade potencial com a cobertura do solo e 

as intervenções antrópicas.  

Para Spörl e Ross (2004) o termo fragilidade ambiental está ligado à 

susceptibilidade do sistema de sofrer intervenções ou de ser alterado. Quando é 

quebrado o estado de equilíbrio dinâmico o sistema pode entrar em colapso, 
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passando para uma situação de risco. A desestabilização do sistema pode ter como 

indutores tanto processos naturais, quanto ações antrópicas. Segundo os autores, 

os sistemas ambientais, face às intervenções antrópicas, apresentam maior ou 

menor fragilidade e qualquer alteração nos diferentes componentes da natureza 

(relevo, solo, vegetação, clima e recursos hídricos) acarreta o comprometimento da 

funcionalidade do sistema, quebrando o seu estado de equilíbrio dinâmico. 

O conceito de vulnerabilidade, na literatura nacional, é apresentado por 

Crepani et al. (2001) ao desenvolver metodologias para o Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE). Este está relacionado à obtenção da Carta de Vulnerabilidade à 

perda do solo, ou seja, a utilização do termo vulnerabilidade está atrelada a uma 

análise de perda do solo. 

Estudos que envolvem o conceito de vulnerabilidade ambiental e/ou 

socioambiental são vastos na literatura, uma vez que este abrange diferentes áreas 

do conhecimento, como por exemplo: a geografia, geologia, ciências sociais e 

ambientais, entre outras (ALVES, 2006; FIGUEIRÊDO et al., 2010). 

Para Figueirêdo et al. (2010) o significado de vulnerabilidade não é consenso 

em estudos sobre o tema, dificultando a comparação dos resultados de trabalhos 

semelhantes. Os autores observam que o conceito de vulnerabilidade se refere a 

determinadas questões, problemas ou impactos ambientais (mudança climática, 

erosão etc.). Além disso, esse conceito está atrelado a outros, como exposição a 

pressões, impacto ambiental (real ou potencial), sensibilidade do sistema ecológico, 

capacidade adaptativa da sociedade, resiliência e susceptibilidade à ocorrência de 

efeitos negativos (envolve exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa). 

De acordo com Adger (2006), as definições de vulnerabilidade, usualmente, 

atrelam esse conceito a um ou mais dos seguintes fatores: exposição, sensibilidade 

e capacidade adaptativa ou de resposta do sistema socioecológico. O estudo desses 

fatores permite a avaliação da maior ou menor vulnerabilidade de um sistema a 

determinadas questões ambientais. A exposição significa o grau, duração ou 

extensão em que o sistema está em contato com perturbações. A sensibilidade está 

relacionada à extensão ou ao grau em que um sistema pode absorver as pressões 

sem sofrer alterações no longo prazo. A capacidade adaptativa é a habilidade do 

sistema de se ajustar a um dano ocorrido, fazer uso de recursos ou oportunidades 

ou responder a mudanças ambientais que venham a ocorrer. Nesse contexto, um 
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sistema é mais vulnerável quanto maiores às pressões, maior a sensibilidade do 

meio e menor sua capacidade adaptativa. 

Villa e McLeod (2002) apontam três passos necessários à construção de um 

método de avaliação da vulnerabilidade ambiental: definição do conceito de 

vulnerabilidade, escolha do sistema a ser avaliado e escolha e organização dos 

indicadores ambientais. A necessidade de definir o conceito de vulnerabilidade 

advém da existência de diversos estudos sobre o tema, com diferentes abordagens 

de análise. O estudo da vulnerabilidade também requer a delimitação do sistema 

ambiental em estudo, assim como a identificação dos seus elementos constituintes. 

A escolha dos indicadores deve estar atrelada ao conceito de vulnerabilidade 

adotado e ao objetivo da análise.  

Já o WGII AR5 (Working Group II Assessment Reports 5) define 

vulnerabilidade como propensão ou pré-disposição a ser adversamente afetado e 

engloba uma variedade de conceitos e elementos, incluindo sensibilidade ou 

susceptibilidade a danos e falta de capacidade para lidar e se adaptar (PACHAURI e 

MEYER, 2015). Conforme o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 

(IPCC, 2007) a vulnerabilidade de um território em relação às mudanças climáticas 

depende de seu grau de exposição aos impactos dessas mudanças, dos fatores 

intrínsecos do território que o tornam mais sensível a esses impactos e da 

capacidade deste de enfrentar os efeitos negativos das variações do clima e sua 

capacidade de aproveitar as oportunidades associadas a elas. 

Neste trabalho utilizaremos a definição considerada por Leandro (2013), onde 

fragilidade ambiental é a susceptibilidade do sistema de sofrer interferências, 

integrando suas características intrínsecas (tipo de solo, declividade, litologia) 

associadas às características extrínsecas, como por exemplo, ações antrópicas e 

uso do solo. 

 

2.2 Mapeamento ambiental 

Segundo Meyer (1991), o mapeamento ambiental configura-se como uma 

importante estratégia didática para a compreensão do grau de interferência humana 

em determinado ambiente e, por conseguinte, as conseqüências que essa 

interferência acarreta aos seres vivos desse ambiente. Através de estudos feitos a 

partir de mapeamentos ambientais, é possível caracterizar e entender a organização 
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de um determinado espaço, como base para o estabelecimento de fundamentos 

para ações e estudos futuros. Em seu trabalho sobre Educação Ambiental a autora 

indica que através do mapeamento ambiental, é possível identificar problemas 

ambientais, bem como suas origens e consequências, através da leitura e releitura 

de ambientes construídos sócio-historicamente. 

Na opinião de Kawakubo et al. (2005), o mapeamento da fragilidade 

ambiental permite avaliar as potencialidades do meio ambiente de forma integrada, 

compatibilizando suas características naturais com suas restrições. O mesmo autor 

considera que esse mapeamento constitui uma das principais ferramentas utilizadas 

pelos órgãos públicos na elaboração do planejamento territorial ambiental.  

Os mapeamentos de fragilidade ambiental possibilitam a indicação de áreas 

nas quais os graus de fragilidade são mais baixos, com maiores opções de uso e 

ocupação; e aquelas de graus de fragilidade mais altos, áreas mais vulneráveis, nas 

quais as opções de uso são mais reduzidas (SANTOS et al., 2010; SPÖRL e ROSS, 

2004). 

Outra vertente fundamental do mapeamento ambiental é o mapeamento de 

riscos. Estes mapeamentos subsidiam ações articuladas pela Defesa Civil na 

identificação e gerenciamento das situações de riscos associados principalmente a 

escorregamentos, inundação e erosão, com vistas à minimização e à prevenção de 

acidentes e danos aos cidadãos moradores dessas áreas críticas (TOMINAGA et al., 

2009). No gerenciamento de desastres naturais a etapa de prevenção consiste nas 

ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres, por meio da 

identificação, do mapeamento e do monitoramento de riscos, ameaças e 

vulnerabilidades locais, incluindo a capacitação da sociedade em atividades de 

defesa civil, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional 

(UFSC, 2014). 

Atualmente devido à intensificação dos problemas ambientais e a sua 

repercussão sobre a qualidade de vida humana muitas metodologias vêm sendo 

desenvolvidas e avaliadas para determinação de riscos ambientais. Essas 

metodologias buscam, através de representações por modelos matemáticos, 

aritméticos e lógicos, simular os processos do mundo real aumentando os 

conhecimentos sobre as áreas (LEANDRO, 2013). 
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2.3 Geoprocessamento na Gestão e Planejamento ambiental  

Em Zacharias e Freitas (2008 apud ARAUJO, 2012) vamos encontrar os 

seguintes esclarecimentos: planejamento significa propor metas; gerenciamento 

expressa controlar e monitorar; gestão quer dizer instituir medidas, as quais podem 

ser administrativas, jurídicas, socioeconômicas ou ambientais. E o zoneamento 

significa ordenar zonas, ou seja, hierarquizar ou identificar as áreas homogêneas da 

paisagem para o delineamento das potencialidades e restrições de seu território. 

Uma das principais ferramentas de gestão e planejamento ambiental é o 

zoneamento ecológico-econômico (ZEE), que é um dos instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA) regulamentado pelo decreto nº 4.297/2002 

(BRASIL, 2002). O ZEE tem como objetivo viabilizar o desenvolvimento sustentável 

a partir da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção 

ambiental. Para tanto, parte do diagnóstico dos meios físico, socioeconômico e 

jurídico-institucional e do estabelecimento de cenários exploratórios para a 

proposição de diretrizes legais e programáticas para cada unidade territorial 

identificada, estabelecendo, inclusive, ações voltadas à mitigação ou correção de 

impactos ambientais danosos porventura ocorridos. Como descrito nos artigos do 

decreto nº 4.297/2002 (BRASIL, 2016): 
Art. 2º O ZEE, instrumento de organização do território a ser 

obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades 

públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental 

destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do 

solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 

sustentável e a melhoria das condições de vida da população. 

Art. 3º O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as 

decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, 

projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos 

naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços 

ambientais dos ecossistemas. 

Parágrafo único. O ZEE, na distribuição espacial das atividades 

econômicas, levará em conta a importância ecológica, as limitações e as 

fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e 

alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, 

inclusive a relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes 

gerais (BRASIL, 2002). 
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Além do ZEE outros instrumentos legais ajudam nas ações de planejamento, 

como os Planos Diretores Municipais, as Áreas de Proteção Permanentes (APP), a 

legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), entre outros. 

O planejamento ambiental é uma ferramenta administrativa que permite 

perceber a realidade e entender os processos relacionados, é constituído por 

procedimentos organizados com função de escolher as melhores alternativas para 

atingir determinados fins (SETTI et al., 2001). E para isso, segundo Vettorazzi 

(2006), são necessários estudos integrados que selecionem e sistematizem 

informações sobre a área ou local onde ele será aplicado e identifique o estado do 

ambiente, a pressão exercida sobre ele e a resposta dada pela sociedade para a 

sua melhoria.  

É importante considerar que o processo de planejamento deve ser cíclico, 

prático e contínuo nas decisões selecionadas. É necessário que haja uma constante 

realimentação de situações, propostas, resultados e soluções. Desta forma é 

conferido a ele dinamismo, fundamentado na multidisciplinaridade e interatividade, 

num processo ininterrupto de tomada de decisões (LEANDRO, 2013). 

Geoprocessamento é um termo amplo, que engloba diversas tecnologias de 

tratamento e manipulação de dados geográficos, através de programas 

computacionais. Enquanto os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são 

sistemas computacionais, usados para o entendimento dos fatos e fenômenos que 

ocorrem no espaço geográfico. A sua capacidade de reunir uma grande quantidade 

de dados convencionais de expressão espacial, estruturando-os e integrando-os 

adequadamente, torna-os ferramentas essenciais para a manipulação das 

informações geográficas. Os SIGs permitem a realização de análises espaciais 

complexas através da rápida formação e alternação de cenários que propiciam a 

planejadores e administradores, subsídios para a tomada de decisões. A opção por 

esta tecnologia, busca melhorar a eficiência operacional e permitir uma boa 

administração das informações estratégicas, tanto para minimizar os custos 

operacionais como para agilizar o processo decisório (LEANDRO, 2015). 

As principais características de um SIG são: capacidade de armazenamento 

de dados espaciais e inventariais em uma única base, possibilidade de manipulação 

dos dados (inclusão, alteração e exclusão), operações de consulta, onde o resultado 

pode ser visualizado através de mapas, representação dos dados espaciais 
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armazenados conforme o seu tipo (pontos, linhas ou polígonos) e a interface gráfica 

que possibilita a interação homem-máquina (POTTIER, 2015). 

