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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente,
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos:
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos,
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que
acabará com a vida na terra.
Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta.
Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos,
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário,
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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Em 2014, Fritjof Capra já nos dizia que há soluções para os principais
problemas do nosso tempo e, acrescentava, que algumas delas são, inclusive,
simples. Entretanto, essas soluções, segundo ele, exigem mudanças em nossa
percepção, pensamentos e valores. Por sua vez, em entrevista a Larry King,
apresentador do programa Larry King Live, na emissora CNN, de acordo
com o The hearty soul, Stephen Howking, famoso físico, reconhecido a nível
mundial, falecido em 2018, afirmou que “ganância e estupidez são o que acabará
com a raça humana”.
Tomando como ponto de partida essas afirmações, nos preocupamos em
discutir a temática dos riscos sociais, econômicos e espaciais em função de
grandes empreendimentos, que têm promovido sérias transformações no
espaço em função da forma de apropriação do espaço e, consequentemente,
destruição de territórios. Nesta abordagem, questionamos o caráter natural de
acontecimentos que exigem, inclusive, uma avaliação mais ampla no sentido
de perceber que, além do caráter natural, há o quesito Uso do Território como
uma maneira de agravar as condições de riscos.
Um tsunami, um deslizamento de terras em função de chuva forte,
inundação de áreas urbanas por conta de elevação de níveis de rios e córregos,
por exemplo, constituem fenômenos naturais, mas, ainda assim, como o
dissemos, devemos questionar o caráter natural de muitos acontecimentos
de gravidade alta. Isso significa que podemos questionar até que ponto um
evento natural é, sozinho, responsável por tragédias a ele atribuídas. Por
exemplo, o que era ou não natural nos deslizamentos de terra da área serrana
do Rio de Janeiro, Brasil, em 2010? O que era ou não natural no rompimento
da barragem da Samarco em Mariana-MG em 2015? E no rompimento da
barragem de rejeitos em Brumadinho-MG, em 2019? Como explicar que
somente as causas naturais sejam responsáveis pelos incêndios florestais em
Portugal como as recentes ocorrências? E na devastação causada pelo tsunami
no Japão em 2011, ou o terremoto que causou aquele terrível tsunami que
devastou milhares de vidas no dia 26 de dezembro de 2004 na Tailândia?
7

Ou seja, se em todos esses acontecimentos houve participação da natureza,
é fato que em todos esses fenômenos houve sempre decisões humanas que
agravaram as consequências.
Assim são os grandes empreendimentos. Tomam decisões que poderão afetar
milhares de pessoas que muitas vezes nem sequer têm o conhecimento de que
estão submetidas aos efeitos catastróficos das decisões. Pior ainda, é o fato de
que os empreendedores que são responsáveis pelas obras serem, ao mesmo tempo,
negligentes quanto à segurança das pessoas e dos lugares, por conta de ganância
e estupidez, ou seja, ganância e estupidez marcam a forma de apropriação do
espaço o que, consequentemente, coloca os Territórios em Risco.
Isso constitui, portanto, parte das reflexões contidas nesta obra que
ora apresentamos, que é fruto dos trabalhos apresentados no III Simpósio
Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), realizado na Universidade Federal
de Uberlândia, em junho de 2019, em parceria com a Riscos - Associação
Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Os capítulos que compõem a obra
aprofundam aspectos da temática que são de vital importância na atualidade,
porque expõem, de maneira científica, os Territórios em Risco.
Uberlândia/MG, Brasil, novembro de 2020
Vicente de Paulo da Silva
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SERRA DO MAR (RJ) UM TERRITÓRIO DE RISCO?
APLICAÇÃO DO MODELO DE FRAGILIDADE AMBIENTAL,
ENQUANTO FORMA DE ANÁLISE INTEGRADA PREDITIVA,
A UNIDADES ECODINÂMICAS
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Resumo: Este artigo versa sobre uma breve revisão conceptual da fragilidade
ambiental, entendida como uma abordagem geossistémica que permite analisar o ambiente, separando os processos morfogenéticos dos
pedogenéticos e classificando as unidades ecodinâmicas em estáveis e
instáveis. Para melhor compreensão desta técnica de análise integrada
de investigação ambiental, optou-se por iniciar o artigo com uma
interpelação acerca de abordagens ambientais integradoras e descrever,
depois, os modelos de fragilidade ambiental e os processos erosivos
recorrentes no Brasil, concluindo com o resultado da aplicação de
análise de fragilidade ambiental a uma área de estudo localizada na
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Serra do Mar (RJ). Os principais resultados obtidos mostraram que,
de facto, o uso de técnicas de fragilidade ambiental podem contribuir,
de forma significativa, como análise preditiva, por detetarem possíveis
territórios de risco ambiental.
Palavras‑ chave: Fragilidade ambiental, geossistema, modelagem ambiental,
risco, Serra do Mar.

Abstract: This article deals with a brief conceptual review of environmental
fragility, understood as a geosystemic approach that allows analysing
the environment, separating morphogenetic processes from pedogenetic
ones and classifying the ecodynamic units as stable and unstable. To
better understand this integrated analysis approach to environmental research, it was decided to begin the article with an inquiry into
integrative environmental approaches and afterwards to describe the
environmental fragility models and the recurring erosive processes in
Brazil. It concludes with the result of applying environmental fragility
analysis to a study area located in the Serra do Mar (RJ). The main
results showed that the use of environmental fragility analysis in
fact contribute significantly as predictive analysis, since they detect
territories potentially at environmental risk.
Keywords: Environmental fragility, geosystem, environmental modelling, risk,
Serra do Mar.
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Introdução
Nos últimos anos, tem havido notícias de desastres/catástrofes naturais em
todo o mundo. O desastre, no sentido brasileiro, ou a catástrofe, em termos
europeus, é entendido como sendo o resultado da combinação de processos,
que se podem manifestar com maior ou menor severidade, com condições
de vulnerabilidade, que incluem a (insuficiente) capacidade de antecipação
e de resposta, bem como as medidas necessárias para reduzir as potenciais
consequências negativas da manifestação do risco (Lourenço e Almeida, 2018
e MCTIC, 2018). Por sua vez, o desastre/catástrofe natural, como o próprio
nome diz, está sempre vinculado à ocorrência de determinados fenómenos
naturais. Estes fenómenos podem ser de ordem astronómica/sideral, geológica/
geofísica, climático/meteorológica, hidrológica, geomorfológica ou biológica.
Também podem dar-se em decorrência da combinação de dois ou mais destes
fatores (UN-ISDR, 2004).
O megadesastre da região serrana do Rio de Janeiro, que foi o maior do Brasil
em 2011, resultou num elevado número de mortes, sempre difícil de apurar
com exatidão: 947, segundo Dourado et al. (2012), ou 912, principalmente nos
municípios de Nova Friburgo, 429 óbitos, Teresópolis, 388 óbitos, e Petrópolis, 71
óbitos, segundo Carmo e Anazawa (2014), com cerca de 300 pessoas desaparecidas,
50 000 desabrigados e 1 000 000 de pessoas afetadas (Dourado et al., 2012). Esses
episódios corroboraram a necessidade de implementação do Programa Nacional de
Prevenção de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (PNPRRDN), lançado pelo
Governo Federal, a 08 de agosto de 2012, em Brasília.
O risco pode ser compreendido como sendo a probabilidade de consequências
prejudiciais ou de perdas esperadas (mortes, ferimentos, propriedades, meios
de subsistência, atividades económicas interrompidas ou ambiente danificado)
resultantes de interações entre os processos naturais ou as ações induzidas pelo ser
humano e as condições de vulnerabilidade (UN-ISDR, 2004). Entre 2012 e 2018,
ou seja, após o megadesastre, a CPRM – responsável pelo mapeamento de áreas de
risco – já mapeou 1 377 municípios fazendo a setorização de áreas de risco (muito
alto e alto) a movimentos em massa, enchente e inundação (CPRM, 2018).
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No entanto, o processo de antropização segue em ascensão, já que as áreas
naturais próximas aos sítios urbanos vão sendo ocupados desordenadamente,
provocando uma série de impactes ambientais que se refletem diretamente no
ambiente urbano: (i) A cobertura vegetal é a primeira a ser suprimida, deixando o
solo desprotegido e consequentemente suscetível a erosão; (ii) Em seguida, por regra
geral, são instaladas moradias e o solo é recoberto por material impermeabilizante
provocando o selamento; (iii) O esgoto passa a correr livremente provocando
infiltrações e depósitos de lixo que minam líquidos residuais, deixando o solo
excessivamente húmido.
Essas e outras situações, associadas à declividade e ao alto índice pluviométrico,
são consideradas condicionantes básicas para as ocorrências de deslizamentos que
foram citadas anteriormente. Em relação às áreas de planícies, as ocorrências são
de enchentes, que se traduzem em inundações, e, neste caso, o principal fator
deflagrador é a impermeabilização do solo, que dificulta a drenagem em áreas de
depressão, provocando a acumulação de água. Todos esses fatores convergem para o
desequilíbrio do ambiente.
A análise da fragilidade ambiental pode ser usada como análise preditiva nas
áreas com sucessivos episódios de manifestação do risco de deslizamento e de
inundação. O modelo de fragilidade ambiental, usado nesta pesquisa, foi aplicado
ao Parque Estadual do Cunhambebe (PEC) e à sua zona de amortecimento. Os
processos relacionados com erosão e com movimentos em massa estão presentes em
toda Região da Costa Verde, dentro e fora dos limites do PEC em áreas naturais e
antropizadas. O facto de o PEC estar inserido na Serra do Mar foi uma motivação
para avaliar o modelo de fragilidade ambiental, porque, nesta porção da Serra do
Mar, existem duas situações muito bem definidas.
Por um lado, na escarpa rochosas da Serra do Mar, voltada para o Oceano
Atlântico, encontram-se áreas extremamente declivosas que mergulham no Oceano
Atlântico, formando exíguas planícies flúvio-marinhas. A cobertura vegetal é
formada por floresta ombrófila densa, em estágio avançado. Em geral, estes
ambientes encontram-se em equilíbrio dinâmico. Mas, entretanto, o desequilíbrio
do ambiente pode ser deflagrado a partir de altos índices pluviométricos que,
naturalmente, se associam à declividade, à existência de solos poucos desenvolvidos
140

