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RESUMO 
O mapeamento da fragilidade ambiental pode ser utilizado como importante subsídio à orientação do uso e 
ocupação da terra, principalmente, em áreas de expansão urbana. Visando contribuir com esta temática, 
esta pesquisa tem o objetivo de mapear e identificar a fragilidade ambiental na Bacia Hidrográfica do 
Córrego Apepú, situada no perímetro periurbano de Marechal Cândido Rondon-PR. Para tanto, utilizou-se a 
proposta metodológica de Ross (1994). O mapeamento da fragilidade potencial demonstrou que os setores 
de menor fragilidade se encontram nas médias altas e altas vertentes com baixo grau de declividade e solos 
desenvolvidos (Latossolos e Nitossolos). Já os setores de média e baixa vertente com maior declividade e 
presença de solos rasos (Neossolos e Cambissolos) apresentaram fragilidade forte. Em relação a 
fragilidade emergente, houve o predomínio das classes média a forte, devido a associação das áreas 
urbanas consolidadas e em expansão. É válido destacar a importância do uso das geotecnologias, 
empregadas neste estudo, que vem sendo cada vez mais utilizadas nas pesquisas de cunho socioambiental 
devido a sua agilidade e eficácia.  
 
Palavras-chave: Declividade; Solos; Uso e Ocupação do Solo.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A fragilidade ambiental está relacionada à susceptibilidade do sistema em sofrer 
intervenções ou de ser alterado, quando o estado de equilíbrio dinâmico do sistema é 
quebrado pode entrar em colapso, passando para uma situação de risco. A 
desestabilização do sistema pode ter como indutores tanto processos naturais, quanto 
ações antrópicas. A alteração de qualquer componente da natureza pode gerar 
instabilidade, acarretando alterações no funcionamento da paisagem e resultando na 
fragilização do sistema (SPORL E ROSS, 2004). 

Os trabalhos desenvolvidos por Spörl (2001), Stolle (2008), Kawakubo et al (2005), 
Donha et al (2006), Rocha (2011),evidenciam que nos estudos de fragilidade ambiental, 
as variações das características naturais e antrópicas, devem ser elencadas, de acordo 
com a escala de análise e com as peculiaridades e objetivos de cada área de estudo.  

Nesta perspectiva, estudos realizados no município de Marechal Cândido Rondon, 
pelo grupo GEA (Grupo de Estudos Ambientais) tem procurado analisar e interpretar as 
transformações e desdobramentos socioeconômicos e socioambientais com fins de 
compreensão da dinâmica socioespacial em áreas potencialmente frágeis (MORESCO 
2007; JANJAR, 2010; ROCHA, 2011; BADE et al.,2014; TIZ, 2009; SILVA, 2017). Assim, 
presente pesquisa almeja corroborar com tais estudos, e para tanto, foi selecionada a 
bacia hidrográfica do Córrego Apepú, que apresenta áreas de declividade e solos 
potencialmente frágeis. 

Neste contexto, a efetivação da pesquisa apoiou-se na proposta metodológica de 
Ross (1994), aos estudos de Fragilidade Ambiental naturais com apoio das classes de 
declividade. Para tanto, seguiu-se a construção de mapas, considerados produtos iniciais 
(mapas de declividade, solo e uso do solo), e posteriormente foram interpoladas e 
interpretadas, criando condições para construção dos mapas finais de Fragilidade 
Potencial e Emergente. Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo mapear a 
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fragilidade ambiental potencial e emergente da Bacia Hidrográfica do Córrego Apepú, 
localizada em Marechal Candido Rondon, como forma de subsídio ao planejamento 
urbano e ambiental. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1  LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A bacia hidrográfica do Córrego Apepú está situada na região periurbana do 
município de Marechal Cândido Rondon, na região Oeste do Estado do Paraná. De 
acordo com Classificação de Strahler (1964), trata-se de um córrego de 3ª ordem 
integrante da bacia do Arroio Fundo (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Mapa de Localização da bacia hidrográfica do Córrego Apepú 

 

A bacia hidrográfica do Córrego Apepú possui 7,9 Km2, apresenta concentração de 
áreas com ocupação urbana em expansão ao norte e, predominantemente, áreas rurais 
em outros setores desta unidade de estudo. As classes de solos predominantes são os 
Latossolos nos setores de topo, Nitossolos nos setores de média vertente e os Neossolos 
nos setores de fundo de vales. As vertentes são curtas e declivosas, propiciando a 
presença dos solos rasos. 

