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ABSTRACT – The analysis of environmental fragility is an important tool to study the relationship 
between the quality of the environment and anthropogenic actions, being directly associated to the 
vulnerability of soil to the erosion processes. Thus, the goals of this work are to analyze and map 
the environmental fragility of the Lapa Grande State Park (PELG) in Montes Claros, MG, Brazil, and 
its buffer zone (ZA) and quantify the changes in the vegetation cover before and after the 
implementation of the PELG. The environmental fragility was evaluated through multicriteria 
analysis using the following factors: slope, geology, pedology and land use and land cover. It was 
verified that the central-east and northeast regions of the PELG presented the greatest 
environmental fragilities in 1996, and significant reductions in the fragility were observed in 2006 
and 2016 due to the increase in the vegetation cover after the implementation of the conservation 
unit, which mitigated the natural fragility of the area. The percentages of the areas in the high and 
very high fragility classes decreased from 1996 to 2016, and this reduction was more expressive in 
the park area than in the buffer zone. The results shown the importance of the conservation unit 
implementation for the environmental fragility improvement, which could mitigate the soil losses 
by the water erosion process.  

Palavras-Chave – gestão ambiental, suscetibilidade à perda de solo, unidade de conservação. 

1 - INTRODUÇÃO 

Um dos grandes desafios enfrentados pela humanidade é a implantação do desenvolvimento 

sustentável, diante do alto crescimento populacional e aumento da demanda por alimentos, que 

tem provocando a aceleração das atividades antrópicas e a degradação do ambiente, conforme 

Nandy et al. (2015). Assim, consequências da exploração dos recursos naturais podem ser variáveis. 

O impacto gerado depende do grau de exploração e da resistência do meio, que ao ser 
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demasiadamente manipulado pode induzir ao aparecimento de vários prejuízos, como processos 

erosivos e deslizamento de terras, como mencionado por Dalla Corte et al. (2015). 

Necessitando compreender e quantificar a relação entre a atividade antrópica e a qualidade 

do ambiente, principalmente no que diz respeito a vulnebilidade destes a perda de solo, surgiram 

modelos de fragilidade ambiental que se tornaram instrumentos valiosos para propor decisões e 

planejar as políticas de desenvolvimento (Crepani et al., 2001; Manfré et al., 2013). No Brasil, 

destaca-se a metodologia de Ross (1994), que considera aspectos relativos ao relevo, pedologia, uso 

e cobertura da terra e clima. 

Diante disto, a análise multicritério apresenta-se como uma ferramenta importante na análise 

de fragilidade ambiental, por constituir um método estruturado que compara e possibilita melhores 

processos decisórios (Cereda Junior e Röhm, 2014; Martinelli et al., 2014). 

Neste cenário, este trabalho teve por objetivo analisar a fragilidade ambiental do Parque 

Estadual da Lapa Grande (PELG), Minas Gerais, e de sua zona de amortecimento (ZA), antes e após 

a sua implementação.  

2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Localização da área de estudo 

A área de estudo compreende a Unidade de Conservação (UC) do Parque Estadual da Lapa 

Grande (PELG) e sua zona de amortecimento (ZA). O PELG está localizado no município de Montes 

Claros, distante aproximadamente 5 km do centro da cidade, na região Norte do estado de Minas 

Gerais (Figura 1). A UC apresenta vegetação de Cerrado e, também, fragmentos de florestas Mata 

Seca (Floresta Estacional Decidual) (IEF, 2014). 

 
Figura 1 – Localização do Parque Estadual da Lapa Grande (PELG), Montes Claros-MG,  

e de sua zona de amortecimento (ZA) (Fonte: autoria própria). 
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A cidade de Montes Claros possui uma população de 361.915 habitantes (IBGE, 2010) e o 

estudo da fragilidade da área localizada no entorno do parque (zona de amortecimento) torna-se 

essencial devido à ocupação urbana nas proximidades do PELG, podendo as atividades antrópicas, 

alteração da cobertura vegetal, influenciar na qualidade dos recursos naturais pelo carreamento e 

deposição de sedimentos. Desta forma, o presente estudo considerou uma zona de amortecimento 

de 3 km ao redor do limite do parque, conforme proposto pela Resolução CONAMA nº 428 de 

17/12/2010 (BRASIL, 2010). 