(litólicos) e a rochas aparentes e fraturadas. Nesta porção, há maior ocorrência de
rolamentos de blocos e matacões.
No contraforte da Serra do Mar, constitui uma área de transição entre o relevo
montanhoso e o relevo de meia laranja ou mares de morros. A cobertura vegetação
é do tipo caducifólia, em estágio avançado de degradação, por uso de pastagens,
agricultura e pequenos sítios urbanos. Nestas áreas são recorrentes os episódios
de queimadas, pela baixa humidade, a que se associam desligamentos de terra,
pela remoção da cobertura vegetal. Nesta porção, há predomínio de processos de
fragilidade emergente, de carácter instável, devido à antropização. Em relação à
população, ela concentra-se nas áreas de planície, vales e no entorno da rodovia
RJ-148, que corta transversalmente o maciço da Serra do Piloto. Uma ocorrência
comum, nas zonas limítrofes de áreas naturais do PEC, é o facto de que as suas
fronteiras ficam expostas e, por consequência, se tornam mais frágeis a condições que
influenciam negativamente a estabilidade e o equilíbrio dinâmico do ecossistema
(Goes-Souza, 2017).
Para realizar esta pesquisa, considerou-se a visão holística da área de estudo,
tendo como unidade de paisagem os limites do PEC e sua zona de amortecimento.
Neste caso, o olhar geográfico é imprescindível no tocante à visão integrada do
ambiente como um organismo que se inter-relaciona formando um geossistema.
Em relação aos modelos de fragilidade ambiental, adotou-se o modelo de Ross
para detetar a fragilidade ambiental em relação aos processos erosivos com vistas
a escorregamentos. A visão sistémica através das unidades ecodinâmicas proposta
por Tricart (1977) também foi considerada, com as devidas proporções para a
modelagem de Ross (2000). Deste modo, permite distinguir quais são as áreas de
instabilidade potencial e quais são as de áreas de instabilidade emergente. O modelo
de fragilidade de Ross deu origem a dois mapas: mapa de fragilidade ambiental, que
estabelece graus de fragilidade indistintamente, e o mapa de unidades ecodinâmicas,
que distingue os diferentes processos potencial e emergente.
A área de estudo escolhida para desenvolver o modelo de fragilidade ambiental
localiza-se na Região da Costa Verde, envolvendo os municípios de Itaguaí,
Mangaratiba, Angra dos Reis e Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro (Brasil). A
Região da Costa Verde se insere na Serra do Mar (RJ), sendo portanto, uma cadeia
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montanhosa com cerca de 1500 km, ao longo do litoral, entre o estado do Rio de
Janeiro ao estado do Rio Grande do Sul.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho visa o desenvolvimento de
modelos, quer de fragilidade ambiental, quer de unidades ecodinâmicas, como
formas preditivas de análise ambiental e que tanto podem ser usados para estudos
regionais como podem evoluir para estudos de risco ambiental.
Diremos que tais modelos têm como característica fundamental a distinção dos
processos de fragilidade, que podem ser desencadeados por fenómenos naturais
(instabilidade potencial) e, ou, por ações antrópicas (instabilidade emergente).
Estes modelos foram desenvolvidos com base na sobreposição de vários planos de
informações relativos aos aspectos físicos, baseada em técnicas de geoprocessamento,
técnica de álgebras de mapas e análise multicritério associada a técnicas de média
ponderada, Entende-se que a modelagem de sistemas ambientais, com base em
Sistemas de Informações Geográficas (SIG), pode contribuir de forma significativa
para a tomada de decisão e ajuda à gestão do território, com vistas a um melhor
desenvolvimento da realidade socioeconómica e ambiental da região.

Estado da arte
A análise sistémica do equilíbrio dinâmico introduzida, nos anos de 1970, por Jean
Tricart (1977) foi beneficiada com o avanço dos Sistemas de Informações Geográficas
(SIG) e o desenvolvimento de ferramentas de estatística espacial que favoreceram o
desenvolvimento de modelos ambientais. Embora tais análises fossem consideradas
de alta relevância, pô-las em prática era considerada uma tarefa complexa, devido
aos sucessivos cruzamentos de camadas de informações e, também, à dificuldade de
conversão de dados geográficos qualitativos em dados quantitativos. Para viabilizar
a análise geossitémica, preconizada por Tricart, Ross (1994) desenvolveu modelos
de fragilidade ambiental que têm variações conforme a escala de análise e aplicação
de pesos de média ponderada. Crepani (1996) desenvolveu a metodologia do
Zoneamento Ecológico Económico (ZEE) e, consequentemente, o modelo de carta
de vulnerabilidade da perda de solo, criando as Unidades Territoriais Básicas (UTB)
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que utilizam imagens Land Sat e a aplicação de pesos e, também, da média aritmética.
Kawakubo (2004) associou a fragilidade potencial à vulnerabilidade natural do
ambiente e a fragilidade ambiental à vulnerabilidade natural e, para tal, utilizou o
Modelo Numérico de Terreno (MNT), o Sensoriamento Remoto (SR) e a álgebra de
campo. Os dados de SR foram utilizados para a elaboração dos mapas de uso do solo e
da cobertura vegetal. A álgebra de mapas permitiu combinar as diferentes informações,
gerando o mapa síntese. Sporl (2004) desenvolveu uma análise comparativa da
fragilidade ambiental, através da comparação dos três modelos citados. A aplicação
destes modelos resultou na produção de três diferentes mapas de fragilidade, os quais
foram analisados e comparados entre si. A partir da pesquisa realizada por Sporl,
pode-se escolher qual a metodologia mais adequada para a realidade do PEC. No
caso, optou-se pela metodologia de Ross baseada na declividade, que é mais adequada
a escalas grandes e médias.
Tricart (1977), ao definir o conceito de Ecodinâmica, disseminou uma nova
forma de ver a natureza e a sociedade através de uma abordagem integrada,
sobretudo quando a natureza está sob os efeitos da sociedade. O autor destacou que
as intervenções humanas, realizadas para desenvolver diversas atividades, afetam,
em primeiro lugar, a cobertura vegetal e, depois, tais ações vão-se repercutir sobre a
radiação solar que alcança o solo, levando à alteração da temperatura e da fertilidade
deste, bem como da fauna e da flora. Além disso, esse feito de ausência de cobertura
vegetal, dá início aos processos erosivos, devido ao enfraquecimento das estruturas
do solo e à sua baixa resistência aos efeitos da pluviosidade, do regime hídrico e da
reciclagem dos elementos minerais (Tricart, 1977).
Ross (2009) diz que para analisar a natureza, a sociedade e as suas dinâmicas, é
necessário ter a compreensão do todo, ou seja, é necessário investigar o ambiente de
forma integrada. Somente deste modo, se podem estabelecer diretrizes gerais e específicas
do planeamento ambiental (regional, rural, urbano), visando o equilíbrio dinâmico, de
forma a privilegiar a conservação do ambiente e a não extinguir os recursos naturais.
No entanto, a perda de caráter natural ocorre, principalmente, através da
introdução imprópria (planeada ou acidental) de espécies exóticas. O impacte
antrópico, causado por mau uso das áreas vegetadas, pode promover modificações
ou levar à destruição desse ecossistema. Um decréscimo na altura e cobertura da
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vegetação, deixa o terreno exposto e vulnerável a ações erosivas e traduz-se por
altos níveis de perturbação. As ações e os usos impróprios podem resultar em sérios
problemas de administração, para os quais raramente estão disponíveis soluções
simples e baratas (Rosa, 2007).
Na literatura, existe uma série métodos para desenvolver modelos ambientais
que vão corroborar para a verificação e mapeamento dos processos erosivos e dos
movimentos em massa. Nos dias atuais, com a modernização da Cartografia e o
crescente uso dos Sistemas e Informações Geográficas (SIG), podemos valer-nos de
modelagens que integrem diversas variáveis, tais como: susceptibilidade, fragilidade
ambiental, vulnerabilidade natural, e que utilizam técnicas de álgebra de mapas,
associadas à lógica boolena, à média ponderada, ao processo analítico e hierárquico
(AHP), à lógica Fuzzy e outros. Todas estas técnicas têm como objetivo investigar e,
ou, destacar determinado aspeto do espaço geográfico. Em geral, a investigação ocorre
dentro dos limites de uma unidade de análise que vai variar de acordo com a escala
de observação da investigação, podendo ser o bioma, a região hidrográfica, a bacia
hidrográfica, a unidade de paisagem, a região e, inclusive, os limites administrativos,
visando à produção de cartas e mapas especiais (Goes-Souza, 2017).

Sistemas, meios, unidades e modelos
Para melhor compreensão da abordagem ambiental que se pretende realizar,
tecem-se agora algumas considerações sobre diferentes nomenclaturas, passíveis
de associação a diferentes modelos, cujo objetivo visa ajudar a um melhor
enquadramento da temática em apreço.

