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RESUMO 

 

A urbanização e práticas inadequadas de uso da terra em ambientes urbanos 

podem conduzir à degradação de Áreas Verdes Urbanas (AVU), impactando na 

qualidade ambiental das cidades, na biodiversidade e também no bem-estar 

socioeconômico dos cidadãos. Sendo assim, para o desenvolvimento sustentável 

das cidades é indispensável a existência desses ecossistemas naturais em 

ambientes urbanos, bem como a manutenção de sua integridade. Neste contexto, o 

objetivo deste estudo foi avaliar o status de degradação de uma AVU na cidade de 

Contagem (MG/BR), que foi alvo de interferência antrópica caracterizada por 

invasão, com posterior supressão da vegetação seguida de terraplanagem, 

alterando a paisagem local e degradando a área. Uma abordagem ainda pouco 

aplicada no estudo de áreas urbanas degradadas, a união de cartografia digital e 

análise multicritério (AMC), foi utilizada com o intuito de se determinarem áreas 

prioritárias para reabilitação. Para tal, foi realizado um sobrevoo com um VANT, 

obtida uma ortofoto de alta resolução da área, que permitiu a criação de um Modelo 

Digital do Terreno (MDT) e a análise da área com maior riqueza de detalhes. Em 

uma malha quadrangular foram definidos 50 pontos para medições e coleta de 

amostras. Foram criados 8 mapas base: declividade (determinada a partir do MDT); 

estratificação da vegetação; resistência mecânica à penetração e tempo de 

infiltração da água no solo (medidas in situ); além de granulometria (percentuais de 

areia grossa, fina, silte e argila), pH, teor de matéria orgânica e NPK a partir de 

concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio (obtidas em laboratório com as 

amostras de solo). Com a Combinação Linear Ponderada - CLP (uma abordagem 

AMC), os mapas base receberam pesos por meio da Análise Hierárquica de 

Processos (AHP) e foram somados algebricamente, gerando mapas de 

Susceptibilidade à Erosão e de (In)Fertilidade da área. A soma desses mapas 

resultou no Mapa Final para Intervenção da Área, que apontou os locais prioritários 

para a reabilitação ambiental da AVU. A partir desse mapa foram evidenciadas cinco 

áreas altamente vulneráveis a processos erosivos e com baixa fertilidade, que 

devem ser alvos preferenciais para as ações de conservação do solo, bem como 

para o reestabelecimento de nutrientes e matéria orgânica, indispensáveis para a 

restauração florestal na área. 

 

Palavras-chave: Análise Multicritério; SIG; Reabilitação Ambiental; Área Verde 

Urbana; Áreas Prioritárias para Reabilitação. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Urbanization and inadequate land use practices in urban areas can lead Urban 

Greenspaces (UG) degradation, that impact environmental quality of cities, 

biodiversity and also the people socioeconomic well-being. Thus, the existence of 

natural ecosystems in urban areas and the maintenance of their integrity is essential 

for the sustainable development of cities. In this context, the aim of this work was to 

assess the anthropic degradation of an UG in Contagem (MG/BR), which was 

invaded, deforested followed by earthworks, altering local landscape. To determine 

priority areas for rehabilitation of this área, it was used an approach still little applied 

in the study of degraded urban areas, a marriage of digital cartography and Multi-

Criteria Analysis (MCA). For this purpose, the UG area was overflight by a drone, 

wich take a high-resolution orthophoto of the area, which allowed the cration of the 

Digital Terrain Model (DTM) and allowed a thorough analysis of the area. It was 

defined 50 points of in situ assessment and soil collection. Eight base maps were 

created: slope; vegetation stratification; soil mechanical resistance to penetration and 

soil water infiltration tax (in situ measurements); in addition to granulometry 

(percentages of coarse, fine sand, silt and clay), pH, organic matter content and 

nitrogen, phosphorus and potassium content (at laboratory). The base maps were 

weighted through the Weighted Linear Combination - CLP (an AMC approach), 

through the Hierarchical Process Analysis (AHP), and were algebraically add, 

generating maps of Erosion Susceptibility and (In) Fertility of the area. The sum of 

these intermediate maps resulted in the Final Area Intervention Map, which pointed 

out the priority sites for the UG environmental rehabilitation. Five highly vulnerable to 

erosive processes and with low fertility áreas were evidenced, which should be 

preferential targets for soil conservation actions, as well as for the reestablishment of 

nutrients and organic matter, indispensable for forest restoration in the area. 

 

Keywords: Multicriteria Analysis; GIS; Environmental Rehabilitation; Urban 

Greenspaces; Priority Areas for the Rehabilitation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

 

Os ecossistemas fornecem capital natural e serviços essenciais para a 

manutenção dos sistemas humanos na Terra (COSTANZA et al., 2017). Sendo 

assim, a degradação antrópica ambiental, além de impactar diretamente os 

ambientes naturais, afetando a biodiversidade e os componentes abióticos, pode 

conduzir a impactos negativos na esfera econômica e no bem-estar e saúde humana 

(COSTANZA et al., 1997; MEA, 2005). 

No contexto das cidades, a degradação de áreas naturais para 

estabelecimento de infraestrutura humana interfere não apenas em aspectos 

fitofisionômicos do ambiente urbano, como, ao afetar a provisão de serviços 

ecossistêmicos, podem reduzir o bem-estar socioeconômico dos cidadãos 

(CAVALHEIRO; DEL PICCHIA, 1992; DOS SANTOS TOLEDO; GOMES DOS 

SANTOS, 2019). Sendo assim, a manutenção da integridade ecológica de Áreas 

Verdes Urbanas (AVU) é essencial para a construção de cidades ambientalmente 

saudáveis e sustentáveis (KLAUS; KIEHL, 2021). 

A perda da qualidade ou capacidade produtiva do solo e da vegetação 

resultantes de interferência humana em uma área natural determinarão o estado de 

degradação ecoambiental desta área. Dessa forma, indicadores que estejam 

relacionados à produção primária do solo e da vegetação são essenciais para 

avaliação do estado de conservação da área (BAUMGARTNER e CHERLET, 2007). 

Dependendo do grau de perturbação do ecossistema, determinado pela avaliação 

destes parâmetros, a intervenção humana para a reabilitação de AVU degradadas 

se torna indispensável para o desenvolvimento sustentável da sociedade (KLAUS; 

KIEHL, 2021). Além disso, um bom diagnóstico ambiental de áreas degradadas, 

fundamentado em indicadores eficientes e precisos, é essencial para a reabilitação 

do ambiente, de acordo com os objetivos previamente estabelecidos com base em 

uma área de referência (KLAUS; KIEHL, 2021). 

Nos últimos anos, o monitoramento e análise de áreas degradadas em 

ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) têm sido amplamente 

difundidos para uma gestão mais eficiente dos recursos naturais e para um melhor 
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planejamento do uso da terra (CHANG, 2019b). Isso porque o tratamento de dados 

em SIG reduz o tempo de trabalho e aumenta a efetividade do diagnóstico 

ambiental, fornecendo maior embasamento e otimizando os processos de tomada 

de decisões no que concerne à reabilitação de áreas degradadas (EWUNETU et al., 

2021).  

A adoção da Análise Multicritério (AMC) em associação às análises 

ambientais em ambiente SIG, fornece maior fundamentação para os problemas de 

tomadas de decisões em planejamento/gestão ambiental e ecológico (JIANG; 

EASTMAN, 2000; MALCZEWSKI, 2006; VETORRAZZI, 2006). Afinal, por meio de 

abordagens AMC é possível combinar aspectos do meio físico e biológico por meio 

da atribuição de pesos e valores aos mesmos, gerando alternativas para seleção do 

curso de ação (SARTORI, 2010). Um dos métodos de AMC mais frequentemente 

utilizados é a Combinação Linear Ponderada (CLP), o qual, em ambiente SIG, 

permite a combinação de mapas respaldando-se no conceito de média ponderada. 

Na derivação de mapas de atributos por meio do método CLP, os layers de atributos 

recebem pesos conforme suas importâncias relativas para os objetivos do tomador 

de decisão. Para tal, a Análise Hierárquica de Processos (AHP) é uma abordagem 

baseada em comparação de pares, passível de ser utilizada em ambiente SIG, e 

que reduz a subjetividade dessa etapa (SAATY, 2005). 

A AMC-SIG é especialmente importante para auxiliar processos de tomadas 

de decisões em projetos de recuperação de áreas degradadas pois permite o 

mapeamento de áreas vulneráveis da terra e prioritárias para recuperação 

ambiental, sendo um instrumento de promoção do manejo sustentável do solo 

(EWUNETU et al., 2021; RABIA, 2012; SARTORI, DA SILVA E ZIMBACK, 2012). 

Além disso, a AMC-SIG é uma ferramenta capaz de fornecer subsídios para a 

avaliação do desempenho de recuperação de áreas degradadas (DE SIMONI; 

2017). 

Neste contexto, o presente trabalho buscou, por meio da abordagem AMC-

SIG, avaliar uma área urbana degradada e contribuir para sua proposta de 

reabilitação. A área foco desse estudo foi uma AVU localizada no bairro do 

Comércio, no Município de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, 

capital do Estado de Minas Gerais, o qual pertence à região sudeste do Brasil. A 

área estudada possui 38.835,71 m², dentre os quais, até o ano de 2017, eram 
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compostos majoritariamente por fragmento florestal de Mata Atlântica, e que hoje 

encontra-se degradada. 

Em outras palavras, esse estudo visou mostrar a aplicabilidade da abordagem 

AMC-SIG para o diagnóstico e o planejamento para a reabilitação ambiental de AVU 

degradadas. Não foram encontrados trabalhos que se valem da integração entre 

sensoriamento remoto e AMC para o planejamento de AVU degradadas. Como os 

ecossistemas urbanos não possuem um sistema histórico de referência, a 

restauração de AVU demanda estratégias específicas (KIEHL, 2019). Sendo assim, 

esse trabalho apresenta uma nova abordagem de recuperação de áreas degradadas 

em ambientes urbanos valendo-se da análise multicriterial. Este estudo contribui, 

ainda, para estimular discussões científicas e fornecer subsídios para que o Poder 

Judiciário, Ministério Público e Poderes Executivos possam se valer de análises 

multicritérios no enfrentamento de casos semelhantes. 

 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

O objetivo principal deste trabalho foi testar a aplicabilidade do uso da técnica 

de análise multicritério para se avaliar o status de degradação ecoambiental de uma 

área urbana impactada por atividades antrópicas (AVU do bairro do Comércio - 

Contagem, MG/BR) e para subsidiar uma proposta para sua reabilitação, e por fim, 

contribuir para o estudo e aplicação de análises multicritério em projetos ambientais.  

 

Para tal, os seguintes objetivos específicos foram perseguidos: 

 

• Identificação dos principais parâmetros físicos, químicos e biológicos, 

passíveis de mapeamento espacial, que pudessem representar de forma 

rápida e simples o estado de degradação de áreas urbanas; 

• Propor pesos diferenciados para esses parâmetros básicos, de forma a 

compor mapas intermediários representativos do estado de degradação de 

áreas urbanas impactadas por atividades antrópicas; e, 

• Identificar áreas prioritárias e propor metodologias para futuros projetos de 

reabilitação da AVU do bairro do Comércio.  
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CAPÍTULO 2 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

2.1. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL ANTRÓPICA 
 

O crescimento populacional e o consequente aumento da demanda dos seres 

humanos por áreas produtivas estão intimamente associados à degradação de 

áreas naturais (CONACHER, 2009). A intensificação de atividades antrópicas como 

a mineração, agricultura, pecuária, urbanização e práticas inadequadas de uso da 

terra podem perturbar ecossistemas e conduzir à degradação ambiental, que é um 

dos maiores problemas ambientais globais (BORRELLI et al., 2017; CHI et al., 2019; 

CONACHER, 2009; STAVI; LAL, 2015).  

A degradação ambiental gerada por intervenções humanas gera 

consequências socioeconômicas que atingem bilhões de pessoas no planeta, 

afetando principalmente as populações dos países mais pobres (NKONYA; 

MIRZABAEV; BRAUN, 2016). Dentre os principais problemas sociais derivados da 

degradação ambiental, pode-se citar a fome, a migração de "refugiados ambientais", 

a diminuição da qualidade do bem-estar humano, os danos à saúde e a morte de 

pessoas (CONACHER, 2009).  

Quanto à esfera econômica, a degradação do capital natural, da 

biodiversidade, de serviços ecossistêmicos pode gerar efeitos adversos sobre os 

sistemas econômicos devido às suas inter-relações (ACCA, 2012). Nkonya et al. 

(2016) estimaram que os custos anuais da degradação ambiental e de mudanças de 

uso da terra são aproximadamente 231 bilhões de dólares. Além disso, esses 

autores evidenciaram que apenas 41% desse custo está associado às perdas 

(principalmente de serviços de provisão) pelo usuário da terra, de forma que o maior 

custo da degradação ambiental no planeta está associado à perda de serviços 

atribuíveis aos beneficiários que não usam a área diretamente.  

No contexto da urbanização, as mudanças de uso da terra e a pressão 

humana sobre áreas naturais e seminaturais podem desencadear processos de 

degradação ambiental, prejudicando a biodiversidade e a provisão de serviços 

ecossistêmicos, os quais impactam diretamente os sistemas humanos (LIMA; 
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AMORIM, 2006). Sendo assim, para a garantia da qualidade ambiental e de vida 

dessa e das próximas gerações, surgiu a necessidade de existência das Áreas 

Verdes Urbanas (AVU), que incluem espaços livres de construção com predomínio 

de vegetação arbórea conservação ecológica ou lazer público nos centros urbanos 

(CAVALHEIRO; DEL PICCHIA, 1992; DOS SANTOS TOLEDO; GOMES DOS 

SANTOS, 2019). As AVU fornecem inúmeros serviços ecossistêmicos e promovem a 

manutenção da biodiversidade nativa e da qualidade ambiental  (ARONSON et al., 

2014; PLANCHUELO; VON DER LIPPE; KOWARIK, 2019; ZARI, 2018), sendo um 

pilar para o desenvolvimento sustentável em cidades (KLAUS; KIEHL, 2021).  

Contudo, muitos dos ecossistemas urbanos encontram-se altamente 

modificados e degradados por ações antrópicas como agricultura, construção civil, 

poluição (KLAUS; KIEHL, 2021), o que prejudica a conservação da biodiversidade e 

a provisão de serviços ecossistêmicos. Sendo assim, para o desenvolvimento 

socioecológico, surge a necessidade de restaurar os ecossistemas urbanos 

degradados (KLAUS; KIEHL, 2021). 

 

2.1.1. Aspectos ambientais da degradação de áreas naturais 
 

Para o sistema legislativo brasileiro, o termo "degradação" é definido como 

“processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se 

reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade 

produtiva dos recursos ambientais” (BRASIL, 1989, Art.2°), ou seja, a redução ou 

perda de serviços de produção primária determina a degradação ecoambiental de 

uma área (SAFRIEL et al., 2005). 

Segundo Parrotta (1992, p.116), áreas degradadas são geralmente 

caracterizadas por “solos empobrecidos ou erodidos, instabilidade hidrológica, 

produtividade primária reduzida e diversidade biológica diminuída”. Ou seja, solo e a 

cobertura vegetal podem ser colocados como os principais componentes de 

ecossistemas terrestres cuja perda de funções ecossistêmicas conduz à degradação 

ambiental, o que pode afetar direta ou indiretamente o bem estar humano 

(BAUMGARTNER; CHERLET, 2007) (Figura 2.1). Sendo assim, os estados da 

produção primária, da cobertura vegetal e do solo (os quais estão relacionados entre 
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si) são indicadores diretos para avaliação do estado de conservação de uma área 

(BAUMGARTNER; CHERLET, 2007). 

 

 

 

 

 

2.1.1.1. Degradação do solo 
 

De acordo com Blum (1997), um solo degradado é aquele onde houve perda 

total ou parcial de seu conteúdo energético, o qual está diretamente relacionado às 

funções do solo e ao seu uso. Ainda segundo esse autor, o solo possui três fontes 

de energia: a gravitacional, a conservada e a solar. A gravidade é um fator 

importante pois controla o movimento da matéria no solo e elementos associados, e 

é determinante em processos de erosão e de sedimentação. A energia conservada 

no material de origem do solo (minerais e estrutura das rochas) é fundamental pois 

influencia todos os processos que ocorrem no solo e entre o solo e o meio ambiente, 

Vegetação 

Solo 

Produção primária 

Serviços de suporte 

Serviços de provisão 

fibra, madeira,  
combustível, bioquímicos 

Água 

Bem-estar humano 

Conservação do solo 

Biodiversidade 

Alimento,  

Figura 2.1 – Esquema didático de um ecossistema terrestre e sua relação 
com o bem-estar humano. Fonte: Baumgartner e Cherlet (2007) – Tradução 
nossa. 
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e, diferentemente da energia solar, a energia conservada não pode ser renovada. A 

energia solar é essencial pois propicia a formação dos componentes orgânicos, bem 

como suporta a existência de todas as formas de vida no solo (BLUM, 1997). Sendo 

assim, um solo com conteúdo energético degradado não possui a habilidade de 

manter suas funções ambientais, e, consequentemente, de prover bens e serviços 

ecossistêmicos (LAL, 1997; VALENTIN, 2018). 

A degradação do solo pode ser de natureza biológica, química ou física, 

podendo ser de origem natural, impulsionada por processos de formação do solo, 

e/ou  antropogênica, induzida por atividades antrópicas (LAL, 1997; VALENTIN, 

2018). Os principais tipos de degradação antrópica do solo incluem (VALENTIN, 

2018): 

 

• Impermeabilização do solo induzida por formação de crostas superficiais ou 

pela expansão urbana; 

• Compactação; 

• Erosão; 

• Alagamento; 

• Redução do teor de matéria orgânica; 

• Perda nutricional; 

• Redução da biodiversidade; 

• Acidificação; 

• Salinização; e, 

• Poluição. 

 

A compactação do solo pode reduzir a infiltração de água e reduzir a 

permeabilidade de ar no solo, influenciando suas propriedades químicas, afetando, 

ainda, os ciclos do carbono e do nitrogênio, prejudicando a mineralização do 

carbono orgânico e do nitrogênio no solo (NAWAZ et al., 2013). Além disso, a 

compactação pode influenciar negativamente a produtividade vegetal (ISHAQ et al., 

2001), o desenvolvimento radicular, a disponibilidade de nutrientes e o conteúdo de 

gases no solo, o que pode afetar o crescimento das plantas, além de interferir na 

atividade enzimática, na microbiota e na macrofauna do solo (NAWAZ et al., 2013). 
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Já a permeabildade refere-se à taxa percolação da água no perfil do solo, de forma 

que a drenagem inadequada pode conduzir ao alagamento na estação chuvosa ou à 

formação de crostas na estação seca, o que pode ser um empecilho para o 

processo de recuperação ambiental em áreas degradadas (NAWAZ et al., 2013; 

ABDELRAHMAN et al., 2016; EWUNETU et al., 2021). A taxa de infiltração de água 

no solo é proporcional ao aumento da textura do solo, de forma que solos com maior 

teor de areia possuem velocidade de infiltração mais altas, devido aos maiores 

espaços entre os poros (FILIZOLA et al., 2002; MORGAN, 2005). 

A erosão induzida por perturbações antrópicas é um indicador relevante para 

avaliar a degradação ambiental, considerando que “a erosão do solo agrava a 

degradação do solo e vice-versa” (LAL, 2001, p.521).  A erodibilidade do solo é 

determinada pelas suas próprias propriedades inerentes, que incluem: textura, 

estrutura, teor de matéria orgânica do solo, minerais de argila, cátions trocáveis e 

propriedades de transmissão e retenção de água (LAL, 2001). É importante ressaltar 

que, as propriedades que influenciam a erodibilidade do solo (exceto a textura) 

podem ser manejadas (LAL, 2001; OSMAN, 2014), devendo, portanto, serem alvo 

de ações para recuperação da saúde do solo. Em contrapartida, os fatores de 

erosividade (como tamanho das gotas de chuva, intensidade das chuvas, 

quantidade e velocidade do escoamento superficial, velocidade do vento e reações 

químicas ambientais), não podem ser controlados (LAL, 2001). Além de alterar as 

propriedades físicas do solo, a erosão pode, ainda, conduzir à perda de fertilidade 

do solo, diminuir a atividade microbiológica, afetando sua qualidade (BORRELLI et 

al., 2017; ONET et al., 2019) e sua capacidade de provisão de serviços 

ecossistêmicos (BORRELLI et al., 2017). 