O surgimento do SIG proporcionou a oportunidade de execução de processos 

de tomada de decisão, na área ambiental, de forma mais explicitamente racional. Na 

tomada de decisão apoiada no SIG, pode-se distinguir entre decisões políticas e 

decisões sobre alocação de recursos. A última envolve decisões que afetam 

diretamente a utilização de recursos naturais enquanto a primeira somente pretende 

influenciar o comportamento decisório de terceiros que, por sua vez, irão fazer o 

comprometimento dos recursos. No contexto de decisões políticas, o SIG é mais 

comumente utilizado para informar o tomador de decisão. Entretanto, ele também 

tem potencial como um instrumento de modelagem de processos, com o qual os 

efeitos espaciais do comportamento previsto da decisão podem ser simulados 

(EASTMAN, 2001; VETTORAZZI, 2006). 

A cartografia digital é o produto de um geoprocessamento; e tem um papel 

fundamental porque é através do mapa que os resultados da coleta e do tratamento 

dos dados são apresentados em sua forma visual. As operações mais comuns nesta 

técnica são: adição, subtração e fusão, são realizadas através dos mapas ou dos 

dados. Grande parte da informação coletada pelos técnicos encontra-se na forma de 

mapas, tanto no formato de papel quanto no formato digital (ARAUJO, 2012). 

Os SIG estão sendo utilizados com maior frequência no mapeamento e 

análise de ameaças e vulnerabilidades, assim como para a aplicação de medidas 

encaminhadas à gestão do risco de desastres. Para Kawakubo et al. (2005), o mapa 

de fragilidade ambiental constitui-se numa das principais ferramentas utilizadas 

pelos órgãos públicos na elaboração do planejamento territorial ambiental. Conforme 

Figueirêdo et al. (2010) a análise de vulnerabilidade ambiental permite avaliar a 

fragilidade de sistemas ambientais frente a determinadas pressões. Essa informação 

é útil no planejamento ambiental, possibilitando identificar regiões onde a 

degradação ambiental resultante de uma dada ação tem potencial de causar maior 

impacto e desenvolver programas ou políticas visando à redução das fontes de 

pressão. 

Em função da recorrência de desastres foi sancionada a Lei nº 12.608/12 que 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), o Conselho 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC) e a Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil (PNPDEC) que abrange as ações de prevenção, mitigação, 
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preparação, resposta e recuperação, voltada à proteção e defesa civil. O Plano 

Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais está dividida em 

quatro eixos temáticos: prevenção, mapeamento, monitoramento e alerta, e resposta 

a desastres (BRASIL, 2012).  

Outro instrumento para a implementação da redução de riscos de desastres 

que adotaram os Estados Membros das Nações Unidas é o Marco de Ação de 

Hyogo (MAH). Seu objetivo geral é aumentar a resiliência das nações e das 

comunidades frente aos desastres. O MAH apresenta cinco áreas prioritárias para a 

tomada de decisões: fazer com que a redução dos riscos de desastres seja uma 

prioridade; desenvolver uma maior compreensão e conscientização; reduzir os 

fatores fundamentais do risco; estar preparado e pronto para atuar. Além disso, os 

países e as comunidades devem conhecer o risco que estão enfrentando e tomar 

medidas com base nesse conhecimento. Esta compreensão do risco precisa de 

investimentos nas capacidades científicas, técnicas e institucionais para observar, 

registrar, investigar, analisar, prever, modelar e elaborar mapas de ameaças 

naturais. Também é necessário desenvolver e disseminar ferramentas. Nesse 

sentido, a informação estatística em torno dos desastres, os mapas de riscos e os 

indicadores de vulnerabilidade e de risco são essenciais. Dentro deste contexto, 

ainda é possível utilizar este conhecimento no desenvolvimento de efetivos sistemas 

de alerta prévio (UNISDR, 2015). 

Assim, ressalta-se que a maior parte dos desastres decorrentes de 

fenômenos naturais pode ser reduzida, minimizada ou até mesmo evitada, se forem 

adotadas medidas de prevenção e de disciplinamento do uso e ocupação do solo. 

Os mapas de suscetibilidade, de perigo e de risco são os instrumentos técnicos que 

fornecem subsídios a estas ações (TOMINAGA et al., 2009). 

Acrescenta-se também que a maior parte das ações na área ambiental 

depende, atualmente, da colaboração entre diferentes órgãos estaduais e entre as 

três esferas de governo. O tema é transversal, e as políticas públicas devem ser 

abrangentes, possibilitando o reconhecimento da sua importância na melhoria da 

qualidade de vida da população. Informações sobre mudanças climáticas e eventos 

extremos serão cada vez mais importantes para a gestão eficiente dos recursos 

hídricos, assegurando o desenvolvimento das atividades sociais e econômicas no 

meio rural e no meio urbano (MAGALHÃES JR. et al., 2014). 

 



25 

 

2.4 Inundações, Alagamentos e problemas associados  

Dentre os tipos de fenomenos naturais considerados como deflagradores de 

desastres, as inundações causaram a maior proporção de perdas materiais e 

humanas, em âmbito global, no período de 1900 a 2015, segundo o Banco 
Internacional de Dados de Desastres (International Disaster Database, EM-DAT) do 

Centro para a Pesquisa sobre Epidemiologia de Desastes (Center for Research on 

the Epidemiology of Disasters, CRED). Nesse banco de dados consta que as 

inundações reportadas nesse mesmo período pelo Brasil (130) representaram 

perdas de mais de 9 bilhões de dólares para o país, mais de 20 milhões de pessoas 

afetadas e 7.737 óbitos (EM-DAT, 2016).  

De acordo com Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (UFSC, 2013) e o 

Anuário Brasileiro de Desastres Naturais (BRASIL, 2014) que apresentam o 

resultado de pesquisas recentes sobre a distribuição e comportamento dos desastes 

no Brasil, as regiões Sul e Sudeste foram as mais afetadas por inundações no 

período de 1991 a 2012. 

Em 2012 a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) passou a 

adotar a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), que foi elaborada a partir 

da classificação utilizada pelo EM-DAT e a Organização Mundial de Saúde (ONU). 

Esta classificação foi adotada pela necessidade de adequar a classificação brasileira 

aos padrões estabelecidos internacionalmente e contribuir efetivamente para a 

alimentação do EM-DAT. Nesta classificação inundações, enxurradas e 

alagamentos são tidos como desastres naturais hidrológicos (BRASIL, 2014): 
Inundação: Submersão de áreas fora dos limites normais de um curso de 

água em zonas que normalmente não se encontram submersas. O 

transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por 

chuvas prolongadas em áreas de planície. 

Enxurrada: Escoamento superficial de alta velocidade e energia, provocado 

por chuvas intensas e concentradas, normalmente em pequenas bacias de 

relevo acidentado. Caracterizada pela elevação súbita das vazões de 

determinada drenagem e transbordamento brusco da calha fluvial. 

Apresenta grande poder destrutivo. 

Alagamento: Extrapolação da capacidade de escoamento de sistemas de 

drenagem urbana e consequente acúmulo de água em ruas, calçadas ou 

outras infraestruturas urbanas, em decorrência de precipitações intensas. 
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A magnitude e frequência das inundações ocorrem em função da intensidade 

e distribuição da precipitação, da taxa de infiltração de água no solo, do grau de 

saturação do solo e das características morfométricas e morfológicas da bacia de 

drenagem (TOMINAGA et al., 2009).  

Em condições naturais, as planícies e fundos de vales estreitos apresentam 

lento escoamento superficial das águas das chuvas, e nas áreas urbanas estes 

fenômenos têm sido intensificados por alterações antrópicas, como a 

impermeabilização do solo, retificação e assoreamento de cursos d’água. Este 

modelo de urbanização, com a ocupação das planícies de inundação e 

impermeabilizações ao longo das vertentes, o uso do espaço afronta a natureza, e, 

mesmo em cidades de topografia relativamente plana, no qual, teoricamente, a 

infiltração seria favorecida, os resultados são catastróficos (TAVARES e SILVA, 

2008). 

Cita-se ainda como condicionantes antrópicas: uso e ocupação irregular nas 

planícies e margens de cursos d’água e a disposição irregular de lixo nas 

proximidades dos cursos d’água. Aliados a alta densidade populacional das 

planícies, um único evento pode causar danos extensos em relação ao número de 

pessoas afetadas (TOMINAGA et al., 2009). 

Os principais impactos sobre a população ocorrem devido a falta de: (a) 

conhecimento sobre a ocorrência dos níveis de inundações e; (b) planejamento da 

ocupação do espaço, considerando os riscos de ocorrência das inundações. No 

passado grande parte da ocupação do espaço urbano em áreas de risco ocorreu 

devido a falta de avaliação dos espaços de risco. Isto ocorreu principalmente devido 

a períodos longos de vazões de cheias baixas que deu segurança a parte da 

população em ocupar as áreas de inundação (TUCCI, 2002). 

O fluxograma da figura 1 propõe uma sequência de ações a ser executada 

nas diversas etapas da inundação, com a implementação de medidas para a 

redução de perdas. As ações voltadas à gestão dos problemas geoambientais 

requerem intenso planejamento territorial, organização institucional e participação da 

comunidade. Essas ações devem contemplar metas que respondam à diversas 

situações: antes, durante e depois dos eventos de inundações (TOMINAGA et al., 

2009).  

Entre as ações de planejamento territorial estão as medidas de controle não-

estruturais e estruturais. As medidas de controle não-estruturais envolvem a 
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convivência da população com o rio através do alerta e do zoneamento das áreas de 

inundação e as medidas estruturais envolvem a modificação do rio construção de 

obras de proteção como diques, barragens, canalizações, tubulações e galerias, 

entre outras. Os custos do primeiro tipo geralmente são muito menores que os das 

medidas estruturais (TUCCI, 2002).  

Tucci (2004) destaca que as intervenções estruturais tradicionalmente 

adotadas no país para tentar combater as cheias urbanas, ao invés de prevenir, 

acarretam o seu agravamento, senão localmente, pelo menos em termos de bacia 

hidrográfica. Menciona que por parte dos governos locais, ainda persiste a ausência 

de um maior preparo para situações de emergência, com um sistema de defesa civil 

preparado para atender às calamidades, ou seja, predominam ações de remediação, 

em detrimento do que seria mais adequado: as ações sistemáticas de prevenção e 

de combate às causas das cheias e desastres provocados pelas chuvas no meio 

urbano. 

 

 
Figura 1. Sequência lógica na execução de medidas para a redução de perdas. 

Fonte: TOMINAGA et al., 2009. 

 

Christofidis (2001) comenta sobre a necessidade de uma radical mudança 

nesta abordagem, de maneira que haja predomínio da prevenção sobre a 
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remediação e dos instrumentos não-estruturais (planos, incentivos, zoneamentos, 

normas, códigos e legislações) sobre os estruturais. A adoção de medidas não 

estruturais para inundações induz à recarga do subsolo e contribui para combater 

outro problema associado, que são as secas, pois permite a regularização dos 

corpos d’água que passam a ter maior vazão de base nos períodos de estiagem. 

Conforme já mensionado, a região sul do Brasil é impactada pela ocorrência 

de numerosos eventos de inundações, como por exemplo o evento que ocorreu no 

município de São Lourenço do Sul – RS em março de 2011, que é o alvo deste 

trabalho.  

Conforme o Centro Universitário Estudos e Pesquisas sobre Desastres do RS 

(CEPED/RS) por meio da consulta realizada nos arquivos disponibilizados pela 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São Lourenço do Sul (COMDEC), 

constatou-se que o município sofreu uma série de eventos de desastres, tais como 

enxurradas, inundações, alagamentos, precipitações de granizo e vendavais, desde 

o ano de 1932 (CEPED/RS, 2015). Do total foram 14 registros entre inundações, 

enxurradas e alagamentos, como apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Registro de ocorrência de inundações, enxurradas e alagamentos em São 

Lourenço do Sul. 
Ano  Ocorrência  Observações 

1932  Inundação 
 

1937  Inundação 
 

1941  Inundação 
 

1954  Inundação 50 famílias desabrigadas.  

1977 Inundação 300 pessoas desabrigadas.  

1984 Inundação 
 

1987 Inundação 800 pessoas desabrigadas. 

1995 Inundação Decretado Situação de emergência ou Estado de Calamidade Pública 

17/04/1998 Inundação 
 

16/05/1998 Inundação 
 

11/06/1998 Inundação 
 

29/01/2009 Inundação 
Danos em várias vias e pontes. 900 pessoas atingidas.  