Em relação ao embasamento geológico, predominam as rochas vulcânicas básicas 
da Formação Serra Geral (Grupo São Bento). A região da área de estudo tem clima 
classificado como Cfa, subtropical, úmido, mesotérmico e precipitações médias anuais 
entre 1.600 a 1.700 mm (IAPAR, 1994), com tendência de concentração das chuvas nos 
meses de verão, sem uma estação seca definida. A média das temperaturas dos meses 
mais quentes é superior a 22°C e a dos meses mais frios é inferior a 18°C. 

No que se refere a vegetação, destaca-se que a mata nativa, sofreu grande 
devastação no período de colonização (1950), quando a exploração de madeira por 
serrarias que era uma das atividades econômicas mais comuns, ocasionando o 
desmatamento e quase a extinção da mata original do tipo Floresta Estacional 
Semidecidual, caracterizada por arvores de até 30 metros de altura como o Cedro, a 
Peroba e a Figueira. De modo geral toda a área coberta com floresta, incluindo reservas 
legais e mata ciliar soma em torno de 3,6% de toda a extensão territorial (MORESCO, 
2007). 

Do ponto de vista geomorfológico o município de Marechal Cândido Rondon está 
localizado na sub-unidade morfoescultural do Planalto de Foz do Iguaçu e São Francisco. 
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O Planalto de Foz do Iguaçu é caracterizado por dissecação baixa, topos aplainados, 
vertentes convexas e vales em V e o Planalto de São Francisco caracterizado por 
dissecação média, topos alongados, vertentes convexas e vales em V (SANTOS et al., 
2006). 

A ocupação do município de Marechal Cândido Rondon, esteve diretamente ligada 
ao projeto da Indústria Madeireira Colonizadora rio Paraná Ltda. (MARIPÁ) que, a partir 
da aquisição da fazenda Britânia, responsabilizou-se pelo “planejamento” das áreas rurais 
e urbanas do município. No ano de 1946, a colonizadora MARIPÁ, ordenou toda a 
ocupação do município, desencadeando o processo de colonização da então fazenda 
Britânia, dividindo o município em colônias, chácaras e lotes urbanos (PFLUCK, 2002). 

De acordo com Pfluck (2002), as mudanças socioeconômicas ocorridas entre as 
décadas de 1960 e 1970, por meio da modernização da agricultura, caracterizada pela 
introdução de implementos e insumos agrícolas, incentivou a monocultura destinada à 
exportação trigo e soja, e posteriormente de milho, em detrimento da policultura para 
subsistência (Figura 5).  

Nesse processo, a ocupação urbana, que até então se restringia as áreas de topo, 
passou a ocupar áreas com menor estabilidade, justificando boa parte dos problemas 
relacionados à erosão e à degradação das cabeceiras de drenagem da área periurbana 
da cidade. No início da década de 1990, a porcentagem de área com floresta nativa e 
capoeira não chegava a 8% da área total do município.  Além, disso, o uso intenso do 
solo para a agricultura, aliado a criação de animais, resultou em uma paisagem 
extremamente antropizada, com pequenas ilhas de vegetação natural (MORESCO, 2007).  
 