O PELG foi criado pelo Decreto nº 44.204, de 10/01/2006, com o objetivo principal da 

conservação do complexo de grutas, da fauna e da flora local, e da proteção de alguns dos principais 

mananciais que fornecem água para a área urbana de Montes Claros (MINAS GERAIS, 2006). 

2.2 - Obtenção dos dados 

Para o mapeamento da fragilidade ambiental do PELG e de sua ZA foram avaliados quatro 

fatores: declividade, pedologia, geologia e uso e ocupação do solo, também utilizados por Pinese 

Júnior e Rodrigues (2012) e Terra et al. (2016).  

O fator declividade foi obtido a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) - SRTM, com 

resolução espacial de 30 metros (USGS, 2017). Os dados de solos foram extraídos do Mapa de Solos 

de Minas Gerais, elaborado pela Universidade Federal de Viçosa et al. (2010), na escala 1:500.000.   

A geologia foi obtida do Mapa de Geologia de Minas Gerais, desenvolvido pela Companhia de 

Pesquisa e Recursos Minerais e Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas 

Gerais (CPRM e CODEMIG, 2014), compilado para a área de estudo do Projeto Leste de Minas na 

escala de 1:100.000. 

E o mapa de uso e ocupação do solo foi elaborado a partir da classificação de imagens de 

Landsat 5-TM, referentes aos anos de 1996 e 2006, e Landsat 8-OLI para 2016, com resolução 

espacial de 30 metros. A obtenção das imagens foi realizada na plataforma GEE (GEE, 2017).  

2.3 - Análise multicritério para mapeamento da fragilidade ambiental 

Utilizou-se a análise multicritério para identificação das áreas com fragilidade ambiental por 

intermédio do software Idrisi Selva® 17. Adotou-se classificação de fragilidade ambiental proposta 

por Ross (1994), que considera pesos de cada classe de 1 a 5, em que para a menor fragilidade 

atribuiu-se peso 1 e para a maior peso 5. A Tabela 1 apresenta as classes para cada fator analisado 

e sua respectiva fragilidade, de acordo com o proposto por Ross (1994) e Crepani et al. (2001). 

A determinação dos limites de declividade utilizados baseou-se nos intervalos apresentados 

na metodologia de Ross (1994), que considera que regiões mais planas são menos susceptíveis à 

perdas de solo e degradação. Para categorização hierárquica do fator pedologia, a classificação foi 
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adaptada da proposta Ross (1994) e a geologia adaptada de Crepani et al. (2001). Além disso, foram 

consultados especialistas em solos e geologia para auxiliar nesta hierarquização das classes de 

fragilidade destes fatores.  

Tabela 1 – Fragilidade ambiental associada a cada classe dos fatores analisados. 

Fatores Classes Fragilidade 

Declividade 

0-6% Muito baixa 

6-12% Baixa 

12-20% Média 

20-30% Alta 

>30% Muito alta 

Pedologia 

LVAd1 Muito baixa 

LVAd21, LVAd22 Baixa 

NXe2, NXd1 Média 

CXbd21 Alta 

Geologia 

ENdl Baixa 

K2u Média 

NP3bss, NP3bsh Alta 

NP3dlj Muito alta 

Uso e ocupação do solo 

Floresta e cerrado denso Baixa 

Agropecuária e formação arbustiva Média 

Área degradada e solo exposto Alta 

Área urbana Muito alta 
Siglas: LVA: Latossolo Vermelho Amarelo; CXb: Cambissolo háplico; NX: Nitossolo háplico; ENdl: Coberturas 
detrito-lateríticas; K2u: Grupo Urucuia, arenito conglomerado; NP3bss: Grupo Bambuí, Formação Serra de 
Santa Helena; NP3bsh: Grupo Bambuí, Formação Serra de Santa Helena; NP3dlj: Grupo Bambuí, Formação 
Lagoa do Jacaré. Fonte: Adaptado de Ross (1994) e Crepani et al. (2001). 

A classificação do uso de ocupação do solo foi realizada de acordo com as categorias de 

fragilidade proposta por Ross (1994), em função do grau de proteção do solo da cobertura vegetal. 