13.210 pessoas atingidas.  

10/03/2011 Enxurrada 
20.000 pessoas atingidas. 7 mortes. Decretado Situação de 

emergência ou Estado de Calamidade Pública 

23/10/2013 Alagamento 
 

Fonte: CEPED/RS, 2015. 
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Em 2011, de acordo com Sausen et al. (2012) o município de São Lourenço 

do Sul foi atingido por chuvas concentradas entre a noite de 09 de março e a 

madrugada do dia 10 que acabaram provocando um episódio de enxurrada, 

inundando aproximadamente 50% da área urbana, que ficou coberta por água entre 

2,5 a 3 metros de altura. Cerca de 20 mil pessoas foram afetadas pela inundação. 

Várias casas foram totalmente inundadas principalmente aquelas localizadas mais 

próximas ao arroio São Lourenço, onde a água atingiu a borda das edificações, 

obrigando os moradores a saírem de suas casas as pressas uma vez que a água 

subia rapidamente. Grande parte da população teve seus pertences totalmente 

danificados e inutilizados, várias residências necessitaram de limpeza pesada para 

poder serem habitadas novamente, outras foram destruídas, além de estradas e 

pontes (24) danificadas. Duas pontes da BR-116 ficaram submersas durante a 

madrugada, nos km 471 e 468, entre os municípios de São Lourenço do Sul e 

Turuçu.  

O principal ponto turístico do Município, a orla da praia da Barrinha, que 

possui águas bem calmas e rasas, foi devastado pela água proveniente do 

transbordamento do arroio São Lourenço, apesar de ficar localizada praticamente no 

lado oposto da cidade onde se localiza o arroio. A água chegou até esta praia devido 

a topografia do terreno associada ao traçado das ruas da cidade, em forma de 

tabuleiro de xadrez, que acabou facilitando seu escoamento. As fortes correntezas 

criaram crateras à beira da praia e destruíram toda a infraestrutura ali existente. O 

número de mortes em decorrência da forte chuva que atingiu São Lourenço do Sul 

chegou a oito. De acordo com relato de moradores em menos de três horas a cidade 

estava totalmente inundada e as águas só começaram a baixar na tarde do dia 10 

de março. Os moradores também relataram que não esperavam que o arroio 

pudesse causar uma inundação destas proporções, uma vez que já haviam ocorrido 

outras inundações que praticamente ficavam restritas as zonas ribeirinhas. Todas as 

outras inundações vinham da laguna dos Patos em direção ao canal do arroio, uma 

vez que eram provocadas pelo aumento do nível das águas da laguna em função do 

represamento delas, pelo vento Sul, que sopra do oceano para o continente, 

dificultando a saída da água para o oceano, no canal de Rio Grande (SAUSEN et al., 

2012). 
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2.5 Saneamento Básico e Educação Ambiental 

A incidência de eventos de inundações, enxurradas ou alagamentos podem 

causar a desestruturação dos sistemas de saneamento básico. Segundo a Lei 

11.445/2007 (Lei Nacional da Política do Saneamento Básico), este é definido como 

sendo o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007). 

De acordo com esta lei define-se que a drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas como sendo o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, com tratamento e disposição 

final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (BRASIL, 2007).  

A carência de infra-estrutura de saneamento básico potencializa a magnitude 

dos desastres: as inundações propiciam um crescimento exponencial das doenças 

de veiculação hídrica; além disso, ocorrem afogamentos na correnteza dos rios e 

bueiros ocultos pelas enchentes (SANTOS, 2007). Entre as principais doenças de 

transmissão hídrica destacam-se cólera, febre tifóide, hepatite A, doenças diarreicas 

agudas de várias etiologias, e parasitas como Ameba, Giárdia, Cryptosporidium e 

Cyclospora. A Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda acrescenta 

afogamentos, desnutrição, esquistossomose, leptospirose, filariose, malária e 

dengue na lista estendida das principais enfermidades relacionadas à água, higiene 

e saneamento (WHO, 2014). 

Dentro deste contexto a educação ambiental é um instrumento muito 

importante. A população deve ter consciência de que a disposição inadequada de 

lixo e entulho causa problemas no sistema de drenagem e na vazão dos rios, 

causando alagamentos, enxurradas e inundações. O contato corporal, o consumo da 

água de inundação ou o consumo de alimentos que tiveram contato com a água, 

podem causar as doenças transmitidas por água contaminada (SANTOS, 2007). 

O esclarecimento da população por meio da educação ambiental é um 

caminho possível, pois proporciona o entendimento sobre o peso das atitudes 

individuais no meio ambiente, a relação entre o homem e os eventos críticos e a 

importância da conservação de características naturais, além de difundir práticas 

sustentáveis, novas tecnologias e oportunidades de negócios e serviços ambientais. 
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Porém é um processo lento, de longa duração e difícil avaliação, que dever ir 

acompanhado de motivação e envolvimento (MÜLLER, 2011).   
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3. METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo são apresentados os dados espacias e fontes utilizadas na 

determinação dos índices de fragilidade ambiental, assim como a metodologia 

empregada para tal. Na seção 3.1 define-se a fonte dos dados espaciais e o 

procedimento para o tratamento dos dados. Já na seção 3.2 a Área de Estudo é 

caracterizada, na seção 3.3 é apresentado o modelo do Índice de Fragilidade 

Ambiental (IFA) a ser utilizado e na seção 3.4 apresenta-se a metodologia de 

validação do modelo IFA. 

 

3.1 Fonte e tratamento dos dados 

Neste trabalho foram utilizados diferentes documentos cartográficos de 

diversas fontes. Esses são listados na tabela 2. 
 

Tabela 2. Dados cartográficos. 
Dados Escala Fonte/ Data Sistema de Referência 

Cobertura Vegetal 1:250.000 FEPAM/2005 SIRGAS2000 

Tipo de solo 1:250.000 FEPAM/2005 SIRGAS2000 

Uso do solo 1:100.000 IBGE/ 2010 SIRGAS2000 

Climatológicos 1:500.000 IBGE/ 2002 WGS-84 

Geológicos 1:1.000.000 IBGE/ 2004 SAD69 

Hidrográficos 1:100.000 IBGE/ 2010 SIRGAS2000 

Altimétricos 1:250.000 FEPAM/2005 SIRGAS2000 

Fonte: Autora. 

 
A partir dos dados espaciais da tabela 2 foram gerados os documentos 

cartográficos da declividade do terreno, solo, litologia, clima, hidrografia, cobertura 

vegetal e o uso do solo.  

Estes documentos cartográficos foram utilizados na modelagem do Índice de 

Fragilidade Ambiental (IFA), que gerou os mapas de índice fragilidade ambiental do 

Município de São Lourenço do Sul. 

Todos os dados, indiferente do sistema de referência inicial, foram alocados 

no banco de dados em um sistema de referência único, Datum SIRGAS2000 

(Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas – 2000), projetados em UTM 

(Universal Transversa de Mercator) no fuso 22. 
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Os softwares utilizados para o tratamento dos dados e modelagem foram: 

Quantum GIS versão 2.14.0-Essen, software livre com código aberto; e o ArcGis 

versão 10. 

 

3.2 Caracterização da Área de Estudo   

O Município de São Lourenço do Sul está localizado no Sudeste do estado do 

Rio Grande do Sul, na margem direita da Lagoa dos Patos, tendo como limites os 

municípios de Camaquã, Cristal, Canguçu, Turuçu e Pelotas (Figura 2 – Apêndice 

A). Situa-se a uma distância aproximada de 195 km da capital do estado, Porto 

Alegre, e 70 km do município de Pelotas. Os principais acessos viários para o 

município podem ser feitos pelas BR-116 e RS-265. Segundo dados do IBGE (2010) 

a área total do município é de 2036,125 km2, tem uma população de 43.111 

habitantes, sendo 56,22% urbana, que atua principalmente no comércio, indústria 

pesca artesanal profissional e prestação de serviços; e 43,78% rural atuando 

majoritariamente na agricultura familiar. 

 

 
Figura 2. Mapa da área de estudo – Município de São Lourenço do Sul/RS. 

Fonte: Autora. 
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As características geográficas estão estreitamente associadas à ocorrência 

de inundações relacionadas aos processos naturais, ocupação e transformação do 

ambiente. Estão, portanto, associadas às formas do relevo, tipo de solo, hidrografia 

e regime de precipitação, fenômenos aos quais se somam as especificidades das 

formas de uso e ocupação do solo (CEPED/RS, 2015). 

O Município de São Lourenço do Sul está localizado entre duas unidades 

geomorfológicas, representadas pelo Escudo Sul-Riograndense que é constituído 

por rochas cristalinas; e pela Planície Costeira constituída basicamente por 

sedimentos continentais provindos das regiões mais altas e sedimentos marinhos 

originados das regressões e transgressões marinhas. As cotas variam entre 0 a 

450 m, aproximadamente. A cidade se caracteriza pela presença de uma topografia 

ondulada a oeste da BR-116 o qual permite o escoamento superficial das águas, 

enquanto a leste, situa-se o relevo de planície, que favorece a acumulação das 

águas (CEPED/RS, 2015). A figura 3 apresenta o mapa de litologia do Município de 

São Lourenço do Sul (Apêndice B). 

 

 
Figura 3. Mapa da litologia do Município de São Lourenço do Sul. 

Fonte: Autora. 
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Sausen et al. (2012) em seu estudo observou duas áreas bem definidas no 

município de São Lourenço do Sul em termos de relevo:  

I) uma área com textura rugosa, sugerindo ser mais acidentada, com a 

presença de relevos ondulados, a existência de vertentes convexas e com 

declividade mais acentuada. Este tipo de relevo favorece o transporte de material 

bem como facilita o escoamento das águas das chuvas. Esta área corresponde à 

região dos Planaltos Residuais Canguçu - Caçapava do Sul e Planalto Rebaixado 

Marginal, ambos fazem parte da região geomorfológica Planalto Sul-Riograndense;  

II) outra área, com textura mais lisa, sugerindo a presença de relevos mais 

suaves e planos, correspondendo as Planícies Alúvio-Coluvionar e Lagunar, que 

fazem parte das regiões geomorfológicas Planície Continental e Planície Costeira 

Interna, respectivamente, estando dentro dos domínios morfoestruturais Depósitos 

Sedimentares.  

A figura 4 (Apêndice C) apresenta o mapa da declividade do Município de São 

Lourenço do Sul, classificada segundo Ross (1994). 

 

 
Figura 4. Mapa da declividade do Município de São Lourenço do Sul. 

Fonte: Autora. 
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No Rio Grande do Sul as bacias hidrográficas se agrupam em três regiões 

hidrográficas: Uruguai, Guaíba e Litoral. São Lourenço do Sul pertence à bacia 

hidrográfica do Litoral e à sub-bacia hidrográfica Camaquã. A nordeste o rio 

Camaquã faz a divisão municipal entre São Lourenço do Sul e Camaquã, 

estendendo-se por 75 km de território do município. A divisão de Turuçu e Pelotas é 

estabelecida pelo Arroio Turuçu. As bacias que atravessam a área urbana são as 

bacias do arroio São Lourenço (ao sul da cidade) e do arroio Carahá (ao norte). 

Estes arroios deságuam na Laguna dos Patos, cuja extensão no município forma um 

litoral de aproximadamente 69 km (HAMMES, 2010 apud CEPED/RS, 2015). A 

figura 2 mostra a extensa malha hidrográfia do Município de São Lourenço do Sul. 