Então, a avaliação da declividade é um fator importante nos processos de 

recuperação ambiental, pois, normalmente, quanto maior a declividade, maior é a 

suscetibilidade da área à erosão pela água, como resultado do aumento da 

velocidade e do volume do escoamento superficial (MORGAN, 2005; POTAFOS, 

1998). Além disso, como evidenciado por Hudson e Jackson (1959 apud MORGAN, 

2005), o efeito da inclinação na erosão provocada pela chuva e escoamento 

superficial é mais forte em condições tropicais, onde as chuvas são mais intensas. 

Obalum et al. (2017) apontam que o teor de Matéria Orgânica (MO) é um 

indicador necessário para avaliar o nível de degradação de um solo, principalmente 
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devido a sua importânica para manutenção das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo. Segundo esses autores, a matéria orgânica é essencial para a 

estabilidade dos agregados e para a fertilidade do solo, e é uma propriedade 

sensível ao gerenciamento, ou seja, são passíveis de práticas de manejo. A carência 

de MO pode, ainda, prejudicar a produtividade vegetal pois influencia na 

solubilização de nutrientes; a Capacidade de Troca Catiônica; a estrutura do solo; e, 

a capacidade tampão do solo; a disponibilidade de fósforo, nitrogênio, enxofre e 

água; a nutrição da planta; a capacidade de retenção de água (POTAFOS, 1998). A 

carência de MO é observada em solos de áreas urbanas, onde ações antrópicas 

interrompem a agregação do solo, levando à perda da matéria orgânica associada 

aos macroagregados nos solos superficiais (CHEN et al., 2014).  

O nitrogênio possui funções essenciais para a planta, como a produção de 

clorofila e como componente essencial dos aminoácidos (estrutura básica das 

proteínas), sendo um fator limitante para o seu crescimento (HODGES, 2010). O 

fósforo compõe enzimas e proteínas da planta, além do ATP, do DNA e do RNA, 

atuando em diversos processos do metabolismo vegetal, como a fotossíntese, a 

respiração, o armazenamento e transferência de energia, a divisão celular e no 

crescimento das células (JR., 2012; POTAFOS, 1998). Além disso, segundo Potafos 

(1998), o fósforo ajuda no desenvolvimento das plântulas e das raízes, melhora a 

eficiência no uso da água (podendo ser, também, limitante para o desenvolvimento 

vegetal) e ainda auxilia no combate a algumas doenças. O potássio está associado 

ao metabolismo vegetal, estando envolvido em vários processos nas plantas como a 

fotossíntese, a produção de proteínas, manutenção do balanço iônico, ativação de 

enzimas, resistência a doenças e pragas (POTAFOS, 1998). 

Já o grau de acidez é apropriado para avaliar o grau de degradação do solo, 

pois condições ácidas podem resultar na redução do desenvolvimento vegetal, 

afinal, em solos ácidos pode-se ter redução na quantidade de alguns nutrientes; o 

fósforo do solo pode se tornar menos disponível para as plantas; pode-se haver 

deficiência induzida de cálcio, magnésio e molibidênio; pode-se ocorrer a toxicidade 

das plantas por alumínio e manganês; e, pode-se aumentar a absorção de metais 

pesados pelas plantas (OSMAN, 2014). Além disso, Osman (2014) destaca que 

solos com pH entre 5,5 e 6,5 possuem condições mais adequadas para o 
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fornecimento satisfatório de nutrientes para as plantas e para a ação de 

microorganismos do solo.  

Segundo Ewunetu et al. (2021) a densidade da vegetação, o crescimento 

vegetal e a produtividade de biomassa são amplamente utilizados para avaliar a 

degradação de uma área. De acordo com Obalum et al. (2017), os indicadores 

biológicos tendem a ser mais apropriados para a detecção precoce da degradação 

ambiental do solo, visto que esses parâmetros mudam mais rapidamente, quando 

comparados com os parâmetros químico-físicos.  

Além da função de conter a erosão, o reestabelecimento da cobertura vegetal 

é essencial para recuperação do solo da área. Morgan (2005) ressalta que a 

interceptação de água pelo dossel não altera significativamente a energia cinética da 

água, que pode gerar desprendimento de partículas 1,2 a 3,1 vezes maior do que 

em terrenos abertos (devido ao aumento do tamanho da gota de chuva), caso o solo 

não esteja protegido por uma serapilheira, o que apresenta a importância do 

acumulo de matéria orgânica para a conservação do solo. Além disso, na falta de 

proteção do solo, a concentração de água nos pontos de gotejamento das folhas em 

áreas de dossel, pode resultar em splashes mais intensos, podendo exceder a 

capacidade de infiltração, conduzindo ao escoamento (MORGAN, 2005).  

Morgan (2005) destaca, inclusive, que a cobertura vegetal promove a 

dissipação de energia de águas correntes, conferindo aspereza ao fluxo, diminuindo 

sua velocidade, reduzindo, portanto, sua capacidade erosiva, principalmente 

tratando-se de vegetação densa e espacialmente uniforme. Por exemplo, a erosão 

sob uma área gramada é igual à erosão em uma área de solo exposto, até que a 

porcentagem de grama atinja um valor crítico (DE PLOEY, 1981 apud MORGAN, 

2005). 

 

2.1.1. Recuperação, Restauração e Reabilitação de áreas degradadas  
 

Segundo Parrotta (1992), até o início dos anos 1990, a solução mais comum 

para uma área cujo solo está degradado, é o seu abandono. Mas, segundo esse 

autor, essa não é uma opção viável ou desejável, considerando que a terra é um 

recurso limitado e que a integridade ecológica de ecossistemas deve ser 
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conservada. A partir disso, Parrotta (1992) aponta que a intervenção humana para a 

recuperação dessas áreas é indispensável. 

Não há consenso acerca das definições dos termos “recuperação”, 

“restauração” e “reabilitação” ambiental, o que possui implicação direta no processo 

de elaboração técnica e execução de projetos que visem ao reestabelecimento das 

funções ambientais de um ecossistema, principalmente no que tange aos seus 

objetivos e metas (NERY et al., 2013). A lei 9.985/2000 (BRASIL, 2000, Art.2°, 

Inc.XIII), define recuperação ambiental como uma “restituição de um ecossistema 

ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode 

ser diferente de sua condição original” e tem sua importância afirmada na 

Constituição Federal brasileira de 1988 (BRASIL, 1988). Enquanto o inciso XIV do 

Artigo 2° da lei 9.985/2000 define restauração ambiental como a “restituição de um 

ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da 

sua condição original”, o termo reabilitação é definido na norma ABNT 13030:1998 

(ABNT, 1998, p.2) como "conjunto de procedimentos através dos quais se propicia o 

retorno da função produtiva da área ou dos processos naturais, visando adequação 

ao uso futuro". Ou seja, em termos legais, pode-se dizer que "recuperação" possui 

um conceito mais amplo, abrangendo noções de "restauração" e de "reabilitação". 

Por definição, a restauração ambiental implica no retorno da área degradada 

a um estado final único e semelhante ao do ecossistema original, o que é 

extremamente difícil e raramente factível, principalmente tratando-se de sistemas 

tropicais biodiversos (REICE, 1994; NERY et al., 2013). Em contrapartida, a 

reabilitação, quase sempre mais exequível, busca estabelecer o uso sustentável 

mais adequado para a área.  

Parrotta (1992) destaca que a reabilitação ecológica de áreas degradadas 

deve visar à retomada de processos ecológicos por meio do aumento da 

produtividade biológica, da redução das taxas de erosão do solo, do aumento da 

fertilidade do solo e do aumento do controle biótico sobre os fluxos biogeoquímicos 

da área e de seu entorno. Além disso, a reabilitação de áreas degradadas deve 

considerar a adequação do nível de energia no sistema pedológico (o qual está 

associado à manutenção das funções ou do uso do solo), considerando que 

variações no conteúdo energético de solos determina sua resiliência à diferentes 
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agentes de degradação, como a erosão pela água ou pelo ar, a acidificação, a 

salinização (BLUM, 2020). 

No caso de áreas urbanas degradadas, Klaus e Kiel (2021) apontam que nos 

ecossistemas híbridos (como é o caso das AVU) degradados as condições bióticas e 

abióticas podem ser reabilitadas fundamentando-se em um estado de referência. 

Esses autores apontam, ainda, que o processo de reabilitação da área pode não 

conduzir o espaço à uma condição anterior, contudo para o reestabelecimento de 

biodiversidade, funções e serviços ecossistêmicos, é indispensável que as metas de 

restauração estejam alinhadas a um ecossistema de referência. E, para tal, um bom 

diagnóstico ambiental é essencial para apoiar e facilitar o processo de tomada de 

decisões (KLAUS; KIEHL, 2021). 

 

2.2.  SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E ANÁLISE AMBIENTAL  
 

Chang (2019, p.XIV) conceitua um Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

como um "sistema computacional para armazenar, gerenciar, analisar e exibir dados 

geoespaciais", os quais descrevem tanto a localização, quanto os atributos de 

características espaciais (CHANG, 2019b). De acordo com Campo (2016, p.122), "o 

SIG permite a investigação espacial (e temporal) de questões críticas, aumentando a 

objetividade e a transparência do planejamento e da avaliação ambiental". 

Malczewski (2006) destaca ainda que as técnicas e procedimentos em SIG são 

ferramentas importantes na análise de problemas e processos de tomadas de 

decisões, que podem ser mais objetivas e transparentes, especialmente na esfera 

ambiental, já que são capazes de preencher lacunas deixadas por métodos 

analíticos tradicionais (DEL CAMPO, 2012; GONZÁLEZ et al., 2011; PATIL; 

ANNACHHATRE; TRIPATHI, 2002; VANDERHAEGEN; MURO, 2005) 

Segundo Chang (2019), desde os anos 1970, o SIG tem se tornado um 

auxílio importante para a gestão de recursos naturais, planejamento de uso da terra, 

de riscos naturais, transporte, saúde, serviços públicos, análise de área de mercado 

e planejamento urbano. Isto porque o tratamento de dados em ambiente SIG reduz o 

tempo de trabalho e aumenta a efetividade para os processos de monitoramento de 

áreas degradadas, sua análise ambiental e para tomadas de decisões visando sua 

recuperação (EWUNETU et al., 2021). É por isso que a geração e uso de 
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informações espaciais em SIG vêm crescendo ao longo dos últimos anos, 

promovendo um aumento da disponibilidade de dados, facilitando o planejamento e 

a análise ambiental nas mais diferentes áreas do conhecimento (Tabela 2.1). 

 

 

Tabela 2.1 - Áreas de aplicação de SIG em análise ambiental 

 

 

 

Por meio da aplicação de SIG em projetos de avaliação ambiental é possível 

(GENELETTI, 2008; PATIL; ANNACHHATRE; TRIPATHI, 2002):  

Área Referências 

Risco e prevenção de incêndios florestais 
Jiang e Eastman (2000); Vettorazzi 
e Ferraz (1998) 

Planejamento de uso da terra  Stoorvogel e Antle (2001) 

Seleção de áreas apropriadas à construção de 
pequenas barragens 

Padmavathy et al. (1993) 

Manejo florestal  
Veríssimo et al. (1998); Ostwald 
(2002) 

Seleção de áreas prioritárias à conservação  

Bojorquez-tapia et al. (1995); Roy e 
Tomar (2000); Hoctor et al. (2008); 
Smith et al. (1997); Veríssimo et al. 
(2002). 

Planejamento de áreas verdes urbanas  Villa, Ceroni e Mazza (1996) 

Zoneamentos agrícolas Panigrahy e Chakraborty (1998) 

Estudos faunísticos 
 Brito et al., (1999); Borralho et al. 
(2000); Jarvis e Robertson (1999); 

Avaliação de habitats 
Pereira e Duckstein (1993); Niemuth 
(2003) 

Avaliação de degradação do solo 
Abdelrahman et al. (2016); 
Akinyemi, Tlhalerwa e Eze (2019); 
Ewunetu et al. (2021) 
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• Identificar e definir variabilidades geográficas e/ou sazonais de impactos 

potenciais; 

• Aumentar a velocidade na qual as informações são geradas;  

• Combinar múltiplas fontes de informações; 

• Promover análise sistemática e preditiva de implicações ambientais; 

• Possibilitar exame visual e comparativo dos aspectos investigados. 

 

Como o planejamento de projetos ambientais demanda um diagnóstico da 

paisagem e do uso e ocupação da área; e, é nesse contexto que SIG entram como 

uma ferramenta capaz de otimizar o processo de tomada de decisões, no que diz 

respeito à definição dos parâmetros a serem analisados e das técnicas mais 

adequadas para a reabilitação da área em estudo (SILVA; LUCENA FILHO; 

ROCHA, 2017). De acordo com Vetorrazzi (2006), nas análises ambientais em 

ambiente SIG é comum a adoção de múltiplos critérios para se alcançarem os 

objetivos propostos. Neste contexto é que se encaixa a chamada Análise 

Multicritério (AMC).  

 

2.2.1. SIG e Análise Multicritério (AMC)  

 

A AMC é uma abordagem para fundamentar problemas de decisões e vem 

sendo amplamente aplicada associada a técnicas e procedimentos em SIG para o 

planejamento/gestão ambiental e ecológico (JIANG; EASTMAN, 2000; 

MALCZEWSKI, 2006). Por meio da AMC é possível se combinar variáveis do meio 

físico, biológico, social e econômico, atribuir pesos e valores às mesmas, gerando 

diferentes alternativas, as quais facilitam o processo de tomada de decisão 

(SARTORI, 2010). Segundo Malczewski (2006, p. 703), a associação das 

abordagens SIG-AMC pode ser entendida “como um processo que transforma e 

combina dados geográficos e julgamentos de valor (preferências do tomador de 

decisão) [entrada] para obter informações para a tomada de decisão [saída]", o que 

possibilita o aperfeiçoamento de análises envolvendo o planejamento ambiental e a 

adequação do uso da terra (MALCZEWSKI, 2004; SARTORI, 2010).  
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As análises de decisão SIG-AMC podem envolver duas diferentes 

abordagens: a Análise de Decisão Multiobjetivo (ADMO) e a Análise de Decisão 

Multiatributo (ADMA) (MALCZEWSKI, 2006). Os métodos para a ADMO e a ADMA 

envolvem diferentes procedimentos que permitem selecionar uma ou mais 

alternativas dentro de um conjunto de alternativas disponíveis para o tomador de 

decisão (MALCZEWSKI, 2006); sendo que, os métodos multiobjetivos definem 

alternativas em termos de variáveis de decisão. Vetorrazzi (2006) aponta que a 

complexidade computacional desse método é uma das limitações para sua 

aplicação em ambiente SIG. Enquanto, os métodos multicritérios são mais fáceis de 

implementar em ambiente SIG e fundamentam-se em um número limitado e 

predeterminado de alternativas na determinação de pesos de "importância relativa" 

para cada atributo pelo tomador de decisão (MALCZEWSKI, 2004, 2006; 

VETORRAZZI, 2006). 

Atualmente, existem uma gama de métodos de AMC em SIG-AMC (Tabela 

2.2), sendo que os mais frequentemente utilizados são os métodos que envolvem a 

abordagem ADMA, com destaque ao Método Booleano/Combinação Linear 

Ponderada (CLP) (MALCZEWSKI, 2006). De acordo com Malczewski (2004) as 

operações Booleanas e a CLP são as classes mais comuns de combinação de 

mapas (overlays), sendo que a primeira é baseada na teoria de conjuntos (como a 

interseção (AND) ou a união (OR)), enquanto a CLP fundamenta-se na 

padronização de mapas por meio da atribuição de pesos e de sua combinação 

respaldada no conceito de média ponderada. Ainda segundo esse autor, esses dois 

métodos, além de serem de fácil aplicação em ambiente SIG, também são de fácil 

compreensão e intuitivos, sendo atraentes para tomadores de decisões. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Tabela 2.2 – Métodos de AMC mais utilizados em SIG-AMC (Modificado de 
Malczewski, 2006; Sartori, 2010 e Vetorrazzi, 2006). 

Abordagem Métodos 

ADMA 

Método Booleano/ 
Combinação Linear Ponderada e suas variantes 

Método do Ponto Ideal 

Análise de Concordância 

Processo Analítico Hierárquico  

ADMO 

Algoritmos de Programação Multiobjetivos 

Algorítimos de Pesquisa Heurística/ Evolucionária/ 
Genética 

Algoritmos de Programação / Ponto de Referência de 
Objetivos 

 

 

De acordo com Malczewski (2000), o método CLP envolve as seguintes 

etapas: 

 

( 1 ) Definição dos critérios: objetivo e conjunto layers de mapas de atributos; 

( 2 ) Identificação do conjunto de alternativas viáveis; 

( 3 ) Derivação dos mapas de atributos comensuráveis; 

( 4 ) Definição dos pesos dos atributos; 

( 5 ) Combinação dos mapas de atributos padronizados e dos pesos por meio de 

operações de multiplicação e adição para obter o score geral para cada pixel 

(alternativa); e, 

( 6 ) Classificação das alternativas de acordo com a pontuação de desempenho 

geral. 

 

A CLP inicia-se com a definição dos critérios, os quais incluem os objetivos da 

análise e os atributos necessários para fornecer uma avaliação pela qual o objetivo 

pode ser alcançado. O objetivo diz respeito ao estado desejado para um sistema 

geográfico real (por exemplo, um padrão de uso da terra). Enquanto isso, os 

atributos são características de elementos do sistema (indicadores quantificáveis) e 

são usados para se avaliar o desempenho em relação a um objetivo, podendo ser 
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representados em mapas e armazenados em bancos de dados SIG (MALCZEWSKI, 

2000). Por exemplo, se o objetivo do tomador de decisão é "definir as áreas 

prioritárias para favorecer a conectividade entre os fragmentos florestais, visando à 

restauração florestal", os atributos relacionados a esse objetivo podem incluir: 

"proximidade entre fragmentos de maior área nuclear", "proximidade da cobertura 

florestal", "proximidade da rede hidrográfica", "distância dos centros urbanos", 

"declividade" e "erodibilidade do solo" (SARTORI,2010). 

Segundo Malczewski (2000), os atributos devem ser abrangentes e 

mensuráveis, ou seja, devem representar adequadamente um problema de decisão 

espacial e devem atribuir um número para cada alternativa, permitindo avaliar as 

preferências do tomador de decisão. Além disso, ainda segundo esse autor, os 

atributos devem ser completos, operacionais, passíveis de decomposição, não 

redundantes, além de que o número de atributos deve ser o mínimo possível 

(MALCZEWSKI, 2000). Além disso, esse autor aponta que a indisponibilidade e a 

baixa qualidade dos dados georreferenciados necessários podem ser outro aspecto 

crítico dessa etapa. Malczewski (2000) destaca, ainda, que é difícil que todos esses 

requisitos sejam atendidos, configurando a definição dos layers de atributos como 

uma etapa crítica, de forma que o processo para a escolha de indicadores 

adequados é extremamente importante para evitar uma ordenação incorreta de 

alternativas, o que prejudicaria a tomada de decisões. 

Ao se trabalhar os atributos escolhidos em ambiente SIG, é gerada uma série 

de alternativas, as quais são representadas por um pixel, ou uma combinação de 

pixels, e são descritas pela localidade do atributo e por valores associados a eles. 

Para uma alternativa ser considerada viável, ela deve atender a restrições não 

espaciais (associadas aos valores) ou espaciais. Malczewski (2000) destaca que 

para essa etapa é importante se considerar o efeito da escala dos mapas de 

atributos. Após definição dos atributos e da identificação das alternativas viáveis, 

deve-se tornar os layers dos mapas de atributos comensuráveis, ou seja, converter 

os dados de entrada em pontuações de atributos padronizadas. Segundo 

Malczewski (2000), o método da transformação em escala linear é o mais 

frequentemente usado para esse fim, sendo que a abordagem da função de valor 

também pode ser utilizada, e, às vezes, preferivelmente, dadas as limitações do 

primeiro método.  
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O passo seguinte à derivação dos mapas de atributos comensuráveis, é a 

determinação dos pesos dos layers de atributos conforme suas importâncias 

relativas para o tomador de decisão. Nesse processo, diferentes pesos são 

multiplicados pelas classificações do atributo (realizada na etapa anterior), para 

obter uma pontuação para uma alternativa. Malczewski (2000) argumenta que essa 

etapa também é crítica da CLP, considerando que os pesos podem ser atribuídos de 

forma incorreta, sem a total compreensão de seu significado. Ainda segundo esse 

autor, esse problema, em ambiente SIG, pode ser resolvido pelo método de 

comparação de pares. 