Considerou-se as áreas urbanas como de fragilidade muito alta por não possuírem grau de proteção 

por cobertura vegetal (Cerada Júnior et al., 2014) e as áreas de florestas de fragilidade baixa, 

principalmente pela maior interceptação das chuvas e capacidade de retenção neste tipo de 

formação vegetal (Tonello et al., 2014). De acordo com Pruski (2009), a cobertura vegetal diminui o 

selamento superficial e a desagregação do solo, possibilitando maior infiltração da água. Por outro 

lado, a impermeabilização das áreas urbanas reduz expressivamente a infiltração da água e aumenta 

o escoamento superficial, potencializando a ocorrência de inundações (Targa et al., 2012). 

Para realizar a análise multicritério, primeiramente utilizou-se a ferramenta Analytic Hierarchy 

Process (AHP), a qual permite criar uma hierarquia das relações existentes, possibilitando uma visão 

ampla do processo por calcular pesos e indicar o nível de consistência para as comparações (Pinese 

Júnior e Rodrigues, 2012). Também foi utilizada a análise multicritério Weighted Linear Combination 

Model (WLC) para apoiar as decisões (Martinelli et al., 2014). 
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As análises foram feitas para os anos de 1996, 2006 e 2016 visando analisar a fragilidade 

ambiental antes e após a implementação do parque. Os mapas de fragilidade ambiental obtidos 

para cada período analisado foram reclassificados em cinco classes, visando quantificar as áreas 

contidas em cada nível de fragilidade. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2 apresenta-se os fatores declividade, pedologia, geologia e uso e ocupação do solo 

correspondente aos anos de 1996, 2006 e 2016, utilizados na análise multicritério. 

 
Figura 2 – Fatores utilizados no mapeamento da fragilidade ambiental (Fonte: autoria própria). 

A representatividade da classificação do uso e ocupação, segundo o Kappa (K), apresentou 

acurácia de 0,94, 0,77 e 0,79 para os anos de 1996, 2006 e 2016, respectivamente. De acordo com 

Lands e Koch (1977), os valores de K obtidos foi excelente para 1996 e muito bom para 2006 e 2016.  

A Figura 3 apresenta os mapas obtidos na análise de fragilidade ambiental da área de estudo 

para os anos de 1996, 2006 e 2016. Analisando os resultados, verifica-se que os graus de fragilidade 

mais altos para o ano de 1996, de maneira geral, concentram-se nas regiões centro-leste e nordeste 

da área de estudo e nos locais de ocupação urbana, localizados a leste do parque, na zona de 

amortecimento (Figura 3.a). Do ano de 2006 a 2016 (Figuras 3.b e 3.c) verifica-se claramente a 

minimização da fragilidade ambiental dentro do limite da unidade de conservação, em decorrência 

da melhoria do uso e ocupação da terra, prevalecendo as fragilidades mais altas na área urbana da 

cidade de Montes Claros. 
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Figura 3 – Mapas de fragilidade ambiental da ZA e PELG para os anos de:  

1996 (a), 2006 (b) e 2016 (c) (Fonte: autoria própria). 

A maior fragilidade nas porções centro-leste e nordeste do PELG em 1996 deve-se 

principalmente à fragilidade potencial ou natural do local ser elevada, que em associação com a 

ocupação inadequada do solo potencializou a fragilidade ambiental. Ou seja, a maior suscetibilidade 

do local aos fatores que não sofrem modificações expressivas ao longo do tempo, como declividade, 

pedologia e geologia já pressupõem uma fragilidade elevada nesta região, o que associado com as 

áreas de degradadas e de solo exposto elevaram os níveis de fragilidade deste local.   

Observa-se nesta região a ocorrência de declividades mais altas e, segundo Cogo et al. (2003), 

existe o aumento da capacidade erosiva da enxurrada com o incremento da declividade, em 

decorrência da maior velocidade da água, o que dificulta também a infiltração da água no solo. 

Assim, áreas mais declivosas são mais propensas a terem maior fragilidade ambiental. Além disso, 

verificou-se que nessas áreas com declividade elevada estão presentes principalmente os 

cambissolos e nitossolos, que são mais susceptíveis aos processos erosivos. O fator geologia 

também teve grande influência nos resultados obtidos, pois nas regiões centro-leste e nordeste da 

área há a predominância de rochas formadas por siltitos e calcário, que segundo Crepani et al. 

