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1 Introdução  

Atualmente, em função do rápido crescimento da população humana e do uso 
desordenado dos recursos naturais, grande parte dos ambientes da Terra está bastante 
modificado pelo homem. De acordo com dados do “Relatório de Avaliação Sistêmica 
do Milênio”, divulgado pela ONU em 2005 (apud Dias, 2006), as atividades antrópicas 
estão mudando a diversidade da vida no planeta, sendo que a maioria destas alterações 
acaba por representar perda da biodiversidade. 

Estas alterações nos diferentes componentes da natureza (relevo, solo, 
vegetação, clima e recursos hídricos) acarretam o comprometimento da funcionalidade 
do sistema, quebrando o seu estado de equilíbrio dinâmico. Por outro lado, estas 
variáveis se tratadas de forma integrada, possibilitam obter um diagnóstico das 
diferentes categorias hierárquicas da fragilidade dos ambientes naturais (Spörl & Ross, 
2004). 

Ainda segundo Spörl & Ross (2004), os mapas de vulnerabilidade ambiental são 
uma ferramenta de extrema importância ao planejamento ambiental. A identificação dos 
ambientes naturais e suas fragilidades potenciais e emergentes 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. 

A noção de vulnerabilidade ambiental tem se tornado, nos últimos anos, um foco 
central para as comunidades científicas de mudança ambiental (IHDP, IGBP, IPCC) e 
uma categoria analítica importante para instituições internacionais, como algumas 
agências das Nações Unidas (Pnud, Pnuma, FAO) e o Banco Mundial (Kasperson & 
Kasperson, 2001). Para geração de mapas de vulnerabilidade são utilizadas informações 
temáticas como mapas geológicos, geomorfológicos, pedológicos e de cobertura vegetal 
e uso da terra associados, por exemplo, à malha digital dos setores censitários (Ceprani 
et al. 2001; Spörl & Ross, 2004; Alves 2006). 

O sensoriamento remoto a nível orbital constitui-se em excelente recurso para 
coleta de dados disponibilizando informações rápidas e confiáveis, viabilizando a 
análise de recursos naturais e monitoramento eficaz das alterações da paisagem (Vicens 
et al. 2001), visto a potencialidade para estudos integrados das imagens de satélite que 
permitem uma visão sinótica, repetitiva e holística da paisagem (Ceprani et al. 2001). 

Por sua vez, o emprego de tecnologias como Sistemas de Informação 
Geográfica, SIG, voltado para estudos de cunho ambiental, auxilia na análise fácil e ágil 
quanto à vulnerabilidade do local mediante ação humana ou até mesmo diante das 
mudanças naturais ocorridas no próprio ambiente, permitindo o planejamento adequado 
para áreas de risco ambiental (Costa et al. 2006).       

Já é possível encontrar algumas iniciativas referentes ao uso de mapas de 
vulnerabilidade ambiental como ferramentas de gestão (Ceprani et al. 2001; WWF, 
2004). Alves (2006), procura operacionalizar empiricamente a categoria vulnerabilidade 
sócio-ambiental com o objetivo de identificar e caracterizar populações nesta situação, 
no município de São Paulo, por meio da construção de indicadores ambiental na 
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unidade espacial de análise mais desagregada possível (setores censitários do censo 
demográfico do IBGE).       

Costa et al. (2006), estabeleceram a vulnerabilidade ambiental das unidades 
homogêneas considerando a relação entre os processos de morfogênese e pedogênese, a 
partir da análise integrada da rocha, solo, relevo, vegetação e uso, de uma área costeira 
localizada na porção setentrional do Estado do Rio Grande do Norte. Para os autores, o 
termo vulnerabilidade ambiental significou a maior ou menor susceptibilidade de um 
ambiente a um impacto potencial provocado por um uso antrópico qualquer (Tagliani 
2003 apud Costa et al. 2006). Segundo os autores. as possibilidades de inter-relações 
entre o mapa de vulnerabilidade ambiental gerado e outras informações forneceram 
resultados espacializados e georreferenciados, sendo uma ferramenta importante e útil 
ao apoio à decisão.      

Este trabalho foi desenvolvido dentro do contexto do Projeto de Gestão Físico 
Territorial, do Núcleo de Apoio Técnico Municipal - NAT da PUC-RIO, em parceria 
com a Petrobras e a Prefeitura Municipal de Resende. O projeto visa a criação de um 
SIG para apoio a gestão municipal, englobando diferentes ações como a produção de 
base cartográfica, integração do Plano Diretor ao SIG, desenvolvimento das bases para 
o zoneamento econômico ecológico, indicadores sócio-ambientais e classificação da 
vulnerabilidade ambiental dos fragmentos florestais. Este documento descreverá as 
etapas que envolvem a última ação descrita anteriormente. 

As informações georeferenciadas envolvendo os fragmentos florestais, através 
de sua integração as outras informações que estão disponibilizadas no SIG, 
potencializam o uso do sistema subsidiando de forma consistente a gestão sustentável 
do ambiente do município de Resende. 