Abordagens ambientais

Para ampliar a capacidade de perceção dos eventos e das inter-relações que
permeiam e se desdobram sobre e no ambiente, é necessário avultar o espectro de
análises e, ao mesmo tempo, focar no objetivo principal que se pretende atingir.
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A visão sensível favorece a perceção de que todas as ações que se desencadeiam no
sistema ambiental reagem de forma reflexiva, afetando todo o sistema. Isso é válido
tanto para impactos positivos, por exemplo, para um processo de reflorestação na
zona de amortecimento de Unidade de Conservação (UC), como também para
impactos negativos, por exemplo, a instalação de um empreendimento industrial
nas margens dos rios, prejudicando severamente o abastecimento de águas às
populações (Goes-Souza, 2017).
Segundo Christofoletti (1999), os fenómenos podem ser compreendidos à luz
da abordagem analítica (reducionista) ou da abordagem holística. A abordagem
reducionista encontra-se mais desenvolvida nas atividades do meio científico e tem
por objetivo explicar, generalizar e determinar as causas, verificando e formulando
hipóteses através de comparações e experiências. Deste modo, observa-se a
existência da necessidade de sintetização e de generalização com vista à explicação.
No âmbito da geografia, este tipo de abordagem é realizada em estudos que
necessitam de catalogar separadamente todas as componentes do meio natural e
de todas as atividades humanas. Pelo contrário, a abordagem holística enfatiza que
a visão integrada é mais bem explicado do que as suas partes isoladamente. Deste
modo, deve ressaltar-se que tanto a abordagem holística quanto a reducionista
coabitam nos trabalhos de investigação, havendo necessidade de se ter a visão da
totalidade, mas identificando as partes e correlacionando todos as componentes
que se encontram integradas no todo. No âmbito geográfico, quando se trata de
análise sistémica, torna-se necessário começar por definir o sistema e, depois,
evoluir para o sistema ambiental e os seus subsistemas, elucidando assim a visão
sistémica, ou seja, compreender o sistema ambiental de forma integrada (GoesSouza, 2013).
De acordo com Lieber (2016), “Sistema é uma forma lógica de apreensão da
realidade” que não busca um “reflexo” do mundo real, mas, sim, a descrição ou
destaque dos traços da realidade, na qual o conjunto permite a perceção de padrões
de arranjos e a proposição de uma forma operativa voltada para um dado objetivo.
Para o autor, sistema é uma “coleção de entidades” ou coisas, relacionadas ou
conectadas de tal modo que “formam uma unidade ou um todo” ou que “propiciem a
consecução de algum fim lógico a partir dessas interações conjuntas”.
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Aprofundando-se no viés geográfico, tem-se a visão sistémica conceitual e analítica
que surgiu no âmbito da ciência biológica na década de 1930 (Christofoletti, 1999).
Entre 1950 e 1968, Ludwig Von Bertalanffy publicou a Teoria Geral dos Sistemas,
na qual procurou estabelecer teorias e formulações conceituais que pudessem criar
condições de aplicação à realidade empírica. Dentre os pressupostos da Teoria Geral
dos Sistemas, destaca-se a tendência para a integração das ciências naturais e sociais,
com ampliação dos campos das ciências sociais. Verifica-se também que, ao estudar
os universos particulares das diversas ciências, se tende a aproximar da unidade da
ciência (Limberger, 2006).
A Teoria dos Sistemas permite reclassificar os fenómenos numa abordagem global,
permitindo assim a inter-relação e a integração de assuntos de natureza completamente
diferentes. Este paradigma conduz a ciência para uma nova forma de pensar, que
passou a ser adotada por vários pesquisadores, principalmente nas áreas da Física,
Química, Biologia e, mais tardiamente, na Geografia (Limberger, 2006).
No contexto mundial de crescimento urbano acelerado, esta é uma preocupação
constante que aquece a discussão entre preservação e conservação, dentro
dum paradigma de desenvolvimento sustentável, que Ab’Saber (1994) discute
relativamente à importância da Geografia, visto que esta ciência não deve ser
separada em Geografia Física ou Geografia Humana, mas, sim, associada, como a
“Geografia da abordagem analítico integradora e sintetizadora de uma geografia que se
preocupa com o espaço total”.
Para Christofoletti (1999), o geossistema corresponde a sistemas ambientais que
representam a organização dos elementos que compõem o meio físico e biológico.
No entanto, para Sotchava (1978), existe diferença básica entre geossistema e
ecossistema. Para este autor, ecossistemas são sistemas complexos, monocêntricos
ou biocêntricos, nos quais o ambiente natural é examinado sob o ponto de vista das
suas conexões com os organismos. Por sua vez, os geossistemas são também sistemas
complexos, policêntricos, envolvendo a totalidade das componentes naturais na
perspetiva das suas conexões, interrelações de dependência mútua e dos seus aspetos
funcionais, abrangendo, assim, também os ecossistemas (Ross, 2009).
Sotchava (1978) propõe uma visão sistémica que se apoia no planeamento e
no desenvolvimento socioeconómico. Nesta abordagem, a Geografia não se detém
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a estudar apenas os aspectos físicos do ambiente, mas trata também das conexões
entre eles. Assim, o sistema fica mais bem compreendido quando, ao estudar a
morfologia da paisagem, se projeta sobre ele o estudo da sua dinâmica, estrutura
funcional, conexões, etc.
Na perspectiva de Bertrand (1971), o conceito de paisagem deve basear-se no
conceito e nos métodos de geossistema. Os ecólogos e biólogos definiram, com base
na teoria dos sistemas, o conceito de ecossistema de forma semelhante aos cientistas
russos. No entanto, na perspetiva de Bertrand (1971), o conceito de paisagem deve
basear-se no conceito e nos métodos de geossistema. Para este autor, o “[...] ecossistema
não tem nem escala e nem suportes espaciais bem definidos” (p. 25), pelo que é possível
unir os conceitos de ecologia e geografia, através do conceito de geoecologia, que se
refere ao estudo da paisagem sob o ponto de vista ecológico (Góes-Souza, 2013).
Quanto à unidade de paisagem, esta considera todas as delimitações geográficas
arbitrárias, sendo possível ir do micro ao macro, “[...] vislumbrando uma taxonomia
das paisagens com dominância física e com limites definidos”. Assim, para Bertrand
(1971, p. 27), “[...] a unidade de paisagem é estabelecida em função da escala de
tratamento das informações, podendo ser: zona, domínio, região, geossistema, geofácies e
geótopos”. A questão da abordagem geossistémica proporciona uma forma de análise
que se preocupa não só com as questões do meio físico, mas também com a conexão
deste com a sociedade, através das relações sociais e económicas.

Fragilidade Ambiental

A fragilidade dos ambientes naturais é verificada com base nos conceitos
de unidades ecodinâmicas, através de Tricart (1977), em que o ambiente é
analisado sob o prisma da teoria dos sistemas, que parte do pressuposto de
que, na natureza, as trocas de energia e matéria se processam por meio das
relações de equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio, entretanto, é frequentemente
alterado pelas intervenções humanas nos diversos campos que compõem a
natureza, gerando estados de desequilíbrio temporário ou, até, permanente. O
conceito de ecodinâmica, integrado no conceito de ecossistema, baseia-se no
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instrumento lógico de sistema, focando as relações mútuas existentes entre os
diversos componentes da dinâmica e os fluxos de energia/matéria que ocorrem
no ambiente (Tricart, 1977).
Para Tricart (1977), esses ambientes sofrem, frequentemente, perturbações
provocadas por intervenções humanas, e, neste caso, elas podem ser temporárias ou
permanentes. O autor classifica o ambiente em três grupos diferenciados:
•

Meios estáveis: O modelado evolui lentamente, muitas vezes de forma e de
maneira insidiosa, imperceptível. Os processos mecânicos atuam pouco e
sempre de modo lento. Muitas vezes, tem como característica essencial a lenta
evolução, resultante da combinação de fatores que permanecem no tempo. O
sistema morfogenético não comporta paroxismos violentos que se traduzam por
manifestações catastróficas. A condição de equilíbrio aproxima-se do clímax.
Nesses ambientes prevalece a pedogénese;

•

Meios Intergrades: o termo intergrade surgiu na geologia, para determinar uma
transição. Assim, o que caracteriza estes meios é a interferência permanente
da morfogénese e pedogénese, exercendo concorrência sobre o mesmo espaço.
Estes meios, com efeito, asseguram a passagem gradual entre os meios estáveis
e os meios instáveis;