O clima do município é subtropical pouco úmido com inverno frio e verão 

fresco, a temperatura média do mês mais frio oscila entre 11-14ºC e a temperatura 

mínima média deste mesmo mês gira em torno de 5-11⁰C. A temperatura média do 

mês mais quente varia entre 20-26⁰C e a temperatura máxima média deste mês é de 

26-29⁰C. Chove entre 1200-1500 mm anuais, distribuídos em 80-100 dias de chuva, 

nos meses mais secos as chuvas mensais variam entre 75-115 mm e nos mais 

chuvosos o volume aumenta para 115-155 mm conforme apresentado na figura 5 

(CLIMATEMPO, 2016; ROSSATO, 2011).  

 

 
Figura 5. Média mensal de precipitação, temperatura mínima e máxima, calculadas com base em 30 

anos de dados observados. 
Fonte: CLIMATEMPO, 2016. 
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Os tipos de cobertura vegetal e uso do solo no município estão diretamente 

relacionados aos padrões de relevo existentes. No setor de Planalto, há uma forte 

presença da agricultura familiar e da policultura da batata, feijão, milho e fumo, além 

da atividade leiteira. No setor de Planície, em função da aptidão do solo, persiste a 

rizicultura, plantio de soja e também a pecuária extensiva (LIMA, 2006). A figura 6 

(Apêndice D) apresenta o mapa dos tipos de solos predominantes no Município de 

São Lourenço do Sul. A figura 7 (Apêndice E) apresenta o mapa da cobertura 

vegetal e uso do solo do Município de São Lourenço do Sul. 

 

 
Figura 6. Mapa dos tipos de solo do Município de São Lourenço do Sul. 

Fonte: Autora. 
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Figura 7. Mapa da cobertura vegetal e uso do solo do Município de São Lourenço do Sul. 

Fonte: Autora. 

 

3.3 Modelo do Índice de Fragilidade Ambiental (IFA) 

Para a realização deste trabalho utilizou-se como base o estudo realizado por 

Leandro (2013). Portanto adotou-se os mesmos critérios para o desenvolvimento do 

modelo matemático: a declividade do terreno, solo, litologia, clima, ocupação 

humana, mata ciliar, cobertura vegetal e uso do solo, para descrever as variações 

ambientais da área de estudo. 

De acordo com Leandro (2013) a construção do modelo para a determinação 

do Índice de Fragilidade Ambiental (IFA), considera os aspectos envolvidos e a 

relevância significativa de cada uma dessas variáveis. A modelagem IFA utiliza 

critérios comuns as metodologias de Ross (1994), de Crepani et al. (2001) e de 

Spörl (2007). É estruturado da forma simples para ser facilmente manipulado, 

compreendido e poder ser reaplicado em qualquer área.  

Segundo o modelo IFA, cada critério foi classificado em cinco classes: Muito 

Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito Alta; exceto o critério mata ciliar que foi 

classificado em três classes: Baixo, Médio e Alto. A cada uma dessas classes 

associou-se um valor numérico entre 1 e 5. No estudo de Leandro (2013) os critérios 
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receberam uma ponderação com valores variando de 7 a 1 (Tabela 3). A opção por 

esses pesos se deu após uma série de testes com variações nos pesos e 

visualização dos mapas de fragilidade gerados, considerando capacidade do modelo 

em demarcar ou não de áreas conhecidas de risco ambiental no estudo realizado 

por Leandro (2013). 

 

Tabela 3. Ponderação dos critérios das variáveis utilizadas na modelagem IFA. 

 Critério Peso 

1 Declividade do Terreno 7 

2 Cobertura Vegetal e Uso do Solo 6 

3 Mata ciliar 6 

4 Ocupação Humana 5 

5 Tipo de Solo 1 

6 Litologia 1 

7 Clima 1 

Fonte: Leandro (2013). 

 

A equação 1 representa o modelo linear IFA, proposto por Leandro (2013): 

 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐼𝐼𝐺𝐺𝐼𝐼 = 7 ∗ 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2 + 6 ∗ 𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4 + 𝐶𝐶5 + 5 ∗ 𝐶𝐶6 + 6 ∗ 𝐶𝐶7 (1) 

 

Onde: 

GFIFA = grau de fragilidade  

C1 = grau de fragilidade relativo à declividade do terreno 

C2 = grau de fragilidade relativo ao tipo de solo 

C3 = grau de fragilidade relativo à cobertura vegetal e uso do solo 

C4 = grau de fragilidade relativo ao clima 

C5 = grau de fragilidade relativo à litologia 

C6 = grau de fragilidade relativo à ocupação humana 

C7 = grau de fragilidade relativo à existência de mata ciliar. 

 

O modelo IFA tem seu GFIFA com valores variando entre 0 e 123, para tal 

identificação desse intervalo submeteu-se a delimitação dos valores para as 

situações mais extremas, e simulou-se os índices de fragilidade dentro de cada 

critério. Esse intervalo foi subdividido em 5 classes: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e 
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Muito Alto, conforme a tabela 4. De acordo com Leandro (2013) a classe muito baixa 

foi delimitada baseando nas situações em que os parâmetros de modelagem fossem 

baixos e muito baixos para: declividade do terreno, ocupação humana, mata ciliar e 

uso do solo e também para situações em que houvesse ausência de algum 

parâmetro. Para a delimitação da classe muito alta verificou-se a situação em que o 

parâmetro com maior ponderação no modelo apresentasse classificação alto ou 

muito alto; e todos os outros parâmetros fossem classificados com índices de 

fragilidade parciais ou muito baixo. As outras classes intermediárias foram 

subdivididas em intervalos iguais. 

 

Tabela 4. Intervalo de classes do modelo IFA. 

Classes Índice de Fragilidade Ambiental Intervalo da Classe 

1 Muito Baixo 0 – 34 

2 Baixo 34 – 41 

3 Médio 41 – 48 

4 Alto 48 – 55 

5 Muito Alto 55 – 123 

Fonte: Leandro (2013). 

 

No mapeamento dos índices de fragilidade é essencial que cada um dos 

mapas construídos consiga comunicar informações relevantes para os seus 

usuários. Desta forma, para geração dos mapas de índices de fragilidade ambiental 

utilizou-se a definição do conjunto de cores adequados disponibilizado pelo software 

ColorBrewer 2.0 (BREWER, 2009), o qual oferece uma série de esquemas de cores 

para mapas temáticos que permite a representação e mapeamento de dados de 

forma clara (LEANDRO, 2013). 

 

3.3.1 Critérios do Modelo IFA 

O critério de declividade do terreno considerou a metodologia proposta por 

Ross (1994), na qual os índices de fragilidade estão relacionados a intervalos de 

declividade do terreno e consequentemente as formas de relevo, como apresentado 

na tabela 5. 
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Tabela 5. Classes para o critério declividade do terreno. 

Intervalos de declividade Forma de Relevo Valor 
Índice de Fragilidade 

Ambiental 

Até 6% Plano 1 Muito Baixo 

6 a 12% Suavemente ondulado 2 Baixo 

12 a 20% Ondulado 3 Médio 

20 a 30% Abrupto 4 Alto 

Acima de 30% Muito abrupto 5 Muito Alto 

Fonte: Adaptado de Ross (1994). 

 

Ross (1994) também criou uma hierarquização da fragilidade ambiental de 

vários tipos de solo levando em consideração a textura, o grau de coesão das 

partículas, estrutura e plasticidade dos solos. Assim, a tabela 6 associa o tipo de 

solo ao grau de fragilidade. 

 

Tabela 6. Classes para o critério solo. 

Tipos de Solo Valor 
Índice de Fragilidade 

Ambiental 

Latossolo Bruno, Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho 

escuro e Vermelho amarelo textura argilosa. 
1 Muito Baixo 

Latossolo Amarelo e Vermelho amarelo textura média / 

argilosa. 
2 Baixo 

Latossolo Vermelho amarelo, Argilosos 3 Médio 

Argissolos textura média / arenosa, Cambissolos 4 Alto 

Neossolos, Organossolos 5 Muito Alto 

Fonte: Ross (1994). 

 

Com relação à litologia, ou seja, quanto ao tipo de rocha de que é constituída 

e suas características físicas (composição mineral, distribuição e tamanho dos 

grãos, cor, textura, estrutura e grau de compactação dos sedimentos ou rochas); 

utilizou-se a escala de índice de fragilidade desenvolvida por Crepani et al. (2001), 

relacionando-as a sua resistência ao intemperismo, como pode ser observado na 

tabela 7. 
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Tabela 7. Classes para o critério litologia. 

Tipos de Rochas Litologias Valor 
Índice de Fragilidade 

Ambiental 

Metamórficas Quartizitos ou metaquartizitos 

1 Muito Baixo 
Ígneas Riolito, Granito, Dacito 

Ígneas Intrusivas Granodiorito, Granulitos 

Metamórficas Migmatitos, Gnaisses 

Ígneas Intrusivas Fonólito, Nefelina Sienito, Traquito, 
Sienito 

2 Baixo 
Ígneas Andesito, Diorito, Basalto 

Ígneas Intrusivas Anortosito, Gabro, Peridotito 

Metamórficas Milonitos, Quartzo muscovita, Biotita-
xisto, Clorita xisto 

Ígneas e 
Metamórficas Piroxenito, Anfibolito Kimberlito, Dunito 

3 Médio 
Ígneas Homblenda, Tremolita, Actinolita xisto 

Metamórficas Estaurolita xisto, xistos granatíferos 

Metamórficas Filito, Metassiltito 

Metamórficas Ardósia, Metargilito 

Metamórficas Mármores 

4 Alto 
Sedimentares Arenitos quartzosos ou Ortoquartizitos 

Sedimentares Conglomerados, Subgrauvacas 

Sedimentares Grauvacas, Arcózios 

Sedimentares Siltitos, Argilitos 

5 Muito Alto 

Sedimentares Folhelhos 

Sedimentares Calcários, Dolomitos, Margas, 
Evaporitos 

Sedimentares Sedimentos Inconsolidados: Aluviões, 
Colúvios. 

Fonte: Adaptado de Spörl (2007). 

 

Ao critério clima estão relacionados fatores de precipitação pluviométrica e de 

temperatura, utilizo-se a metodologia proposta por Spörl (2007) e na tabela 8 são 

apresentadas as características pluviométricas associadas ao índice de fragilidade 

ambiental. 
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Tabela 8. Classes para o critério clima. 

Características pluviométricas Valor 
Índice de Fragilidade 

Ambiental 

Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo do 

ano, com volumes não muito superiores a 1000 mm/ano. 
1 Muito Baixo 

Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo do 

ano, com volumes anuais não muito superiores a 2000 

mm/ano. 

2 Baixo 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com 

períodos secos entre 2 e 3 meses de inverno, e no verão 

com maiores intensidades de dezembro a março. 

3 Médio 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com 

períodos secos entre 3 e 6 meses, e alta concentração das 

chuvas no verão entre novembro e abril quando ocorrem de 

70 a 80% do total de chuvas. 

4 Alto 

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 chuvas de alta 

intensidade e volumes anuais baixos, geralmente abaixo de 

900 mm/ano (semi-árido). 

5 Muito Alto 

Fonte: Adaptado de Spörl (2007). 

 
As informações sobre o tipo de cobertura vegetal são fundamentais para 

subsidiar o planejamento ambiental e podem ser utilizadas como suporte qualitativo 

à análise de fragilidade ambiental. Os graus de proteção aos solos pela cobertura 

natural e cultivada, organizados por Ross (1994), obedecem às ordens decrescentes 

da capacidade de proteção, conforme mostra a tabela 9. 

Para o critério de ocupação humana utilizou-se na modelagem as 

características da tabela 10, para qualificar as áreas de acordo com o índice de 

fragilidade ambiental de média a alta em função da poluição do ar, água, solo e 

esgotamento sanitário, devido à ação antrópica. 
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Tabela 9. Classes para o critério cobertura vegetal e uso do solo. 

