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APRESENTAÇÃO 

 

O acelerado movimento de produção e consumo, notadamente a partir da década de 

1970 em todo o mundo, impôs sobre a sociedade contemporânea de todos os países, 

apropriações do espaço em dimensões cada vez maiores. Multiplicaram-se assim os 

processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, delineando novos 

desafios sociais a serem superados face à mercantilização da natureza e, decorrente dessa 

decisão, tem-se também a sujeição de territórios e, porque não dizer, da vida (humana, animal 

e vegetal), enfim, dos sistemas vivos em níveis nunca antes experimentados.  

Muitos trabalhos acadêmicos foram e são produzidos ocupando-se de descobrir e 

delinear situações espaço-temporais e territoriais que fragilizam a relação ser humano-

natureza, sem contudo, considerá-las na perspectiva de riscos que podem desencadear crises 

na forma de acidentes graves e ou catastróficos. Portanto, ainda são desafios postos a 

investigadores e profissionais diversos, a identificação dos riscos e sua gestão, uma vez que 

vários países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras à segurança das 

pessoas e sistemas vivos. Quase sempre são os grandes empreendimentos nacionais e 

transnacionais relacionados aos setores energético, minerário, agronegócio, imobiliário, 

viário, dentre outros, os que mais alteram as relações territoriais que perpassam ao âmbito 

local, regional, nacional e, por vezes, internacional. 

Neste sentido, torna-se fundamental o fomento de espaços de diálogos, a exemplo de 

um Simpósio, em que a temática Riscos e suas dimensões possam ser debatidas para se 

apontar perspectivas de políticas de apropriação do espaço que efetivamente promovam a 

segurança dos territórios atingidos por grandes empreendimentos e ou por políticas frágeis 

de planejamento e ordenamento territorial. 

 

 

 



Sumário 

EIXO 1 – VULNERABILIDADE E RISCOS 

OS IMPACTOS DA MINERAÇÃO NA SAÚDE E NO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO DE 

PARACATU (MG) - BRASIL ................................................................................................ 14 
Joana D'Arc Vieira Couto Astolphi; Érico Soriano; Vicente de Paulo da Silva 
 

COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE RISCO EM ÁREAS 

CONTAMINADAS: UM ESTUDO DE CASO DO CONJUNTO HELIÓPOLIS-SP ................. 20 
Letícia Stevanato Rodrigues; Silvia Helena Zanirato 
 

GRANDES EMPREENDIMENTOS NO ENTORNO DO RIO SÃO FRANCISCO: RISCOS 

SOCIAIS .............................................................................................................................. 26 
André Tomé de Assis 
 

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA EFICIÊNCIA DE ARMADILHAS PARA A CAPTURA E 

COLETA DE AEDES AEGYPTIEM CONDIÇÕES DE CAMPO ............................................ 31 
Carlos Eduardo Silva; Jean Ezequiel Limongi 

 
VULNERABILIDADE NATURAL À EROSÃO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS (RJ) 

ATRAVÉS DE SIG PELO MÉTODO ANALYSTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) E ANÁLISE 

MULTICRITÉRIO ................................................................................................................. 37 
Raphael de Oliveira Fernandes; Vivian Castilho da Costa 

 

ZOONOSES RELACIONADAS AO TRABALHO: RISCOS BIOLÓGICOS ASSOCIADOS AO 

MANEJO DA VIDA SILVESTRE NO BIOMA CERRADO ..................................................... 43 
Luciana Maria Pires Carrijo; Jean Ezequiel Limongi 

 

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS EM GOIÁS: UMA ANÁLISE A PARTIR DA 

EXPANSÃO DA IRRIGAÇÃO POR PIVÔS CENTRAIS ....................................................... 47 
Ariel Godinho Vespucci; Rosane Borges de Oliveira 

 
CRUZAMENTO DE DADOS COMO FERRAMENTA DE PROSPECÇÃO DE RISCO 

GEOLÓGICO EM ÁREAS URBANAS ................................................................................. 53 
Rubem Porto Jr; Beatriz Forny; Beatriz Paschoal Duarte 

 
ANÁLISE MORFOMÉTRICA DA SUB-BACIA DO CÓRREGO DO MONJOLO E DA SUB-

BACIA DO CÓRREGO DO LIMOEIRO ................................................................................ 59 
Débora Soares Cambraia; Edson Moreira de Lima; Lorena Rocha Batista 