•

Meios instáveis: nesses meios, a morfogénese é o elemento predominante da
dinâmica natural e o fator determinante do sistema natural, a que os outros
elementos estão subordinados.
Na perspetiva de Ratcliff (1971), a fragilidade preocupa-se com a medição da

sensibilidade inerente a um dado ecossistema, face às pressões ambientais que sofre,
combinadas com as potenciais ameaças que poderão alterar o equilíbrio existente.
Desta forma, qualquer perturbação no relevo, solo, vegetação, clima e recursos
hídricos rescinde o equilíbrio dinâmico, podendo comprometer a funcionalidade
do sistema (Spörl, 2001).
Kawakubo (2005) refere que a erodibilidade, ou fragilidade do solo, corresponde
à vulnerabilidade do solo à erosão, principalmente quando, em muitos casos, as
diferenças nos atributos físicos e químicos explicam o facto de alguns solos erodirem
mais do que outros, quando expostos às mesmas condições ambientais. O autor
vai mais além, ressaltando que existem outros elementos importantes que também
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interferem nos processos erosivos, como, por exemplo, o tipo de uso do solo e a
cobertura vegetal (Góes-Souza, 2013).
Ross (2009) fez adaptações ao conceito de Ecodinâmica, de Tricart (1977),
classificando a fragilidade potencial do relevo em unidades ecodinâmicas estáveis
e instáveis. O autor fragmentou, assim, o ambiente em estável e instável, para
gerar a fragilidade ambiental. De acordo com o autor, para o conhecimento das
potencialidades dos recursos naturais de um determinado sistema natural, é necessário
levantar informações sobre o estrato geográfico que dá suporte à vida animal e ao
homem, designadamente: solo, relevo, rochas, minerais, água, clima, flora e fauna.
Contudo, para o estudo das fragilidades, é necessário que o conhecimento sobre
cada aspeto do estrato geográfico se organize de forma integrada, alicerçado no
princípio de que, na natureza, as componentes físicas, bióticas e socioeconómicas
atuam de forma funcional (Ross, 2000).
Em relação aos conceitos de fragilidade ambiental, face às intervenções humanas,
que condizem com mudanças tecnológicas, económicas, sociais e ambientais, os
sistemas ambientais podem apresentar maior ou menor fragilidade em função
de suas características genéticas. Portanto, qualquer alteração nos diversos
componentes da natureza, como relevo, clima, solo, vegetação e recursos hídricos,
provoca desequilíbrios nas funcionalidades do sistema ambiental, quebrando o
equilíbrio dinâmico. Para estes autores, neste caso, tratar estas variáveis de forma
integrada e possibilitar obter um diagnóstico das diferentes categorias hierárquicas
das fragilidades dos ambientes naturais são pressupostos fundamentais (Spörl,
2001; Ross, 2000).
Com base nos conceitos preconizados por Jean Tricart (1977), alguns autores
como Jurandyr Ross (1994), Edison Crepani (1996) e Fernando Shinji Kawakubo
(2006) desenvolveram metodologias que usam SIG e álgebra de mapas para verificar
a fragilidade do ambiente. Ross (2009) desenvolveu dois modelos para Fragilidade
Potencial Natural, que são os modelos mais utilizados; Crepani (1996) desenvolveu
uma metodologia para classificar o ambiente em Unidades Territoriais Básicas
(UTB), que foram utilizadas no projeto de Zoneamento Ecológico e Econômico
(ZEE); e Kawakubo (2006) associou a fragilidade potencial à vulnerabilidade
natural do ambiente e a fragilidade ambiental à vulnerabilidade natural.
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Modelo Jurandyr Ross

Para adequar esses conceitos de modo a serem utilizados como subsídios ao
planeamento ambiental, Ross (1994) ampliou o uso do conceito estabelecendo as
Unidades Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidade Emergente em vários graus,
desde instabilidade muito fraca a muito forte. O mesmo foi feito para Unidades
Ecodinâmicas Estáveis, “[...] que apesar de estarem em equilíbrio dinâmico, apresentam
instabilidade potencial qualitativamente previsível face as suas características naturais e
a sempre possível inserção antrópica”. Do mesmo modo, também foram classificadas
entre Instabilidade potencial muito fraca a muito forte. Assim, segundo Ross
(2009), as:
•

Unidades Ecodinâmicas Estáveis ou de Instabilidade Potencial: são áreas nas quais
o equilíbrio dinâmico foi preservado de atividades humanas, prevalecendo a
morfodinâmica, sob o aspeto de processos de intemperismo químico e físico
sob a proteção de vegetação densa, sendo os impactos das chuvas atenuados
pela cobertura vegetal. Deste modo, o processo de fragilidade existe, porém, é
natural. Uma observação importante e que poderá ser vista adiante na tabela
adaptada de Sporl (2001) é que, dentre o conjunto de dados que gera a sequência
de dígitos (declividade, pedologia, uso do solo e pluviosidade), a declividade é o
tema que define o grau estável de fragilidade potencial natural;

•

Unidades Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidade Emergente: são aquelas em
que o equilíbrio dinâmico foi afetado pelas interferências humanas, tendo a
cobertura vegetal sido substituída por áreas de pastagens ou de cultura. Nestes
casos, o solo desnudo, sem a cobertura vegetal a protegê-lo, sofre os impactes
dos agentes climáticos, como as chuvas que disparam processos erosivos,
designadamente de ravinamento e voçorocamento do solo, bem como perda de
qualidade da água pelo acúmulo de sedimentos (Ross, 2000).
Para desenvolver a análise da fragilidade ambiental, Ross (2010) propõe dois

modelos de análise da fragilidade ambiental:
•

Modelo de fragilidade potencial natural com apoio nos índices de dissecação do relevo:
considera levantamentos geomorfológicos, solos, cobertura vegetal, uso da terra
e clima, os quais são analisados de forma integrada, estabelecendo unidades de
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fragilidade para os diferentes ambientes. Deste modo, considera-se que cada um
desses temas é hierarquizado de acordo com a sua vulnerabilidade. Sendo assim,
as variáveis mais estáveis apresentam valores mais próximos a 1, enquanto as mais
vulneráveis se aproximam de 5. Para este modelo, o índice de dissecação do relevo
é que vai determinar o grau de fragilidade do ambiente analisado, enquanto a
cobertura vegetal indicará as áreas onde o ponto de equilíbrio foi rompido;
•

Modelo de fragilidade potencial natural com apoio nas classes de declividade: é uma
derivação do anterior, no qual, em vez de utilizar o tema dissecação de relevo, utiliza
classes de declividade. A diferença entre o primeiro e o segundo modelo é que a
identificação do grau de fragilidade da área de estudo se torna muito fragmentada,
tendo maior variabilidade em relação à identificação dos graus de fragilidade.
Devido às características e à escala da área de estudo, para esta pesquisa optou-se

pela aplicação do modelo de fragilidade potencial natural com apoio nas classes de
declividade.

Modelo Edson Crepani

O modelo de Crepani (1996), desenvolvido através do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), foi estruturado para subsidiar o Zoneamento Ecológico
Econômico (ZEE) da Amazónia e visa a determinar unidades territoriais básicas
(unidades homogéneas de paisagem), elaborando mapas de vulnerabilidade natural
à erosão (IBAMA, 2012). A estabilidade ou a vulnerabilidade ao processo natural
de erosão é analisada com base nos seguintes temas: solo, rocha, relevo, vegetação
e clima. Nesta metodologia, as variáveis têm o mesmo grau de importância, não
tendo peso diferenciado entre os temas. Portanto, cada Unidade Territorial Básica
recebe um valor que consiste na média aritmética dos valores individuais que,
quanto mais próximos a 1 são mais estáveis, e quanto mais próximos a 3 são mais
vulneráveis (Crepani, 1996). Ross e Crepani têm em comum a análise integrada dos
ambientes naturais alicerçada na teoria de Tricart, contudo Crepani considera que
todas as informações que integram o modelo têm o mesmo grau de importância.
Daí a utilização da média aritmética e não a média ponderada.
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Modelo Kawakubo

Kawakubo et al. (2006, p. 5) definiram “[...] fragilidade potencial, a vulnerabilidade
natural do ambiente, e fragilidade ambiental, a vulnerabilidade natural associada aos
graus de proteção que os diferentes tipos de uso e cobertura vegetal exercem”. A sua
proposta de modelo passa por elaborar mapas de síntese nos quais se utilizam cartas
de declividade em escalas que vão de 1:2 000 a 1:25 000, e mostram o padrão de
relevo em escalas grandes, ou de 1:50 000 a 1:250 000, para mostrar o relevo em
escalas média, além de cartas de uso do solo e da cobertura vegetal. As informações
de geologia e clima são utilizadas como informações adicionais.
Os intervalos de declividade seguem os estudos de capacidade de uso/
aptidão agrícola que, associados aos valores da geotecnia, indicam a intensidade
dos processos erosivos, riscos de escorregamentos e inundações frequentes. Para
padrão de formas, os valores de dissecação do relevo relacionam o plano horizontal,
enquanto a densidade de drenagem relaciona o plano vertical. Para a viabilidade
deste modelo, utilizam-se inúmeros produtos intermediários que viabilizam as
análises até a geração do mapa síntese.
Verifica-se que a perspetiva sistémica pode ser usada para tratamento de
problemas ambientais. Através desta, o conceito de ambiente pode ser inferido
como um sistema, e esta visão coaduna-se com a dinâmica do próprio ambiente
por se apresentar como um produto resultante de fatores físicos, bióticos e
socioeconómicos, interagindo de forma convergente na sua caracterização como um
fenómeno percetível. Nestas condições, iniciar os estudos de um ambiente significa
perceber as entidades, os eventos e a representação útil da realidade ambiental
percebida (Xavier-da-Silva, 2007).