Tipos de cobertura vegetal Graus de 
Proteção 

Índice de Fragilidade 
Ambiental 

Floresta/ Matas naturais, Florestas com 

biodiversidade. 
1 – Muito Alta Muito Baixo 

Formações arbustivas naturais com estrato herbáceo 

denso. Formações arbustivas densas (mata 

secundária, cerrado denso, capoeira densa). Mata 

homogênea de Pinus densa. Pastagem cultivada sem 

pisoteio de gado. Cultivo de ciclo longo como o cacau 

2 – Alta Baixo 

Cultivo de ciclo longo em curvas de nível/ 

terraceamento como café, laranja com forrageiras 

entre ruas. Pastagem com baixo pisoteio. Silvicultura 

de eucaliptos com sub-bosques de nativas. 

3 – Média Médio 

Culturas de ciclo longo de baixa densidade (café,  

laranja) com solo exposto entre as ruas, culturas de 

ciclo curto (arroz, feijão, trigo, soja, milho, algodão) 

com cultivo em curvas de nível/terraceamento. 

4 – Baixa Alto 

Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo 

exposto por arado/gradeação, solo exposto ao longo 

de caminhos e estradas, terraplanagens, culturas de 

ciclo curto sem práticas conservacionistas, áreas 

alagadas e corpos de água superficiais. 

5 – Muito Baixa a 

Nula 
Muito Alto 

Fonte: Ross (1994). 

 
Tabela 10. Classes para o critério ocupação humana. 

Ação Antrópica Valor 
Índice de Fragilidade 

Ambiental 

Estradas, sem ocupação 1 Muito Baixo 

Edificações sem aglomerado humano, loteamento, armazém, 

silo 
2 Baixo 

Indústrias, aglomerados humano (área urbana baixa e 

média) com esgotamento sanitário 
3 Médio 

Indústrias e aglomerados humanos (área urbana alta) com 

esgotamento sanitário, aglomerados humano (área urbana 

baixa, média e alta) com esgotamento sanitário parcial (vila), 

áreas de mineração, areais e granja 

4 Alto 

Indústrias e aglomerados urbanos sem esgotamento 

sanitário 
5 Muito Alto 

Fonte: Adaptado de Leandro (2013). 
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O critério mata ciliar utilizado no modelo matemático para a determinação dos 

índices de fragilidade ambiental foi subdividido em 3 classes: Alto, Médio e Baixo. O 

índice de fragilidade ambiental classifica como alto as Áreas de Preservação 

Permanente distante 30 m da margem dos corpos d’água. São consideradas de 

fragilidade média áreas que distam até 500 m das áreas classe alto e para as outras 

áreas que distam mais que 500 m são classificadas como índice de fragilidade 

baixo, como pode se observar na tabela 11. 

 

Tabela 11. Classes para o critério mata ciliar. 

Existência de mata ciliar Valor 
Índice de Fragilidade 

Ambiental 

Mata ciliar em corpos de água, naturais ou artificiais, 30 

metros em seu entorno. 
1 Alto 

Áreas que distam até 500 metros da mata ciliar e de corpos 

de água, sejam naturais ou artificiais. 
2 Médio 

Outras 3 Baixo 

Fonte: Adaptado de Leandro (2013). 

 

3.4 Validação do modelo IFA  

A partir do mapa de índice de fragilidade ambiental, produto final obtido na 

modelagem, foram selecionadas áreas dentro do Município de São Lourenço do Sul 

para validar a modelagem IFA.  

Optou-se por essas áreas por apresentarem índices de fragilidade de classes 

4 e/ou 5, conforme tabela 4, por se localizarem em locais que sofreram alterações 

físicas expressivas e por exibirem ausência de um ou todos os pilares do 

saneamento básico, a saber: abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem pluvial e resíduos sólidos.  

Assim, foi possível gerar um diagnóstico considerando as características 

avaliadas pelo modelo e as condições exibidas pelas áreas visitadas. O diagnóstico 

incluiu sugestões e recomendações em relação à gestão e planejamento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Índices de fragilidade ambiental do Município de São Lourenço do 
Sul  

Cada um dos critérios analisados, a saber: declividade do terreno, cobertura 

vegetal e uso do solo, mata ciliar, ocupação humana, solo, litologia e clima, foi 

hierarquizado em graus de fragilidade, que variaram entre Muito Baixo, Baixo, 

Médio, Alto e Muito Alto. 

A figura 8 (Apêndice F) apresenta o mapa do índice de fragilidade para o 

critério clima. Este apresentou um índice de fragilidade Baixo, considerando o tipo 

de clima subtropical pouco úmido com inverno frio e verão fresco e a pluviosidade do 

município, que de acordo com a Estação Boqueirão, mantida pela ANA, com período 

de observação de 47 anos (1966 - 2012), apresenta valores superiores a 

1000 mm/ano e em alguns casos ultrapassa os 2000 mm/ano, conforme figura 9. 

 

 
Figura 8. Mapa do índice de fragilidade do clima para o Município de São Lourenço do Sul. 

Fonte: Autora. 
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Figura 9. Alturas totais anuais de precipitação – dados da Estação Boqueirão localizada no Município 

de São Lourenço do Sul. 
Fonte: VALEC, 2015. 

 
Para Weschenfelder et al (2011) a regularidade pluviométrica é a 

característica mais marcante do regime de chuvas no Rio Grande do Sul. A área 

caracteriza-se por ser bem regada e por sua distribuição quase eqüitativa durante o 

ano, sem uma estação seca definida. Os principais processos formadores de 

precipitação são os complexos convectivos de mesoescala (resultam da interação 

entre o jato subtropical de altos níveis (centrado sobre o sul do Brasil / nordeste da 

Argentina) e os jatos de baixos níveis vindo do norte) e os sistemas frontais, além 

das oscilações interanuais de precipitação em razão dos episódios de El Niño e La 

Ninã (Grimm, 2009 apud Weschenfelder et al., 2011).  

No evento extremo ocorrido em 2011 em São Lourenço do Sul, os 

pluviômetros monitorados pelos agricultores da região registraram valores de 

precipitação na bacia do Arroio São Lourenço de 630, 600, 595, 590 mm (em um 

período de 8 h) e estas altas precipitações ocorreram principalmente em áreas de 

cabeceiras, no trecho de Planalto, onde também ocorrem as maiores declividades e 

os maiores gradientes de relevo, favorecendo assim o escoamento superficial das 

águas das chuvas. Valores acima de 90 mm em 24 h apontam para a possibilidade 

de ocorrer um evento de inundação (SAUSEN et al., 2012). 

De acordo com Spörl (2007) a ação das chuvas, principalmente quando 

concentradas em pequenos períodos, é um importante elemento modificador por 
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regular e ativar todos os processos morfodinâmicos contribuindo diretamente para 

acelerar os processos erosivos. 

Steinmetz et al (2015) concluíram em seu estudo que a bacia do Arroio São 

Lourenço não possui tendência à enchentes e alagamentos em condições normais 

de precipitação. Entretanto, a análise de ordem dos canais indicou a possibilidade 

de aumento da vazão próximo ao exutório da bacia, em condições extremas de 

precipitação. Os autores destacam que o alto valor de precipitação média na bacia é 

bem distribuído ao longo do ano, e sugerem que medidas mitigadoras devem ser 

tomadas para minimizar os casos de enchentes na parte urbana da cidade, como 

por exemplo, o episódio que ocorreu em 2011 no município. 

A figura 10 (Apêndice G) apresenta o mapa do índice de fragilidade para o 

critério litologia. A litologia proporcionou índices de fragilidade Muito Baixo que 

correspondeu a 66,6% da área do município e Muito Alto que abrangeu 33,4% da 

área. 
 

 
Figura 10. Mapa do índice de fragilidade da litologia para o Município de São Lourenço do Sul. 

Fonte: Autora. 

 
Cada rocha possui certo grau de fragilidade, ou seja, de acordo com sua 

composição mineral a rocha poderá ser mais ou menos vulnerável aos efeitos do 
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intemperismo (ROSS, 1994). O município de São Lourenço do Sul apresentou índice 

de fragilidade Muito Baixo na região do Escudo Cristalino Sul-Riograndense, que é 

composto por rochas ígneas do tipo granito (Monzogranito, Granitoide, 

Sienogranito), tendo como características uma dureza maior e sendo mais resistente 

aos efeitos do intemperismo. 

A região pertencente à Planície Costeira apresentou índice de fragilidade 

Muito Alto; esta é uma área que experimenta constantemente a influência da água, 

ficando mais suscetível ao intemperismo. É formada por rochas sedimentares 

pertencentes à família dos arenitos, cascalhos e argilas. Além das causas naturais 

do intemperismo neste tipo de ambiente, a ação antrópica e o modo como o solo é 

utilizado vêm influenciado e acelerado esse processo. O desmatamento das zonas 

de restinga para construções de moradias e empreendimentos perto da zona 

costeira é um fator que amplifica o índice de fragilidade desta área, uma vez que a 

vegetação de restinga é muito importante para a fixação do solo, sem está a erosão 

ocorre com maior facilidade. 

A figura 11 (Apêndice H) apresenta o mapa do índice de fragilidade para o 

critério solo. O solo conferiu índices de fragilidade: Muito Alto que abrangeu 2,7% da 

área do município localizadas nas porções extremas oeste e leste; e Alto que incluiu 

97,3% da área localizada na parte central. 

A resistência dos solos aos processos erosivos é consequência das suas 

características, tais como textura, estrutura, porosidade, permeabilidade, 

consistência e profundidade. Segundo Lima (2006), na região do Escudo Cristalino 

Sul-Riograndense os solos possuem sérios problemas, como horizontes muito rasos, 

geralmente ácidos, apresentando dificuldades na retenção de água, além de 

suscetibilidade à erosão devido ao relevo íngreme, incluindo os tipos Argissolo 

Vermelho Amarelo (1118,27 km2) e o Neossolo Litólico (16,02 km2). Já os solos da 

Planície Costeira são pobres, parcialmente salinos, pouco consolidados e 

permeáveis, inclui o Planossolo Hidromórfico (874,69 km2). 

A figura 12 (Apêndice I) apresenta o mapa do índice de fragilidade para o 

critério ocupação humana. Este critério proporcionou índices de fragilidade Muito 

Baixo que compreende a maior parte da área do município (99,5%); Alto que 

abrange a área rural (0,03%) e Muito Alto que compreende a área urbana (0,4%). 
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Figura 11. Mapa do índice de fragilidade do solo para o Município de São Lourenço do Sul. 

Fonte: Autora. 

 

 
Figura 12. Mapa do índice de fragilidade da ocupação humana para o Município de São Lourenço do 

Sul. 
Fonte: Autora. 
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A partir da figura 12 percebe-se que as áreas de ocupação humana têm como 

característica principal a presença de aglomerados urbanos sem esgotamento 

sanitário. Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico Participativo de São 

Lourenço do Sul (PLAMSABP, 2014), o esgotamento sanitário historicamente não foi 

incluído na política pública municipal, no entanto desde 2007 o município vem se 

dedicando em buscar recursos para a implantação do projeto de tratamento de 

esgoto, que está em fase de execução das obras. O projeto inclui a divisão da área 

urbana do município em sete bacias hidrossanitárias, a construção de três 

elevatórias, três emissários e uma estação de tratamento. Prevê a execução de 

aproximadamente 57 km de rede coletora de esgoto, tipo separador absoluto, para 

todo o sistema. O sistema de tratamento utilizará um reator anaeróbio do tipo UASB 

(RALF) seguido de disposição no solo por banhados construídos. De acordo com a 

Prefeitura Municipal (2016a) foi assinado um convênio com a CORSAN que prevê o 

repasse de mais recursos que serão aplicados na retomada das obras, como a 

conclusão das lagoas de tratamento e estações elevatórias. 

Segundo o PLAMSABP (2014) atualmente o esgotamento sanitário deve ser 

feito por fossa séptica e/ou filtro biológico ou sumidouro, a fossa séptica padrão. Dos 

7.930 imóveis na área urbana, 16,4% utilizam a fossa séptica padrão, já na área 

rural das 1.690 famílias entrevistadas 57% utilizam este tipo de alternativa. 