 
VULNERABILIDADE AMBIENTAL NA BACIA DO CÓRREGO BAGAGEM NO MUNICÍPIO DE 

CORUMBÁ DE GOIÁS ........................................................................................................ 63 
Victor Hugo Veiga Nunes; Gervásio Soares Barbosa Neto; Karla Maria Silva de Faria 

 
VULNERABILIDADE À DISPONIBILIDADE HIDRICA NO MUNICIPIO DE MAMBAÍ (GO) .. 69 
Karla Maria Silva de Faria; Mateus Bleza Santos; Dayane Lucio Rodrigues 

 
VULNERABILIDADE E RISCO NO ESPAÇO URBANO DO DISTRITO FEDERAL: 

VIOLÊNCIA E USO DO TERRITÓRIO EM CEILÃNDIA ....................................................... 75 
Caio Mateis de Melo Souza; André Vieira Freitas 

 
GESTÃO E COMUNICAÇÃO DO RISCO NA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL: 

O CASO ANGOLANO .......................................................................................................... 81 
Sara Portovedo



CLIMA URBANO E VULNERABILIDADE SOCIOESPACIAL EM MARÍLIA/SP, BRASIL ..... 86 
Camila Riboli Rampazzo; João Lima Sant’Anna Neto 

 
RISCOS E VUNERABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS ATRAVÉS DO MÉTODO DOS 

PERCURSOS COMENTADOS ............................................................................................ 92 
Caterine Reginensi; Teresa da Silva Rosa; Marcos Barreto de Mendonça 

 
A COMPLEXIDADE DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL ..................................... 96 
Priscila Maria de Freitas; Rodolfo Moreda Mendes; Mário Valério Filho  

 
AVALIAÇÃO DE RISCOS EM AEROPORTOS REGIONAIS: ESTUDO DE CASO NO 

AEROPORTO PRESIDENTE ITAMAR FRANCO, GOIANÁ, MG ....................................... 102 
Geraldo César Rocha; Robson Rodrigues Quina; Ricardo da Silva Rocha  

 
DENSIDADE POPULACIONAL EM ÁREAS DE ALTO A ALTÍSSIMO RISCO A 

MOVIMENTOS DE MASSA EM JUIZ DE FORA, MG ........................................................ 106 
Edinaldo Muller Júnior; Raphael Daniel de Menezes; Geraldo César Rocha 

 
MAPEAMENTO DA VULNERABILIDADE SOCIAL ANTES E DEPOIS DA OCORRÊNCIA DE 

DESASTRE EM ÁREA URBANA DA BACIA DO CÓRREGO DO LENHEIRO................... 111 
Thiago Gonçalves Santos; Silvia Elena Ventorini 

 
O RISCO E A VULNERABILIDADE À LUZ DAS CIDADES SAUDÁVEIS: REVISÃO 

INTEGRATIVA ................................................................................................................... 116 
Eunir Augusto Reis Gonzaga; Samuel do Carmo Lima 

 
VARIABILIDADE DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS RELACIONADOS COM USO E 

OCUPAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DO GLÓRIA UBERLÂNDIA-MG

 .......................................................................................................................................... 122 
Fabiana Cristina dos Santos; Sílvio Carlos Rodrigues 

 
OS RISCOS AMBIENTAIS E VULNERABILIDADES DOS RESIDENTES NO CONJUNTO 

HABITACIONAL CONSTRUIDO EM ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAETANOS – 

BA ...................................................................................................................................... 127 
Jaqueline Chaves Lopes; Altemar Amaral Rocha 

 
A GESTÃO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS NA REGIÃO DO PONTAL DO 

PARANAPANEMA - SÃO PAULO – BRASIL ..................................................................... 133 
Francielle Garcia Martins; Antonio Cezar Leal 

 
A UTILIZAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO (ZEE) NOS PROCESSOS 

DE TOMADAS DE DECISÃO DA GESTÃO AMBIENTAL .................................................. 138 
Maiko de Ávila Cassiano; Aline Parreira de Souza 

 
PARQUES URBANOS EM RISCO: O CASO DO PARQUE MUNICIPAL SANTA LUZIA .. 144 
Maria Eliete Silva; Lázara de Cássia dos Santos 

 
DENSIDADE DE DRENAGEM COMO VARIÁVEL PARA INVESTIGAÇÃO DA FRAGILIDADE 

AMBIENTAL: ESTUDO APLICADO EM BACIA HIDROGRÁFICA NO TRIÂNGULO 

MINEIRO/ALTO PARANAÍBA (MG) ................................................................................... 149 
Bruno Ferreira da Silva; Alan Silveira; Fernando Resende Honorato 