 
2 Objetivos 
O objetivo principal deste trabalho foi o desenvolvimento de uma metodologia 

visando a produção de dados qualificados sobre as vulnerabilidades dos fragmentos 
florestais do município de Resende, dentro de uma perspectiva que permita ao poder 
publico municipal utilizar este conhecimento como ferramenta de gestão espacial, 
contribuindo para a sustentabilidade do patrimônio natural do município. 

 
3 Material e Métodos 
 
Área de Estudo 
O Município de Resende está localizado na região sudeste no Estado do Rio de 

Janeiro (Figura 1). Com uma área de 1.100,2 km2, a altitude no município varia de 
394,6 m (Centro Urbano) a 2.791,6 m, no Pico das Agulhas Negras. 

 

 

Figura 1: Localização da área de estudo (fonte: www.wikipedia.com.br) 
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O relevo do município é típico de vale, com a Serra da Mantiqueira estendendo-
se de forma escarpada ao longo da direção NE-SW, com altitudes entre 1.000 m e 3.000 
m, com destaque para o maciço de Itatiaia.  

O clima do município é do tipo Tropical de Altitude, com temperatura média anual 
de 19o C, mínima de 5o C em julho e máxima de 42o C em janeiro. As maiores precipitações 
são no período de novembro a março. 

Originalmente, a cobertura vegetal do município era de Mata Atlântica sensu 
lato. Nas partes mais altas, onde os afloramentos rochosos não permitem o 
desenvolvimento de solos profundos, árvores e arbustos cedem espaço à vegetação 
rasteira dos campos de altitudes. Matas secundárias, formadas através de um processo 
de regeneração natural, também se acham representadas no município. 

 
Metodologia de Trabalho 
Na Figura 2 está apresentado o organograma de desenvolvimento do trabalho.  

 

Figura 2: Organograma do trabalho desenvolvido no município de Resende para 
determinação da Vulnerabilidade Ambiental dos Fragmentos Florestais. 

 
A metodologia geral do trabalho envolveu quatro etapas: geração de dados, 

classificação de cobertura, classificação dos fragmentos e sínteses de fragilidade e 
vulnerabilidade que serão descritas a seguir. Na tentativa de se obter um mapa de 
vulnerabilidade ambiental que representasse mais fielmente as peculiaridades da área de 
estudo, foi aplicado o método de ponderação de fatores que permitiu estabelecer um 
conjunto de pesos para a indicação da importância relativa de cada fator em relação aos 
demais (Costa et al. 2006). 

 
Vulnerabilidade Geomorfológica 
 A geração de dados vetoriais sobre geomorfologia do município de Resende 

compreendeu informações derivadas de dados altimétrico como declividade, orientação 
e concavidades. Estes dados foram produzidos a partir das curvas de nível 
disponibilizadas pelo IBGE em escala 1:50.000. Os indicadores, pesos e classes 
encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1: Indicadores, pesos e classes da vulnerabilidade geomorfológica do 

município de Resende. 
INDICAD

OR 
PESO CLAS

SES 
NOTAS 

Declividad
e 

1 0-15 1 
15-30 2 
30-45 3 

Acima de 45 4 
Orientação 1 Norte 2 

Sul 1 
Concavida

de 
1 Dentro da 

Concavidade 
1 

Fora da 
Concavidade 

2 

 
Fragilidade dos Fragmentos Florestais 
A Classificação de cobertura derivada de imagem de satélite de alta resolução 

(SPOT-5) de agosto de 2008 (foi utilizada a banda pancromática com resolução espacial 
de 2,5 m) foi executada dentro de técnicas de orientação ao objeto, desenvolvida no 
software Definiens. Utilizou-se um sistema de interpretação de imagens baseado em 
segmentos e redes hierárquicas (Baatz et al. 2004) devido à complexidade da paisagem 
a ser classificada. Foram realizadas duas excursões a campo para determinação dos 
melhores indicadores referentes a fragilidade dos fragmentos.  

A legenda final do mapa de uso e cobertura do solo consistiu nas seguintes 
classes: 

*floresta: inclui todas as formações florestais encontradas no município, e.g., 
floresta ombrófila densa e floresta estacional semidecidual; 
*campo: inclui as áreas de pastagem, campos sujos, vegetação secundária, solo 
exposto e áreas de várzea; 
*urbano: constitui áreas de adensamento urbano; 
*corpos d’água: compreende os rios, lagoas, represas e açudes; 
*campo de altitude: inclui as formações rochosas e vegetação rasteira encontrada 
no maciço de Itatiaia; 
*sombra: constitui áreas de sombra; 
*nuvem: constitui áreas de nuvem. 
 
Os pequenos fragmentos florestais que se encontravam parcialmente nos limites 

do município foram incluídos na análise quando sua área dentro do município estava em 
torno de 30 a 50%. 