A Análise Hierárquica de Processos (AHP) é uma abordagem descritiva de 

tomada de decisão passível de ser utilizada em ambiente SIG, baseada em 

comparação de pares, usada para se derivar pesos para cada layer de atributo 

(SARTORI, 2010; SAATY, 2005). Sartori (2010) evidencia que esse método 

promove a redução da subjetividade dessa etapa, além de propiciar melhores 

condições para a tomada de decisões. Além disso, Vetorrazzi (2006) aponta que a 

AHP tem sido uma das técnicas para a atribuição de pesos no contexto de 

processos de tomadas de decisões. Na AHP, as comparações por pares são 

realizadas em uma matriz por meio de julgamentos usando valores numéricos 

retirados da Escala Fundamental de Saaty (Tabela 2.3). Os números da escala 

variam de 1 a 9 e representam o grau de intensidade de importância de um atributo 

em relação a outro (SAATY, 2008).  
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Tabela 2.3 - Escala Fundamental de Saaty (Modificado de Saaty, 2005) 

Intensidade 
de 

importância 
Definição Explicação 

1 Importância igual 
Os dois atributos contribuem igualmente ao 
objetivo. 

2 Importância fraca  A experiência e o julgamento favorecem 
levemente um atributo em relação ao 
outro. 3 Importância moderada 

4 Importância moderada forte A experiência e o julgamento favorecem 
fortemente um atributo em relação ao 
outro. 5 Importância forte 

6 Importância mais forte Um atributo é fortemente favorecido em 
relação ao outro; sua dominância é 
demonstrada na prática. 7 Importância muito forte  

8 Importância muito, muito forte A evidência favorece um atributo em 
relação ao outro, com o mais alto grau de 
certeza. 9 Extrema importância  

 

 

Na matriz de comparação par a par (Tabela 2.4), os atributos selecionados 

são comparados em pares, de forma que os atributos indicados na coluna mais à 

esquerda da matriz (coluna A; Tabela 2.4), são comparados aos atributos 

localizados na linha do topo da matriz (linha 1; Tabela 2.4). Para tal comparação, 

deve ser usada a pergunta: "quantas vezes mais, ou, com que intensidade, esse 

atributo é mais relevante para o objetivo do que aquele que está no topo?". Em 

seguida, insere-se o número da Escala Fundamental de Saaty (Tabela 2.3) que é 

apropriada para tal julgamento (SAATY, 2008). Por exemplo, o "atributo 1" (célula 

A2; Tabela 2.4) tem extrema importância em relação ao "atributo 2" (célula C1; 

Tabela 2.4) para alcançar o objetivo, recebendo, portanto, nota 9 (célula C2; Tabela 

2.4) (de acordo com a escala fundamental de Saaty; Tabela 2.3). É importante 

ressaltar que os elementos diagonais da matriz devem receber o valor 1 (células 2B, 

3C, 4D e 5E; Tabela 2.4), pois trata-se de comparação do mesmo elemento. Além 

disso, ao se inserir um número inteiro em sua posição apropriada, deve-se inserir, 

automaticamente, seu recíproco na posição transposta (SAATY, 2008). Por 

exemplo, a célula C2 recebeu a nota 9 pois o "atributo 1" é de extrema importância 



20 

 

em relação ao "atributo 2"; então, a célula B2 (Tabela 2.4) receberá o valor 1/9 

reafirmando esse julgamento. 

 

 

Tabela 2.4 – Exemplo de uma matriz de comparação par a par do método AHP 

 

 

Após a etapa de comparações entre os pares (Tabela 2.4), determina-se a 

matriz normalizada, com os valores de prioridade (resultado final da AHP), por meio 

dos valores ponderados de cada célula (SAATY, 2008). Ou seja, é feita a divisão de 

cada célula da matriz de comparação para a par (Tabela 2.4) pela somatória dos 

valores da coluna da respectiva célula. Por exemplo, para determinar o valor 

normalizado da comparação entre o "atributo 1" (célula A2; Tabela 2.4) e o "atributo 

2" (célula C1; Tabela 2.4), deve-se dividir o valor da célula C2 (valor "9"; Tabela 2.4) 

pela soma total da coluna C (valor "22"; célula C6; Tabela 2.4), obtendo-se o 

resultado final da AHP para esse julgamento de "0,41" (célula C2; Tabela 2.5). As 

colunas mais à direita são compostas pela soma dos valores da linha e indicam o 

resultado da AHP (colunas F e G; Tabela 2.5) para cada um dos atributos avaliados 

(coluna A; Tabela 2.5). 

Uma etapa importante após a obtenção da matriz normalizada, é avaliar seu 

grau de inconsistência. Saaty (2005) aponta que a inconsistência é inerente ao 

processo de julgamento, e, para que ela seja considerada um erro tolerável, a Razão 

 A B C D E 

1 
  

Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3 Atributo 4 

2 Atributo 1 1 9 1 2 

3 Atributo 2 1/9 1 1/3 1/9 

4 Atributo 3 1 3 1 1/3 

5 Atributo 4 1/2 9 3 1 

6 Soma 2,61 22,00 5,33 3,44 
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de Consistência (RC) deve ser de magnitude inferior a 0,10 (ou 10%) da medição 

real, de forma que inconsistências acima de 10% distorceriam os resultados. 

 

 

Tabela 2.5 - Exemplo de matriz normalizada do método AHP (normalização da 
matriz de comparação par a par da Tabela 2.4) 

 

 

A RC é medida por meio da razão entre o Índice de Consistência (IC) e o 

Índice Randômico (IR0), como pode ser visto na Equação 2.1 e na Tabela 2.6. Os 

valores dos IR estão na Tabela 2.6 e variam de acordo com a ordem (n) da matriz. 

 

 

 

𝐑𝐂 =
𝐈𝐂

𝐈𝐑
 

 

 

 

Tabela 2.6 - Índice Randômico 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IR 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

 
Saaty (2005) – Tradução nossa. 

 

 A B C D E F G 

1 
  

Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3 Atributo 4 
Resultado 

AHP 
Resultado 
AHP (%) 

2 Atributo 1 0,38 0,41 0,19 0,58 1,56 39% 

3 Atributo 2 0,04 0,05 0,06 0,03 0,18 5% 

4 Atributo 3 0,38 0,14 0,19 0,10 0,80 20% 

5 Atributo 4 0,19 0,41 0,56 0,29 1,45 36% 

(equação 2.1) 
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O IC é avaliado por meio da seguinte equação (SAATY, 2005): 

 

 

𝐈𝐂 =
𝛌𝐦𝐚𝐱 − 𝐧

𝐧 − 𝟏
 

 

Em que: 
IC = Índice de Consistência 
λmax = Somatório da multiplicação dos resultados de AHP de cada linha vezes o valor da coluna 
correspondente 
n = Ordem da matriz 

 

 

Após a definição dos pesos dos atributos, deve-se multiplicar cada mapa de 

atributo (cada pixel) pelo seu peso e, então, somar os resultados para obter o mapa 

de adequação (Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Representação da CLP. Sartori (2010). 

(equação 2.2) 
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2.3. ANÁLISE MULTICRITÉRIO E AVALIAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
 

A AMC é especialmente necessária em projetos de recuperação ambiental, 

pois a definição da intervenção apropriada em áreas degradadas requer uma 

abordagem multicriterial a partir de um inventário holístico e a determinação dos 

locais mais vulneráveis à degradação (EWUNETU et al., 2021; FELEKI; 

VLACHOKOSTAS; MOUSSIOPOULOS, 2020). Dentre os estudos utilizando a AMC 

para o desenvolvimento de projetos de recuperação de áreas degradadas, 

destacam-se os de (DE SIMONI, 2017; EWUNETU et al., 2021; JERONYMO, 2012; 

SARTORI; DA SILVA; ZIMBACK, 2012).  

Ewunetu et al. (2021) mapearam e quantificaram o estado de degradação da 

terra em uma sub-bacia africana por meio da integração entre sensoriamento remoto 

e AMC, usando indicadores biológicos (cobertura vegetal e teor de matéria orgânica 

no solo), físicos (erosão, compactação, profundidade e permeabilidade do solo) e 

químicos (acidez do solo). O uso da AMC permitiu que esses autores fizessem a 

classificação e o mapeamento de áreas vulneráveis à degradação da terra em 

ambiente SIG, o que é especialmente importante para o manejo sustentável do uso 

da terra (RABIA, 2012). 

De Simoni (2017) utilizaram a AMC para avaliar a eficácia dos projetos de 

recuperação de áreas degradadas dentro de uma mineração de ouro em Minas 

Gerais. Estes autores elaboraram mapas iniciais de atributos físicos (hidrogeologia 

local, estabilidade geotécnica, feições erosivas, fraturas e falhas, declividade, 

compactação, estrutura e drenagem do solo) e biológicos (cobertura do solo, 

estratificação e fisionomia da vegetação, e o grau de isolamento dos fragmentos 

florestais) da terra, a partir dos quais foram elaborados mapas intermediários de 

estabilidade, vegetação e infiltração por meio da CLP e AHP em ambiente SIG. A 

composição algébrica destes mapas culminou no mapa final de desempenho da 

recuperação de áreas degradadas pela mineração. O uso da AMC neste trabalho 

mostrou-se um instrumento eficiente para comprovar o desempenho da reabilitação 

dessas áreas. 

Sartori, Da Silva e Zimback (2012) utilizaram a abordagem da AMC em 

ambiente SIG para definir áreas prioritárias para recuperação ambiental de modo a 

favorecer a conectividade entre os fragmentos florestais. Para tal, os pesquisadores 
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avaliaram a proximidade entre fragmentos de maior área nuclear, proximidade da 

cobertura florestal, proximidade da rede hidrográfica, distância aos centros urbanos, 

declividade, erodibilidade do solo. De acordo com esses autores, a metodologia foi 

adequada para mapear as áreas prioritárias, e destacaram que o uso da AMC em 

SIG é flexível, fácil de ser implementada e especialmente importante em processos 

de tomadas de decisões. 

Jeronymo (2012) utilizou a avaliação multicriterial em ambiente SIG para 

elaborar mapa de áreas prioritárias para a conservação e recuperação florestal em 

uma Área de Proteção Ambiental desmatada para atividade agropecuária. O autor 

destaca que os resultados obtidos por meio dessa metodologia são eficientes para o 

planejamento ambiental no que concerne ao monitoramento, fiscalização e manejo 

do solo, sendo instrumento de apoio para as ações de gestores e tomadores de 

decisões. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 
 

3.1.1. Localização geográfica e aspectos socioeconômicos 
 

A área estudada consiste em uma Área Verde Urbana (AVU) com extensão 

total de 38.835,71m², a qual era constituída majoritariamente por um fragmento 

florestal de mata atlântica e que passou por um processo de degradação ambiental 

no ano de 2017 (Figura 3.1). Essa área foi delimitada no processo de parcelamento 

do solo para fins urbanos do bairro do Comércio, na cidade de Contagem/MG, 

sendo, portanto, de propriedade desse Município. 

 

Figura 3.1 - Mapa da localização e da área de estudo (AVU), a linha vermelha representa o limite da 
área. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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O Município de Contagem situa-se na região metropolitana de Belo Horizonte, 

capital do Estado de Minas Gerais, região sudeste do Brasil (Figura 3.1). O Bairro 

do Comércio localiza-se a cerca de 16km da capital Belo Horizonte, na Zona 

Nordeste do Município de Contagem/MG. O bairro está, ainda, a cerca de 1 km da 

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CEASA/MINAS), o maior centro 

atacadista de gêneros alimentícios do Estado de Minas Gerais. As principais vias de 

acesso ao bairro são a Rodovia Federal BR040, e a Via Expressa, que conecta os 

Municípios de Belo Horizonte e Betim.  

O Bairro do Comércio foi concebido para uso comercial e industrial, com área 

total 244.226,72m² e 52 lotes, com áreas variando de 1.104m² a 10.686m², conforme 

Planta Cadastral Aprovada, dos quais 39 encontram-se ocupados por galpões e por 

um hotel. Devido à sua localização estratégica e ao seu uso prioritário para 

comércios e indústrias, os lotes do Bairro do Comércio possuem alto valor comercial. 

 

3.1.2. Aspectos históricos da Área Verde Urbana do bairro do Comércio 
 

A área de estudo foi doada ao Município de Contagem/MG no ano de 2001, 

como forma de contrapartida pelo loteamento urbano particular que deu origem ao 

atual bairro do Comércio. A área foi averbada em sua totalidade à Certidão de 

Matrícula de Registro de Imóvel n°88.255, como Área Verde Urbana do bairro de 

Comércio (AVU), tendo todos os seus limites e confrontações georreferenciados 

(Figura 3.1). Os limites da AVU foram determinados a partir da seleção de atributos 

biológicos, especialmente o porte arbóreo da vegetação, de forma que a Área Verde 

foi estabelecida adjacente à área florestada preexistente (Figura 3.1). 

No primeiro semestre de 2017, a AVU foi alvo de atividade clandestina de um 

empreendimento privado do setor de resíduos sólidos, sediado no Município de 

Contagem. A área pública foi invadida, com posterior supressão da vegetação 

arbórea e terraplanagem (Figura 3.). O principal objetivo dessa intervenção era 

implantar um aterro de resíduos sólidos de construção civil (popularmente conhecido 

como "bota-fora").  



27 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Evolução da área de estudo: (a) em 2009 (antes da intervenção antrópica) (Imagem: Google (2009); - SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S); e, 
(b) em 2017 (após a intervenção antrópica) SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S). 

(a) (b) 
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A atividade atingiu grande parte do imóvel, gerando comoção da população 

local, que registrou denúncias à Fiscalização de Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal e na Polícia Militar Estadual de Meio Ambiente, as quais realizaram 

fiscalizações em caráter emergencial no local. O Ministério Público Estadual, 

representado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Habitação e 

Urbanismo da Comarca de Contagem/MG, ao tomar ciência das intervenções 

irregulares, abriu o Inquérito Civil n° 0079.17.001055-1 para investigação dos fatos. 

A partir disso, no segundo semestre de 2017, foi determinada a paralização imediata 

das atividades. Atualmente, este Inquérito Civil tramita na Promotoria de Justiça 

objetivando a reparação dos danos ambientais, uma vez que a área permanece 

degradada. 

 

3.1.3. Caracterização geral da área de estudo 
 

3.1.3. Meio físico 
 

Não há informações detalhadas e específicas sobre as condições climáticas 

da AVU; contudo, de acordo com a classificação de Köppen (1936), o clima da 

região na qual a AVU está inserida é do tipo C (tropical húmido), mais 

especificamente do tipo CWa, com invernos secos e verões quentes (ALVARES et 

al., 2013). A pluviosidade total média anual é de 1397 mm/ano (Climatempo, 2020). 

São bem definidas duas estações climáticas, uma seca, de abril a setembro, e uma 

chuvosa, de outubro a março, concentrando 88% da precipitação anual total. O mês 

mais seco é agosto com média de 14 mm/mês e de maior precipitação é dezembro, 

com uma média de 310 mm/mês. Já, as temperaturas locais no inverno são 

inferiores a 13ºC e acima de 24oC no verão, com temperatura média de cerca de 

20°C. Com uma temperatura média de 23.1°C, janeiro é o mês mais quente do ano 

e com uma temperatura média de 17.5°C, junho é o mês com a menor temperatura 

ao longo do ano (Climatempo, 2020). 

Em termos geomorfológicos, a área situa-se no Domínio do Complexo Belo 

Horizonte com predomínio de rochas ortognaisses cinza, bandados, com bandas 

leucocráticas graníticas e mesocráticas granodioríticas, migmatitos e granitóides 

leucocráticos, formando um relevo de colinas amplas e suaves (TULLER; RIBEIRO, 
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2009). Quanto ao tipo de solo, predomina o latossolo vermelho-amarelo distrófico 

típico (MAGALHÃES, 2018). No trecho afetado pela terraplanagem o horizonte O do 

solo foi completamente removido, enquanto o horizonte A foi parcialmente removido 

(MAGALHÃES, 2018). 

Há ocorrência de um riacho natural na porção sul da AVU, que corre de leste 

a oeste, atravessando-a por completo (Figura 3.3). Esse curso d'água é um afluente 

da bacia do córrego Sarandi que pertencente à bacia estadual do rio das Velhas, 

que por sua vez pertence à bacia do rio São Francisco.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Mapa da localização e da área de estudo (AVU), a qual está inserida na bacia hidrográfica 
do alto rio São Francisco, com destaque para o curso d’água que atravessa a área.  SRC: SIRGAS 
2000 UTM ZONE 23S. 
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O riacho que corta a AVU possui, 409,31m de comprimento, desde a sua 

nascente até seu ponto de saída da área de estudo. Deste total, 252 m foram 

comprometidos pela ação de terraplanagem, a qual conduziu ao assoreamento de 

seu leito (Figura 3.4). Atualmente ele possui, em média, 1 metro de largura e 5 cm 

de profundidade, não havendo dados disponíveis sobre as dimensões deste curso 

d’água antes das intervenções. Também não existem dados de vazão líquida e 

descarga sólida. 

 

 

 

 

3.1.4. Meio biótico 
 

A AVU está inserida no Bioma definido como Mata Atlântica, possuindo, além 

da área degradada (Área Degradada - AD), um remanescente de formação florestal 

nativa em estágio de regeneração secundário médio, (Área Referência - AR). A 

Tabela 3.1 traz um levantamento de Magalhães (2018) das espécies vegetais que 

ocorrem na AVU do bairro do comércio. 

 

 

 

 

Figura 3.4 - Riacho que corta a AVU. O riacho possui aproximadamente 1 metro de largura e 5 cm de 
profundidade. Fotografia realizada em julho de 2019. 
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Tabela 3.1 – Espécies vegetais presentes na Área Verde Urbana do bairro do 
Comércio (Modificado de Magalhães (2018)) 

Nome científico Nome popular Família 

Aegiphila s. Verbenaceae Tamanqueira Verbenaceae 

Annona crassiflora Araticum Annonaceae 

Aspidosperma tomentosum Perobinha Apocynaceae 

Astronium fraxinifolium Schott Gonçalo Anacardiaceae 

Cecropia pachystachya Embaúba Urticaceae 

Copaifera sellowii Hayne Pau d'óleo Caesalpiniaceae 

Cupania oblongifolia Camboatá Sapindaceae 

Dalbergia brasiliensis Jacarandá branco Bignoniaceae 

Dalbergia nigra Caviúna Leguminosae 

Dalbergia brasiliensis Jacarandá branco Bignoniaceae 

Ficus sp Figueira Moracak 

Jacaranda cuspidifolia Jacarandá do cerrado Bignoniaceae 

Lafoensia pacari Dedaleiro Lythraceae 

Luehea divaricata Acoita cavalo Malvaceae 

Maclura tinctoria Amoreira de espinho Moraceae 

Myrcia multiflora Folha miúda Myrtaceae 

Myrciaria tenelia Cambuí Myrtaceae 

Myrciaria tenelia Cambuí Myrtaceae 

Psidium cattleyanum Araçá vermelho Myrtaceae 

Sclerolobium paniculatum Jacarandá canzil Fabaceae 

Senna bicapsularis (L.) Roxb Canudo Fabaceae 

Solanum cernuum Panaceia Solanaceae 

Tapirira guianensis Pau-pombo Anacardiaceae 

 

 

 

3.2. ANÁLISE AMBIENTAL DA ÁREA  
 

Nesse processo, o principal objetivo foi identificar, discriminar, quantificar 

interpretar e cartografar os principais aspectos do solo, os quais são características 

chaves para a compreensão de aspectos da degradação ambiental na área da AVU 

do bairro do Comércio. Para tal, foram feitas análises e coleta de amostras de solo 

em campo, análises dessas amostras em laboratório, e a confecção de mapas e 

trabalho técnico descritivo em escritório (Figura 3.5). 
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Figura 3.5 - Organograma resumo das atividades metodológicas realizadas.  
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3.2.1. O mapeamento da área com um Veículo Aéreo Não Tripulado 
(VANT) 

 

Para o diagnóstico ambiental da AVU, foi realizado um mapeamento aéreo da 

área, por meio da captação de imagens aéreas em alta resolução, a partir do 

sobrevoo de um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) - um quadricóptero portátil da 

marca DJI, modelo MavicTM Pro (Figura 3.6).  