2.2 ELABORAÇÃO DO MATERIAL CARTOGRÁFICO 
 
- Mapa de Hipsometria e Declividade: para a elaboração das cartas temáticas de 
declividade e hipsometria foram utilizados os dados da missão SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission) Estes dados foram refinados da resolução espacial original de 3 
arco-segundos (~90m) para 1 arco-segundo (~30m) e encontram-se disponibilizados no 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais por meio do projeto TOPODATA (INPE, 2013). 
- Mapa de Solos: o mapeamento dos solos nas bacias foi realizado com base nos mapas 
pedológicos regionais (CALZAVARA, 2015; BADE, 2011; ROCHA, 2011; JANJAR, 2010); 
na relação solo-relevo-declividade; observações e aferições em campo, com apoio das 
cartas temáticas (declividade e hipsometria) e do Sistema Brasileiro de Classificação dos 
Solos (EMBRAPA, 2013).  
- Mapa de uso e ocupação do solo: foi elaborada por meio da interpretação de imagens 
de satélites (Google Earth, 2015), do ano de 2013 com apoio da interface do ArcGis 9.3® 
e de sua extensão ArcMap, além de observações e aferições em campo para 
reconhecimento e verificação das classificações. Para o mapeamento foram definidos os 
seguintes tipos de uso e ocupação: área urbana consolidada e em expansão, áreas de 
culturas temporárias e permanentes, áreas de pastagens e campos, mata ciliar e reserva 
legal. A representação cartográfica foi aplicada de acordo com o manual técnico de uso 
da terra (IBGE, 2013). 
- Mapa de fragilidade ambiental Potencial: Após elaboração do material cartográfico 
(cartas temáticas de declividade e solos), cada uma das cartas foi classificada quanto à 
fragilidade ambiental, a partir de cinco classes de fragilidade: muito fraca, fraca, média, 
forte e muito forte. Para cada uma das variáveis atribuiu-se valores ou pesos de acordo 
com suas características físicas (Tabelas 1 e 2), ou seja, valores de 1 a 5, de modo que o 
dígito 1 corresponde a categoria hierárquica muito fraca e o dígito 5, muito forte. Dessa 
maneira, com a combinação dos dígitos, classificou-se, em graus, a fragilidade dos 
ambientes naturais em decorrência da declividade. 
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Tabela 1. Classes de fragilidade de acordo com a declividade 

Atributo Classes de Fragilidade Percentual 

1 Muito Fraca < 6% 
2 Fraca 6 a 12% 
3 Média 12 a 20% 
4 Forte 20 a 30% 
5 Muito Forte > 30% 
Fonte: Ross (1994) 

 

No que se refere à variável solo, foram utilizadas classes de fragilidade baseadas 
nas características da área de estudo, adaptadas da metodologia empregadas por Ross 
(1990 -1994), que consideram o grau de erodibilidade dos solos, em relação ao 
escoamento superficial difuso e concentrado das águas pluviais (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Classes de fragilidade de acordo com as classes de solos 

Atributos Classes de Fragilidade Classes de Solos (EMBRAPA, 2018) 

1 
2 

Muito fraca 
Fraca 

Latossolos 

3 Média Nitossolos 
4 Forte Cambissolos 

5 Muito Forte Neossolos 
Gleissolos 

Fonte: Adaptado de Ross (1994) 

 

Como resultado da interpolação dos mapas de declividade e de classes de solos foi 
gerado o mapa de fragilidade ambiental potencial ou natural. Utilizando-se as cartas das 
classes de declividade e de solos foram aplicados os métodos de combinação de mapas 
(álgebra de campo), por meio de sobreposição ponderada (Tabela 3). 
 
Tabela 3. Classes de Fragilidade Potencial 

Atributos Classes de 
Declividade (%) 
 

Tipos de Solos 
(EMBRAPA, 2018) 
 

Fragilidade 
Potencial  

1 <6 Latossolos Muito Fraca 

2 6 a 12 Latossolos Fraca 

3 12 a 20 Nitossolos Média 

4 20 a 30 Cambissolos Forte 

5 >30 Neossolos e Gleissolos Muito Forte 

 

No modelo de análise sugerido por Ross (1994) a variável que representa o 1° 
digito determina o grau de fragilidade, enquanto que as demais variáveis apenas 
hierarquizam nuances dessa fragilidade. Deste modo, a variável declividade (inerente ao 
relevo) determina o grau de fragilidade. Posteriormente a elaboração da carta de 
fragilidade potencial foi realizada a elaboração da carta de uso e ocupação do solo, 
conforme demonstra a metodologia empregada por Ross (1990 e 1994) na tabela 4. 
 
Tabela 4 - Graus de proteção por tipos de cobertura vegetal e uso do solo 

Atributos Graus de Proteção Uso e ocupação do solo 

1 Muito Alta Mata ciliar, Reserva Legal 
2 Alta Pastagens /Campos 
3 Média Culturas permanentes 
4 Baixa Culturas temporárias 
5 Muita Baixa Áreas urbanas 
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consolidadas, Áreas 
urbanas em expansão. 

Fonte: adaptado Ross (1994) 
 

Os dados sobre a fragilidade potencial e uso e ocupação do solo foram cruzados 
e interpretados, criando condições para construção das carta de Fragilidade Ambiental 
Emergente, conforme expresso na tabela 5. 
 