É importante salientar que as interferências no ambiente, decorrentes de usos 

e processos urbanos, industriais e rurais, modificam a configuração do sistema 

ambiental, assim como os diversos impactos diretos e indiretos que o aumento da 

urbanização provoca (SILVA, 2012). A urbanização, sem planejamento, reduz a 

disponibilidade de água, deteriora a qualidade deste recurso e ameaça os 

ecossistemas aquáticos. Ocorre também a perda da permeabilidade do solo devido 

a processos intensos de urbanização, que vem sendo associados a alterações na 

hidrologia, nos nutrientes e sedimentos, que consequentemente, degradam o fluxo 

hídrico e faz com que haja perda das funções dos ecossistemas e da biodiversidade 

de modo geral (HONG et. al., 2012). 

A figura 13 (Apêndice J) apresenta o mapa do índice de fragilidade para o 

critério mata ciliar. Este critério proporcionou índices de fragilidade Alto que 

compreendeu 7,2% da extensão do município, representados pelas áreas de 30 m 

no entorno de toda a malha hidrográfica; Médio (77,6%) para os espaços a 500 m 

das áreas de 30 m e índice Baixo que incluiu 15,2% da área do município. 
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Figura 13. Mapa do índice de fragilidade da mata ciliar para o Município de São Lourenço do Sul. 

Fonte: Autora. 

 

São Lourenço do Sul possui uma extensa malha hidrográfica composta por 

lagunas, arroios, rios, açudes e banhados presentes em toda extensão do território, 

principalmente na região de planície. Segundo Sausen et al. (2012) o padrão de 

drenagem predominante na maior parte das bacias hidrográficas existentes no 

município é o dendrítico, onde as confluências dos rios lembram os galhos de uma 

árvore, quando visto em um mapa.  

Sabe-se que a bacia hidrografia é a unidade territorial utilizada para gestão e 

planejamento, assim a área urbana do município está localizada na bacia 

hidrográfica do Arroio São Lourenço. No seu curso superior e médio, nas áreas de 

Planalto, apresenta declividade e densidade de drenagem variando de alta a média, 

o que facilita o escoamento superficial, a erosão e o transporte de materiais. Na área 

de Planície, o curso inferior apresenta o padrão de drenagem meândrico, com 

curvas sinuosas, em alguns trechos formando semicírculos, o que favorece o 

acúmulo de águas, e em momentos de grande vazão podem se tornar pontos 

críticos e facilitar o extravasamento desta para a planície de inundação (SAUSEN et 

al., 2012; STEINMETZ et al., 2015). 
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A figura 14 mostra a diferença entre um solo mal manejado e a falta de mata 

ciliar e a conservação adequada do solo, com manejo correto da lavoura e a 

recuperação da mata ciliar. Quando o ambiente se apresenta como na figura 14a, a 

ocorrência de chuvas causa forte erosão e a enxurrada arrasta a terra das lavouras, 

que se deposita no leito dos rios, causando o assoreamento; uma vez que a maior 

parte da água escoa superficialmente, e não infiltra, o escoamento subsuperficial e o 

abastecimento do lenço freático é reduzido. A ausência da mata ciliar provoca perda 

de fertilidade do solo, poluição da água, aumenta os problemas com alagamentos e 

com a falta de água, decorrentes da redução do volume da calha do curso d’água e 

do reduzido abastecimento do lençol freático (BRANCALION et al., 2015). 
 

(a) 

(b) 
Figura 14. Esquema mostrando (a) o manejo inadequado dos solos e a inexistência das matas 

ciliares e (b) manejo correto da lavoura e recuperação da mata ciliar. 
Fonte: BRANCALION et al., 2015. 
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Por outro lado, quando o solo está coberto com uma floresta nativa (figura 

14b) as várias camadas de vegetação da floresta interceptam a chuva e fazem com 

que a maior parte do volume de água escoe pelos galhos e troncos até chegar ao 

solo, que está protegido pela serapilheira e raízes finas superficiais. Assim, a maior 

parte da água que chega à área infiltra em profundidade, evitando a erosão do solo, 

enchentes e todos os problemas citados anteriormente relacionados a figura 14a 

(BRANCALION et al., 2015). 

Em função da presença de vegetação aquática, com o passar do tempo 

houve um grande estreitamento do canal do Arroio São Lourenço. Este tipo de 

vegetação cresce com bastante facilidade enraizando-se nas margens do canal. 

Apesar de elas estarem no nível mais superficial da água, por causa do seu sistema 

de raízes e por ser densa ela tem capacidade de reter o material sólido (sedimentos) 

trazido pela água, dando origem a uma margem secundária, em nível inferior a 

margem original, que gradativamente vai estreitando a largura do canal, obstruindo o 

escoamento da água e dificultando a navegação (SAUSEN et al. 2012). O estudo 

realizado por Sausen et al. (2012), a partir de imagens do Google Earth, observou 

que em um dos trechos do canal onde houve uma redução de 38,47 m na largura 

original do canal, ou seja, a largura original do canal era de 40,58 m e a largura do 

canal com a vegetação era de 2,11 m. 

Observando a figura 13 verifica-se que 84,8% da área total do município está 

localizado em áreas com índice de fragilidade ambiental Alto e Médio, assim a 

conservação, recuperação e preservação das APP’s ao longo da malha hidrográfica, 

o monitoramento e fiscalização, a elaboração de campanhas de conscientização 

para evitar possíveis ocupações irregulares se tornam primordiais.   

A figura 15 (Apêndice L) apresenta o mapa do índice de fragilidade para o 

critério cobertura vegetal e uso do solo. Este critério proporcionou índices de 

fragilidade: Muito Alto (1,3%) que incluíram as áreas de captação e uso diversificado 

da água, solo impermeabilizado e as áreas arenosas; Alto (39,5%) áreas de 

vegetação florestal, de pastagens e as lavouras temporárias (cebola, arroz); Médio 

(59,1%) que incluíram as áreas de vegetação florestal, de pastagens, pecuária 

bovina, reflorestamento e lavoura diversificada (soja, milho) e de índice Baixo 

(0,09%) compreenderam as áreas de vegetação campestre. 

Sausen et al. (2012) fez uma comparação do uso e cobertura do solo do 

município de São Lourenço do Sul entre os anos de 1995 e 2010 a partir da análise 
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de imagens LANDSAT5/TM. O autor observou que algumas classes apresentaram 

mudanças significativas neste período de 15 anos, tais como a classe Agropecuária 

(misto de áreas agrícolas e pecuária de pequeno tamanho) que reduziu de tamanho 

(21,49%), e a classe Solo (áreas de solo exposto/solo preparado/solo em Pousio) 

que aumentou sua área em 18,82%. Outras apresentaram mudanças, porém muito 

sutis, tais como as classes Floresta (aumento de 2,09%), Agricultura (áreas 

agrícolas de grande tamanho - aumento de 0,25%) e Cidade (aumento de 0,09%). 

Já as classes Formação pioneira com influência fluvial e/ou lacustre, Banhado, 

Areia/vegetação, Areia e Água, também permaneceram sem grandes alterações. 

Ainda de acordo com o autor a expansão da classe Solo se deu principalmente na 

área de Planície com parcelas de tamanho grande e distribuídas quase que 

paralelas à linha da Laguna dos Patos, e na região de Planalto com parcelas de 

tamanho menor, distribuídas indistintamente, ocupando muito pouco os vales e as 

planícies fluviais. 

 

 
Figura 15. Mapa do índice de fragilidade da cobertura vegetal e uso do solo para o Município de São 

Lourenço do Sul. 
Fonte: Autora. 

 



56 

 

Na ocasião do evento extremo em março de 2011 em São Lourenço do Sul, 

segundo Sausen et al. (2012) as áreas ocupadas pela classe Solo, na região de 

Planalto, estariam sem cobertura vegetal, portanto desprotegidas e poderiam facilitar 

o escoamento superficial bem como o transporte de materiais. 

A figura 16 (Apêndice M) apresenta o mapa do índice de fragilidade para o 

critério declividade. Este critério proporcionou índices de fragilidade: Muito Alto em 

áreas com declividade superior a 30% (0,09%) representando um relevo muito 

abrupto; Alto (0,8%) relevo abrupto; Médio (5,4%) relevo ondulado; Baixo (19,0%) 

relevo suavemente ondulado e o índice Muito Baixo (74,7%) apresentando um 

relevo plano. A partir desta analise foi possível determinar que a declividade máxima 

do município é de 74,9%. 

 

 
Figura 16. Mapa do índice de fragilidade da declividade para o Município de São Lourenço do Sul. 

Fonte: Autora. 

 

A declividade é a informação básica de topografia utilizada nas metodologias 

de identificação de áreas potenciais aos processos de erosão e escorregamento de 

encostas, e nos sistemas de avaliação do planejamento de uso da terra (SPÖRL, 

2007). 
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Sausen et al. (2012) observou que no mapa de declividade do município de 

São Lourenço do Sul na região de planalto predomina as declividades variando de 3 

a 45%, referindo-se a: relevo suave-ondulado (3 a 8%); relevo ondulado (8 a 20%) e 

relevo forte-ondulado (20 a 45%). Já na região de planície predomina as 

declividades variando de 0 a 8% correspondendo a relevo plano (0 a 3%) e relevo 

suave ondulado (3 a 8%), com predomínio da primeira.  

De acordo com Sausen et al. (2012), nas declividades de 0 a 5% o 

escoamento superficial é lento ou médio e a erosão hídrica não oferece maiores 

problemas. São áreas favoráveis à ocupação e usos diversos, com exceção 

daquelas definidas como áreas de preservação e com risco de inundação. A área 

urbana de São Lourenço do Sul em sua maior parte está localizada em declividades 

que variam de 0% a 3% e muito próximo ou em áreas sujeito a inundação, 

provocadas pelo Arroio São Lourenço ou pela Laguna dos Patos. 

Áreas com declividades variando de 5 a 10% em geral apresentam pouca 

restrição de uso e ocupação, exigindo práticas simples de conservação do solo, o 

escoamento superficial, para a maior parte dos solos, é médio ou rápido, pequenos 

problemas relacionados a erosão hídrica podem ser controlados com práticas 

simples. Em áreas com declives entre 10% e 15% o escoamento superficial é rápido 

na maior parte dos solos. Nestes trechos a maior parte das máquinas agrícolas pode 

ser usada, porém eles definem o limite máximo do emprego da mecanização. Os 

solos desta classe de declividade são facilmente erodíveis, sendo recomendadas e 

necessárias práticas de conservação do solo (SAUSEN et al., 2012). 

Nas declividades entre 15% e 30% o escoamento superficial é rápido a muito 

rápido na maior parte dos solos. Estes solos podem ser trabalhados mecanicamente 

apenas em curvas de nível. Não é recomendável a prática de agricultura intensiva, 

estas terras são mais indicadas para pastagem natural e/ou silvicultura. Já em áreas 

de declives acima de 30% o escoamento superficial é muito rápido. Os solos podem 

ser trabalhados mecanicamente somente por máquinas simples de tração animal, 

assim mesmo com sérias limitações. Estas terras são impróprias para a agricultura e 

restritas para pastagem, o uso mais indicado é a silvicultura (SAUSEN et al., 2012). 
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4.2 A fragilidade ambiental segundo o modelo IFA 

De posse da análise e dos mapas de índice de fragilidade de cada critério 

estudado, aplicou-se o modelo IFA e o resultado pode ser visualizado na figura 17 

(Apêndice N). 

Analisando a figura 17 verifica-se que as áreas ocupadas pelos índices de 

fragilidade Muito Alto, Alto e Médio, foram 30,3%, 67,1% e 2,6%, respectivamente. 