Processos Erosivos e movimentos em massa ou gravitacionais

A generalidade das Regiões Tropicais tem como característica a presença de
chuvas abundantes e elevadas temperaturas que favorecem o desenvolvimento de
um profundo intemperismo químico que conduz à produção de espessos rególitos,
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geradores de grande quantidade de material disponível para as fases posteriores de
transporte e deposição (IBGE, 2009). Esse processo é denominado de Erosão.
A erosão constitui um conjunto de agentes dinâmicos que combinam todos os processos de degradação da superfície terrestre, incluindo intemperismo, transporte, ações
mecânica e química da água corrente e de outros agentes erosivos, responsáveis pela destruição das saliências ou reentrâncias do relevo, sendo por isso mesmo um importante
agente modelador da superfície terrestre (IBGE, 2009), o que torna complexo trabalhar
com erosão, na sua plenitude. Sendo assim, em geral toma-se para estudo apenas uma
parte do conjunto das variáveis envolvidas no processo e utilizam-se métodos estatísticos
para análise (Guerra, 2001), tendo em consideração que os principais fatores controladores, que determinam as variações das taxas de erosão, são: erosividade da chuva,
propriedades do solo (erodibilidade), cobertura vegetal e características das encostas.
Os movimentos em massa, ou gravitacionais, referem-se à remoção, ao transporte,
vertente a baixo, e à deposição, geralmente na base da vertente, das formações superficiais e do material rochoso sob influência da gravidade. O deslizamento e o fluxo
desses materiais devem-se à posição instável na vertente e às forças gravitacionais, mas o
movimento em massa é intensificado pela ação da água. Também são considerados movimentos em massa o deslocamento lento do solo e de fragmentos rochosos, bem como
os movimentos rápidos de grandes deslizamentos sobre longas distâncias (IBGE, 2009).
As condições que favorecem os movimentos em massa estão relacionadas com
a estrutura geológica, a declividade da vertente, o regime de chuvas, a perda de
vegetação, a atividade antrópica, a disponibilidade de espessos mantos de alteração e
a presença de níveis ou faixas impermeáveis que atuam como planos de deslizamento
(IBGE, 2009). Os principais movimentos em massa existentes no Brasil são: rastejos,
escorregamentos, deslizamentos, movimento de blocos e corridas em massa.

Considerações sobre fragilidade ambiental, erosão e movimentos em massa

O rególito e todo o material desagregado da rocha sofrem uma ação contínua
da gravidade devido ao intemperismo da rocha matriz. A rocha não intemperizada
é mais resistente, enquanto o rególito e o material desagregado são mais suscetíveis
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à ação da gravidade. O movimento desses materiais para partes mais baixas é
chamado de movimento em massa. As encostas estão em constante evolução devido
à atuação da força da gravidade sobre as vertentes. A evolução consiste em retirada
de material do topo para a base das vertentes, onde se acumula. Esse movimento
pode ser rápido ou lento, dependendo das condicionantes de formação das encostas.
Quando o material é transportado do ponto original e fica em repouso em outro
ponto, esse fenómeno é designado de erosão (Guerra, 2003).
O maior agente da erosão é a água das chuvas, mas nem sempre é o fator detonador
do movimento, mas sim o que o torna mais avassalador. Para diagnosticar e prognosticar
a erosão dos solos, é necessário levar em consideração a geomorfologia, já que implica
analisar as formas de relevo e os processos erosivos associados (Guerra, 2010).
Os movimentos em massa são caracterizados pelo transporte coletivo de
material rochoso e ou solo, onde a ação da gravidade tem papel preponderante
(Guerra, 2010). A diferença básica entre erosão e movimento em massa é que, para
a erosão, o intemperismo químico é fundamental no processo. No entanto, para o
movimento em massa, “[...] a água pode tornar ainda mais catastrófico, mas não é
necessariamente o principal agente” (Cunha e Guerra, 2008).
De forma muito simplificada, pode-se dizer que conceitos de fragilidade
ambiental, erosão e movimentos em massa são distintos entre si, mas, de alguma
forma, encontram-se imbricados. A fragilidade ambiental preocupa-se com o
equilíbrio dinâmico do sistema e tem uma forma macroscópica de diagnosticar os
processos naturais e antrópicos que cabem perfeitamente numa análise geográfica
regional. Os estudos que envolvem os processos erosivos têm o foco no transporte
de materiais dentro do sistema. Os movimentos em massa têm o maior foco na
força da gravidade e na forma como o material é transportado (Góes-Souza, 2017).

Localização da área de estudo
A área de estudo escolhida, o Parque Estadual do Cunhambebe (fig. 1), situa-se a
sueste (SE) do estado do Rio de Janeiro, na Região Centro-Sul Fluminense. Estende-se
pelas serras que dividem as Regiões Administrativas da Costa Verde e Médio Paraíba
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e abrange áreas dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí.
A oeste, faz fronteira com o estado de São Paulo, conectando-se ao Parque Nacional
da Serra da Bocaina, percorrendo o trecho sul da Serra do Mar, no estado do Rio de
Janeiro até o município de Itaguaí, e avança pelo interior até à represa de Ribeirão
das Lajes (INEA, 2015). O Parque Estadual do Cunhambebe (PEC) e sua zona de
amortecimento têm a particularidade de envolverem a Área de Proteção Ambiental
de Mangaratiba (APAMAN), fazendo sobreposição em parte da área. O PEC e a
APAMAN integram o Mosaico da Bocaina que, por conseguinte, se integra no
Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar. O PEC é a segunda maior Unidade de
Conservação Ambiental de Proteção Integral, da Administração Pública do Estado
do Rio de Janeiro, subordinado ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 2015).
Possui uma área de 380 530 km2 e um perímetro com cerca de 463 km. A zona de
amortecimento possui 3 km de largura no entorno do PEC.
De acordo com SNUC, a lei 9985/2000, a zona de amortecimento representa
“[...] o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos
negativos sobre a unidade de conservação” (MMA, 2015). Por isso, as zonas de
amortecimento têm a função de proteger a área envolvente do Parque, defendendo-o
das atividades humanas, prevenindo a fragmentação e, principalmente, o efeito
de borda que existe na periferia das unidades de conservação. A borda da área
protegida é uma área sensível a uma vasta gama de efeitos degradadores, o que
a torna vulnerável a quaisquer alterações, sejam elas físicas ou biológicas. Uma
situação comum nas zonas limítrofes de áreas naturais resulta do facto das suas
fronteiras se encontrarem expostas e, por consequência, tornam-se mais frágeis
às condições que influenciam negativamente a estabilidade e o equilíbrio do
ecossistema (MMA, 2015).
A área foi selecionada por representar um dos espaços com maior conservação
da biodiversidade da Serra do Mar, no estado do Rio de Janeiro. Embora se trate da
existência de duas unidades de conservação numa mesma região, PEC e APAMAN,
existe uma grande pressão exercida pela especulação imobiliária, rede hoteleira e
instalação de empreendimentos de infraestruturas energéticas que podem acelerar
os processos antrópicos, tornando a população desta região cada vez mais vulnerável.
155

Legenda

Limite dos município do Estado
do Rio de Janeiro
Estados brasileiros
Oceano Atlântico
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Zona de Proteção
Zona de Conservação
Corredor Tingua Bocaima
APA Mangaratiba
Unidade de Conservação da Região

Fig. 1 - Unidades de conservação adjacentes e sobrepostas ao PEC.
Fig. 1 - Conservation units adjacent and overlapping the PEC.