 
APLICAÇÃO DO MODELO HAND PARA DETECÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS AS 

INUNDAÇÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMANDUCAIA (SP) ..................... 156 
Marcel Granadier Bizelo de Assis; Cassiano Gustavo Messias; Raul Reis Amorim



 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA VULNERABILIDADE: ANÁLISE DAS CAUSAS 

SUBJACENTES AO DESASTRE DE 2009/2010 EM ANGRA DOS REIS, RIO DE JANEIRO

 .......................................................................................................................................... 162 
Rodolfo Baêsso Moura; Samia Nascimento Sulaiman; Kátia Canil 

 
A IMPORTÂNCIA DAS ESTAÇÕES DE REDES BÁSICAS PARA O MONITORAMENTO E 

ALERTA DOS RISCOS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS-RJ ......................................... 168 
Isabelle Salazar Vieira Alves; Raul Reis Amorim 

 
RISCOS E VULNERABILIDADE EM ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: O CASO DA ZPA 

9 EM NATAL/RN ................................................................................................................ 174 
Anderson Geová Maia de Brito; Lutiane Queiroz de Almeida; Marysol Dantas de Medeiros 

 
ANÁLISE MULTICRITÉRIO APLICADA AO RISCO DE INUNDAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

RIBEIRÃO DAS NEVES, MG ............................................................................................. 181 
Leandro Ferreira dos Santos; Leonardo Campos Marteletto; Antoniel Silva Fernandes 

 
VULNERABILIDADE AMBIENTAL AOS PROCESSOS EROSIVOS LINEARES EM 

SETORES DE PASTAGEM DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP ....................................... 188 
Melina Fushimi; João Osvaldo Rodrigues Nunes 

 
EXPOSIÇÃO E VULNERABILIDADE AOS RISCOS DE MOVIMENTO DE MASSA NO 

BAIRRO DA VILA EMBRATEL (SÃO LUÍS, MA - BRASIL) ................................................ 194 
Andreza dos Santos Louzeiro 
 

RISCO À INUNDAÇÃO NA SEDE MUNICIPAL DE TOUROS/RN (BRASIL): UMA PROPOSTA 

DE PLANO DE AÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES ............................ 200 
Erick Jordan da Silva Gomes; Andreza dos Santos Louzeiro; Caroline Barros de Sales 

 
APROPRIAÇÃO DO RELEVO E A VULNERABILIDADE AOS PROCESSOS EROSIVOS 

LINEARES NO MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA – SP ........................... 206 
Mariana Lopes Nishizima; João Osvaldo Rodrigues Nunes 

 
ANÁLISE DA DISSECAÇÃO HORIZONTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO 

MATHEUS – ABADIA DOS DOURADOS (MG): CONTRIBUIÇÃO Á INVESTIGAÇÃO DOS 

PROCESSOS MORFOGENÉTICOS ................................................................................. 212 
Fernando Resende Honorato; Alan Silveira; Bruno Ferreira da Silva 

 
A IMPLANTAÇÃO DA APA DO RIO PANDEIROS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 

FORTALECIMENTO DA VULNERABILIDADE DE POPULAÇOES RURAIS- BONITO DE 

MINAS/MG ........................................................................................................................ 218 
Daniella Souza de Mendonça 

 
CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA DA PAISAGEM GEOMORFOLÓGICA COM FOCO AO 

RISCO DE INUNDAÇÃO NO ALTO CURSO DO PIABANHA DO DISTRITO SEDE DO 

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS-RJ ..................................................................................... 222 
Stephany Emiliane Lopes da Silva; Rafael da Silva Nunes; Marcelo Motta de Freitas 

 
ANÁLISES DA SUSCEPTIBILIDADE E VULNERABILIDADE AMBIENTAL NO MEIO 

URBANO – UM REGISTRO HISTÓRICO POR SENSORIAMENTO REMOTO NAS REGIÕES 

CENTRO-SUL E OESTE DE BELO HORIZONTE(MG) ..................................................... 227 
Juliana Abreu Crosara Petronzio; Bruna Ketlyn Silva Cota Martins; Breno de Souza Martins 



RISCO DE MOVIMENTO DE MASSA NA COMUNIDADE JOSÉ DA SILVA SOBRAL, 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PB ............................................................................... 233 
Caroline Barros de Sales; Pedro Henrique Godeiro Lima 
 

ANÁLISE DE CONDICIONANTES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS DE TALUDES EM 