Observa-se que o índice de fragilidade Muito Alto, representado pela cor mais 

escura está diretamente associado às áreas de planícies fluviais e às áreas de maior 

declividade, representando um relevo muito abrupto concentradas na região de 

planalto. As áreas de planícies fluviais estão incluídas no índice de fragilidade Muito 

Alto, pois podem ser acometidas por inundações que podem ocasionar erosão fluvial 

e, por conseguinte, possíveis assoreamentos mais à jusante. Já o índice de 

fragilidade Alto se espalha por toda extensão do município. Este está associado 

principalmente à cobertura vegetal e uso do solo e a extensa malha hidrográfica que 

o município apresenta. O índice de fragilidade Médio ocupa pequenas áreas e se 

limita a região de planalto. 
 

 
Figura 17. Mapa do índice de fragilidade utilizando o modelo IFA para o Município de São Lourenço 

do Sul. 
Fonte: Autora. 
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Considerando a área urbana do município verifica-se que, de acordo com o 

modelo IFA, é uma área com índice de fragilidade Muito Alto e este resultado 

corrobora com o mapeamento de vulnerabilidade realizado pela CPRM, apesar 

deste ter utilizado outra metodologia em seu estudo (CEPED/RS, 2015), conforme a 

figura 18 (Apendice O).  

 

 
Figura 18. Mapa do índice de fragilidade do Município de São Lourenço do Sul com sobreposição dos 

dados da CPRM das áreas vulneráveis a inundações. 
Fonte: Autora; CEPED/RS, 2015. 

 

O estudo publicado pela CEPED/RS (2015) formulou e aplicou uma 

metodologia para avaliação e mapeamento da vulnerabilidade de áreas suscetíveis 

a deslizamentos e inundações. O modelo proposto pela CEPED/RS divide a 

vulnerabilidade sob dois aspectos: 1) vulnerabilidade inerente: está associada aos 

indicadores relacionados às dimensões física, social, de infraestrutura e capacidade 

de resposta, ou seja, inerente às condições dos elementos expostos; e 2) 

vulnerabilidade efetiva: que incorpora à vulnerabilidade inerente os indicadores 

relacionados à dimensão perigo. É possível visualizar na figura 18 que as áreas com 

maior suscetibilidade de ocorrer inundação, segundo a CPRM, se sobrepõem as 
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áreas com índice de fragilidade Muito Alto obtido neste estudo. De acordo com a 

figura 18, quanto mais próximos de 1 os valores de vulnerabilidade efetiva, maior a 

suscetibilidade de ocorrência de inundações. 

Somando-se a estes resultados o Anexo A apresenta a Carta de 

suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação do município de 

São Lourenço do Sul/RS, verifica-se também que as áreas de suscetibilidade a 

inundação estão muito próximas daquelas encontradas com índice de fragilidade 

Muito Alto neste estudo (CARTA DE SUSCETIBILIDADE, 2014). 

 

4.3 O mapeamento da fragilidade ambiental como auxiliar da gestão e 
planejamento territorial 

A figura 19 apresenta a localização das imagens que foram utilizadas na 

construção do diagnóstico das áreas que apresentaram índices de fragilidade: Muito 

Alto e Alto.  

 

 
Figura 19. Localização das áreas utilizadas no diagnóstico, posicionadas em regiões de índice de 

fragilidade Muito Alto e Alto. 
Fonte: Autora. 
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Com relação aos pilares do saneamento básico, de acordo com o Plano 

Municipal de Saneamento Básico Participativo de São Lourenço do Sul 

(PLAMSABP), ocorreu uma evolução nesta área nos últimos anos. Os resíduos 

sólidos que até o ano 2000 eram enviados para um lixão, a partir de 2005, com a 

implantação do aterro sanitário na localidade de Espinilho, tiveram sua destinação 

adequada; e ocorreu também a implantação da coleta seletiva (PLAMSABP, 2014). 

O aterro sanitário foi desativado em julho de 2013, atualmente os resíduos são 

encaminhados para o aterro sanitário do município de Candiota, distante 200 km de 

São Lourenço do Sul (BAINI, 2016). 

No estudo realizado a área urbana do município resultou em um índice de 

fragilidade Muito Alto, e algumas imagens desta área corroboram e explicam o 

porquê deste resultado. A figura 20 mostra o descarte de resíduos sólidos nas vias 

públicas e ao longo da margem do Arroio São Lourenço, que podem causar 

entupimento nos sistemas de drenagem e até gerar problemas para a população 

causada pelas doenças de veiculação hídrica. Este acúmulo de lixo e entulho pode 

estar relacionado ao fato de que o serviço de coleta do município ainda está em fase 

de adaptação e principalmente pela falta de conscientização da comunidade. 

 

  
Figura 20. Descarte incorreto de resíduos nas vias públicas e ao longo da margem do Arroio São 

Lourenço. Registro feito na região antes do ponto de captação de água para abastecimento, realizada 
pela CORSAN, do Município de São Lourenço do Sul. 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2016. 

 

Quanto ao abastecimento de água a área urbana é atendida desde 1968 pela 

CORSAN (Companhia Riograndense Saneamento), que atinge aproximadamente 

100% de abastecimento da área urbana, tendo necessidade de investimento em 

novas redes. O manancial de captação é o Arroio São Lourenço e tem uma vazão 

média de 0,865m³/s e mínima de 0,139 m³/s; a Estação de tratamento de água 
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realiza o tratamento convencional, com capacidade nominal de 75 L\s e vazão 

máxima de operação de 90 L\s e conta com sete reservatórios (PLAMSABP, 2014). 

Já nos núcleos urbanos distritais somente a Vila do Boqueirão possui abastecimento 

de água tratada da CORSAN, não tendo investimento nas outras localidades rurais. 

Estes são abastecidos por poço artesiano, por cacimbas individuais, cisternas ou 

fontes naturais.  

Em relação à drenagem urbana não houve um planejamento que levasse em 

conta a expansão da área urbana. Na região da praia, por exemplo, presumia-se 

que as águas pluviais iriam escoar por infiltração ou absorção pelos banhados. No 

entanto, com o aumento da população, e com aterro dos banhados, apareceram os 

problemas de drenagem (PLAMSABP, 2014). O município vem investido em obras 

de micro e macrodrenagem a fim de amenizar os transtornos causados em períodos 

de altos índices de chuva, como o episódio de março de 2011. Para tanto uma 

atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico Participativo, na área da 

drenagem urbana, se faz necessária principalmente pelo crescimento da zona 

urbana, com a criação de novos núcleos habitacionais que demandam infraestrutura. 

(PREFEITURA MUNICIPAL, 2016b). Na área rural o PLAMSABP (2014) constatou a 

falta de conhecimento por parte dos habitantes, em especial dos agricultores, no 

manejo das águas pluviais, no que diz respeito às faixas de domínio público, e o 

desconhecimento e descumprimento da legislação, além da histórica deficiência da 

fiscalização por parte do poder público municipal. 

Apesar da exigência por parte do município da utilização de fossa séptica 

padrão, ainda é possível verificar a existência fossas rudimentares; valas a céu 

aberto e lançamento de esgotos em curso d’água, conforme a figura 21, 

consideradas como soluções inadequadas para o esgotamento sanitário. A 

propósito, as soluções individuais de esgotamento sanitário só devem ser utilizadas 

se o solo se apresentar em condições adequadas de infiltração e se o nível de água 

subterrânea se encontrar a uma profundidade que evite o risco de contaminação por 

micro-organismos transmissores de doenças. A figura 21 mostra o lançamento de 

esgoto em direção ao Arroio São Lourenço, o descarte de resíduos sólidos na 

margem do Arroio São Lourenço e valas a céu aberto de esgoto, que tornam a 

população mais suscetível aos impactos indiretos das inundações, como o 

aparecimento de doenças de veiculação hídrica. 
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De maneira histórica as cidades se desenvolveram ao longo de seus recursos 

hídricos. Que com o passar do tempo tiveram seu solo adensado e 

impermeabilizado, além de serem transformados por aterros e escavações que 

modificaram o desenho e a paisagem. Acrescenta-se também a alteração na 

cobertura vegetal em áreas rurais e nas margens dos corpos hídricos, que 

acarretam mudanças na dinâmica das águas na bacia e dos condicionantes do ciclo 

hidrológico, impactando nos rios quanto à quantidade e qualidade da água e, ainda, 

provocando assoreamento.  

 

(a) (b) 

 
(c) (d) 
Figura 21. (a) Despejo de esgoto no Arroio São Lourenço. Registro feito na região antes do ponto de 
captação de água para abastecimento, realizada pela CORSAN; (b) descarte de resíduos sólidos às 
margens do Arroio São Lourenço; (c-d) valas de esgoto a céu aberto escoando na direção do Arroio 

São Lourenço. Pontos (b-d) localizados próximos a Ponte Passo dos Baios. 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2016. 

 

São Lourenço do Sul está situado na região compreendida de banhados e 

áreas úmidas do Sul do Brasil, segundo a Convenção de Ramsar, as zonas úmidas 

fornecem serviços ecológicos fundamentais para as espécies de fauna e flora e para 

o bem-estar de populações humanas. Também regulam o regime hídrico de vastas 

regiões, essas áreas funcionam como fonte de biodiversidade em todos os níveis, 
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cumprindo papel relevante de caráter econômico, cultural e recreativo. Ao mesmo 

tempo, atendem necessidades de água e alimentação para uma ampla variedade de 

espécies e para comunidades humanas, rurais e urbanas. Soma-se a isto, o fato 

destas áreas serem social e economicamente insubstituíveis por conter inundações, 

permitir a recarga de aqüíferos, reter nutrientes, purificar a água e estabilizar zonas 

costeiras (MMA, 2016). 

Historicamente, de acordo com Burger (2002), os ambientes de áreas úmidas 

eram considerados áreas improdutivas economicamente, insalubres e que deviam 

ser "saneados". O "saneamento" significa que deveriam ser transformados em outro 

tipo de ambiente, pela drenagem, ou aterro ou qualquer outra forma de fazê-la 

desaparecer.  

As atividades impactantes sobre estes ecossistemas variam bastante de 

acordo com a região em que ocorrem. No município em estudo um dos grandes 

impactos sobre os banhados e áreas úmidas costeiras é o cultivo de arroz irrigado. 

Os impactos provocados pelo cultivo do arroz irrigado sobre banhados e outros 

sistemas de áreas úmidas são inúmeros, Chomenko (1997 apud BURGER, 2002) 

destaca: 1) redução de ecossistemas naturais (drenagem do solo e retirada da 

vegetação); 2) compactação, redução de porosidade e salinização do solo; 3) 

variação do nível do lençol freático; 4) eutrofização; 5) erosão e/ou assoreamento de 

recursos hídricos; 6) riscos de contaminação por derrame de combustível e outros 

produtos; 7) contaminação por agrotóxicos (no ambiente e nos seres humanos); 8) 

riscos decorrentes da monocultura; 9) escassez da oferta de água; 10) 

contaminação ambiental (localizada e em grandes áreas); 11) dispêndio excessivo 

de energia; 12) dispêndio excessivo de água; 13) redução do potencial de uso 

agrícola da área; 14) redução do potencial de outros usos da área (p.ex., turismo, 

laser, pesca, entre outros). 

Os principais vetores de pressão sobre a biodiversidade nestas áreas de 

banhados e lagoas é o impacto das lavouras de arroz, a drenagem de áreas 

alagadiças para plantio e para agropecuária inadequada (contaminação, erosão e 

assoreamento); pesca artesanal (pesca predatória); caça ilegal; florestamento em 

campos de dunas; efluentes e resíduos sólidos domésticos e a urbanização 

desordenada e em áreas de preservação permanente. Desta forma, para garantir a 

integridade dos banhados e áreas úmidas costeiras, é de fundamental importância 

que se conheça estes ecossistemas, começando por sua localização espacial, 
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estrutura, tipificação e funcionalidade (BURGER, 2002). O estudo da fragilidade 

ambiental destes ambientes se adiciona a importância do conhecimento destas 

áreas, para que a conservação e proteção da biodiversidade sejam possível a partir 

de uma gestão, planejamento e manejo sustentável. 