Metodologia
Para realizar esta pesquisa, considerou-se a visão holística da área de estudo,
tendo como unidade de paisagem os limites do PEC e sua zona de amortecimento.
Neste caso, o olhar geográfico é imprescindível no tocante à visão integrada do
ambiente como um organismo que se interrelaciona formando um geossistema. Em
relação aos modelos de fragilidade ambiental, adotou-se o modelo de Ross (1994)
para detetar a fragilidade ambiental em relação aos processos erosivos com vistas
a escorregamentos. A visão sistémica através das unidades ecodinâmicas proposta
por Tricart (1977) também foi considerada, com as devidas proporções para a
modelagem de Ross. Deste modo, é possível distinguir as áreas de instabilidade
potencial das áreas de instabilidade emergente. Assim, o modelo de fragilidade de
Ross deu origem a dois mapas: o mapa de fragilidade ambiental, que estabelece
graus de fragilidade indistintamente, e o mapa de unidades ecodinâmicas, que
distingue os dois processos, potencial e emergente.
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Com efeito, dentre os diversos métodos investigativos de modelagem ambiental,
a análise da fragilidade ambiental tem vindo a ganhar relevância em relação aos
demais, essencialmente porque este método permite separar os processos que se
desenvolvem no espaço geográfico, uma vez que permite verificar aqueles que são
de origem natural, decorrentes do processo natural de modelagem do relevo, dos
que têm origem não-natural, ou seja, decorrem de processos antrópicos. A partir
desses resultados, pode-se então partir para outros estudos ambientais como, por
exemplo, mapas preditivos de risco ambiental e estudos de vulnerabilidade (GoesSouza, 2017).
O mapa de fragilidade ambiental tem o seu foco nos processos erosivos e, em seu
bojo, possui um conjunto de diversas variáveis, tais como: declividade, pedologia,
uso da terra, cobertura vegetal e precipitação. Ao contrário do que sucede no modelo
de suscetibilidade, o modelo de fragilidade ambiental considera, no seu conjunto
de variáveis, dados sobre o uso da terra e a cobertura vegetal, que contribuem para
a discretização dos processos atuantes no sistema ambiental e, consequentemente,
para a identificação entre unidades estáveis, intergrade e instáveis.
Ainda em relação à metodologia, os dados vetoriais sobre relevo (curvas de
nível), pedologia, uso da terra, cobertura vegetal e pluviosidade, foram convertidos
em dados matriciais (quantitativos), uma vez que os dados matriciais possibilitam
uma série de análises espaciais e estatísticas que não é possível realizar com o uso de
dados vetoriais (qualitativos). Depois, para cada um deles, calculou-se o tamanho
do pixel, de acordo com a escala do mapa. No caso das curvas de nível, criou-se
posteriormente um Modelo Digital do Terreno (MDT) visando à produção de um
mapa de declives.
Em seguida e, ainda, com o foco centrado na fragilidade ambiental, reuniu-se
um grupo de especialistas que atribuíram notas a cada uma das classes temáticas.
As notas variaram de 1 a 5, na qual 1 – significa fragilidade muito baixa;
2 – fragilidade baixa; 3 - fragilidade média; 4 - fragilidade alta e 5 - fragilidade muito
alta. Ross (2000) utilizou a técnica da média ponderada que, geometricamente, tem
uma resposta sob representação da lógica booleana, que é atenuada pela aplicação de
ponderações. Entretanto, em vez de dar pesos às classes temáticas, o autor utiliza uma
hierarquização das camadas dos dados temáticos, considerando que ela representa a
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prevalência (grau de importância) de um tema em relação ao outro. Neste caso, adota
a seguinte sequência hierárquica de disposição dos temas: optou-se pela seguinte
ordem na sequência de análise dos temas: (1) declividade, (2) pedologia, (3) uso do
solo e cobertura vegetal e (4) precipitação. Com isso, será produzido um número
que representa uma sequência numérica composta por 4 algarismos, na qual cada
um dos dígitos pode variar de 1 a 5. Por exemplo, uma área com sequência numérica
equivalente a 5432 significa que a área analisada tem muito alta fragilidade em relação
a declividade (5), alta fragilidade em solos (4), média fragilidade em relação ao uso do
solo e cobertura vegetal (3) e baixa fragilidade em relação a precipitação (2). Com isso,
conclui-se que o menor valor possível gerado para medir grau de fragilidade é 1111,
que representa fragilidade muito baixa, e o maior valor possível para representar graus
de fragilidade é 5555, que corresponde a fragilidade muito alta. Os dois primeiros
temas, declividade e pedologia, vão balizar os processos relacionados a fragilidade
potencial. Os dois últimos, uso do solo e cobertura vegetal e precipitação, vão delinear
os processos que se encontram em fragilidade emergente.
Todavia, o processo de construção do mapa de unidades ecodinâmicas não se
resolve com álgebra de mapas. Na verdade, ele é o resultado da interpretação do
pesquisador. De facto, para o criar, é necessário separar os processos e, em seguida,
é preciso reclassificá-los em estáveis (fragilidade potencial) e instáveis (fragilidade
emergente). Neste caso, é necessário sobrepor os temas com informação sobre
pedologia, cobertura vegetal e uso da terra, precipitação e outros planos auxiliares,
como geomorfologia, para reagrupar os valores quantitativos hierárquicos, gerados
no mapa de fragilidade ambiental, em valores qualitativos. Por exemplo, se a área
analisada apresentar alta declividade e cobertura vegetal em estágio avançado, isso
pode significar uma área com maior equilíbrio dinâmico e que, portanto, não há
antropização. Por outro lado, se uma área apresentar declividade média e a cobertura
vegetal for de pasto ou corresponder a áreas de faixa de servidão ou, ainda, possuir
alguns pontos de assentamentos, nestes casos refere-se a um processo potencial
natural instável (com menor equilíbrio dinâmico).
O tipo de solo também ajuda muito no processo de separação das áreas. Em
geral, os solos mais rasos, como Neossolos Litólicos, concentram-se em áreas de
alta declividade. Os solos pouco desenvolvidos e pedregosos, como o Cambissolo,
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estão situados nas áreas de média e alta declividade. Os Latossolos são encontrados
em áreas de declividade média a baixa. No caso da área de estudo, esta questão
do solo e da declividade está bem vincada. Com efeito, nas áreas mais declivosas
da Serra do Mar, que envolve os municípios de Mangaratiba e Angra dos Reis,
concentram-se as áreas de altas declividades e solos poucos desenvolvidos, exceto
nas áreas de planície. Em contrapartida, no contraforte da serra, e em grande parte
nos limites do município de Rio Claro, concentram-se os solos mais desenvolvidos
e a cobertura vegetal em estágio de degradação.
Do mesmo modo, os contrastes também são nítidos em relação à precipitação.
Os maiores índices pluviométricos ocorrem áreas mais declivosas da Serra do Mar,
sendo provenientes de chuvas orográficas, ou seja, daquelas que se formam com a
humidade advinda do Oceano Atlântico e que precipitam em contacto com a barreira
montanhosa. No reverso da Serra do Mar a humidade diminui consideravelmente,
baixando a humidade relativa do ar e aumentando o risco de incêndio, que, por
isso, são muito comuns no outono e no inverno.

Resultados
A elaboração de mapas é uma forma prática de apresentar alguns resultados do
trabalho de investigação, expressando-os de uma forma facilmente visualizável, o
que pode ajudar a torná-los mais perceptíveis, razão pela qual os resultados desta
pesquisa se traduzem em dois mapas.
Mapa de Fragilidade ambiental

O mapa de Fragilidade Ambiental deixa muito bem definidas as classes de alta,
média e baixa fragilidade (fig. 2). Em geral, os pontos com tons bem avermelhados
representam paredões arribas rochosos aflorante e ou regiões muito declivosas,
concentrando-se na direção sul, que fica voltada para o Oceano Atlântico, que
apresenta características mais rochosas. As áreas mais frágeis concentram-se dentro
dos limites de preservação do PEC.
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Fig. 2 - Fragilidade Ambiental do Parque Estadual Cunhambebe e entorno, com base na
técnica da média ponderada do Método Ross (2000) (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 2 - Environmental fragility of Cunhambebe State Park and surrounding area, based on the
Ross method weighted average technique (2000) (Source: Góes-Souza, 2017).

Numa rápida análise visual, verifica-se uma grande área impregnada pelos tons
amarelos a vermelhos denotando média a alta fragilidade, com destaque para a
linha sinuosa e contínua na direção leste-oeste de alta fragilidade e alta declividade
limitando no sentido norte-sul.
As classes de fragilidade mais elevadas chegam até 5533, o que significa que
atingem nota máxima em declividade (5), nota máxima em solos frágeis (5), nota
média em cobertura e uso da terra (3) e nota média em precipitação (3). Em relação
à fragilidade mínima, chegou-se até 1112 indicando que se obteve muito baixa
fragilidade para a declividade (1), pedologia (1), uso do solo e cobertura vegetal (1)
e baixa para precipitação (2).
Não deixa de ser importante observar as reentrâncias que se formam na vertente
sul, devidas à presença de pequenos vales, na área de Angra dos Reis, e de vales
médios e grandes nas planícies fluviais, em Mangaratiba, dado que esses vales
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correspondem a áreas propensas para assentamentos populacionais. Nesta área os
pontos avermelhados ficam mais esparsos e descontinuados à medida que avançam
para o litoral, porém ela mantém-se como área de média a alta fragilidade, já que
está impregnada pela cor amarela, salpicada por tons avermelhados contínuos ou
não contínuos em toda a área.
As áreas em tom de verde-escuro são áreas de sedimentação de materiais
carreadas das encostas, portanto são áreas de baixa fragilidade ambiental à erosão.
Essas áreas têm baixa declividade e são representadas pelas áreas de planície flúviomarinhas onde se encontram instaladas as sedes dos municípios litorais e também
as principais localidades. A nordeste do mapa também se encontra uma grande
planície que se refere à represa de Ribeirão das Lajes. Por outro lado, na vertente sul,
as áreas frágeis estendem-se até à beira mar. Em contrapartida, na vertente norte da
Serra, existem roturas abruptas nos padrões de fragilidade, mudando rapidamente
de alta para baixa fragilidade.

Mapa de unidades ecodinâmicas estáveis e instáveis

O objetivo principal do mapa de unidades ecodinâmicas é o de permitir
classificar a fragilidade ambiental, em função do respetivo equilíbrio dinâmico,
estável e instável. As unidades ecodinâmicas estáveis referem-se àquelas em que
o processo de modelagem do relevo ocorreu de forma natural. Já as unidades
ecodinâmicas instáveis referem-se àquelas em que intervieram processos antrópicos,
que se iniciaram com a remoção da cobertura vegetal e, em seguida, continuaram
com a ocupação do território por assentamento populacional, criação de áreas de
pastagem ou de cultivos ou, ainda, para instalação de projetos de infraestrutura
viária, portuária, energética, turística, etc.
Em relação ao mapa de unidades ecodinâmicas, observa-se que as áreas de
unidades estáveis se concentram em sua maioria dentro dos limites do PEC (fig. 3).
Toda a faixa contínua de alta declividade e cobertura vegetal densa que acompanha
a Serra do Mar no sentido leste-oeste e se encontra na área catalogada como zona de
preservação do PEC, foi classificada como área estável, portanto, com fragilidade de
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origem natural e sem interferência antrópica. Toda a faixa de unidades ecodinâmicas
estáveis se estende até o município de Paraty, formando um grande corredor que
compõe o o conjunto de serras que formam o Mosaico Serra da Bocaina (fig. 1)
e compreende o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar um “hotspot”, uma
das áreas mais ricas em biodiversidade de toda a Mata Atlântica. O território do
mosaico abriga importantes maciços florestais totalizando cerca de 222 mil hectares,
sob condições especiais de manejo e proteção legal (MOSAICOBOCAINA, 2018).
As áreas de reentrâncias entre os paredões rochosos da serra e as planícies fluviais
são as áreas consideradas de transição entre o estágio estável e instável. As planícies
fluviais são consideradas de baixa a média instabilidade. As estreitas planícies
litorâneas são consideradas também de baixa instabilidade, mas, pelo facto de
estarem muitas vezes no sopé da serra, se tornam áreas perigosas. Porém, as áreas de
unidades de altíssima instabilidade se concentram no entorno das principais vias de
acesso à região, como a Rodovia Rio-Santos, RJ-149 e RJ-155 em menor grau. Nos
municípios de Rio Claro e Itaguaí, existe elevada concentração de áreas de unidades
instáveis, mas se referem a áreas de pastagem e, portanto, áreas muito desmatadas e
de declividade considerada média a alta.
É importante chamar a atenção para a área do entorno da rodovia RJ-149 (fig . 4).
No mapa de fragilidade ambiental, o entorno da RJ-149 se classifica como média
fragilidade. Entretanto, no mapa de unidades ecodinâmicas, a área chama a atenção
por se classificar como área instável de média a alta. Isso porque, ao longo de toda
a via, existem áreas de assentamento populacional, pequenos sítios que tornam a
área de altíssima fragilidade, principalmente na área inserida na vertente voltada
para o Oceano Atlântico, ou seja, muito declivosa, com rocha aflorante e/ou solos
pouco desenvolvidos. Nessas áreas, podem ocorrer eventos de rolamentos de blocos
e pedregulhos.
Já ao norte, existem sítios e fazendas com muitas áreas de pastos. Ao longo
da RJ-149 existem muitas áreas de deslizamento de terra que ocorrem pelo corte
de taludes da própria rodovia. Importante também destacar as áreas instáveis na
área da localidade de Jacuecanga, nas proximidades de grandes empreendimentos
como o antigo estaleiro Verolme, na localidade de Jacareí, sede Municipal de
Mangaratiba e a área que está se formando interligando a área do Resort Porto
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Bello. Outro ponto que se deve atentar é a área da rodovia RJ-155, em menor
proporção devido às próprias condicionantes ambientais, visto que a rodovia foi
construída sobre terreno rochoso. Entretanto, as áreas não rochosas apontaram
para pequenas áreas instáveis.
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Fig. 3 - Unidades ecodinâmicas estáveis e Instáveis do Parque Estadual Cunhambebe
(Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 3 - Stable and unstable ecodynamic units of the Cunhambebe State Park
(Source: Góes-Souza, 2017).