 

 

 

 

 

Inicialmente, foi realizado o planejamento de voo a partir do software 

DroneDeploy© (disponível em: https://www.dronedeploy.com/), com o qual foi 

determinado o caminho de sobrevoo do VANT, na altitude de 60m acima do ponto 

de partida (Figura 3.7).  

 

Figura 3.6 - Drone DJI, modelo Mavic ProTM, utilizado para a obtenção de imagens aéreas da Área 

Verde do Bairro do Comércio.  
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Para tal, foram seguidas 12 etapas: 

 

1. Foi acessado o sítio eletrônico https://www.dronedeploy.com/; 

2. Realizou-se o login da conta previamente registrada para acessar o software; 

3. Clicou-se em criar "Project", onde apareceu a sua localização atual sobre uma 

imagem de satélite; 

4. Localizou-se a área de estudo na imagem de satélite; 

5. Clicou-se em "Create Project Here"; 

6. Clicou-se no menu lateral em "Map&Models"; 

7. Apareceu um modelo básico de plano de voo no formato de um quadrado. 

Então, utilizou-se as abas laterais deste quadrado para emoldurar a área de 

estudo formando um novo polígono, com a extensão desejada; 

8. Automaticamente, no menu lateral, o software indicou o tempo de voo 

necessário para o drone percorrer todo o percurso, bem como a área, o 

número de fotografias que foram capturadas e o número de baterias 

necessárias (Figura 3.7);  

Figura 3.7 - Captura de tela do software DroneDeploy© exibindo o planejamento do sobrevoo do 
drone DJI MavicTM Pro na AVU. O VANT percorreu o caminho determinado pelas linhas verdes, 
tendo o ponto "start" como local de partida e de chegada.  

https://www.dronedeploy.com/
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9. Em seguida, foram configuradas a altitude de voo, ativada a opção de captura 

de imagem 3D (Enhanced 3D). 

10. O software salvou automaticamente os dados configurados. O aplicativo 

"DroneDeploy" foi instalado em celular Android 4.1 e o login efetuado na 

mesma conta; 

11. Em campo, na área de estudo, este celular foi plugado no joystick e o drone 

ligado para iniciar voo. O software realizou a leitura dos dados, autorizando o 

voo; 

12. O voo foi iniciado clicando-se em "Start Flight". O percurso pré-programado 

será percorrido automaticamente e ao término o drone pousou exatamente no 

mesmo local de partida. 

 

O sobrevoo do drone ocorreu em 11 de junho de 2019, durando cerca de 23 

minutos, cobrindo uma área de 6ha (Figura 3.7). Ao todo, foram retiradas 395 

imagens aéreas da área, no ângulo de 90° em relação ao solo, por meio da câmera 

embarcada no drone. Essa câmera possui um sensor CMOS de 1/2,3pol para 

captura de imagens de 12 MP (DJI, 2017; Figura 3.8).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 - Câmera do drone (modelo Mavic Pro, da marca DJI), utilizada para a obtenção 
de imagens aéreas da Área Verde do Bairro do Comércio.  
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É importante ressaltar que, atualmente, existe uma rede de distribuição de 

energia elétrica de alta tensão sobre a área de estudo, que possui potencial 

interferência eletromagnética, o que impossibilitou o sobrevoo do drone na porção 

sudeste da área de estudo. Todavia, essa área não foi degradada pelas 

intervenções do ano de 2017, mantendo-se preservada até o presente momento 

(Figura 3.9), não entrando, portanto, na análise da área degradada da AVU 

realizada neste estudo. Eventualmente, se fosse imprescindível para o estudo o 

sobrevoo nesta área, o plano de voo poderia ter sido alterado prevendo voo com 

altitude de até 120m acima do ponto de partida, por cima da rede de energia elétrica 

de alta tensão e com consequente aumento do número de imagens registradas. 

 

 

A partir das imagens obtidas no sobrevoo do drone, houve a produção de 

aerofotogrametria no software obtendo-se o ortomosaico da AVU (Figura 3.10a e 

Figura 3.10b). A partir do ortomosaico foi possível a captura de dados topográficos 

no software DroneDeploy© (Figura 3.11a), havendo posterior processamento dos 

dados obtidos no software ArcGis10.3®, para confecção do mapa topográfico com 

curvas de nível no software (Figura 3.11b). 

Figura 3.9 - Rede de alta tensão presente na AVU (indicada pela seta amarela), que 
impossibilitou o sobrevoo do drone na porção sudeste da área de estudo.  
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(a) (b) 

Figura 3.10 - (a) Ortomosaico obtido a partir dos dados coletados por meio do sobrevoo do VANT.; e, (b) mapa de delineamento da área de estudo obtido a 
partir do processamento da imagem no software ArcGis10.3®. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. A porção hachurada em branco correspondente a 
região com impossibilidade de voo para o drone por causa da interferência eletromagnética causada pela rede de energia elétrica de alta tensão.  
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(a) (b) 

Figura 3.11 - Dados topográficos da Área Verde Urbana do bairro do Comércio: (a) imagem com dados topográficos obtidos por meio das informações 
obtidas a partir do sobrevoo do drone; e, (b) mapa topográfico da área de estudo obtido a partir do processamento da imagem no software ArcGis10.3®. 
SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. A porção hachurada em branco correspondente a região com impossibilidade de voo para o drone por causa da 
interferência eletromagnética causada pela rede de energia elétrica de alta tensão. 
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3.2.2. Planejamento de medições in situ e amostragem de solo 
georreferenciada  

 

Posteriormente à etapa de sobrevoo do drone, os dados obtidos foram 

processados nos softwares AutoCAD2016® e ArcGis10.3®, onde foi criada 

uma malha regular de aproximadamente 600m² com 50 quadrículas de 

(dimensões: 24,45m x 24,45m), distribuídas uniformemente dentro da área de 

estudo (Figura 3.12).  

 

3.3.3. Análises in situ 

Figura 3.12 - Malha regular com quadrículas de 24,45m x 24,45m estabelecida na extensão da área 
de estudo para determinação dos pontos de experimentos in situ e coleta de amostras de solo. As 
linhas vermelhas representam os limites da AVU; as linhas amarelas determinam os limites das 
quadrículas. 
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As análises em campo foram realizadas em 3 campanhas, nas datas de 

11 de junho de 2019, 12 de julho de 2019, e, 14 de julho de 2019. Nessa fase, 

foram realizadas as avaliações da resistência do solo à penetração, do tempo 

de infiltração de água no solo e estratificação da vegetação, além da coleta de 

amostras de solo para posterior análise laboratorial. Para o 

georreferenciamento foi utilizado sistemas de GPS e o sistema de projeção 

SIRGAS 2000 UTM Zone 23S. Os vértices à nordeste (NE) das quadrículas 

foram os pontos nos quais foram realizadas as análises in situ e as coletas de 

amostras de solo (Figura 3.13). Dos 50 pontos analisados e amostrados, 36 

pertencem à área degradada da AVU e 14 pertencem ao remanescente 

preservado de Mata Atlântica (30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50), a qual, para fins analíticos, será considerada como Área Referência (AR) 

(Figura 3.13).  

 

Figura 3.13  - Pontos de experimentos in situ e de coleta de amostras de solo.  
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3.2.3. Resistência mecânica à penetração  
 

Para a análise da resistência mecânica do solo à penetração foi utilizado 

um penetrômetro manual, modelo Dial Pocket Penetrometer da marca 

Geotester, com ponteiras de 1/4”, 10 mm, 15 mm, 20 mm e 25 mm de 

diâmetro, que foram usadas de acordo com a resistência do solo. O teste foi 

realizado após a retirada da serrapilheira e demais obstáculos encontrados.  

 

3.2.4. Tempo de infiltração 
 

O solo foi perfurado com um trado manual, gerando covas cilíndricas de 

10cm de diâmetro e 20cm de profundidade (Figura 3.14a). Em cada cova, 

foram vertidos 2L de água e o tempo de infiltração total (iniciado a partir do 

início do derramamento da água e finalizado após a infiltração total) foi 

mensurado por um cronômetro (H:M:S) (Figura 3.14b). 

 

 

 

3.2.4.1. Coleta de amostras de solo 
 

A coleta do material foi feita visando à determinação das características 

texturais e químicos do solo na área da AVU. 

Foram coletadas 50 amostras de aproximadamente 500g de solo 

provenientes de cada escavação dos pontos onde foram feitas as análises de 

Figura 3. STYLEREF 1 \s 0. SEQ Figura \* ARABIC \s 1 10 - Processo de avaliação da taxa de 
infiltração do solo na Área Verde Urbana do bairro do Comércio: (a) abertura da cova por meio de um 
trado manual; e, (b) avaliação da taxa de infiltração de água no solo. Imagens do autor (2019). 

(a) (b) 

Figura 3.14 - Processo de avaliação da taxa de infiltração do solo na Área Verde Urbana do bairro 
do Comércio: (a) abertura da cova por meio de um trado manual; e, (b) avaliação da taxa de 
infiltração de água no solo. 
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infiltração (Figura 3.9). As coletas foram feitas na orientação vertical em 

relação ao perfil do solo, de 0 a 20cm de profundidade, utilizando-se como 

equipamento um trado manual, com volume total de 1.570cm³ (Figura 3.14a).  

Cada uma das amostras foi homogeneizada e dividida em duas 

subamostras, as quais foram ensacadas, identificadas e encaminhadas para 

análises laboratoriais. Uma subamostra incluiu cerca de 50g de solo, a qual foi 

refrigerada (a ± 5°C) e posteriormente submetida à análise da concentração 

total de nitrogênio (Figura 3.15a), enquanto, a outra subamostra incluiu 450g 

de solo destinado à análise dos demais atributos estudados (Figura 3.15b). 

Essas subamostras foram destorronadas e, em seguida, passaram pelo 

processo de remoção de água em estufa à 40°C. Posteriormente, foram 

quarteadas e separadas as frações para as diferentes análises. A sobra das 

amostras, não submetidas às análises laboratoriais, foram descartadas 

conforme a disposição adequada de resíduos dos laboratórios. 

 

 

 

3.2.5. Análises laboratoriais 
 

As análises laboratoriais referentes ao teor de matéria orgânica e do pH 

do solo foram realizadas no Laboratório de Geoquímica Ambiental da 

Universidade Federal de Ouro Preto (Departamento de Engenharia Geológica), 

(a) (b) 

Figura 3.15 - Amostras de solo coletadas na Área Verde Urbana do bairro do Comércio e 
enviada para análise laboratorial: (a) amostras de 50g refrigeradas para posterior análise do 
conteúdo de nitrogênio; e, (b) amostras contendo 450g de solo para posterior análise. 
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seguindo o protocolo proposto por TEIXEIRA et al., (2017). As análises 

granulométricas e do teor de nitrogênio foram realizadas no Laboratório de 

Análise de Solo, Tecido Vegetal e Fertilizante da Universidade Federal de 

Viçosa (Departamento de Solos), seguindo a metodologia do Manual do 

Laboratorista da PROFERT (PROFERT, 2005) e do manual de Métodos De 

Análises Físicas Do Solo  (RUIZ, 2004). Já as análises de fósforo e potássio 

foram realizadas pelo Laboratório de Análises de Solo da Universidade Federal 

de Minas Gerais (Instituto de Ciências Agrárias), utilizando-se o protocolo 

proposto pelo Manual do Laboratorista da PROFERT (PROFERT, 2005). 

 

 

3.2.6. Teor de matéria orgânica 
 

Cinco gramas de cada uma das 50 amostras de solo foram previamente 

secas a 65ºC por 24 horas e levadas à mufla (Figura 3.16).  

 

 

As amostras secas foram pesadas e submetidas ao processo de 

combustão com aquecimento programado a 1.000ºC por 1 hora. Após esse 

Figura 3.16 - Análise do teor de matéria orgânica das amostras de solo na Área Verde Urbana 
do bairro do Comércio: (a) Mufla à 1.000ºC calcinando a matéria orgânica; e, (b) Cadinho de 
porcelana recém removido da mufla com amostra.  

(a) (b) 
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processo, a amostra foi pesada e a diferença entre o peso inicial e final foi 

considerado corresponde ao teor de matéria orgânica. 

 

 

3.2.7. Potencial hidrogeniônico (pH) 
 

A determinação da concentração de íons H+ nas 50 amostras coletadas 

na AVU foi por meio de eletrodo combinado imerso em suspensão de 10g solo 

em solução de KCl 1mol.L-1 por meio do pHmetro digital (Figura 3.17), 

seguindo também a metodologia proposta por TEIXEIRA et al. (2017). 

 

 

 

3.3. ANÁLISE MULTICRITÉRIO  
 

3.3.1. Mapas temáticos 
 

Para o desenvolvimento da base cartográfica temática digital foi utilizado 

o software ArcGis10.3®, no qual os dados levantados em campo foram 

vetorizados, georreferenciados, armazenados e padronizados compondo a 

tabela de atributos.  Para a elaboração desses mapas, os valores obtidos para 

cada indicador foram divididos em cinco classes, com intervalos iguais entre o 

menor e maior valor de cada mapa base. A classe 1 representa a condição 

Figura 3.17 Análise do potencial hidrogeniônico das amostras de solo na Área Verde Urbana do 
bairro do Comércio: (a) Preparação das amostras; e, (b) pHmetro.  

(a) (b) 
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ambiental mais adequada, enquanto a classe 5 representa a condição 

ambiental mais degradada. As classes 2, 3 e 4 representam as condições 

intermediárias. A determinação manual desses grupos foi feita apenas no 

processo de elaboração do mapa de declividade, o qual buscou refletir a 

classificação de relevo proposta pela Emprapa (1979). 

Os mapas temáticos digitais base foram elaborados e posteriormente 

utilizados para a composição dos mapas intermediários de Susceptibilidade à 

Erosão e de Infertilidade do Solo. Estes mapas foram, então, somados para 

gerar o Mapa Final para Intervenção na AVU do bairro do Comércio (Tabela 

3.2). 

 

 

Tabela 3.2 - Mapas temáticos elaborados para a análise multicritério 

Mapas de Base 
Mapas 

Intermediários 
Mapa Final 

Tipo de Vegetação 
 

Modelo Digital do Terreno 

Declividade 

Susceptibilidade à 
Erosão 

Mapa Final para 
Intervenção 

Estratificação da Vegetação 

Granulometria 

Resistência Mecânica à Penetração 

Tempo de Infiltração 

Potencial Hidrogeniônico 

Infertilidade do Solo 
Matéria Orgânica 

Nitrogênio 
Fósforo 
Potássio 

 

 

i. Curvas de Nível, Modelo Digital do Terreno (MDT) e Declividade 

 

Para a elaboração do MDT e do mapa de declividade, foram utilizados 

os dados altimétricos obtidos durante o sobrevoo do VANT. As imagens obtidas 

em campo foram processadas no software DroneDeploy© (disponível em: 

https://www.dronedeploy.com/), onde foram criadas as curvas de nível do 
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terreno. O modelamento das curvas de nível permitiu a confecção do Modelo 

Digital do Terreno (MDT) e do Mapa de declividade (Figura 3.11b).  

O mapa do atributo declividade da AVU do bairro do Comércio foi obtido 

a partir do modelamento do mapa de curvas de nível e do MDT, como 

esquematizado na Figura 3.18. Esse mapa é importante para investigação dos 

processos de dinâmica superficial da área (DENÚBILA, 2013). Vale destacar 

que a determinação manual das classes foi feita apenas no processo de 

elaboração do mapa de declividade, o qual buscou refletir a classificação de 

relevo proposta pela Emprapa (1979). No qual, os menores valores foram 

atribuídos aos locais de menor declividade, de forma que a classe 1 foi 

atribuída às áreas com relevo plano ou suave-ondulado e a classe 2 às áreas 

com relevo ondulado. Os terrenos forte-ondulados receberam o valor 

intermediário 3. Os maiores valores foram atribuídos aos terrenos considerados 

montanhosos (classe 4) ou forte montanhoso (classe 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Curvas de Nível MDT Mapa de Declividade 

Figura 3.18 - O Mapa de Declividade foi elaborado a partir do Mapa de Curvas de Nível e do 
MDT. 
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ii. Mapa de Tipos de Vegetação 

 

O mapa de vegetação foi elaborado a partir da vetorização de imagens 

de satélite (anterior à intervenção na área) e do ortomosaico (posterior à 

intervenção antrópica na área) no software ArcGis10.3®, tendo como objetivo 

avaliar a extensão do desmatamento. Foram individualizadas as áreas com: 

mata atlântica, com gramíneas e área desmatada.  

 

iii. Mapa de Estratificação da Vegetação 

 

O mapa de Estratificação da Vegetação foi produzido a partir dos 

levantamentos em campo, quando foi feita a classificação do porte da 

vegetação em cada um dos 50 pontos avaliados (Figura 3.13). O valor 5 foi 

aplicado aos locais sem vegetação (solo exposto), o valor 4 foi aplicado para os 

locais com vegetação rasteira com até 30cm, o valor 3 para locais com 

vegetação arbustiva com até 1m de altura, o valor 2 para vegetação arbórea 

com até 5m de altura e o valor 1 para a vegetação arbórea acima de 5m de 

altura. 

 

iv. Mapas dos aspectos físicos, químicos e de matéria orgânica 

 

Estes mapas foram elaborados a partir das análises laboratoriais. Os 

valores foram organizados em planilha por ordem sequencial de ponto 

amostral, parâmetros e valor. Em seguida foram importados para o software 

ArcGis10.3®, onde foi realizada a interpolação ponderada de cada parâmetro 

gerando mapas individuais, que foram reclassificados em cinco intervalos de 

classe (Tabela 3.3). 
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Tabela 3.3 - Classes para a elaboração de mapas dos atributos físicos, 
químicos e teor de matéria orgânica do solo da AVU do bairro do Comércio 

 

 

O mapa de granulometria foi elaborado a partir da soma algébrica dos 

mapas areia grossa, areia fina e silte, sendo conferido pesos iguais para cada 

um deles, como apresentado na Figura 3.19. 

Atributo 
Classe 

1 2 3 4 5 

Areia grossa 
[kg.kg-1] 

0,052 a 0,167  0,168 a 0,283 0,284 a 0,399  0,400 a 0,515 0,516 a 0,630 

Areia fina 
[kg.kg-1] 

0,056 a 0,102 0,103 a 0,147 0,148 a 1,192 0,193 a 0,238 0,239 a 0,283 

Silte  
[kg.kg-1] 

0,020 a 0,113 0,114 a 0,207 0,208 a 0,230 0,231 a 0,393 0,394 a 0,485 

RMP  
[KPa] 

40 a 404 405 a 768 769 a 1131 1132 a 1494 1495 a 1857 

pH 7,25 a 7,91 6,58 a 7,24 5,92 a 6,57 5,25 a 5,91 4,56 a 5,24 

MO 
[%] 

15,46 a 18,26 12,65 a 15,45 9,84 a 12,64 7,03 a 9,83 0 a 7,02 

N total 
[dag.kg-1] 

0,18 a 0,21 0,14 a 0,17 0,10 a 0,13 0,06 a 0,09 0 a 0,05 

P 
[mg.dm-3] 

3,13 a 3,81 2,44 a 3,12 1,75 a 2,43 1,06 a 1,74 0,35 a 1,05 

K 
[mg.dm-3] 

153 a 188 117 a 152 81 a 116 45 a 80 07 a 44 
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O mapa de NPK foi elaborado por meio da mesma metodologia, 

somando-se os mapas de nitrogênio, fósforo e potássio, como apresentado na 

Figura 3.20. 

 

 

 

Mapa de Areia Grossa Mapa de Silte 

Mapa de Granulometria 

Mapa de Areia Fina 

Figura 3.19 - Organograma do processo de obtenção do Mapa de granulometria, a partir da 
soma algébrica dos mapas de teor de areia grossa, de areia fina e de silte no solo. 