(2001) determinam maiores valores de vulnerabilidade ambiental. 

Verifica-se, ainda, a importância da implementação de uma zona de amortecimento em torno 

do parque, observou-se um aumento na fragilidade associada ao uso antrópico nas áreas ao redor 

do parque entre 1996 a 2016.  

Através da quantificação do percentual de área em cada classe de fragilidade no PELG, 

observou-se que as maiores percentagens de área de fragilidade estavam na classe média, sendo 

que em 1996 totalizavam 36,2% da área avaliada; já em 2006 e 2016 prevalecem, com 56,9 e 62,9%, 

respectivamente. Nota-se que as percentagens de áreas com maiores fragilidades nas classes alta e 

muito alta, de maneira geral tenderam, a diminuir com a variação do tempo e essa redução ocorreu 

em função do aumento na classe de fragilidade média, sendo que esse comportamento 

provavelmente está associado ao aumento da cobertura vegetal mais densa na área após a 
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implementação do parque. Observa-se também o aumento da classe de fragilidade baixa a partir de 

2006, de 13,3% a 19,5% em 2016. 

Analisando os níveis de fragilidade na ZA, ao redor do parque, verificou-se uma pequena 

redução nos níveis de fragilidade alta e muito alta, embora a área urbana de Montes Claros tenha 

crescido de 1996 a 2016. Este comportamento decorreu da melhoria do uso do solo nos outros 

locais da ZA fora do perímetro da cidade. Apesar disso, observou-se que o percentual na classe 

muito alta é expressivamente superior ao encontrado na área do parque para os anos de 2006 e 

2016, respectivamente 4,98 e 6,53 % na ZA e 0,66 e 0,87 % na área do PELG.  

Deve-se enfatizar que a fragilidade potencial na área do parque tende a ser naturalmente mais 

elevada, uma vez que os fatores intrínsecos do local como geologia, pedologia e declividade 

apresentam maior fragilidade que na ZA e que, quando combinados, potencializam a 

vulnerabilidade ambiental. Evidencia-se, assim, a importância da unidade de conservação para fins 

de melhoria do o uso e ocupação e mitigação da fragilidade ambiental do PELG. 

4 - CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que: 

- As regiões centro-leste e nordeste do Parque Estadual da Lapa Grande foram as que apresentaram 

as maiores fragilidades ambientais para o ano de 1996, sendo observada redução expressiva nos 

anos 2006 e 2016 em decorrência do aumento da cobertura vegetal com a implantação da UC, que 

mitigou a fragilidade natural da área; 

- As percentagens de áreas nas classes de fragilidades alta e muito alta reduziram no período de 

1996 a 2016, sendo esta redução mais expressiva na área do parque do que em sua zona de 

amortecimento; 

- A análise de fragilidade ambiental poderá auxiliar na preservação dos locais menos vulneráveis as 

perdas de solo e contribuir para a implantação de medidas de adequação das áreas com riscos 

inerentes no que diz respeito à degradação do solo e água. 

 
BIBLIOGRAFIA 

BRASIL. (2010). Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. 
Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010. 
CEREDA JUNIOR, A.; RÖHM S.A. (2014). “Analysis of environmental fragility using multi-criteria 
analysis (MCE) for integrated landscape assessment”. J. Urban Environ. Engng., v.8, n.1, p.28-37. 
COGO, N. P.; LEVIEN, R.; SCHWARZ, R. A. (2003). “Perdas de solo e água por erosão hídrica 
influenciadas por métodos de preparo, classes de declive e níveis de fertilidade do solo”. Rev. Bras. 
Ciênc. Solo. v. 27, p. 743 – 753. 
CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de Minas Gerais. (2014). Mapa Geológico de Minas Gerais. CPRM, Brasília. 