Territórios de risco

Para facilitar o acompanhamento da descrição das áreas, optou-se por
enumerar e nomear as áreas que se destacaram em relação a possíveis territórios
de risco na área do PEC e seu entorno (fig. 4). Procedeu-se da seguinte forma:
inicialmente produziu-se dois mapas distintos para os municípios de Mangaratiba
(fig. 5) e para o município de Angra dos Reis (fig. 6), com escala grande, com
intuito de verificar com maior detalhe as áreas destacadas em cada município.
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Em seguida as áreas foram nomeadas com nome de localidades ou com os pontos
mais relevantes na região para facilitar a identificação no texto descritivo. Para
cada área destacada no mapa acrescentou-se os pontos de registros de ocorrências
deslizamentos e rolamentos de blocos e imagens de satélite Geoeye para comparar
a área visualmente. As figuras foram dispostas lado a lado, sendo a da esquerda
o trecho representado com mapa de fragilidade ambiental e a figura da direita o
mesmo trecho com imagem Geoeye ao fundo.
No total foram destacadas oito áreas conforme descritas a seguir: 1- Localidade
de São João Marcos; 2- Rodovia RJ-149; 3- Vale do Sahy – Mangaratiba; 4- Bairro
de Fazenda Muriqui; 5- Resort Portobello – Jacueganga; 6- Localidade de Conceição
de Jacareí – Jacuecanga; 7- Bairro de Areal – Banqueta; 8- Rodovia RJ-155. A seguir
o mapa geral e as respetivas áreas identificas como territórios de risco.

Limite da zona de
amortecimento
Limites do PE
Limite de município;
Limite de bacia hidrográfica
Rodovia pavimentada
Rodovia Estadual
Ferrovia
Caminhos
Trilhas

Pontos de risco de deslizamentos
UERJ
CPRM-Mangaratiba
CPRM-Angra dos Reis
DRM
UERJ 2016
INCA
Risco Ambiental
Alto
Baixo

Fig. 4 - Áreas destacadas como territórios de Risco: 1- Localidade de São João Marcos;
2- Rodovia RJ-149; 3- Vale do Sahy – Mangaratiba; 4- Bairro de Fazenda Muriqui;
5- Resort Portobello – Jacueganga; 6 - Localidade de Conceição de Jacareí – Jacuecanga;
7- Bairro de Areal – Banqueta; 8- Rodovia RJ-155 (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 4 - Areas highlighted as at-risk territories: 1- Locality of São João Marcos;
2- RJ-149 Highway; 3- Sahy Valley - Mangaratiba; 4- Muriqui Fazenda Neighbourhood;
5- Resort Portobello - Jacueganga; 6- Conceição de Jacareí - Jacuecanga;
7- Areal neighbourhood - Banqueta; 8- RJ-155 Highway (Source: Góes-Souza, 2017).
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Fig. 5 – Áreas destacadas como territórios de Risco no Município de Mangaratiba
(Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 5 - Areas highlighted as at-risk territories in Mangaratiba Municipality (Source: Góes-Souza, 2017).
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Fig. 6 - Áreas destacadas como territórios de Risco no Município de Angra dos Reis
(Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 6 - Areas highlighted as at-risk Territories in the Municipality of Angra dos Reis
Source: Góes-Souza, 2017).
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Área 01 – Localidade de São João Marcos

Nesta área (fig. 7), destaca-se o cruzamento entre a faixa de influência
oriunda da RJ-149 com uma curta faixa de influência da linha de transmissão
Angra – São José. Chama-se a atenção para o trecho de entroncamento entre
os empreendimentos viários e energéticos. Existem ao longo da rodovia RJ-149
inúmeros pontos de deslizamentos de terra que foram mapeados UERJ/INEA
em trabalho de campo em 2015. O aspecto que se destaca é o fato destas áreas
estarem a NE dos limites do PEC, na porção que se insere no município de Rio
Claro. O município tem vocação para atividades agropecuárias, com áreas pouco
preservadas de cobertura vegetal com muitos pontos dominados por voçorocas e
ravinas. Acredita-se que essa área exige atenção e controle para evitar invasões na
área de conservação do PEC.

Fig. 7 - Área 01: trecho de intersecção entre a RJ-149 e Linha de alta tensão
(Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 7 - Area 01: Intersection stretch between RJ-149 and a high voltage powerline
(Source: Góes-Souza, 2017).

Área 02 – Rodovia RJ-149 (Mangaratiba)

Esta é uma das áreas (fig. 8) que se destacaram ao longo de todo o
trabalho. Desde as primeiras visitas técnicas à área, esta chama a atenção pelos
inúmeros registros de eventos de rolamentos de blocos e de deslizamentos
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de terra ao longo de toda a rodovia. Além disso, os moradores da região,
que participam ativamente do conselho consultivo do PEC e APAMAN,
trouxeram relatos de problemas dessa natureza que são agravados pelo volume
de carros que se utilizam da Rodovia Presidente Dutra para aceder à BR101. Na fase final do trabalho, foram obtidos resultados do mapeamento
da CPRM, e a instituição também detetou uma série de pontos de risco na
mesma região inventariada pela UERJ/INEA. Por último, o próprio modelo
desenvolvido nesta pesquisa mostrou que de fato a região da RJ-149 pode ser
considerada muito frágil. Em campo, verificou-se que se trata de fragilidade
ambiental provocada pelo franco desenvolvimento de atividades agropecuária,
ou seja, em processo de supressão da mata nativa e substituição por atividades
agro-pastoris. Entretanto, trata-se de uma área que concentra população
ao longo da rodovia e também ao longo da estrada vicinal que leva até um
assentamento denominado Rubião. Deste modo, a área 02 merece muita
atenção e vigilância por parte da Defesa Civil e o INEA devido à pressão que
exerce nas bordas na zona de conservação do PEC na direção SE e NE. As
áreas de vale do assentamento do Rubião são consideradas frágeis, o que as
torna de alto risco em situações de adensamento populacional.

Fig. 8 - Área 02: Rodovia RJ-149 (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 8 - Area 02: RJ-149 Highway (Source: Góes-Souza, 2017).
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Área 03: Vale do Rio Sahy – Mangaratiba

Trata-se de um trecho da rodovia BR-101 que interliga a Praia do Sahy
com à Praia do Saco – Mangaratiba (fig. 9). Esta área, que se classifica como
alto risco, se conecta com a rodovia RJ-149 na entrada de Mangaratiba. De
modo geral, o trecho acomoda grande parte da população de Mangaratiba
que cruza a rodovia BR-101. Nesta região, também passa a linha férrea
que parte do Porto de Itaguaí até a Ilha Guaíba. Na região do Sahy, a área
de risco espraia-se até os limites da rodovia RJ-014, que atua como limite
físico da Zona de Amortecimento do PEC. A RJ-014 é considerada uma
via perigosa pela sua construção que percorre os penhascos litorâneos entre
Sahy e Mangaratiba.
Vale observar a quantidade de pontos de ocorrências de deslizamentos ao
longo da RJ014. A grande maioria dos pontos foram levantados pelo DRM
e pela CPRM. Contornando o morro, destacam-se também as encostas que
vão da Praia de Ibicuí ao bairro do Junqueira, interligado pela estrada do
Junqueira à RJ-014. Trata-se de área fragilizada por suas condicionantes
físicas associadas à ocupação da população local e de veranistas.