 

50 

 

 

 

 

Após a elaboração dos mapas base, cada atributo avaliado recebeu um 

valor numérico referente à importância do atributo em relação aos demais 

obtidos por meio da AHP (SAATY, 2005a) para composição da Análise 

Multicritério (AMC) e posterior geração dos mapas analíticos intermediários a 

partir da sobreposição algébrica dos mapas base. 

 

 

3.2.8. Mapas intermediários 
 

Os mapas temáticos ou de base foram combinados objetivando à 

representação dos principais problemas ambientais enfrentados pela AVU, 

cada um com um peso representativo. Os pesos aplicados foram obtidos por 

Mapa de Nitrogênio Mapa de Potássio 

Mapa de NPK 

Mapa de Fósforo 

Figura 3.20 - Organograma do processo de elaboração do Mapa de NPK, a partir da soma 
algébrica dos mapas das concentrações de nitrogênio, de fósforo e de potássio no solo. 
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meio do Método da Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy Process – AHP; 

SAATY, 2008), de forma que, cada mapa base foi multiplicado por seu peso, e, 

então, somados de forma a compor os mapas intermediários.  

Ademais, é importante destacar que, para obtenção de resultados mais 

consistentes, foi observado o chamado Índice de Consistência (IC), cujo valor 

foi inferior a 0,1 e a Razão de Consistência (RC), que se manteve  inferior a 

10%, como preconizado por (SAATY, 2005) 

 

i. Mapa de Susceptibilidade à Erosão 

 

Para a composição do mapa intermediário de Susceptibilidade à Erosão, 

foram selecionados os seguintes atributos: estratificação da vegetação, 

declividade, e parâmetros físicos do solo (granulometria, resistência mecânica 

à compactação, tempo de infiltração), como esquematizado na Figura 3.21. 

Os pesos de cada mapa somados para a obtenção do mapa 

intermediário de susceptibilidade à erosão podem ser vistos na Equação 3.1. 

 

 

 

(estratificação da vegetação * 0,130) + (declividade * 0,358) + 
(granulometria * 0,358) + (RMP * 0,114) + (tempo de 
infiltração * 0,040) 

(Equação 3.1) 

 
 
Em que: 
AHPEV = Resultado da AHP para o atributo "estratificação da vegetação"; 
AHPdec = Resultado da AHP para o atributo "declividade"; 
AHPgran = Resultado da AHP para o atributo "granulometria"; 
AHPRMP = Resultado da AHP para o atributo "resistência mecânica à penetração"; e, 
AHPTI = Resultado da AHP para o atributo "tempo de infiltração". 
 
 

 

Este mapa busca representar espacialmente quais os locais que 

apresentam maior potencial de desenvolver problemas erosivos e que 

necessitam de intervenções físicas para sua reabilitação. 
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Mapa de Susceptibilidade à Erosão 

Mapa de Declividade 
Mapa de Estratificação 

da vegetação Mapa de Granulometria 

Mapa de Resistência 
Mecânica à Penetração 

Mapa de Tempo de 
Infiltração 

Figura 3.21 - Organograma do processo de obtenção do Mapa de Susceptibilidade à Erosão, a partir da soma algébrica dos mapas de declividade, de 
estratificação da vegetação, de granulometria, de resistência mecânica à penetração e de tempo de infiltração. 
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ii. Mapa de Infertilidade do Solo 

 

O mapa intermediário de Infertilidade é composto pelos parâmetros 

químicos analisados, como esquematizado na Figura 3.22. 

Os pesos de cada mapa podem ser vistos na Equação 3.2. 

 

 

 

(pH * 0,115) + (MO * 0,480) + (NPK * 0,405) (Equação 3.2) 

 
 
Em que: 
AHPpH = Resultado da AHP para o atributo "pH"; 
AHPMO = Resultado da AHP para o atributo "MO"; e, 
AHPNPK = Resultado da AHP para o atributo "NPK". 
 
 

 

Mapa de pH 
Mapa de Teor de 
Matéria Orgânica Mapa de NPK 

Mapa de Infertilidade do Solo 

Figura 3.22 - Organograma do processo de obtenção do Mapa de Infertilidade do Solo, a partir 
da soma algébrica dos mapas potencial hidrogeniônico, de teor de MO e de NPK. 
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Este mapa busca representar espacialmente em quais os locais da área 

de estudo o solo se encontra com problemas de acidez e fertilidade e que 

necessitam de intervenções químicas para sua reabilitação. 

 

 

3.2.9. Mapa final para intervenção 
 

Por fim, a composição algébrica dos mapas intermediários resultou no 

Mapa Final para Intervenção, como esquematizado na Figura 4.23. Este mapa 

busca representar espacialmente quais as áreas prioritárias para reabilitação 

da AVU do bairro do Comércio. Os maiores valores apontam os locais que 

tiveram a maior perda de processos ecossistêmicos e que, portanto, precisam 

de intervenção rápida. 

 

 

Mapa de Susceptibilidade à 
Erosão 

Mapa de Infertilidade 
do Solo 

Mapa Final para Intervenção 

Figura 4.23 - Organograma do processo de obtenção do Mapa Final para Intervenção, a partir da 
soma algébrica dos mapas suscetibilidade à erosão e de infertilidade do solo. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
 
4.1. MAPAS BASE 

 

4.1.1. Modelo Digital do Terreno 
 

 A Figura 4.1 ilustra as classes altimétricas da AVU, que possui um 

modelado com diferentes altitudes que variam entre 863m e 898m, com 

elevação média de 880m. As extremidades norte e leste da AVU apresentam 

as maiores altitudes, enquanto as menores altitudes foram registradas na 

porção central da área.  

 

 

Figura 4.1 - Mapa hipsométrico da AVU do bairro do Comércio. - SRC: SIRGAS 2000 UTM 
ZONE 23S. 
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4.1.2. Cobertura do Solo 
 

Antes da intervenção antrópica na AVU, a extensão da cobertura vegetal 

da área era de 38.582m², dos quais 31.508m² eram ocupados por uma 

formação florestal nativa (Mata Atlântica) em estágio de regeneração 

secundário médio, (MAGALHÃES, 2018) e 7.074m² por gramíneas 

caracterizadas por vegetação rasteira com até 30 cm de altura (Figura 4.2a).  

No processo de intervenção na área, houve a supressão de cerca de 

50% da vegetação de Mata Atlântica, remanescendo apenas 15.623m² de 

ambiente preservado na porção sul da AVU, composto por Mata Atlântica de 

porte arbóreo (Figura 4.2b). Já na porção da área com gramíneas houve 

supressão de 100% da vegetação. 

 

 

4.1.3. Mapas temáticos 
 

4.1.3.1. Declividade 
 

Em toda a AVU, há o predomínio de áreas com índices de declividade 

intermediários, as quais estão representadas no mapa da Figura 4.3 pela cor 

amarela (classe 3). As áreas com baixo índice de declividade (classes 1 e 2, 

representadas pelos tons de verde no mapa da Figura 4.3) predominam em 

relação às áreas com altos índices de declividade, estendendo-se ao longo de 

toda a AVU. As áreas mais íngremes ocorrem prevalentemente nas imediações 

do curso d'água, no leste e na porção norte da AVU, estando representadas no 

mapa da Figura 4.3 pelas cores laranja e vermelho (classes 4 e 5). 

A classe de relevo predominante da AVU é o forte-ondulado, o qual se 

estende ao longo de toda a área ( 

Tabela 4.1; classe 3 da Figura 4.3). Os relevos relacionados aos 

menores índices de declividade (de 0% a 20%) vêm em seguida ( 

Tabela 4.1; classes 1 e 2 da Figura 4.3), e os relevos montanhosos 

forte-montanhosos são os menos presentes ( 

Tabela 4.1; classes 4 e 5 da Figura 4.3, respectivamente).  
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Figura 4.2 - Mapas da composição da vegetação da Área Verde Urbana do bairro do comércio: (a) Antes da intervenção antrópica (Imagem: Google (2009)); 
SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S); e, (b) Após desmatamento na área verde. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 

(a) (b) 
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Tabela 4.1 - Distribuição em área do relevo na AVU do bairro do 

Comércio 

Classe de relevo  
(EMBRAPA (1979)) 

Classes de 
Declividade (%) 

Área (m²) Composição (%) 

Plano 

0% - 8% 9055,49 28,8% 

Suave-Ondulado 

Ondulado 8,1% - 20% 2057,21 6,5% 

Forte-Ondulado 20,1% - 45% 14632,77 46,6% 

Montanhoso 45,1% - 75% 5656,8 18,0% 

Forte-Montanhoso >75% 6,27 0,02% 

Figura 4.3 - Mapa de declividade da Área Verde Urbana do bairro do Comércio. SRC: SIRGAS 
2000 UTM ZONE 23S. 
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A Figura 4.4 apresenta uma visão 3D da distribuição da diversidade do 

relevo da AVU do bairro do Comércio, representando, com as classes de 

declividade apresentadas no mapa da Figura 4.3 e na  

Tabela 4.1. 

 

 

 

 

 

O mapa de declividade (Figura 4.3) mostra lineamentos que vão 

determinar o caminho preferencial das águas pluviais (em tons de laranja). A 

análise casada do mapa de declividade (Figura 4.3) com o mapa hipsométrico 

(Figura 4.1) evidencia cinco caminhos de afunilamento do escoamento 

superficial (Figura 4.5), com potencial canalização deste. Os caminhos 1 a 3 

têm o potencial de trazer para o interior da AVU águas pluviais acumuladas 

fora de seus limites, sendo o caminho 1 o mais preocupante por suas 

dimensões (Figura 4.5). O caminho 4, originado dentro da própria área têm 

como destino o caminho 5, que é o riacho que corta a AVU. 

 

Figura 4.4 - Imagem aérea da Área Verde Urbana do bairro do Comércio, onde é possível 
observar a diversidade de seu relevo.  

Plano/ Suave-Ondulado 

Ondulado 

Forte-Ondulado 

Montanhoso 
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4.1.3.2. Estratificação da vegetação 
 

Atualmente, a paisagem local é marcada pela presença de solo exposto 

e vegetação rasteira, os quais predominam na porção norte e central da AVU, 

estando representados pelos tons mais claros de verde no mapa da Figura 4.6 

(classes 5 e 4, respectivamente). A vegetação arbustiva está presente ao longo 

da AVU se comportando como uma transição para a vegetação arbórea 

presente ao sul da AVU, e está representada pela classe 3 na Figura 4.6. A 

Figura 4.5 - Mapa de declividade da Área Verde Urbana do bairro do Comércio, com os 
caminhos preferenciais de canalização do escoamento superficial assinalados - SRC: SIRGAS 
2000 UTM ZONE 23S. 

1 

2 

3 

4 

5 
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vegetação arbórea ocorre no sul AD, nas imediações do riacho e na transição 

para a AR, sendo representada pelos tons mais escuros de verde no mapa da 

Figura 4.6 (classes 1 e 2). 

 

 

 

 

Na AVU, há o predomínio de solo exposto e de vegetação rasteira, os 

quais, juntos, compõem, aproximadamente, 57% da área (Tabela 4.2). Há 

vegetação arbórea, caracterizada como Mata Atlântica, enquanto o restante é 

Figura 4.6 - Mapa da estratificação da vegetação da Área Verde Urbana do bairro do 
Comércio. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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ocupado por vegetação arbustiva, caracterizada por vegetação com 30 cm a 1 

m de altura (Tabela 4.2). 

 

 

Tabela 4.2 - Distribuição em área da estratificação da vegetação da AVU do 
bairro do Comércio 

Altura da vegetação Área (m²) Composição (%) 

Solo exposto 11.133,45 28,9% 

Até 30 cm 10.715,55 27,8% 

Até 1m 4.664,58 12,1% 

Até 5m 7.344,18 19,0% 

Acima de 5m 4.732,35 12,3% 

 

 

 

4.1.3.3. Granulometria do solo 
 

i. Mapa de areia grossa 

 

A concentração de areia grossa no solo da AVU do bairro do Comércio 

esteve entre 0,052 kgAreiaGrossa.kgSolo
-1 e 0,630 kgAreiaGrossa.kgSolo

-1. O mapa da 

Figura 4.7 ilustra a distribuição do solo com diferentes percentuais de areia 

grossa (de 0cm a 20cm de profundidade) na área. Os solos com maior 

percentual de areia grossa concentram-se na extremidade oeste da AD, os 

quais estão representados pelos tons mais escuros de marrom no mapa da 

Figura 4.7 (classes 4 e 5). Os solos com menores percentuais de areia grossa 

localizam-se na porção centro-leste da AVU, estando representados pelos tons 

mais claros no mapa da Figura 4.7 (classes 1 e 2).  
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ii. Mapa de areia fina 

 

A concentração de areia fina no solo da AVU do bairro do Comércio 

esteve entre 0,056 kgAreiaFina.kgSolo
-1 e 0,283 kgAreiaFina.kgSolo

-1. A Figura 4.8 

ilustra a distribuição do solo com diferentes percentuais de areia fina (de 0 cm a 

20 cm de profundidade). Os solos com menor percentual de areia fina 

estendem-se ao longo de toda a área, estando representados pelos tons mais 

claros de marrom no mapa da Figura 4.8 (classes 1 e 2). Os solos com maior 

concentração de areia fina ocorrem pontualmente tanto na AD quanto na AR, 

estando representados pelos tons mais escuros de marrom no mapa da Figura 

4.8 (classes 4 e 5). 

Figura 4.7 - Mapa de teor de areia grossa no solo da Área Verde Urbana do bairro do 
Comércio. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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iii. Mapa de Silte 

 

A concentração de silte no solo da AVU do bairro do Comércio esteve 

entre 0,020 kgSilte.kgSolo
-1 e 0,2485 kgSilte.kgSolo

-1. O mapa da Figura 4.9 ilustra 

a distribuição do solo com diferentes percentuais de silte (de 0 cm a 20 cm de 

profundidade). Os solos com maior percentual de silte predominam na região 

central da AVU, ocorrendo predominantemente na AD, estando representados 

pelos tons mais escuros de marrom no mapa da Figura 4.9 (classes 4 e 5). Na 

AR, predominam os solos com menor percentual de silte, representados pelos 

tons mais claros de marrom no mapa da Figura 4.9 (classes 1 e 2). 

Figura 4.8 - Mapa de teor de areia fina no solo da Área Verde Urbana do bairro do Comércio. 
SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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iv. Mapa de granulometria 

 

O mapa da Figura 4.10 traz a combinação das frações granulométricas 

mais susceptíveis à erosão por escoamento superficial. As classes 1 a 3, com 

os menores percentuais dessas classes granulométricas encontram-se, em 

grande parte, na porção SE da área (Figura 4.10). Cabe destaque a presença 

das classes 4 e 5 na região do caminho 1 definido na Figura 5. 

 

Figura 4.9 - Mapa de teor de silte no solo da Área Verde Urbana do bairro do Comércio. SRC: 
SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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4.1.3.4. Resistência mecânica à penetração (RMP) 
 

A RMP do solo na AVU do bairro do Comércio foi superior a 40 KPa e 

inferior a 1857 KPa, com média de 804,94 KPa. O mapa da Figura 4.11 ilustra 

a distribuição dos resultados obtidos das medidas à superfície do solo. 

Tanto na AD quanto na AR predominam solos com as menores RMP, 

representados pelos tons mais claros no mapa da Figura 4.11 (classes 1, 2 e 

3). As áreas de maior RMP ocorrem na área de supressão vegetal na porção 

Figura 4.10 - Mapa de granulometria no solo da Área Verde Urbana do bairro do Comércio. 
SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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central-norte da AVU, estando representadas no mapa da Figura 4.11 pelos 

tons escuros de marrom (classes 4 e 5).  

A Tabela 4.3 traz a distribuição em área da resistência mecânica à 

penetração do solo da AVU do bairro do Comércio, e exibe que as menores 

RMP são predominantes na área.  

 

 

 

 

 

Figura 4.11 - Mapa de resistência mecânica à penetração do solo da Área Verde Urbana do 
bairro do Comércio. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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Tabela 4.3 - Distribuição em área da resistência mecânica à penetração do 
solo da AVU do bairro do Comércio 

Pressão (KPa) Área (m²) Composição (%) 

40 KPa – 404 KPa 9.241,64 23,9% 

405 KPa – 768 KPa 9.004,45 23,3% 

769 KPa – 1131 KPa 13.095,85 33,9% 

1132 KPa – 1494 KPa 4.800,12 12,4% 

1495 KPa – 1857 KPa 2.448,06 6,3% 

 

 

4.1.3.5. Tempo de infiltração 
 

O Tempo de Infiltração (TI) da água nos primeiros 20 cm de 

profundidade do solo esteve entre 236 segundos e 7.196 segundos. O mapa da 

Figura 4.12 ilustra a distribuição do solo com diferentes TI na área. 

Os maiores valores de TI estão associados aos solos da porção central-

oeste da AVU, representados pelos tons mais escuros no mapa da Figura 4.12 

(classes 1 e 2). Já os menores valores de TI na AVU foram obtidos 

pontualmente na AD e na AR, estando representados em marrom claro no 

mapa da Figura 4.12 (classes 4 e 5).  

A Tabela 4.4 sintetiza a distribuição em área do tempo de infiltração de 

água no solo da AVU do bairro do Comércio.  
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Tabela 4.4 – Distribuição em área do tempo de infiltração de água no solo da 
AVU do bairro do Comércio 

Tempo de infiltração (s) Área (m²) Composição (%) 

236s – 1.629s 1.307,99 3,4% 

1.630s – 3.021s 10.669,03 27,6% 

3.022s – 4.413s 14.387,92 37,3% 

4.414s – 5.805s 7.008,75 18,2% 

5.806s – 7.196s 5.234,06 13,6% 

Figura 4.12 - Mapa de tempo de infiltração de água no solo da Área Verde Urbana do bairro 
do Comércio. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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4.1.3.6. Potencial hidrogeniônico 
 

O pH do solo da AVU do bairro do Comércio esteve entre 4,56 e 7,91. O 

mapa da Figura 4.13 ilustra a distribuição pH do solo (de 0cm a 20cm de 

profundidade) da área.  

Na extremidade oeste AD predominam as áreas de solo ácido, com pH 

entre 4,56 e 5,91 (classes 4 e 5 da Figura 4.13), havendo ocorrência pontual 

de solos pH mais elevado na porção leste da AD, representados pelos tons 

mais claros de azul no mapa da Figura 4.13 (classes 1 e 2). Na AR 

predominam solos com pH entre 5,92 e 7,91 (classes 1, 2 e 3 da Figura 4.13). 

 

Figura 4.13 - Mapa de pH do solo da Área Verde Urbana do bairro do Comércio. SRC: 
SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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Os solos ácidos compõem a maior parte da área total da AVU (Tabela 

4.5), os quais estão representados pelos tons mais escuros de azul no mapa 

da Figura 4.13. Já os solos alcalinos ocorrem pontualmente, estando 

representados tom claro de azul na Figura 4.13 

 

 

Tabela 4.5 - Distribuição em área do potencial hidrogeniônico do solo da AVU 
do bairro do Comércio 

pH Área (m²) Composição (%) 

4,56 – 5,24 7.327,24 19,0% 

5,25 – 5,91 11.655,81 30,2% 

5,92 – 6,57 12.627,13 32,7% 

6,58 – 7,24 5.068,36 13,1% 

7,25 – 7,91 1.911,58 5,0% 

 

 

4.1.3.7. Matéria orgânica 
 

A concentração de Matéria Orgânica (MO) no solo da AVU do bairro do 

comércio esteve entre 0 % e 18,26 %. O mapa da Figura 4.14 ilustra a 

distribuição dos solos com diferentes teores de MO (de 0 cm a 20 cm de 

profundidade) da área. A extremidade oeste da AVU apresentou solos com os 

menores teores de MO (representados pelos tons mais escuros de marrom no 

mapa da Figura 4.14). Enquanto, os solos com maiores teores de MO ocorrem 

na extremidade leste da área, indicados pelos tons mais claros no mapa da 

Figura 4.14. A porção sul da AVU, nas imediações do curso d'água e na 

transição com AR, apresentaram solos com valores variáveis de MO (Figura 

4.14). 