 
 

XIII Encontro Nacional de Engenharia de Sedimentos 
I Partículas nas Américas 

8 

CREPANI, E.; MEDEIROS, J. S.; FILHO, P. H.; FLORENZANO, T. G.; DUARTE, V.; BARBOSA, C. C. F. 
(2001). Sensoriamento remoto e Geoprocessamento aplicados ao zoneamento Ecológico-Econômico 
e ao Ordenamento Territorial. INPE, São José dos Campos, 124 p. 
DALLA CORTE, A. P.; HENTZ, A. M. K. ; DOUBRAWA, B. ; SANQUETTA, C. R . (2015). “Environmental 
fragility of Iguaçu river watershed, Paraná, Brazil”. Bosque, v. 36, p. 287-297. 
GEE - Google Earth Engine. (2017). Disponível em: <https://earthengine.google.com/>. Acesso em:  
15 jun. 2017. 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2010). Censo do Brasil 2010.  IBGE, Rio de 
Janeiro. 
IEF - Instituto Estadual de Florestas. (2014). Estudo técnico para ampliação dos limites do Parque 
Estadual da Lapa Grande, município de Montes Claros, MG. IEF, Belo Horizonte, 65 p. 
LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. (1977). “The measurement of observe agreement for categorical data”. 
Biometrics, v. 31, p. 159 - 174. 
MANFRÉ, L. A.; SILVA, A. M., URBAN, R. C.; RODGERS, J. (2013). “Environmental fragility evaluation 
and guidelines for environmental zoning: a study case on Ibiuna (the southeaster Brazilian region)”. 
Environ Earth Sci., v. 69, p. 947-957. 
MARTINELLI, L.; BATTISTI, A.; MATZARAKIS, A. (2014). “Multicriteria analysis model for urban open 
space renovation: An application for Rome”. Sustainable Cities and Society, v. 14, p. 10-20.  
MINAS GERAIS. (2006). Decreto nº 44.204 de 10 de janeiro de 2006. Cria o Parque Estadual da Lapa 
Grande, no Município de Montes Claros. 
NANDY, S.; SINGHA, C.; DAS, K. K.; KINGMA, N. C.; KUSHWAHA, S. P. S. (2015). “Environmental 
vulnerability assessment of eco-development zone of Great Himalayan National Park, Himachal 
Pradesh, India”. Ecol Indic., v. 5, p. 182–195. 
PINESE JÚNIOR, J. F.; RODRIGUES, S. C. (2012). “Método de Análise Hierárquica - AHP como auxílio 
na determinação da vulnerabilidade ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Piedade”. Revista do 
Departamento de Geografia, v. 23, p. 4-26. 
PRUSKI, F. F. (2009). Conservação de solo e água: Práticas mecânicas para o controle da erosão 
hídrica. 2.ed. UFV, Viçosa/MG, p. 279. 
ROSS, J. L. S. (1994). “Análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados”. 
Revista do Departamento de Geografia, v. 8, p. 63-74.  
TARGA, M. S.; BATISTA, G. T.; DINIZ, H. D.; DIAS, N. W.; MATOS, F. C. (2012). “Urbanização e 
escoamento superficial na bacia hidrográfica do Igarapé Tucunduba, Belém, PA, Brasil”. Rev. 
Ambient. Água, v. 7, n. 2, p. 120-142. 
TERRA, L. G.; SCHIAVO, B. N. V.; BORBA, W. F.; DUARTE, M. M. (2016). “Geoprocessamento algébrico 
utilizado na caracterização da fragilidade ambiental do município de Santiago-RS”. Caminhos de 
Geografia, v. 17, n. 57, p. 167–174. 
TONELLO, K. C.; GASPAROTO, E. A. G.; SHINZATO, E. T.; VALENTE, R. A. O.; DIAS, H. C. T. (2014). 
“Precipitação efetiva em diferentes formações florestais na Floresta Nacional de Ipanema”. Rev. 
Árvore, v. 38, n. 2, p. 383-390.  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. (2010). Mapa de 
solos do Estado de Minas Gerais. Fundação Estadual do Meio Ambiente, Belo Horizonte/MG.  
USGS - U. S. Geological Survey. (2017). Digital elevation, SRTM 1 Arc-Second Global. Disponível em: 
<https://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em:  01 jun. 2017. 

http://lattes.cnpq.br/9528175326712747
http://lattes.cnpq.br/0150983675681696
http://lattes.cnpq.br/9641517111540508