Fig. 9 - Área 03: Sahy-Mangaratiba (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 9 - Area 03: Sahy-Mangaratiba (Source: Góes-Souza, 2017).
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Área 04: Bairro Fazenda Muriqui

A Fazenda Muriqui encontra-se instalada em área de planície fluvial (fig. 10)
e, portanto, não apresenta problemas de deslizamentos mas de inundações. Os
problemas dessa área se concentram em sua borda sob influência da rodovia BR101, áreas ocupadas irregularmente e área de passagem do gasoduto ORBIG. A
BR-101 estabelece o limite entre a área escarpada e a área de planície e, portanto,
está quase sempre sob efeito de ruptura do talude. Ainda nas bordas da BR-101,
existe acesso à Cachoeira Véu da Noiva, mas antes de chegar até a cachoeira tem
uma área ocupada por população de baixa renda. Ao norte da área existe também
a influência da faixa de servidão do gasoduto ORBIG. É importante observar os
pontos de ocorrência de deslizamentos levantados pelo DRM e um ponto destacado
pela CPRM. O mapa de risco ambiental amplia a área de risco em função das áreas
antropizadas tanto por ações da forma de ocupação como também pela influência
tecnológica do gasoduto, que rompe o equilíbrio, subtraindo áreas de mata para
faixa de serviço.

Fig. 10 - Área 04: Fazenda Muriqui (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 10 - Area 04: Fazenda Muriqui (Source: Góes-Souza, 2017).

Área 05 – Resort Portobello – Localidade de Jacuecanga

Essa área (fig. 11) chama a atenção por formar uma espécie de corredor conduzido
pela área de influência direta da linha de transmissão Angra – Grajaú. Entretanto,
deve-se atentar para o fato que são estradas vicinais (imagem Geoeye) que partem das
propriedades da empresa Portobello Ltda. desembocam no município de Angra dos
Reis no bairro Caputera I e Caputera II, prosseguindo até o bairro de Jacuecanga.
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O corredor que se formou adentra os limites do PEC em zona classificada como de
proteção pelo Plano de Manejo. Importante destacar que se trata de área de fragilidade
ambiental e, consequentemente, de risco ambiental. Contudo, deve-se ter atenção
para não deixar afetar a integridade da Unidade de Conservação. Importante também
é observar os inúmeros pontos de episódios de deslizamentos detectados pela CPRM,
tanto dentro da propriedade de Portobello, quanto também do lado do município de
Angra dos Reis nas proximidades de Caputera, que corroboram com os resultados de
risco ambiental apresentados para esta região.

Fig. 11 - Área 05: Portobello-Jacuecanga (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 11 - Area 05: Portobello-Jacuecanga (Source: Góes-Souza, 2017).

Área 06: Conceição de Jacareí – Jacuecanga

A área em destaque (fig. 12) é uma faixa litorânea de enseadas que vai desde o
bairro de Conceição de Jacareí, passando por Garatucaia, Monsuaba e seguindo até
o limite do bairro de Jacuecanga. É uma área que requer bastante atenção, porque se
encontra inserida na ZA. O limite do PEC inicia à esquerda da BR-101 no sentido
Paraty, a partir da área de topografia montanhosa. São áreas de planície fluvial que
se assemelham à geomorfologia de Mangaratiba. A Bacia Hidrográfica (BH) da
Enseada de Monsuaba aponta índices elevados de risco ambiental que é destacado
justamente pela combinação de taxa de ocupação e a fragilidade do meio físico.
Do mesmo modo, a BH de Itapinhoacanga e BH da Enseada de Jacareí também
apresentam altos índices de risco ambiental com destaque para a BH de Conceição
de Jacareí nas proximidades da Enseada do Hotel Portogalo e Garatucaia. Através de
imagens de satélite e também de acordo com dado do censo demográfico de 2010,
pode-se observar que se trata de uma área com elevada densidade populacional
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perdendo somente para Angra dos Reis. A combinação da elevada taxa populacional
em ambiente de fragilidade ambiental pode resultar em alto risco ambiental. A
área de Jacuecanga merece atenção à parte, pois concentra residências em estreita
faixa de planície com concentração residencial e pontos de infraestrutura portuária
(Estaleiro Verolme) e infraestrutura energética (Petrobras) de risco de natureza
tecnológica e social. A concentração populacional tem relação com tais instalações,
assim como o deslocamento da população de baixa renda cada vez mais para o vale
na área de Caputera I e Caputera II que fazem conexão com a área 5. A CPRM
demarcou uma série de pontos de ocorrência de deslizamentos em Monsuaba,
Jacuecanga e principalmente na área de Caputera I e Caputera II.

Fig. 12 - Área 06: Localidade de Conceição de Jacareí-Jacuecanga (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 12 - Area 06: Conceição de Jacareí-Jacuecanga town (Source: Góes-Souza, 2017).

Área 07: Areal – Banqueta

As áreas em destaque (fig. 13) situam-se na Bacia Hidrográfica da Enseada do Japuíba.
Trata-se de uma área de planície fluvial que segue o padrão de ocupação da Região da
Costa Verde. Sendo assim, as áreas litorâneas são ocupadas por classe de alto poder
aquisitivo, e, à medida que adentra ao vale, o poder aquisitivo decresce gradativamente.
Essa mudança de padrão é bem delimita pela Rodovia BR-101. O risco ambiental em
muitas situações pode ocorrer em ambos os lados da BR-101, porém a capacidade de
resiliência é que vai determinar a diferença entre os dois grupos. Os bairros de Areal e
Banqueta situam-se do lado esquerdo da BR-101, sentido Paraty. O bairro fica no sopé
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das montanhas que delineiam a Enseada de Japuíba. Nas proximidades da rodovia, o
bairro é ocupado por população de classe média. Porém, à medida que segue para o
interior do vale, as áreas vão sendo ocupadas por população de menor poder aquisitivo,
e as casas anunciam tanto um baixo padrão social como também saneamento precário.
No bairro de Areal já existem áreas dominadas pelo tráfico de drogas, o que dificulta a
entrada na região. Existem registros de acidentes graves associados a quedas de blocos.
A ocupação na região pode ser considerada acelerada e, à medida que sobem a encosta,
adentram os limites do PEC. No Bairro de Banqueta, a situação é de área periurbana, ou
seja, existem sítios e também residências precárias. Essa área é considerada como de alto
risco ambiental, porque coadunam em mesmo espaço a ocupação irregular assentada
sobre áreas suscetíveis risco social e o risco natural. As áreas em questão encontram-se
dentro da Zona de Amortecimento e, portanto, muito próximas dos limites do PEC. A
invasão da área do PEC ainda não ocorreu por conta da topografia acidentada das áreas
de domínio do PEC, mas é muito importante o controle do INEA a fim de manter
a integridade do PEC no que se refere à supressão de áreas de mata, incidentes de
queimadas e também ação de caçadores.

Fig. 13 - Área 07: Área nos bairros de Areal e Banqueta (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 13 - Area 07: Area in the neighourhoods of Areal and Banqueta (Source: Góes-Souza, 2017).

Área 08 – RJ-155

A área 08 (fig. 14) pode ser considerada a menos afetada dentre as quatro
destacadas nessa pesquisa. A rodovia RJ-155 corta transversalmente a Serra Olho
D’água, interligando os municípios de Rio Claro e Angra dos Reis. A rodovia foi
construída sobre área rochosa de alta declividade, que dificulta de certa forma a
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ocupação, formando uma espécie de barreira natural. No entorno da rodovia,
existem pequenos trechos que facilitam a ocupação. Estes trechos se concentram
na divisa entre os municípios de Angra dos Reis, no distrito de Cunhambebe,
e Rio Claro, no distrito de Lídice, e são conduzidos pelas estradas vicinais que
partem da rodovia RJ-155. Ao longo dessas vias, existem áreas ocupadas, porém
são consideradas pelo IBGE como população rural. Neste cenário, os trechos de
maiores tensões são conduzidos pela linha de transmissão de Furnas Adrianópolis
– Nova Iguaçu que parte da Usina Nuclear de Angra dos Reis, a faixa de servidão
da ferrovia da Vale e a faixa de servidão da rodovia RJ-155. A CPRM demarcou
uma série de pontos de rolamento de blocos ao longo da RJ-155. A área 08 deve ser
monitorada pelo INEA já que também exerce pressão sobre o PEC na direção NO
em zona de proteção.

Fig. 14 - Área 08: RJ-155 (Fonte: Góes-Souza, 2017).
Fig. 14 - Area 08: RJ-155 (Source: Góes-Souza, 2017).

Conclusão
A análise geossistémica da área de estudo foi fundamental para compreensão dos
diferentes processos que podem ocorrer nas áreas ao norte e ao sul da área de estudo. De
facto, a visão holística, ou integradora, permite a integração dos diferentes processos
que se desenvolvem sobre o ambiente natural e o meio antrópico, favorecendo a visão
da totalidade e, consequentemente, a previsão dos processos que podem surgir a partir
dessa interação. O modelo de fragilidade ambiental desenvolvido nesta pesquisa pode,
seguramente, contribuir como diagnóstico ambiental, o qual pode subsidiar outras
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análises tais como, por exemplo, a análise de risco ambiental, considerando os aspetos
naturais, sociais e das infraestruturas. O uso do mapa de unidades ecodinâmicas, ao
separar os processos, favorece a pré-seleção de áreas que necessitam de ser investigadas
ou, melhor, detalhadas na aquisição de dados.
Quando se trata de análise de risco, deverá ser dada a maior ênfase às áreas
de instabilidade e às de processos antropogénicos. Ora, não havendo dúvidas de
que as áreas de risco precisam de ser verificadas in loco, o uso de um modelo de
previsão auxilia enormemente na escolha das áreas que devem ser investigadas nessa
verificação. Além disso, minimizam o empenho de recursos para mapeamento.
Todavia, para obter resultados satisfatórios nos modelos de fragilidade e de unidades
ecodinâmicas, foi fundamental o uso de geoprocessamento para a construção da
modelagem ambiental e o envolvimento de dados matriciais. Sendo assim, os autores
estão convictos de que o modelo de fragilidade ambiental pode ser considerado uma
excelente ferramenta de previsão.
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