Tabela 5 - Classes de fragilidade emergente 

Atributos Fragilidade 
potencial 
ambiental 

Uso e ocupação do solo Fragilidade 
emergente 

1 Muito Fraca Mata ciliar, Reserva Legal Muito Fraca 
2 Fraca Pastagens /Campos Fraca 
3 Média Culturas permanentes Média 
4 Forte Culturas temporárias Forte 
5 Muito Forte Áreas urbanas 

consolidadas, Áreas 
urbanas em expansão. 

Muito forte 

FONTE: Adaptado de Ross (1994) 

 

Os procedimentos metodológicos descritos para a obtenção dos mapas de 
fragilidade ambiental e emergente foram feitos utilizando o software Arcgis 9.3 com as 
ferramentas “Spatial Analyst” por meio da sobreposição ponderada (Weighted Overlay) 
dos atributos, ou seja, atribuindo-lhes, além dos códigos de fragilidade, os valores em 
porcentagem da influência que eles exercem sobre os processos ambientais em análise. 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1 A FRAGILIDADE AMBIENTAL POTENCIAL DO CÒRREGO APEPÚ 

 
A bacia hidrográfica estudada apresenta cota altimétrica mínima de 270 m e 

máxima de 480 metros. A carta de hipsometria contribuiu para compreender o padrão de 
rede de drenagem, as características das formas de relevo e a amplitude topográfica 
(Figura 2). 

 

 
Figura 2. Mapa de hipsometria da área de estudo 
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Em relação as classes de declividade predominam as classes entre 6 e 12% 
correspondendo a 24,4% da área de estudo, em seguida a classe de 3-6% (21,1%), 
posteriormente a de 0-3% (20,7%), em sequência a de 12- 20% (18,1%), 20-30%(15,2%) 
e, por fim, a classe superior a 30% (0,39%) (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Mapa de declividade da área de estudo 

 
As classes de declividades de 20-30% (figura 3), denotam a transição gradual entre 

os segmentos de vertente, pouco marcados por rupturas abruptas. As declividades acima 
de 30% ocorrem em locais referentes às áreas íngremes com afloramentos rochosos. 

Entre os solos que ocorrem nas bacias hidrográficas periurbanas de Marechal 
Cândido Rondon (Figura 4), destacam-se as classes dos Latossolos Vermelhos (15 %), 
profundos, fortemente a bem drenados. São solos em avançado estágio de 
intemperização, muito evoluídos. Assim como os Latossolos, os Nitossolos Vermelhos 
(20%) também são passíveis de mecanização e apresentam boa fertilidade natural. 
Também é utilizado para o plantio de gêneros agrícolas, em especial para o cultivo da 
soja (Figura 4)  

As classes do Neossolo Litólico e Regolítico (3,4%) caracteriza-se por apresentar 
textura silte argilosa (EMBRAPA, 2013) e possuir uma fertilidade moderada. Essa classe 
de solo pode ocorrer em rupturas de declives curtas dos segmentos superior das 
vertentes. Nesta situação o horizonte A, em geral, possui menos de 50 cm de espessura 
assentado diretamente sobre a rocha (EMBRAPA, 2018).  

Outro tipo de solo com ocorrência na bacia hidrográfica do Córrego Apepú é o 
Cambissolo (12%). Em função da heterogeneidade estrutural do material de origem 
(fraturas, fissuras, vesículas, amígdalas), formam-se Cambissolos Háplicos pouco 
espessos, de fortemente até imperfeitamente drenados.  
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Figura 4. Mapa de solos da área de estudo 

 

Após os resultados obtidos de solos e declividade foi possível estabelecer as 
classes de fragilidade potencial. Dessa forma, as classes de fragilidade potencial muito 
fraca a fraca possuem a maior representatividade da área, ocorrendo em 36,2% da área 
da bacia numa extensão total de 2,88 km2. São áreas localizadas em topos de vertente, 
com declividades de até 6%. Neste gradiente de declividade do relevo desenvolvem-se, 
em geral, os Latossolos Vermelhos, considerados estáveis do ponto de vista pedológico 
(Tabela 6 e Figura 5).  