Com os valores de área e perímetro de cada fragmento florestal, determinou-se 
as características correspondentes à forma de cada fragmento, com base no índice de 
circularidade. Este índice foi obtido de acordo com a fórmula abaixo (Nascimento et al. 
2006): 

 
; 

onde: 
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IC = índice de circularidade;  
S = área do fragmento; 
P = perímetro do fragmento. 
Segundo Viana & Pinheiro (1998), quando este índice é menor que 0,6 os 

fragmentos são considerados “muito alongados”; entre 0,6 e 0,8, “alongados”; e maiores 
que 0,8, “arredondados”. Conseqüentemente, fragmentos muito alongados e alongados 
são mais sujeitos ao efeito de borda. 

De posse destes dados, foram analisados os seguintes parâmetros: proximidade 
com a malha viária (foram utilizadas somente as rodovias federais e estaduais), tamanho 
e forma dos fragmentos. Os indicadores, pesos, classes e notas utilizados para análise de 
risco dos fragmentos florestais estão apresentados na Tabela 2. 
 
Tabela 2: Indicadores, pesos e classes da fragilidade dos fragmentos florestais do 
município de Resende. 

INDICAD PESO CLA NOTA
Tamanho 

do Fragmento 
1 1-10 3 

10- 2 
Acima de 1 

Índice de 
Circularidade 

1 0-0,6 3 
0,6- 2 

Acima de 0,8 1 
Proximida

de de Rodovias 
1 Até 50 m 3 

De 50 a 500 2 
De 500 a 1 
Mais de 1000 0 

 
Mapa de Vulnerabilidade Ambiental dos Fragmentos Florestais 
O conjunto das informações qualificadas dos fragmentos florestais foi 

convertido para o modelo matricial e integrado através de operações entre matrizes em 
ambiente GIS, gerando os mapeamentos de vulnerabilidade geomorfologica e 
fragilidade dos fragmentos. Estes mapeamentos foram novamente integrados gerando 
a síntese final denominada vulnerabilidade ambiental dos fragmentos florestais. A 
vulnerabilidade ambiental foi dada pela soma da vulnerabilidade geomorfológica com a 
fragilidade dos fragmentos florestais. 

 
4. Resultados e Discussões 
 
Foram identificados 1211 fragmentos florestais no município, cuja área variou 

de 1 a 114.754.682,23 ha. Destes fragmentos, mais de 80% podem ser considerados 
pequenos com áreas variando de 1 a 10 ha, sendo portanto considerados de alto risco. 
Viana e Pinheiro (1998) encontraram que, dos fragmentos mapeados, 65% tinham área 
inferior a 10 ha. Entretanto, embora estes fragmentos apresentem área reduzida, a sua 
conservação contribui para manutenção e aumento da biodiversidade local (Nascimento 
et al. 2006). 

O resultado do mapa de fragilidade dos fragmentos florestais está apresentado na  
Figura 3. A fragilidade variou de 4 (menor risco) e 9 (maior risco). A existência de 
rodovias, que cortam os fragmentos florestais, representa um grande risco para a 
sustentabilidade destas áreas florestais. 

 



 6

 

Figura 3: Mapa de fragilidade dos fragmentos florestais de Resende. 
 
O resultado do mapa de Vulnerabilidade Geomorfológica está apresentado na 

Figura 4. A vulnerabilidade variou de 0 (menor risco) a 7 (maior risco). 
 

 

Figura 4: Mapa de vulnerabilidade Geomorfológica do município de Resende. 
 
Alguns autores sugerem que além da vulnerabilidade geomorfológica também 

sejam incluídos dados referentes a geologia, pedologia e clima (Sporl & Ross 2004; 
Costa et al. 2006). Entretanto, estes dados não foram incluídos neste estudo em função 
da sua não existência em escala compatível com o trabalho (1:50.000). 

 
A partir da soma da Vulnerabilidade Geomorfológica com a Fragilidade dos 

fragmentos florestais foi gerado o mapa de Vulnerabilidade Ambiental dos fragmentos 
florestais do município de Resende (Figura 5). 

 



 7

 

Figura 5: Mapa de Vulnerabilidade Ambiental dos fragmentos florestais do 
município de Resende. 

 
A vulnerabilidade variou de 5 a 14, sendo que quanto maior o risco, maior o 

valor numérico. É importante ressaltar que este resultado precisaria ser validado em 
campo e os pesos ajustados para uma melhor representação do risco real dos 
fragmentos. Entretanto, estes dados podem orientar políticas públicas para melhor 
preservação destes fragmentos florestais. 

 
 
5. Conclusão 
O uso de SIGs tem demonstrado ser uma ferramenta importante para a gestão 

dos recursos ambientais e orientação de políticas públicas. A determinação da 
vulnerabilidade ambiental de fragmentos ambientais é fundamental para gestão das 
áreas florestais. Por outro lado, outras variáveis como: mapa geológico, de solos e dados 
climáticos, comparação com uma série histórica e análise dos dados censitários podem e 
devem ser incorporadas na avaliação da vulnerabilidade ambiental de fragmentos 
florestais.  
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