A Tabela 4.6 resume a distribuição em área do teor de matéria orgânica 

no solo da AVU do bairro do Comércio.  
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Tabela 4.6 - Distribuição em área do teor de matéria orgânica do solo da AVU 

do bairro do Comércio 

Matéria Orgânica (%) Área (m²) Composição (%) 

0% – 7,02% 5.359,19 13,9% 

7,03% – 9,83% 10.416,25 27,0% 

9,84% – 12,64% 10.712,73 27,8% 

12,65% – 15,45% 10.537,67 27,3% 

15,46% – 18,26% 1.564,27 4,1% 

Figura 4.14 - Mapa do teor de matéria orgânica do solo da Área Verde Urbana do bairro do 
Comércio. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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4.1.3.8. NPK 
 

i. Nitrogênio 

 

O teor de nitrogênio no solo da AVU do bairro do Comércio esteve entre 

0 dag.KgSolo
-1 e 0,21 dag.KgSolo

-1. O mapa da Figura 4.15 ilustra a distribuição 

dos solos com diferentes teores de nitrogênio (de 0 cm a 20 cm de 

profundidade) da área.  

Os solos com maior concentração de nitrogênio estão associados, 

principalmente, à extremidade da AR da AVU, estando representados pelos 

tons mais claros no mapa da Figura 4.15 (classes 1 e 2). Os solos com menor 

teor de nitrogênio estão associados predominantemente à AD, sendo 

Figura 4.15 - Mapa do teor de nitrogênio total no solo da Área Verde Urbana do bairro do 
Comércio. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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representados pelos tons escuros de marrom no mapa da Figura 4.15 (classes 

4 e 5). 

 

ii. Mapa de Fósforo  

 

O teor de fósforo no solo da AVU do bairro do Comércio esteve entre 

0,35 mg.dm3
Solo

-1 e mg.dm3
Solo

-1. O mapa da Figura 4.16 ilustra a distribuição 

dos solos com diferentes teores de fósforo (de 0 cm a 20 cm de profundidade) 

da área. 

Os solos com maior concentração de fósforo na AVU ocorrem 

pontualmente na AD e na AR, sendo ilustrados pelo tom mais claro (classe 1) 

no mapa da Figura 4.16. A AD apresentou predominantemente solos com 

menor concentração de fósforo quando comparada com a AR, representados 

Figura 4.16 - Mapa do teor de fósforo no solo da Área Verde Urbana do bairro do 
Comércio. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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pelos tons mais escuros no mapa da Figura 4.16 (classes 4 e 5).  

 

iii. Mapa de Potássio  

 

O teor de potássio no solo da AVU do bairro do Comércio esteve entre 7 

mg.dm3
Solo

-1 e 188 mg.dm3
Solo

-1. O mapa da Figura 4.17 ilustra a distribuição 

dos solos com diferentes teores de potássio (de 0 cm a 20 cm de profundidade) 

da área.  

Os solos com maior concentração de potássio ocorrem pontualmente na 

AVU, ilustrados pelos tons mais claros no mapa da Figura 4.17 (classes 1 e 2). 

Os solos com a menor concentração de fósforo ocorrem predominantemente 

em toda área (classe 4 e 5; Figura 4.17). 

Figura 4.17 - Mapa do teor de potássio da Área Verde Urbana do bairro do Comércio. SRC: 
SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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iv. Mapa de NPK (fertilidade) 

 

Os solos com maior concentração de NPK concentram-se na AR, 

ocorrendo pontualmente na AD, estando representados pelos tons de verde no 

mapa da Figura 4.18 (classes 1 e 2), em sua maioria nas proximidades do 

riacho. Em toda AVU predominam solos menos férteis, representados pelos 

tons vermelho no mapa da Figura 4.18 (classes 4 e 5).  

 

Figura 4.18 - Mapa do teor de NPK na Área Verde Urbana do bairro do Comércio. SRC: 
SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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Os solos com menor concentração de NPK predominam na AVU, e se 

estendem por 61,4% da área (classes 4 e 5; Tabela 4.7), fortemente 

influenciados pelos baixos teores de fósforo. 

 

 

Tabela 4.7 - Distribuição em área da concentração de NPK no solo da AVU do 
bairro do Comércio 

NPK (classe) Área (m²) Composição (%) 

5 15425,31 40,0% 

4 8273,14 21,4% 

3 9636,93 25,0% 

2 3441,96 8,9% 

1 1812,74 4,7% 

 

 

 

4.2. MAPAS INTERMEDIÁRIOS 
 

4.2.1. Mapa de Suscetibilidade à Erosão 
 

A avaliação dos pares para o critério suscetibilidade à erosão está na 

Tabela 4.8.  

Para a ponderação, considerou-se as seguintes interações: 

 

• A maior declividade e a menor taxa de infiltração de água levam a 

um maior o escoamento superficial, aumentando o potencial de 

erosão da água pluvial (Denúbila, 2013; Ferreira et al., 2010; 

Filizola et al., 2002; Sartori et al., 2012) (Tabela 4.8).  

• A retirada da cobertura vegetal reduz a RMP do solo, o que induz 

à formação de crostas as quais induzem ao aumento do 

escoamento superficial potencializando processos erosivos 

(GABRIEL et al., 2021; MOORE; SINGER, 1990) (Tabela 4.8). 
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• Os solos arenosiltosos são naturalmente frágeis, tornando-se 

mais propícios a sofrerem erosão quando comparados a solos 

mais argilosos (FILIZOLA et al., 2002) (Tabela 4.8).  

 

 

Tabela 4.8 - Escala de julgamento de importância utilizada para elaboração do 
mapa de suscetibilidade a erosão 

 

 

A partir dos pesos atribuídos aos pares com relação ao critério 

"suscetibilidade a erosão" (Tabela 4.8), houve a elaboração da matriz de 

julgamento da AHP (Tabela 4.9). Como resultado da AHP, a declividade e a 

granulometria aparecem como fatores mais relevantes, com 35,8% cada um. A 

estratificação da vegetação é o segundo fator mais relevante (13%), seguido 

pela RMP (11,4%) e pelo tempo de infiltração (4%), respectivamente. Esse 

resultado é consistente aos pesos atribuídos, pois o valor obtido pela razão de 

consistência foi inferior a 10% (9,63%;  

 

Julgamento Valores 

A declividade tem importância muito forte sobre o tempo de 
infiltração. 

7 

A declividade tem importância forte sobre a RMP. 5 

A declividade tem importância moderada sobre a estratificação 
da vegetação. 

3 

A declividade é igualmente importante a granulometria. 1 

A granulometria tem importância moderada sobre a estratificação 
da vegetação. 

3 

A granulometria tem importância forte sobre a RMP. 5 

A granulometria tem importância muito forte sobre o tempo de 
infiltração. 

7 

A estratificação da vegetação tem importância fraca sobre a 
RMP. 

2 

A estratificação da vegetação tem importância moderada sobre o 
tempo de infiltração. 

3 

A RMP tem importância muito forte sobre o tempo de infiltração. 7 
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Tabela 4.9 - Matriz AHP para o critério "suscetibilidade à erosão" 

 

 

(a) Matriz de julgamento 

 

 
Estratificação 
da Vegetação 

Declividade Granulometria RMP 
Tempo de 
Infiltração 

Estratificação 
da Vegetação 

1 1/3 1/3 2 3 

Declividade 3 1 1 5 7 

Granulometria 3 1 1 5 7 

RMP 1/2 1/5 1/5 1 7 

Tempo de 
Infiltração 

1/3 1/7 1/7 1/7 1 

Total 7.8333 2.6762 2.6762 13.1429 25.0000 

 
(b) Matriz normalizada 

 

 

Estratifi-
cação da 
Vegeta-

ção 

Decli-
vidade 

Granulo-
metria 

RMP 

Tempo 
de 

Infiltra-
ção 

Resultado 
AHP 

% 

Estratificação 
da Vegetação 

0,1277 0,1246 0,1246 0,1522 0,1200 0,1298 13,0% 

Declividade 0,3830 0,3737 0,3737 0,3804 0,2800 0,3581 35,8% 

Granulometria 0,3830 0,3737 0,3737 0,3804 0,2800 0,3581 35,8% 

RMP 0,0638 0,0747 0,0747 0,0761 0,2800 0,1139 11,4% 

Tempo de 
Infiltração 

0,0426 0,0534 0,0534 0,0109 0,0400 0,0400 4,0% 

 
(c) Análise de erro 

 
 

λmáx 5,4312 
  

  
  

IC 0,1080 
  

  
  

CA 9,63% 
  

  
  

RC 0,0962 
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A Figura 4.19 traz o mapa de suscetibilidade à erosão do solo da AVU 

do bairro do Comércio.  

 

 

 

As áreas em tons de vermelho e laranja no mapa da Figura 4.19 

evidenciam locais com maior vulnerabilidade à processos erosivos, possuindo, 

portanto, prioridade de intervenção para adoção de técnicas de conservação do 

solo visando à reabilitação ambiental da área. Nota-se que toda a extensão da 

AVU do bairro do Comércio possui áreas suscetíveis à erosão (Figura 4.19). A 

porção norte da área, mais distante da AR, possui maior concentração de 

Figura 4.19 - Mapa analítico de suscetibilidade a erosão do solo na Área Verde Urbana do 
bairro do Comércio. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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áreas mais susceptíveis à erosão, que ocorrem apenas pontualmente ao longo 

do curso d'água situado ao sul da AVU (Figura 4.19). Os valores mais 

elevados encontrados na extremidade norte são reflexo, principalmente, da 

retirada ilegal da vegetação, que expôs o solo; um solo arenosiltoso 

compactado. Destaque deve ser dado à área do canal 1 (Figura 4.5), cuja 

maior declividade intensificou o potencial erosivo (Figura 4.19). A área do 

canal 3 (Figura 4.5) também possui valores elevados de potencial erosivo 

relacionados a altos índices de inclinação do terreno (Figura 4.19), RMP 

(Figura 4.11), maior tempo de infiltração de água (Figura 4.12) e remoção da 

vegetação (Figura 4.6). As áreas de amostragem 23-28 (Figura 3.13), na 

porção central da AD, são caracterizados por elevada suscetibilidade à erosão 

desencadeada por alta RMP (Figura 4.11). Nos locais com altos valores na AR 

(locais 31, 41 e 45 de amostragem; Figura 3.13) ocorrem solos com alto teor 

de areia (Figura 4.10) e maior tempo de infiltração de água (Figura 4.12), os 

quais estão mais vulneráveis à erosão, além de exibirem vegetação com menor 

porte, quando comparado ao restante da AR.  

As áreas menos susceptíveis aos processos erosivos na AD da AVU 

estão representadas pelos tons de verde no mapa da Figura 4.19 e estão 

associadas a menores índices de inclinação do terreno (Figura 4.3) e solos 

com menor teor de areias (Figura 4.10) e menor tempo de infiltração da água 

(Figura 4.12). As áreas com menor potencial erosivo da AR, além de estarem 

em terrenos com menores índices de inclinação (Figura 4.3) e possuírem solos 

com menor teor de areias (Figura 4.10), também possuem predominância de 

vegetação de porte arbóreo (Figura 4.6). 

 

 

4.2.2. Mapa de (In)fertilidade do Solo 
 

A avaliação dos pares para o critério Fertilidade foi feita por meio da 

escala fundamental de Saaty (2005) que está na Tabela 4.10 e fundamentada 

em revisão sistemática da literatura pertinente. Cabe destacar que, tendo em 

vista o objetivo final de se identificarem as partes mais vulneráveis da AVU, 

este mapa buscou retratar na realidade a “infertilidade” do solo, ou seja, as 
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porções com os menores teores de matéria orgânica e nutrientes e solos mais 

ácidos.  

 

Tabela 4.10 - Escala de julgamento de importância para a elaboração do mapa 
de (in)fertilidade 

 

 

Para a ponderação, considerou-se o teor de MO como o atributo mais 

relevante para a manutenção da qualidade do solo, recebendo, portanto, 

valores maiores quando comparado com pH e o teor de NPK (Tabela 4.10). 

De acordo com Potafos (1998), a partir da decomposição da matéria 

orgânica do solo, são formados ácidos orgânicos e água, os quais determinam 

seu potencial hidrogeniônico. Ainda segundo esse autor, quanto maior a 

concentração de carbono e nitrogênio orgânico no solo, menor será o pH, de 

forma que os solos sob vegetação nativa tendem a ser mais ácidos. Sendo 

assim, devido à sua capacidade de regular o pH do solo, a MO recebeu maior 

importância para a avaliação da qualidade do solo, quando comparado ao pH 

propriamente dito (Tabela 4.10). Ainda segundo Potafos (1998), compostos 

nitrogenados também são capazes de interferir no potencial hidrogeniônico do 

solo, acelerando a taxa de desenvolvimento da acidez no solo. Assim, a 

concentração de NPK foi considerada mais importante para a manutenção da 

qualidade do solo do que o pH (Tabela 4.10). Além disso, esse autor aponta 

que o fósforo é mais disponível em solos de pH entre 6,0 e 7,0, de forma que o 

aumento da acidez consequente do aumento da concentração de MO no solo, 

pode torná-lo menos disponível. Assim, os teores de MO e de NPK foram 

considerados igualmente importantes (Tabela 4.10). 

Julgamento Valores 

A MO tem forte importância sobre o pH 5 

O NPK tem importância moderada sobre o pH 3 

A MO é igualmente importante ao NPK 1 

 
Elaborado a partir da escala proposta por Saaty (2005).  
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A matriz de julgamento da Tabela 4.11 foi construída a partir dos pesos 

atribuídos aos pares com relação ao critério (in)fertilidade. 

 

 

Tabela 4.11 - Matriz AHP para o critério "fertilidade" 

 

 

 

 

(a) Matriz de julgamento 

 

  pH MO NPK 
  

pH 1 1/5 1/3 
  

MO 5 1 1 
  

NPK 3 1 1 
  

Total 9.0000 2.2000 2.3333 
  

(b) Matriz normalizada 

 

 MO pH NPK 
Resultado 

AHP 
% 

pH 0,1111 0,0909 0,1429 0,1150 11,5% 

MO 0,5556 0,4545 0,4286 0,4796 48,0% 

NPK 0,3333 0,4545 0,4286 0,4055 40,5% 

(c) Análise de erro 
 

 

λmáx 3,0358   
  

IC 0,0179   
  

CA 3,08%   
  

RC 0,0309   
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Como resultado da AHP (Tabela 4.11), a MO aparece como fator mais 

relevante para a (in)fertilidade, com 48%, seguido pelo NPK (40,5%) e pelo teor 

de pH (11,5%), respectivamente. Esse resultado é consistente aos pesos 

atribuídos (Tabela 4.11), pois o valor obtido pela razão de consistência foi 

inferior a 10% (3,08%; Tabela 4.11). 

 

A Figura 4.20 traz o mapa de (in)fertilidade do solo da AVU do bairro do 

Comércio. 

 

 

Figura 4.20 - Mapa analítico de infertilidade na Área Verde Urbana do bairro do Comércio. 
SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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Os tons mais escuros de vermelho do mapa da Figura 4.20 representam 

as áreas com menor qualidade do solo que possuem, portanto, prioridade de 

intervenção visando à reabilitação ambiental da área. Nota-se que as áreas 

mais (in)férteis são predominantes na AD, ocorrendo em apenas alguns pontos 

na AR (Figura 4.20). Assim como ocorreu com o mapa de potencial erosivo 

(Figura 4.19), a extremidade norte da AVU (submetida à ação antrópica) 

mostra-se como uma área preocupante em termos de degradação do solo. 

Essa área, além de possuir os solos mais ácidos (Figura 4.13), também 

apresenta os menores teores de matéria orgânica (Figura 4.14) e de nutrientes 

(Figura 4.18). Cabe destacar, mais uma vez, a área do canal 1 (Figura 4.5), 

que, além de elevado potencial erosivo (Figura 4.19), também possui altos 

valores de infertilidade (Figura 4.20). O mesmo cenário ocorre no local de 

amostragem 23 (Figura 3.13). Nos locais com altos valores na AR (locais de 

amostragem 31 e 45; Figura 3.13) ocorrem solos inférteis em decorrência do 

baixo teor de matéria orgânica (Figura 4.14) e de nutrientes (Figura 4.18), e, 

no caso do local 31 (Figura 3.13), remoção total da vegetação (Figura 4.6). 

As áreas menos inférteis estão representadas pelos tons claros de 

vermelho no mapa da Figura 4.20 e predominam na extremidade leste da 

AVU, ocorrendo pontualmente na AD e na porção oeste da AR. Contudo, no 

geral, a AR possuem solos menos inférteis (Figura 4.20), quando comparada à 

AD, associados à solos com maiores teores de matéria orgânica (Figura 4.14), 

nutrientes (Figura 4.18) e de pH mais adequado para o desenvolvimento 

vegetal (Figura 4.13; POTAFOS, 1998). Em todos os pontos de menor 

infertilidade (Figura 4.20) predominam solos com alto teor de NPK (Figura 

4.18). Na extremidade leste, além de solos com alto teor de NPK (Figura 4.18), 

predominam solos com alto teor de matéria orgânica (Figura 4.14) e com pH 

ideal para o desenvolvimento vegetal (Figura 4.13; POTAFOS, 1998). 
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4.3. MAPA FINAL PARA INTERVENÇÃO 
 

O mapa da Figura 4.21 traz o mapa final de intervenção da AVU do 

bairro do Comércio, identificando as áreas para priorização de ações de 

correção e melhorias visando à reabilitação ambiental da AVU, sendo, portanto, 

uma importante ferramenta para tomadas de decisões. 

 

 

 

No mapa da Figura 4.21, as cores laranja e vermelho representam 

áreas com solos profundamente degradados (no que diz respeito à 

Figura 4.21 - Mapa Final para intervenção da Área Verde Urbana do bairro do Comércio. SRC: 
SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S. 
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suscetibilidade à erosão e à infertilidade do solo), os quais ocorrem, ao longo 

de toda AVU, principalmente na área onde houve a interferência antrópica. A 

região norte da AVU é o local de maior prioridade para a intervenção para a 

reabilitação do local (Figura 4.21), pois possui grandes extensões de áreas 

com alto potencial erosivo (Figura 4.19) e baixa qualidade do solo (Figura 

4.20). Destaca-se a área pertencente ao canal 1 (Figura 4.5) apresenta-se 

extremamente degradada, como consequência de elevada declividade (Figura 

4.3), da remoção total da vegetação (Figura 4.6), de solos com alta 

concentração de areias (Figura 4.10), com alta EMP (Figura 4.11) e baixo 

tempo de infiltração da água no solo (Figura 4.12), condições favoráveis à 

ocorrência de processos erosivos (Figura 4.19), além de serem solos com pH 

inadequado para o desenvolvimento vegetal (Figura 4.13; POTAFOS, 1998) e 

com baixos teores de matéria orgânica (Figura 4.14) e nutrientes (Figura 

4.18), configurando solos inférteis. A extremidade norte da AVU também 

apresenta-se profundamente degradada pela remoção da vegetação, solos 

com elevada RMP (Figura 4.11), extremamente ácidos (Figura 4.13) e com 

baixa concentração de matéria orgânica (Figura 4.14) e nutrientes (Figura 

4.18). A região central da AVU, mais próximas a AR possuem locais cujo solo 

também se encontra profundamente degradados (locais de amostragem 15, 16 

e 23; Figura 3.13) em decorrência da remoção da cobertura vegetal (Figura 

4.6), e de solos com alto tempo de infiltração da água (Figura 4.12), elevada 

concentração de areias (Figura 4.10), matéria orgânica (Figura 4.14) e 

nutrientes (Figura 4.18). Na AR, as áreas prioritárias para as ações de 

recuperação do solo estão nos locais de amostragem 31, 41, 42 e 45 (Figura 

3.13). O local 31 é marcado pela remoção da vegetação de porte arbórea 

(Figura 4.6), e solos básicos (Figura 4.13), com elevado teor de areias (Figura 

4.10), e baixa concentração de matéria orgânica (Figura 4.14) e NPK (Figura 

4.18). A área de amostragem dos pontos 41 e 42 (Figura 3.13) ocorrem em 

terreno de alta declividade (Figura 4.3), e possuem solos básicos (Figura 4.13) 

com elevado tempo de infiltração da água (Figura 4.12) e teor de areias 

(Figura 4.10), e baixa concentração de nutrientes (Figura 4.18). O local de 

amostragem 45 (Figura 3.13) possui solos básicos (Figura 4.13) com elevada 
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concentração de areias (Figura 4.10) e baixa concentração de matéria 

orgânica (Figura 4.14). 

