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UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS CONCEITOS
DE ANÁLISE DE FRAGILIDADES AMBIENTAIS
E DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA
A CRITICAL ANALYSIS OF THE CONCEPTS
OF ENVIRONMENTAL FRAGILITY ANALYSIS AND
INTEGRATED ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
R. C. Cruz1, J. M. Rocha1, G. L. Silveira 2, J. C. Cruz2 & S. C. Assis de Oliveira 3

Resumo – Neste artigo procura‑se reconstruir a história conceitual da análise de fragilidades ambientais, desde a sua origem nos estudos da geomorfologia, até a sua atualização
com base nos conceitos de ecossistema total humano (ETH) e de estabilidade de sistemas,
na esteira da evolução da Ecologia de Paisagem. Na sequência, se discutem as implicações desta evolução conceitual na abordagem da Avaliação Ambiental Integrada (AAI),
tomando‑se como estudo de caso a aplicação da AAI no planejamento ambiental de bacias
hidrográficas e seus conflitos com as políticas setoriais de irrigação e de geração de energia
elétrica. Discute‑se os limites da inserção de indicadores institucionais nos modelos de AAI
e como esta deve ser entendida como processo, passando por fases de análise de fragilidades ambientais, tendo como objeto de estudo o ETH, considerando a análise de diferentes
cenários de intervenções antrópicas e chegando na análise das consequências de diferentes
cenários de tomada de decisões. Alerta‑se quanto ao risco da internalização de conflitos
intra e interinstitucionais nos modelos, que pode levar ao enfraquecimento do processo
de negociação que deve haver entre os diferentes atores institucionais e comunitários, ao
fortalecimento da tecnocracia e ao possível aprofundamento dos conflitos, com prejuízos à
qualidade de vida e à sustentabilidade.
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