A associação de declividades pouco acentuadas (< 6%) com a presença de solos 
profundos e bem drenados, no caso os Latossolos, é o fator determinante para que a 
fragilidade potencial seja classificada como muito fraca a fraca.  A classe de fragilidade 
potencial média abrange aproximados 2,76km², recobrindo cerca de 34,7% da área das 
bacias hidrográficas em questão. Esta classe ocorre nos setores de média alta e média 
baixa vertente. Observa-se basicamente a presença de declividades que variam entre 6 e 
12%, verificando-se predominantemente a ocorrência dos Nitossolos Vermelhos. 
 
Tabela 6 - Classes de Fragilidade Potencial da área de estudo 

Fragilidade Potencial Área em km2 Área em % 

Muito Fraca 1,08 13,6 
Fraca 1,8 22,6 
Média 2,76 34,7 
Forte 1,63 20,5 
Muito Forte 0,68 8,6 
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Figura 5. Mapa de Fragilidade Potencial da área de estudo 

 
A classe de fragilidade potencial forte ocorre em 1,63 km2, que corresponde a 

20,5% do total das bacias (Tabela 6). Nesses segmentos da vertente, verifica-se a 
presença de solos rasos, com menor grau de desenvolvimento pedogenético, do tipo 
Neossolos Litólicos e Regolíticos e Cambissolos. 

A fragilidade potencial tida como muito forte ocorre em 0,68km2, o que corresponde 
a 8,6% do total da bacia. Está concentrada basicamente onde se observa declividades 
acima de 30%. Também é possível observar a ocorrência desta classe de fragilidade em 
áreas pontuais, associadas também aos solos mais rasos (Neossolos Litólicos e 
Regolíticos e Cambissolos). 
 
3.2 A FRAGILIDADE EMERGENTE DO CÓRREGO APEPÚ 
 

As diferentes formas de utilização do solo na bacia hidrográfica foram organizadas 
em classes, considerando as mais representativas. Cada classe representa uma forma de 
utilização que pode ser mais ou menos prejudicial à fragilidade ambiental da bacia 
hidrográfica. A partir da fotoidentificação de imagens de satélite foram delimitadas as 
seguintes classes de utilização do solo: 1-Vegetação (22%); 2-Pastagens/campos (21%); 
3-Culturas Temporárias (40%); e 5-Área urbana consolidada e em expansão (11%); 
construções agrícolas (3,5%) (Figura 6). 

Considerando as formas de uso e ocupação do solo na área de estudo, pode-se 
afirmar que o cultivo da lavoura temporária está presente na maior parte da bacia, 
desenvolvendo-se nas médias e altas vertentes. 

Em relação a vegetação ao longo dos canais fluviais, observa-se inadequações 
conforme Código Florestal (2012). A ausência ou degradação da mata ciliar nas margens 
dos córregos reduzem a proteção dos cursos d`água no que tange os processos de 
erosão fluvial e pluvial, ocasionando a perda de solo e/ou deposição de sedimentos ao 
longo dos canais. 

A preocupação, entretanto, sobre o uso e ocupação do solo, está relacionada ao 
avanço da área urbana sobre áreas declivosas e solos rasos pouco desenvolvidos. Além 
disso, nestes setores encontram-se as cabeceiras de drenagem do córrego Apepú. Dessa 
forma, as áreas urbanas em expansão ocupam áreas mais frágeis do ponto de vista da 
susceptibilidade à instalação de processos erosivos de origem natural (topográficas e 
pedológicas) ou antrópica. 

As fragilidades ambientais emergentes representadas como classes muito fraca e fraca, 
somam um total de aproximadamente 4% da área total da bacia, o que corresponde a uma 
extensão territorial de 0,29 km2 (tabela 7 e figura 7).  A ocorrência da fragilidade emergente fraca 
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ou muito fraca relaciona-se, de maneira geral, com as áreas onde estão ocupadas por reserva 
legal ou mata ciliar, que embora pouco expressivas na área de estudo, promovem maior proteção 
do solo em razão da cobertura vegetal, evitando uma maior exposição do solo. 

 

 
Figura 6. Mapa de uso e ocupação do solo da área de estudo 

 
As áreas de pastagens e campos foram consideradas com fraca fragilidade 

ambiental emergente, pois, apesar de naturalmente fornecerem menor proteção ao solo 
do que as áreas compostas por mata ciliar ou reserva legal, desempenham o papel de 
conter tanto o impacto das precipitações quanto os sedimentos transportados 
superficialmente, contribuindo assim na redução dos riscos de erosão linear.  