Os tons de azul no mapa da Figura 4.21 representam áreas com menor 

urgência de intervenção no local. A porção sul da AVU, na AR, mostra-se como 

sendo o local de menor prioridade para ações de intervenção (Figura 4.21), 

mas de intervenção necessária, considerando a presença de um curso d’água 

nessa área. A extremidade leste da AVU apresenta a maior extensão de solos 

menos degradados (Figura 4.21) decorrente de baixos índices de declividade 

do terreno (Figura 4.3) e da conservação da vegetação de porte arbóreo 

(Figura 4.6), além de conter solos com pH ideal para o desenvolvimento 

vegetal (Figura 4.13; POTAFOS, 1998) e baixo teor de areias (Figura 4.10) e 

baixa RMP (Figura 4.11), além de elevada concentração de matéria orgânica 

(Figura 4.14) e NPK (Figura 4.18). Na AD, a área dos locais de amostragem 

19-22 (Figura 3.13) também apresentam solos menos degradados em função 

da baixa declividade do terreno no local (Figura 4.3) e de solos com pH ideal 

para o desenvolvimento vegetal (Figura 4.13; POTAFOS, 1998) e alta 

concentração de matéria orgânica (Figura 4.14). A região menos degradada na 

extremidade norte da AD (locais de amostragem 3 e 4; Figura 3.13) apresenta 

solos com baixa RMP (Figura 4.11) e tempo de infiltração da água (Figura 

4.12), e elevado teor de NPK (Figura 4.18). 

 

 

4.3.1. Locais prioritários 
 

Baseando-se no mapa final (Figura 4.21), composto pela soma dos 

mapas intermediários de "susceptibilidade à erosão" (Figura 4.19) e 

"'(in)fertilidade' do solo" (Figura 4.20), foram identificados cinco locais críticos 

para o processo de recuperação da AVU do bairro do Comércio (Figura 4.23 a 

Figura 4.27). 
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O local designado como 1 no mapa da Figura 4.22 está detalhado na 

Figura 4.23. Este local, no limite noroeste da AVU, é uma área susceptível à 

erosão principalmente devido à remoção da vegetação e à compactação do 

solo, parâmetros que devem ser corrigidos para a conservação do solo. Além 

disso, o solo dessa área é ácido, com baixa concentração de matéria orgânica 

e nutrientes, sendo, portanto, de baixa fertilidade. Então, o local 1 é uma área 

prioritária para reabilitação na AVU, que demanda correção dos agentes 

erosivos e da acidez, bem como da recuperação do conteúdo de matéria 

orgânica e nutrientes no solo. 

 

2 

4 
5 

1 

3 

Figura 4.22 - Mapa final com a identificação dos cinco locais prioritários para a 

reabilitação da AVU. SRC: SIRGAS 2000 UTM ZONE 23S 
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O local 2 no mapa da Figura 4.22 corresponde à área do canal 1 

(Figura 4.5) e está detalhado na Figura 4.24. Dentre todas as áreas indicadas 

como prioritárias para a reabilitação na AVU (Figura 4.22), o local 2 é o mais 

extenso e está profundamente degradado. Trata-se de uma área de relevo 

montanhoso onde houve remoção total da vegetação, com solo arenoso, 

compactado, ácido e de baixa fertilidade. Portanto, demandará medidas 

corretivas para frear os processos erosivos, e para a recuperação da fertilidade 

do solo.  

(A) 

(B) (C) 

Figura 4.23 - Local 1 identificado na Figura 4.22: (A) Detalhe na área; (B) Imagem geral da área 
(C) Mapa final com a identificação dos cinco locais prioritários para a reabilitação da AVU; o 
quadrado preto marca a localização do ponto 1. 
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(A) 

(B) (C) 

Figura 4.24 - Local 2 identificado na Figura 4.22: (A) Detalhe na área; (B) Imagem geral da área 
(C) Mapa final com a identificação dos cinco locais prioritários para a reabilitação da AVU; o 
quadrado preto marca a localização do ponto 2. 
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O local 3 no mapa da Figura 4.22 ocorre na região central da AVU, e 

está detalhado na Figura 4.25. Essa área possui solo exposto e vegetação 

rasteira, além de solos arenosos com elevado tempo de infiltração da água e 

baixo teor de matéria orgânica e de nutrientes, configurando uma área 

vulnerável à erosão e de baixa fertilidade, a qual é, portanto, prioritária para 

reabilitação na AVU. 

 

(A) 

(B) (C) 

Figura 4.25 - Local 3 identificado na Figura 4.22: (A) Detalhe na área; (B) Imagem geral da área 
(C) Mapa final com a identificação dos cinco locais prioritários para a reabilitação da AVU; o 
quadrado preto marca a localização do ponto 3. 
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Diferentemente dos locais 1, 2, 3 e 5 que estão na AD, o local 4 no 

mapa da Figura 4.22 está contido na AR, como está detalhado na Figura 4.26. 

Nesse local houve remoção da vegetação de porte arbóreo e predomina solo 

arenoso, o que a torna uma área vulnerável a erosão. Além disso, essa área é 

de baixa fertilidade, pois o solo é básico e com baixo teor de matéria orgânica e 

de NPK.  

 

 

 

(A) 

(B) (C) 

Figura 4.26 - Local 4 identificado na Figura 4.22: (A) Detalhe na área; (B) Imagem geral da área 
(C) Mapa final com a identificação dos cinco locais prioritários para a reabilitação da AVU; o 
quadrado preto marca a localização do ponto 4. 
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O local 5 no mapa da Figura 4.22 está na região central da AVU e é 

considerado como local prioritário para a recuperação na AVU pois está 

vulnerável à erosão devido à remoção da vegetação e à presença de solos 

arenosos compactados. Além disso, esse local está caracterizado por solos de 

baixa fertilidade pela deficiência de matéria orgânica e nutrientes. 

 

(B) (C) 

Figura 4.27- Local 5 identificado na Figura 4.22: (A) Detalhe na área; (B) Imagem geral da área 
(C) Mapa final com a identificação dos cinco locais prioritários para a reabilitação da AVU; o 
quadrado preto marca a localização do ponto 5. 

(A) 
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4.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

4.4.1. Diagnóstico ambiental inicial da AVU do bairro do Comércio 
 

Susceptibilidade à erosão 
 

Considerando-se a relação direta entre o aumento da declividade e a 

ocorrência de erosão superficial (MORGAN, 2005), o predomínio de baixos 

índices de declividade na AVU (Figura 4.3) mostra-se um aspecto positivo para 

o processo de reabilitação da área. Contudo, os locais de alta declividade, 

localizados na extensão de supressão vegetal da AVU, em especial no canal 1 

da Figura 4.5, apresentam-se em processos erosivos avançados, com 

formação de sulcos erosivos (Figura 4.28). Tal cenário corrobora com 

FILIZOLA et al. (2008) que apontam que regiões desmatadas e de solo 

arenoso, como no caso da AVU, estão mais susceptíveis à erosão e 

concentração de escoamento de águas pluviais, principalmente quando em 

locais de maior declividade. FILIZOLA et al. (2002) e FILIZOLA et al. (2008) 

apontam, ainda, que os locais onde ocorrem as cabeceiras dos cursos d'água 

de primeira ordem (STRAHLER, 1957) geralmente mais declivosas que 

possuem maior concentração de erosões lineares, devem ser consideradas 

como áreas de risco de erosão, como é o presente caso. Sendo assim, a 

reabilitação dessas áreas com elevados declives demandará a introdução de 

técnicas complexas de conservação do solo fundamentadas em 

disciplinamento do escoamento superficial das águas pluviais e em evitar o 

impacto das gotas de chuva no solo exposto (ALMEIDA, 2016).  

Os processos erosivos tendem a intensificarem-se, também, à medida 

que o solo é exposto, tendo em vista que a vegetação atua como uma proteção 

tanto à ação direta da chuva como à formação do escoamento superficial e seu 

potencial erosivo (WADT, 2003; MORGAN, 2005; FEN-LI, 2006). Isso é 

evidenciado no caso da AVU, pois a AR, composta predominantemente por 

vegetação arbustiva, é menos susceptível à erosão, quando comparada com a 

AD com solo exposto (Figura 4.19 ). Dessa forma, a supressão da vegetação 
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da área em 2017 (Figura 4.2) contribuiu para aumentar a vulnerabilidade do 

solo da área à erosão. 

  

 

 

Durante a intervenção antrópica em 2017, houve, além da supressão da 

vegetação, a remoção do horizonte O (MAGALHÃES, 2018), expondo o solo da 

AVU à ação ambiental direta (Figura 4.6). A retirada desses primeiros 

horizontes, resultando na exposição dos horizontes B e C, é um processo que 

Mapa de Declividade 

Área do canal 1 em avançado processo erosivo 

Figura 4.28 – Detalhes de áreas em avançado processo erosivo relacionadas a locais 
com altos índices de declividade, em destaque áreas dos canais 1 (local prioritário para 
reabilitação 2; Figura 4.22) e 4 da Figura 4.5.  

Área do Canal 4 em avançado processo erosivo 

Canal 1 

Canal 4 
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conduz à degradação, considerando que com o aumento da profundidade há 

diminuição do teor de matéria orgânica e de carbono orgânico no solo 

(CORVASCE et al., 2006), elementos essenciais para a saúde do solo e 

redutores de processos erosivos e escoamento superficial (WEIL; MAGDOFF, 

2004). As evidências obtidas por este estudo corroboram essa assertiva, pois 

foi constatado que as áreas cuja vegetação foi removida (Figura 4.6) 

apresentam solos com baixa concentração de matéria orgânica (Figura 4.14) e 

possuem elevada susceptibilidade à erosão (Figura 4.19). 

Processos erosivos intensos também estão associados aos solos 

arenososiltosos (FILIZOLA et al., 2002); afinal, essas frações granulométricas, 

geralmente, são mais desintegráveis e destacáveis por respingos de chuva, 

considerando que o excesso hídrico conduz à redução da força coesiva dos 

agregados, tornando esses solos mais susceptíveis à erosão (FILIZOLA et al., 

2002; MORGAN, 2005). Observa-se na AVU que locais cujo solo possui altos 

percentuais de areias e siltes estão associados à processos avançados de 

erosão, e à formação de sulcos erosivos, como é o caso do canal 1 (Figura 4.5 

e Figura 4.28). A velocidade da água superficial em solos arenosiltosos 

aumenta à medida que a compactação do solo intensifica-se, resultando em 

maiores taxas de erosão (PARKER et al., 1995), fenômeno que pode ser 

observado na Figura 4.29. Em adição a isso, Richter e Negendank (1977) 

apontam que solos com conteúdo de silte acima de 40% são altamente 

erodíveis, e, grande parte da AD possui solos ricos em silte, os quais, por sua 

vez, possuem concentração acima da AR (Figura 4.9), o que torna esse 

atributo um fator importante a ser considerado no planejamento de recuperação 

do solo da AVU.  Como as características de granulometria são intrínsecas à 

geologia das áreas, decorrente da atuação dos processos intempéricos sobre 

as rochas locais, são atributos que não permitem ações corretivas diretas, 

apenas indiretas ((FILIZOLA et al., 2002). Dentre estes estão o incremento de 

cobertura vegetal (ZHIBAO et al., 1996), inicialmente por um consórcio de 

gramíneas e leguminosas cujas raízes agregam as partículas do solo e 

aumentam a taxa de infiltração de água no solo, reduzindo o transporte de 

sedimentos e o escoamento superficial, além de interceptarem as chuvas, 

minimizando a erosão pelo efeito splash (PEREIRA, 2006).  
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De acordo com Combine, Traffic e Tillage (2000), o tráfego de máquinas 

agrícolas pode elevar a RMP do solo (COMBINE; TRAFFIC; TILLAGE, 2000).  

Tal fenômeno foi observado na AVU, conforme Figura 4.11. A área onde houve 

trânsito de máquinas para a retirada da vegetação e a terraplanagem 

apresenta locais com RMP mais elevadas quando comparado à AR. A 

presença de áreas com RMP mais elevada também se mostra um desafio para 

a reabilitação da área, considerando que, o crescimento da parte aérea e das 

raízes vegetais, bem como a produtividade das plantas, podem ser 

prejudicados pelas alterações físicas consequentes da compactação do solo 

(LABEGALINI et al., 2016; RUSANOV, 1991; SILVA; ALBUQUERQUE; 

COSTA, 2014; TORMENA; ROLOFF; SÁ, 1998). 

Solos que apresentam baixas taxas de infiltração, como os solos 

observados na área de estudo (Figura 4.12), tendem a desencadear processos 

erosivos na medida em que aumentam as chuvas torrenciais e seu contato 

Mapa de Granulometria Área em avançado processo erosivo 

Figura 4.29 – Detalhe da região do canal 1 (local prioritário para reabilitação 2; Figura 4.22), área 
em avançado processo erosivo, com predomínio de solos arenosiltosos. 

Canal 1 
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direto com o sol, considerando que quando a intensidade da chuva excede a 

capacidade de infiltração, há o desencadeamento do escoamento superficial 

(MORGAN, 2005). A redução da capacidade de infiltração pode ser reflexo de 

sua textura ou atividades que promovam sua compactação (NAWAZ; 

BOURRIÉ; TROLARD, 2013). No caso da AVU, as ações antrópicas parecem 

ter impactado significativamente as taxas de infiltração, já que as áreas menos 

permeáveis (Figura 4.12) estão, em grande parte, na área desmatada pelo 

empreendedor (Figura 4.6), mesmo tratando-se de solos arenosiltosos, que 

tenderiam a apresentar um percentual maior de porosidade efetiva (MORGAN, 

2005).  

Coder (2016) aponta que a RMP do solo designa uma medida 

aproximada da compactação do solo. Apesar disso, ao se observar as Figura 

4.11 e Figura 4.12, percebe-se não há uma relação direta entre a RMP e a 

taxa de infiltração, mas há um claro aumento da compactação nas áreas 

desmatadas (Figura 4.11 e Figura 4.12).  

 

(In)fertilidade do solo 
 

Regiões de Mata Atlântica tendem a possuir solos ácidos (BENITES; 

MOUTTA; BALIEIRO, 2010; LIMA et al., 2014; MIRANDA; CANELLAS; 

TRINDADE, 2007), assim como registrado na maior parte da AVU (abaixo de 

5,91; Tabela 4.5 e Figura 4.13). Contudo, foram registrados alguns locais com 

solos de pH mais elevados (áreas representadas pelos tons mais claros de 

azul; Figura 4.13) do que os já registrados para Mata Atlântica (BENITES; 

MOUTTA; BALIEIRO, 2010; LIMA et al., 2014; MIRANDA; CANELLAS; 

TRINDADE, 2007), os quais demandarão técnicas de correção de pH do solo 

para a reabilitação da área. 

A AD é caracterizada por baixos índices de MO no solo, associados à 

remoção do horizonte O (MAGALHÃES, 2018) no processo de terraplanagem. 

A MO tem papel fundamental para a fertilidade do solo, pois funciona como um 

“repositório” de nutrientes, já que grande parte dos elementos químicos 

essenciais para a sobrevivência das plantas é complexado por ela, 

principalmente o nitrogênio (LEÓN; OSORIO, 2014). Além disso, a presença de 

MO contribui para a melhoria das condições ambientais para que processos 
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físico-químicos e biológicos essenciais para o desenvolvimento vegetal 

ocorram, sendo um indicador de degradação do solo (OBALUM et al., 2017). 

Regiões de Mata Atlântica tendem a possuir solos dos horizontes mais 

profundos com percentuais menores de MO (MIRANDA; CANELLAS; 

TRINDADE, 2007); como observado na AVU áreas de solo exposto, com 

remoção do horizonte superficial O (Figura 4.6), são caracterizadas por solos 

com menor teor de MO (Figura 4.14), quando comparados com a AR, onde foi 

mantida a vegetação arbórea.  Então, considerando que o solo subsuperficial 

exposto possui menor concentração de MO, sua reposição e preservação na 

AD da AVU é primordial para o processo de reabilitação.  

Solos com baixo teor de MO tendem, também, a possuírem menor teor 

de nitrogênio (N) (MURTY et al., 2002), tendência que pode ser observada ao 

analisar comparativamente os mapas de MO (Figura 4.14) e de Teor de 

Nitrogênio (Figura 4.15) da AVU do bairro do Comércio. Como pode ser visto 

nos dois mapas, tanto o percentual de MO como teor de nitrogênio no solo 

tendem a ser maior na área de referência para a reabilitação da AVU, quando 

comparado à AD (Figura 4.15). Winbourne et al. (2018) apontam que regiões 

de Mata Atlântica tendem a possuir solos com baixas disponibilidades de 

nitrogênio e de fósforo, considerando a grande abundância de leguminosas, as 

quais podem formar relações simbióticas com bactérias fixadoras de N (TER 

STEEGE et al., 2006), e os altos níveis de fixação assimbiótica de N na 

serrapilheira (REED; CLEVELAND; TOWNSEND, 2007), sendo que esse 

padrão pode ser alterado quando as florestas são desmatadas (WINBOURNE 

et al., 2018). Os resultados encontrados no caso da AVU, corroboram com a 

afirmação de Winbourne et al. (2018), pois foi evidenciado que solos 

degradados pela ação antrópica possuem menor concentração de nitrogênio, 

quando comparado à AR (Figura 4.15).  A carência desse nutriente pode 

impactar diretamente no desenvolvimento e na produtividade vegetal, o que 

pode influenciar negativamente o processo de reabilitação da área (JR, 2012). 

Visto isso, o reestabelecimento da concentração ideal de nitrogênio do solo da 

AVU mostra-se essencial para a restauração florestal no local.  

Segundo Potafos (1998), o nitrogênio melhora a absorção de fósforo (P) 

pelas plantas, outro elemento essencial para o crescimento vegetal, sendo este 
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último um nutriente insubstituível. Como pode ser visto na Figura 4.16, a 

concentração de fósforo se encontra abaixo do ideal encontrado na AR. 

Regiões de Mata Atlântica tendem a possuir solos superficiais com 

concentrações de fósforo entre 2 mg.dm³ e 8 mg.dm³, enquanto os horizontes 

mais profundos tendem a possuir solos com menor teor do nutriente (entre 1 

mg.dm³ e 3 mg.dm³)  (MIRANDA; CANELLAS; TRINDADE, 2007). No caso da 

AVU, as regiões de solo subsuperficial exposto apresentam baixíssimo teor de 

fósforo (entre 0,35 mg.dm³ e 1,74 mg.dm³; Figura 4.16), novamente, uma clara 

degradação causada pela ação antrópica.  

O potássio (K) fecha a tríade (NPK) dos nutrientes primários e 

essenciais para o desenvolvimento vegetal (POTAFOS, 1998). Regiões de 

Mata Atlântica tendem a possuir solos com teor do nutriente entre 35,19 

mg.dm³ e 156 mg.dm³, enquanto os horizontes mais profundos tendem a 

possuir solos com menor concentração de potássio (entre 11,73 mg.dm³ e 

31,28 mg.dm³) (BENITES; MOUTTA; BALIEIRO, 2010; MIRANDA; CANELLAS; 

TRINDADE, 2007). No caso da AVU, na AD, há o predomínio de solos com 

concentração de potássio entre 07 mg.dm³ e 44 mg.dm³ (Figura 4.17), de 

forma que a concentração desse nutriente apresenta-se inadequada nessa 

área, de acordo com os valores já registrados em estudos anteriores 

(BENITES; MOUTTA; BALIEIRO, 2010; MIRANDA; CANELLAS; TRINDADE, 

2007) e os valores encontrados na AR. Então, o teor de potássio também foi 

um parâmetro alterado pelo impacto humano na área, e que demanda 

correções para a reabilitação da AVU. 