A figura 22 mostra a ocupação por plantações e/ou pastagens das margens 

do Arroio São Lourenço, o assoreamento do leito do arroio e a destruição da mata 

ciliar e na estrutura da ponte da localidade do Passo do Candombe, provocada por 

fortes chuvas ocorridas em 26 de março do corrente ano.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) (d) 

Figura 22. (a) Arroio São Lourenço; (b) destruição da mata ciliar do Arroio São Lourenço provocado 
por chuvas fortes e os depósitos de sedimentos nas margens; (c) assoreamento do leito do Arroio 

São Lourenço; (d) ponte com estrutura comprometida devido à erosão. Imagens de pontos 
localizados próximos ao Passo do Candombe. 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2016. 

 

O município de São Lourenço do Sul por apresentar uma extensa malha 

hidrográfica precisa ser cuidadoso com a qualidade da mata ciliar. Uma vez que, 

para que esta cumpra o seu papel de agente filtrante, é importante observar a 

largura da mata ciliar estabelecida pela legislação (Lei Federal 12.651/2012), o 
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estado de desenvolvimento e conservação desta mata, as condições de manejo das 

áreas agrícolas no entorno, o relevo, o solo e as características de precipitação 

(BRANCALION et al., 2015). Assim, os gestores das bacias hidrográficas devem 

promover programas de restauração de matas ciliares e estes devem estar inseridos 

em planos de manejo e conservação da bacia hidrográfica.  

 

4.4 Ações do Município de São Lourenço do Sul diante da ocorrência de 
eventos extremos e inundações 

De acordo com o relatório do Conselho de Assessoramento ao Secretário-

Geral da ONU para Assuntos de Água e Saneamento (United Nations Secretary-

Generals' Advisory Board on Water & Sanitation, UNSGAB) (UNSGAB, 2015) as 

mudanças climáticas, a urbanização e a má gestão da água aumentaram o risco de 

desastres em quase todos os lugares, especialmente em deltas urbanos. Este grupo 

internacional tem como estratégia conscientizar e conseguir apoio para os passos 

necessários visando reduzir vulnerabilidades, melhorar a preparação diante de 

emergências, mitigar riscos, construir resistência e melhorar a resposta a desastres, 

inclusive na gestão da água potável e do saneamento em meio a desastres. 

O Município de São Lourenço do Sul desde o dia oito de junho de 2015 

integra a lista de 375 municípios brasileiros que aderiram à Campanha Cidades 

Resilientes da ONU (PREFEITURA MUNICIPAL, 2015). O objetivo desta campanha 

é aumentar o grau de consciência e compromisso em torno de práticas de 

desenvolvimento sustentável, diminuindo as vulnerabilidades e propiciando bem-

estar e segurança aos cidadãos, faz parte da Estratégia Internacional para Redução 

de Desastres (EIRD), coordenada pela ONU. Na ocasião da adesão à campanha o 

assessor de Programas Sênior do Centro de Excelência para Redução dos Riscos 

de Desastres (CERRD/UNISDR), David Stevens, afirmou que: “cada US$1 investido 

em redução de risco e prevenção significa US$7 economizados futuramente”. Ainda 

de acordo com o assessor, São Lourenço do Sul terá a oportunidade de compartilhar 

suas experiências com o mundo inteiro, em uma iniciativa global com mais de 2,6 mil 

cidades participantes, construindo resiliência e formando uma rede de auxílio e 

trabalho conjunto com os municípios da região (PREFEITURA MUNICIPAL, 2015). 

Desde o evento extremo que ocorreu em 2011, o município vem sendo 

estudado e orientado por órgãos ligados a desastres, como o Centro Universitário de 
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Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED/RS), o Grupo de Gestão de Riscos e 

Desastres (GRID/UFRGS), o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saneamento 

Ambiental (NPSA/UFPEL) formado por professores ligados ao Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária da UFPEL e a Defesa Civil. 

Segundo o CEPED/RS a enxurrada que atingiu São Lourenço do Sul em 

março de 2011 foi um evento extremo e uma exceção. Existe uma a diferença entre 

o evento ocorrido no município – uma enxurrada, brusca, alto índice pluviométrico 

em curto período de tempo – e as inundações – alagamentos em menor proporção 

que ocorrem gradativamente. O GRID/UFRGS realizou o mapeamento de 

vulnerabilidades em São Lourenço do Sul. O estudo, que integra o Plano Nacional 

de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, é resultado de amplas 

pesquisas realizadas junto ao setor público, privado e pesquisas de campo com a 

comunidade local (PREFEITURA MUNICIPAL, 2015).  

O NPSA/UFPEL está desenvolvendo estudos de medidas para contenção de 

cheias em São Lourenço do Sul, foram propostas duas possibilidades: um canal 

extravasor e uma bacia de retenção. Os resultados preliminares apontam que a 

construção de bacias de contenção é a alternativa mais vantajosa em comparação 

ao canal extravasor. Uma vez que é uma solução mais viável, que inclusive pode se 

inserir no contexto turístico do município aumentando seu potencial. De acordo com 

NPSA/UFPEL, pela posição geográfica de São Lourenço do Sul, a alternativa do 

canal extravasor possibilitaria, em períodos de vento intenso, a entrada de água da 

Laguna dos Patos para o município, criando outra zona suscetível a desastres 

naturais (PREFEITURA MUNICIPAL, 2015; 2016c). 

São Lourenço do Sul conta com uma rede de proteção e resposta em Defesa 

Civil equipada e atuante e participa do Conselho Nacional de Proteção e Defesa 

Civil. Nos últimos anos o município foi equipado com uma caminhonete com tração 

4x4, e equipamentos, como máquinas fotográficas digitais e aparelhos de GPS, além 

de um barco e coletes salva vidas, uma estação de monitoramento meteorológica e 

três pluviômetros automáticos, o que permite acompanhar em tempo real a situação 

do município (PREFEITURA MUNICIPAL, 2016c).  

A limpeza do Arroio São Lourenço, Arroio Carahá, e das redes de drenagem 

urbana e valos tem amenizado os transtornos causados pelas chuvas no município e 

são realizados periodicamente, priorizando pontos mais críticos. O município vem 

investindo na reforma e construção de novas redes de drenagem, adquiriu um 
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caminhão hidrojateador e uma retroescavadeira para potencializar os serviços de 

limpeza (PREFEITURA MUNICIPAL, 2016c).  

Percebe-se o interesse e a preocupação dos gestores e planejadores de São 

Lourenço do Sul em solucionar e buscar alternativas para as ocorrências de 

inundações, que se tornaram uma constante no município. No entanto, o município 

precisa olhar com urgência para um dos pontos chave que originam estes desastres, 

as matas ciliares, presentes principalmente na área rural. Ainda não é conhecido o 

quanto estão degradadas as margens da malha hidrográfica do município, o 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) pode ser utilizado como ferramenta para que se 

possa conhecer este número, uma vez que de acordo com o Sistema de Cadastro 

Ambiental Rural (SICAR-RS) 73% da área do município já foram cadastradas 

(SICAR, 2016). No entanto, é preciso começar a semear a ideia, principalmente 

entre os produtores rurais, da importância da recomposição das matas ciliares e da 

proteção das nascentes, afim de que o município possa desfrutar de uma água para 

consumo de qualidade e da proteção nos diversos níveis que as matas ciliares 

proporcionam. De acordo com a Estratégia Internacional para Redução de 

Desastres (ISDR, 2002): “... as inundações dos rios e lagos são agravadas pelo 

desmatamento, pois o desmatamento e o mau uso do solo potencializam processos 

erosivos e assoreiam os rios, rios assoreados tendem a causar inundação”. 

Segundo Santos (2007) o uso impróprio dos recursos naturais, a ocupação de 

áreas com maior suscetibilidade natural e o desmatamento são, no Brasil, os 

principais fatores que potencializam a ocorrência de desastres naturais. Porém, 

havendo vontade política, haverá um gerenciamento apropriado, ou seja, que 

respeita a legislação, os planejamentos e planos ambientais existentes. Nessa 

direção, poderá ser criada uma ferramenta de gestão valiosa, que contribui para a 

redução dos impactos sobre o bem-estar da população. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Foi possível realizar o mapeamento dos índices de fragilidade ambiental do 

Município de São Lourenço do Sul, utilizando como critérios: a declividade do 

terreno, solo, litologia, clima, ocupação humana, mata ciliar, cobertura vegetal e uso 

do solo. Para cada critério foi gerado um mapa mostrando o índice de fragilidade 

dentro do município. O modelo IFA se mostrou eficaz e identificou, na área de 

estudo, que os índices de fragilidade Muito Alto, Alto e Médio, representam 30,3%, 

67,1% e 2,6%, respectivamente, da área total do município. Ao índice de fragilidade 

Muito Alto, está associado às áreas de planícies fluviais e às áreas de maior 

declividade. As áreas de planícies fluviais podem ser acometidas por inundações 

que podem ocasionar erosão fluvial e, por conseguinte, possíveis assoreamentos 

mais à jusante. O índice de fragilidade Alto se espalha por toda extensão do 

município, a ele está associado principalmente à cobertura vegetal, o uso do solo e a 

extensa malha hidrográfica que o município apresenta. O índice de fragilidade Médio 

ocupa pequenas áreas e se limita a região de planalto. 

A partir de imagens de pontos estratégicos da área de estudo foi possível 

apresentar um diagnóstico ambiental associado aos índices de fragilidade obtidos. 

As principais questões relacionadas ao índice de fragilidade Muito Alto se referem ao 

saneamento básico na área urbana e a precariedade de conservação e preservação 

das matas ciliares da extensa malha hidrográfica do município. 

Os resultados obtidos corroboram com o estudo realizado pelo Centro 

Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED/RS) na área urbana 

do município, ou seja, as áreas de maior susceptibilidade de ocorrer uma inundação 

se sobrepõem as áreas com índice de fragilidade Muito Alto. 

Com relação a trabalhos futuros sugere-se: 

- atualização do modelo IFA verificando a possibilidade de mudanças nas 

ponderações dos critérios de determinação dos índices de fragilidade ambiental, 

com o intuito de ajustar o modelo para o uso na zona Sul do Rio Grande do Sul, 

possibilitando que a modelagem discrimine de maneira mais pontual os problemas 

dos municípios; 

- atualização do modelo IFA em relação ao critério mata ciliar, para que este 

considere a legislação vigente, a Lei Federal 12.651/2012; 
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- atualização do modelo IFA em relação ao critério ocupação humana, para que 

sejam considerados os quatro pilares do saneamento básico, ou seja, além do 

esgotamento sanitário, a drenagem, os resíduos sólidos e o abastecimento de água. 
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A. Mapa da área de estudo – Município de São Lourenço do Sul - RS. 
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B. Mapa da litologia do Município de São Lourenço do Sul.
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C. Mapa da declividade do Município de São Lourenço do Sul. 
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D. Mapa dos tipos de solos do Município de São Lourenço do Sul. 
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E. Mapa da cobertura vegetal e uso do solo do Município de São Lourenço do Sul. 
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F. Mapa do índice de fragilidade do clima para o Município de São Lourenço do Sul. 
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G. Mapa do índice de fragilidade da litologia para o Município de São Lourenço do Sul. 
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H. Mapa do índice de fragilidade do solo para o Município de São Lourenço do Sul. 
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I. Mapa do índice de fragilidade da ocupação humana para o Município de São Lourenço do Sul. 
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J. Mapa do índice de fragilidade da mata ciliar para o Município de São Lourenço do Sul. 
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L. Mapa do índice de fragilidade da cobertura vegetal e uso do solo para o Município de São Lourenço do Sul. 
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M. Mapa do índice de fragilidade da declividade para o Município de São Lourenço do Sul. 
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N. Mapa do índice de fragilidade segundo o modelo IFA para o Município de São Lourenço do Sul. 
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O. Mapa do índice de fragilidade e da vulnerabilidade efetiva (CPRM) para o Município de São Lourenço do Sul. 
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A. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação – São Lourenço do Sul/RS. 
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