Observa-se também que as classes de fragilidade fraca ou muito fraca 
representadas pelas matas ciliares associam-se também ao tipo de solo Nitossolo 
Vermelho nas declividades entre 0 a 12%. No entanto, observam-se áreas com culturas 
temporárias e pastagem, em declividades mais acentuadas e solos menos estruturados 
como Neossolos e Cambissolos o que contribui para um nível mais elevado de 
instabilidade.  

A classe de fragilidade emergente predominante na área em estudo é a fragilidade 
média. Essa classe ocorre em aproximadamente 71,8% da área total da bacias 
representando uma extensão territorial de 5,71 km2. Esta classe está relacionada à 
ocupação do solo por lavouras temporárias, em condições de fragilidades potenciais 
compostas por declividades baixas e médias (0 a 12%), nos setores de média e baixa 
vertente em que ocorrem os Nitossolos Vermelhos e nos setores de topo em que 
dominam os Latossolos Vermelhos. 

Nos setores dos principais interflúvios ocupados pela área urbana, a interação 
entre as declividades e os solos (Latossolos e Nitossolos Vermelhos) converge para 
ambientes mais estáveis, no entanto, a fragilidade emergente pode ser classificada como 
média a forte. 

A fragilidade emergente forte está presente em 23,6% da área total das bacias, o 
que representa 1,88 km2 (Tabela 7). Esta classe distribui-se por todas as bacias 
hidrográficas da área de estudo (Figura 7). No perímetro urbano, as áreas de baixa 
vertente apresentam forte fragilidade ambiental emergente em função da ocupação em 
áreas susceptíveis à instalação de processos erosivos naturais e antrópicos. 

A classe de fragilidade emergente muito forte está presente em 2,4% da área o que 
representa em extensão territorial 0,19 km2. Essa classe de fragilidade emergente está 
associada aos solos pouco desenvolvidos (Neossolos Litólicos e Regolíticos) e às fortes 
declividades, sendo ocupados, principalmente, por pastagem e vegetação permanente e, 
em algumas áreas, por agricultura temporária. 
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Tabela 7. Classes de Fragilidade Emergente da área de estudo 

Classes de Fragilidade 
Emergente 

Área em km2 Área em % 

Muito Fraca 0,27 3,4 
Fraca 0,02 0,3 
Média 5,71 71,8 
Forte 1,88 23,6 
Muito Forte 0,19 2,4 

 
Verificou-se que os principais pontos da classe de fragilidade emergente muito forte 

está sendo utilizada para pastagem e/ou conservação que configuram usos menos 
exigentes e/ou menos impactantes. Assim, pode-se constatar que o resultado do grau de 
fragilidade destas áreas está mais relacionado a sua fragilidade potencial e não ao seu 
uso e ocupação.  

 

 
Figura 5. Mapa de Fragilidade Emergente da área de estudo 

 
Vale ressaltar que, muitas vezes, a utilização do solo com pastagem ou para fins 

conservacionistas nas propriedades se dá pelo fato dos proprietários não conseguirem 
utilizar estes solos para o cultivo devido as suas características naturais ou pela 
declividade acentuada e, não necessariamente, por preocupação com a conservação dos 
mesmos. 
 

4 CONCLUSÃO 
 

Conforme os resultados do mapeamento realizado na bacia hidrográfica do córrego 
Apepú, no que se diz respeito a fragilidade potencial, predomina a classe média, 
sobretudo pela influência da declividade. Com relação à fragilidade emergente, ocorre a 
predominância da fragilidade ambiental média a forte, explicado pela associação do uso e 
ocupação do solo nas áreas urbanas consolidadas e em expansão aliadas a 
predominância da fragilidade potencial média. 

Dessa forma, o mapeamento possibilitou demonstrar as áreas potencialmente 
frágeis para o uso e ocupação do solo e aponta para a necessidade do planejamento 
urbano e ambiental, sendo um importante subsídio para tal finalidade, uma vez que, do 
ponto de vista socioambiental, a bacia hidrográfica do Córrego Apepú possui áreas de 
cabeceiras de drenagem não deveriam ser destinadas à expansão da malha urbana. Para 
tanto, destaca-se a utilização das técnicas de geoprocessamento para o desenvolvimento 
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do trabalho, consideradas ferramentas essenciais para estudos ambientais, pois reduzem 
o tempo e facilitam a atualização de dados.  
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