 

 

4.4.2. Reabilitação da AVU do bairro do Comércio 
 

A presença de solo exposto e de intensos processos erosivos, bem 

como a (in)fertilidade evidenciam a necessidade de  recuperação do solo para 

favorecer a reabilitação ecoambiental da AD da AVU do bairro do Comércio 

(PEDRO H. S. BRANCALION SERGIUS GANDOLFI; RICARDO RIBEIRO 

RODRIGUES, 2015). A partir do mapa final foram possíveis a identificação e o 

diagnóstico das áreas prioritárias para as intervenções visando à reabilitação 

do local. 
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4.4.3. Proposta de Reabilitação da AVU do bairro do Comércio 
 

Conservação do solo 

 

Como evidenciado por inúmeros trabalhos de recuperação de áreas 

degradadas, a etapa inicial para a reabilitação da AVU deve consistir, 

essencialmente, na estabilização da topografia e na disciplina de águas 

pluviais. Ou seja, o processo inicial para a recuperação do solo da AVU do 

bairro do Comércio deve visar o controle das erosões lineares, locais 

convergência dos fluxos superficiais de água (FILIZOLA et al., 2002; KUTÍLEK 

et al., 2015), o que minimizará sua vulnerabilidade aos processos erosivos 

(BRANCALION et al., 2015).  

Para o controle inicial dos processos erosivos, sugere-se modelar as 

áreas com excesso de inclinação ou os declives instáveis (Figura 4.3) para a 

obtenção da estabilidade estática (ZEH, 2007), principalmente no local 2 

prioritário para reabilitação (Figura 4.22), pertencente à área do canal 1 

(Figura 4.5). Com a finalidade de proteger o solo da ação direta da água da 

chuva e do escoamento superficial da água nessas áreas, sugere-se o 

terraceamento, minimizando ainda mais o efeito da declividade na erodibilidade 

do solo (WADT, 2003; KUTÍLEK et al., 2015). Os terraços devem ser 

projetados para permitir a revegetação da área, e para receber e armazenar 

água até que ela infiltre ou seja conduzida por um canal, de forma que sua 

drenagem completa ocorra em até 48 horas para evitar o alagamento dentro do 

terraço (KUTÍLEK et al., 2015) (Figura 4.30). Sendo assim, os terraços devem 

apresentar inclinação para o exterior ou possuir sistema de drenagem interior 

(ZEH, 2007). Essa remodelagem deve ser feita à mão, evitando a entrada de 

maquinário que poderia prejudicar ainda mais as demais características do solo 

como a compactação. Na medida em que as encostas serão remodeladas à 

mão, o solo vai sendo revolvido, o que irá reduzir sua compactação, 

aumentando a taxa de infiltração e auxiliar a reduzir o escoamento superficial, 

além de auxiliar no aumento da produtividade vegetal (COMBINE; TRAFFIC; 

TILLAGE, 2000; MORGAN, 2005; TORMENA; ROLOFF; SÁ, 1998). 
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Dos cinco pontos destacados na Figura 4.22, os locais de números 1 

(Figura 4.23), 2 (Figura 4.24) e 3 (Figura 4.25) são os que deverão ter 

prioridade para o terraceamento, sendo que os pontos 2 e 3 devem ser 

remodelados em conjunto. Paralelamente, para a estabilização de pequenos 

sulcos erosivos, como os localizados nas regiões dos canais 3 e 4 da Figura 

4.5, é possível se utilizar a técnica de cobertura do solo por vegetação morta, 

para impedir seu aprofundamento. Para tal, deve-se colocar galhos e restos de 

plantas mortas no fundo dos sulcos erosivos e fixá-los com arames, troncos, 

pedras ou terra (Figura 4.31; ZEH, 2007). 

Figura 4.30 - Terraceamento. Zeh (2007). 
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Para facilitar a drenagem superficial e impedir acumulação de água, 

sugere-se a construção de canaletas de fundo permeável com fossas de 

drenagem largas e pouco profundas em distâncias regulares (Figura 4.32; 

ZEH, 2007). Tanto as canaletas como as fossas de drenagem devem ser 

construídas com pedras e/ou troncos (FILIZOLA et al., 2008; ZEH, 2007) ou 

outro material que permita percolação da água como bambu ou material 

sintético geotêxtil (FILIZOLA et al., 2008). A construção do conjunto 

canaleta/fossa deve ocorrer preferencialmente nos canais 1 a 4, indicados no 

mapa da Figura 4.5. No caso do canal 1 (Figura 4.23), a construção de sua 

canaleta e fossas deve estar associada ao projeto de terraceamento dos 

pontos 2 e 3 do mapa da Figura 4.22. Todas as canaletas devem estar 

conectadas ao riacho localizado ao sul da área (Figura 3.4), que fará o 

escoamento final da água pluvial (FILIZOLA et al., 2008).

Figura 4.31 - Técnica de cobertura de sulcos erosivos. Zeh (2007). 
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(A) (B) 

Figura 4.32 - Técnicas para facilitar o escoamento superficial: (A) Canais de fundo rugoso; e, (B) Fossa de drenagem. Zeh (2007). 
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Para um controle efetivo dos processos erosivos é indispensável a 

cobertura do solo, a qual deve ser mantida até que o dossel da vegetação 

esteja fechado (KUTÍLEK et al., 2015). Morgan (2005, p.59) explica que "os 

componentes superficiais, como folhas e caules, absorvem parte da energia 

das gotas de chuva, da água de enxurrada e do vento, de modo que menos 

energia é direcionada ao solo". Assim, imediatamente após o terraceamento, 

devem ter início as técnicas de cobertura de solo. No caso das áreas com 

maior declividade localizadas nas margens do riacho que cruza a AVU, é 

possível se utilizar a técnica de cobertura do solo por galhos, em que uma 

camada grossa desses materiais é fixada no solo por estacas, galhos bífidos, 

arames ou redes (Figura 4.12; ZEH, 2007). Essa técnica é muito aplicada em 

margens de cursos d'água para minimizar seu assoreamento (ZEH, 2007).  

Tabela 4.12 - Técnica de cobertura de solos superficiais. Zeh (2007). 
(2007). 
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No caso das áreas onde serão realizados terraceamento, para a 

contenção dos processos erosivos, é fundamental a correção do solo e o 

plantio de gramíneas consorciadas a leguminosas, as quais são de 

crescimento rápido e resistentes à terrenos com baixa fertilidade (como é o 

caso da AVU) (FILIZOLA et al., 2002). Para tal, a hidrossemeadura se 

apresenta como a melhor alternativa para a contenção dos taludes em solos 

inférteis, como é o caso da AVU (ALMEIDA, 2016; PEREIRA, 2006). A 

hidrossemeadura deverá incluir uma solução com agentes cimentantes e 

fertilizantes junto com um coquetel de sementes (ALMEIDA, 2016). Isso é 

necessário já que as regiões dos pontos 1, 2 e 3 (Figura 4.22) apresentam 

problemas de (in)fertilidade (Figura 4.20), com baixos teores de MO (Figura 

4.14), solo ácido (Figura 4.13) e deficiência em nutrientes (Figura 4.18). Os 

cálculos para a solução deverão respeitar os valores encontrados de pH e as 

concentrações medidas de nitrogênio, fósforo e potássio.  

Uma vez estabelecidas, as leguminosas, em associação com as 

micorrizas, ajudarão para uma rápida promoção da fertilidade do solo que vai 

ajudar a recuperar a fertilidade por meio da fixação do nitrogênio (ZEH, 2007). 

Paralelamente, as gramíneas ajudarão a estabilizar as partículas do solo. 

Pereira (2006) apresenta uma metodologia para selecionar as espécies 

utilizadas para hidrossemeadura em cada situação, e, baseando-se nesse 

trabalho, foram selecionadas 27 espécies de leguminosas e gramíneas ideais 

para serem utilizadas para a recuperação ambiental da AVU, as quais estão 

apresentadas na Tabela 5.13. 

Uma vez que gramíneas e leguminosas tenham cumprido seu papel na 

estabilização do solo, estas podem ser cortadas e deixadas sobre o substrato 

para melhorar sua fertilidade (PEREIRA, 2006). De acordo com Lamb et al. 

(2005), locais onde o desmatamento da floresta ocorreu há pouco tempo (anos 

e não décadas); onde há presença de área com floresta nativa na paisagem; e, 

locais onde existem árvores residuais, bancos de mudas e depósitos de 

sementes de espécies nativas no solo, são passíveis de regenerar-se 

naturalmente, desde que outros distúrbios possam ser evitados. Ainda segundo 

esses mesmos autores, em casos cuja degradação conduziu à perda do solo 

superficial e à redução da fertilidade do solo, bem como áreas que foram 
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ocupadas por gramíneas após a remoção da cobertura florestal, como no caso 

da AVU do bairro do Comércio, torna-se improvável a recolonização da área 

por espécies nativas de forma passiva. 

 

Tabela 5.13 – Espécies para hidrossemeadura na AVU do bairro do Comércio 
e os locais para hidrossemeadura. Modificado de Pereira (2006) 

 

 

Recuperação da fertilidade do solo 

 

Uma das principais técnicas para aumentar o teor de MO nos solos 

impactados é a adubação verde, que consiste na incorporação de plantas no 

Espécie Local de hidrossemeio 

L
e
g

u
m

in
o

s
a
s
 

Medicago sativa Solos de média e alta fertilidade 

Macroptilium atropurpureum Solos ácidos e férteis 

Crotalaria spectabilis Solos de média fertilidade 

Centrosema pubescen Solos de média fertilidade 

Arachis pintoi Solos de média fertilidade 

Crotalaria juncea Solos de baixa fertilidade 

Stylosanthes guianensi Solos de baixa fertilidade 

Canavalia ensiformis Solos de baixa fertilidade 

Leucaena leucocephala Solos de baixa fertilidade 

Sesbania virgata* Solos de baixa fertilidade 

G
ra

m
ín

e
a

s
 

Lolium multiflorum Solos férteis 

Brachiaria brizantha Solos férteis 

Panicum maximum Solos férteis 

Chloris gayan Solos férteis 

Pennisetum purpureum Solos férteis 

Hyparrhenia rufa* Solos férteis e acidentados 

Brachiaria ruziziensis Solos de média fertilidade 

Cenchrus ciliaris* Solos de média fertilidade 

Digitaria decumbens Solos de média fertilidade 

Panicum miliaceum Solos de média fertilidade e arenosos 

Sorghum bicolo Solos de média fertilidade e arenosos 

Setaria sphacelata Solos de média fertilidade e alcalinos 

Melinis repens Solos de baixa fertilidade 

Melinis multiflora Solos de baixa fertilidade 

*indicadas especialmente para a recuperação de áreas degradadas 
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solo que, quando vivas, protegem o solo contra a ação da água da chuva e, 

quando enterradas, melhoram as condições físicas do solo ao aumentar seu 

conteúdo de MO (FILIZOLA et al., 2002).  As espécies mais utilizadas nessa 

técnica são as leguminosas, que, além da função de controle dos processos 

erosivos, também contribuem para a fixação de nitrogênio quando vivas 

(FILIZOLA et al., 2002), contribuindo para a fertilização do nutriente no solo. 

Sendo assim, a adubação verde é uma ótima técnica para ser aplicada na AD 

da AVU, considerando que essa área além de altamente vulnerável aos 

processos erosivos (Figura 4.19), também possue solos com baixo teor de 

nitrogênio (Figura 4.15). A cobertura de solos expostos por resíduos de poda 

também pode ser utilizado em associação à adubação verde para a proteção 

do teor de matéria orgânica, afinal, essa técnica evita a degradação da matéria 

orgânica pelo aquecimento, além de protegerem o solo da ação da água da 

chuva (ZONTA et al., 2012). O lodo de Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE) também é uma fonte de matéria orgânica para o solo que também ajuda 

a aumentar a retenção de solos arenosos, como no caso da AVU, e que 

promove a estabilidade dos agregados do solo (BETTIOL; DE CAMARGO, 

2006). Essa técnica também é de fertilização, pois o lodo oferta 

macronutrientes (nitrogênio e fósforo) e micronutrientes (zinco, cobre, ferro, 

manganês e molibdênio) para o solo (BETTIOL; DE CAMARGO, 2006), sendo, 

então, de aplicação especialmente importante nas áreas de elevada 

granulometria (Figura 4.10) e de baixa fertilidade (Figura 4.20). Os estercos de 

suínos, bovinos e galinhas também são adubos orgânicos capazes de fornecer 

macronutrientes (NPK) essenciais e contribuir para a manutenção da umidade 

do solo (BERTON, 1994). 

As principais técnicas de adubação química incluem a adição de 

porções pré-calculadas de NPK (N, P2O5 e K2O) baseadas nos dados obtidos 

em campo (BERTON, 1994), ideal para fertilizar as áreas pobres em NPK da 

AVU (Figura 4.18). Para a fertilização química em áreas com necessidades 

específicas de nitrogênio (Figura 4.15), fósforo (Figura 4.16) e potássio 

(Figura 4.17), sugere-se a utilização de fertilizantes minerais simples, sendo 

que para a correção dos teores de nitrogênio é muito comum o uso de ureia, 

nitrato de amônio e sulfato de amônio, enquanto, para a fertilização de fósforo 
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utiliza-se superfosfato triplo e termosfofato magnesiano, e, para adubação de 

potássio, utiliza-se cloreto de potássio, sulfato de potássio e sulfato de potássio 

e magnésio (BERTON, 1994). 

 

Restauração florestal 

 

Para o reestabelecimento de um ecossistema de Mata Atlântica, três são 

as principais técnicas de revegetação de espécies nativas: a semeadura direta, 

plantio de mudas e transposição de topsoil.  

Lamb et al. (2005) defendem o uso da semeadura direta; com um 

pequeno número de espécies de árvores que cresçam rapidamente, mas que 

possuem vida curta; e, usar grande diversidade de espécies de árvores de 

estados sucessionais mais avançados. Esses autores apontam, ainda, 

abordagens de recuperação florestal que podem ser usadas para o 

fornecimento de bens e de serviços ecossistêmicos ao homem: implementar a 

monocultura de espécies exóticas (principalmente para o uso industrial); 

implementar a monocultura de espécies nativas com valor comercial; usar, 

inicialmente, espécies que cresçam rapidamente, mas que possuem vida curta, 

de valor comercial, com subsequente estabelecimento de espécies com maior 

valor comercial; e, usar um mix de espécies nativas que forneçam bens e 

serviços. Para a restauração florestal, Brancalion et al. (2015),  também 

sugerem a semeadura direta por meio do uso de sementes de árvores e 

arbustos nativos, em associação às sementes de adubação verde, areia ou 

terra, e fertilizantes, mistura chamada de muvuca. Quanto a essa abordagem, é 

importante ressaltar que a associação de arbóreas/herbáceas em muvucas é 

mais efetiva quando comparada com tratamentos com uso de apenas espécies 

arbóreas (LEÃO, 2019). Almeida (2016) sugere, ainda, a associação da 

semeadura direta de espécies secundárias tardias e de clímax, com o plantio 

de espécies pioneiras, as quais criam ambiente ideal para a germinação das 

primeiras. Segundo esse autor, além desse método reduzir significativamente o 

custo de recuperação, ele também contribui para aumentar a diversidade 

florística da área a ser recuperada. 
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O plantio de mudas também é uma estratégia usual para a restauração 

florestal da AVU em áreas em fase mais avançada de recuperação ecológica 

(GONZAGA, 2016; SILVA; LUCENA FILHO; ROCHA, 2017) indicados, 

principalmente para locais de floresta Atlântica (ALMEIDA, 2016), as quais 

possuem boas condições climáticas, como é o caso da AVU. 

A transposição de topsoil, camada superficial do solo, tem sido uma 

metodologia muito empregada para a reabilitação de áreas degradadas onde 

houve a remoção da porção superficial do solo (MACHADO et al., 2013; NETO 

et al., 2010; (NETO et al., 2010; RODRIGUES; MARTINS; LEITE, 2010; 

RUWANZA, 2020), como é o caso da AVU, sendo sugerida pelo próprio 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) 

(2011). O uso do topsoil tem inúmeras vantagens, já que traz consigo matéria 

orgânica, serapilheira, partes de plantas, banco de sementes, microrganismos 

e, inclusive, macrofauna (NETO et al., 2010; RODRIGUES; MARTINS; LEITE, 

2010). Como a transposição de topsoil tem o potencial de melhorar as 

condições biológicas, químicas e físicas do ambiente degradado, aumenta 

substancialmente o potencial de sucesso do projeto de recuperação 

(RUWANZA, 2020). O remanescente florestal adjacente à AVU poderia ser um 

possível doador desse material. Porém, como a transferência do solo costuma 

ser uma técnica que pode gerar impactos ambientais indiretos negativos nas 

áreas doadoras (BULOT et al., 2017; RUWANZA, 2020), sugere-se que no 

caso da implementação dessa técnica, esta seja feita em manchas, o que 

também ajuda a reduzir os custos dessa técnica (RUWANZA, 2020). 

Tendo em vista as características da AVU apontadas nos mapas 

intermediários (Figura 4.19 e Figura 4.20) e no mapa final da Figura 4.21, 

sugere-se um consórcio de técnicas de revegetação, com a transposição de 

topsoil para as áreas com necessidade urgente de interferência na AD 

(indicadas pela cor vermelha no mapa da Figura 4.21) e uma associação de 

semeadura direta e plantio de mudas nas demais áreas. Neste caso, a 

semeadura direta seria a técnica inicial e após monitoramento, correções 

pontuais seriam realizadas com o plantio direto de mudas. 
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 

 

Melhorar a infraestrutura verde urbana por meio da recuperação de 

terrenos impactados pela ação antrópica é não só necessário, como 

imprescindível para se conservar a biodiversidade urbana, os serviços 

ambientais dessas áreas e, em última análise, a qualidade de vida nas cidades. 

Apesar de ainda pouco utilizadas em projetos de reabilitação de áreas 

degradadas em cidades, a análise multicritério (AMC) e a cartografia digital, 

como ferramentas para avaliação e proposição de um projeto de recuperação, 

os resultados desse trabalho mostraram que a união dessas técnicas é uma 

excelente opção para trabalhos ambientais em áreas urbanas impactadas.  

O diagnóstico de áreas prioritárias para recuperação de AVU por meio 

da cartografia digital associada à AMC torna-se uma ferramenta capaz de 

representar de forma rápida e simplificada o estado de degradação para 

eventuais representantes de poderes públicos e privados tomadores de 

decisão. 

Esse estudo mapeou e quantificou o status de degradação do solo de 

uma Área Verde Urbana (AVU) na cidade de Contagem/MG, que passou por 

degradação ambiental antrópica no ano de 2017, quando houve supressão da 

vegetação arbórea (caracterizada como Mata Atlântica) e terraplanagem. A 

avaliação da condição de degradação da área foi feita por meio de indicadores 

referentes à susceptibilidade do solo à erosão (os quais incluem a declividade, 

a estratificação da vegetação, a granulometria do solo, a resistência mecânica 

do solo à penetração e o tempo de infiltração da água no solo) e referentes à 

fertilidade do solo (os quais incluem o pH e o teor de matéria orgânica e NPK 

no solo). Para mapear e quantificar esses diferentes indicadores de 

degradação da terra em um indicador único, foi utilizada a classificação no 

ArcGis10.3® e a Análise Hierárquica de Processos, uma abordagem 

multicritério (AMC). 

A AMC, aliada à cartografia digital, proporcionou um melhor 

entendimento do estado de degradação da AVU do bairro do Comércio, na 
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medida em que os mapas dos diferentes parâmetros analisados, mapas 

intermediários e o mapa final permitiram a espacialização e a percepção do 

real estado ambiental da área. Foram identificados canais preferenciais de 

escoamento superficial, locais com maior potencial de desenvolverem 

processos erosivos, porções com solos ácidos, regiões com baixos percentuais 

de matéria orgânica e concentrações de nutrientes. A união destas informações 

levou à definição de cinco locais prioritários para recuperação. Com as 

características ambientais quantificadas e mapeadas e os locais de intervenção 

priorizados, foi montada uma proposta de intervenção visando a reabilitação da 

AVU. A proposta inclui o direcionamento de águas pluviais; terraceamento de 

áreas mais íngremes; hidrossemeadura com coquetel de sementes de 

leguminosas e gramíneas nativas, corretivos de solo e fertilizantes; corte de 

leguminosas e gramíneas e revegetação com o uso de um projeto misto de 

transposição de topsoil, semeadura direta e plantio de mudas.  
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