VULNERABILIDADE DE RISCO NAS REGIÕES CENTRO-SUL E OESTE DE BELO 

HORIZONTE (MG) ............................................................................................................ 239 
Micaela Roberta da Silva Santos; Késia Cristina Souza Martins; Breno de Souza Martins 

 
ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E GESTÃO DOS EFEITOS DOS CICLONES EM 

MOÇAMBIQUE: O CASO DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO SUL DA PROVÍNCIA 

DE MAPUTO ..................................................................................................................... 245 
Ussene Issufo Remane Hassamo 

 
VULNERABILIDADES, RISCOS E CATÁSTROFES POR ROMPIMENTO DE BARRAGENS 

NO BRASIL ....................................................................................................................... 252 
Cláudio Antonio Di Mauro; Bento de Godoy Neto 

 
ESTRATÉGIAS PARA A O ENFRENTAMENTO DE RISCOS COM VISTAS À 

SUSTENTABILIDADE URBANA EM VILA VELHA, (ES): AÇÕES DA MACRODRENAGEM 

DO ATOR ESTATAL - MEMÓRIAS URBANAS ................................................................. 256 
Fabiola Ferreira Soares; Sonia Maria Meneghetti Coelho; Teresa da Silva Rosa 

 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE NOTIFICAÇÕES E FOCOS DA DENGUE NO 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ENTRE OS ANOS DE 2011 A 2015, 

UTILIZANDO TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO ................................................... 262 
Cláudio Henrique Reis; Thiago Ferreira da Cunha 

 
MAPEAMENTO DE DESASTRES NO SETOR COLÔNIA DO MARÇAL, SÃO JOÃO DEL- REI 

- MG .................................................................................................................................. 267 
Ana Luísa Teixeira; Silvia Elena Ventorini 

 
DESASTRE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE RIO CASCA, MG:       CONTRIBUIÇÕES 

ANALÍTICAS ...................................................................................................................... 273 
Antoniel Silva Fernandes; Carlos Magno Santos Clemente; Alecir Antônio Moreira 

 
RETROANÁLISE DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE DA RUPTURA DA BARRAGEM DE 

FUNDÃO ATRAVÉS DO MODELO NUMÉRICO HISTAV.................................................. 279 
Bruna Carolina de Melo Almeida; Aloysio Portugal Maia Saliba; Daniel Conde 
 

EIXO 2 – TERRITÓRIOS EM RISCO 

MARÇO DE 2013: O SURGIMENTO DE DOLINAS NO BAIRRO VAZANTE SUL, DO 

MUNICÍPIO DE VAZANTE, MINAS GERAIS ..................................................................... 285 
Nathália Ohana Ferreira Santos; Vicente de Paulo da Silva 

 
INCÊNDIOS FLORESTAIS NO BRASIL E PORTUGAL: COMPARAÇÃO ENTRE OS RISCOS 

E AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO .................................................................................... 291 
Érico Soriano; Ana Maria Rodrigues Monteiro Sousa  

 
INTERVENÇÃO GEOTÉCNICA, VIOLAÇÃO DE DIREITOS E DANO SÓCIO AMBIENTAL 

DECORRENTES DA AÇÃO ESTATAL SOBRE ASSENTAMENTO DE INTERESSE SOCIAL 

EM BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS .......................................................................... 297 
Eduardo Moutinho Ramalho Bittencourt; Matheus Guimarães Novais 
 



 

OCORRÊNCIA DE LOTES VAGOS MAL CUIDADOS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS E 

RISCOS ENFRENTADOS ................................................................................................. 304 
Augusto César Amâncio Rodrigues; Luiz Fernando Andrade Saldanha; Marco Túlio de Oliveira Amâncio 

 
TERRITÓRIOS DE RISCO DO PARQUE ESTADUAL CUNHAMBEBE NA SERRA DO MAR

 .......................................................................................................................................... 309 
Kátia Regina Góes Souza  

 
ZONEAMENTO DE RISCOS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA 

ÁGUAS EMENDADAS, DISTRITO FEDERAL ................................................................... 315 
Ana Paula Silva Camelo; Caio Dias; Bruno Nakagomi 

 
A OCUPAÇÃO IRREGULAR NAS MARGENS DO RIO TRANSFRONTEIRIÇO 

QUARAÍ/CUAREÍM, BRASIL E URUGUAI ........................................................................ 321 
Aline Andressa Bervig; Marlene Terezinha de Muno Colesanti 

 
GOVERNAÇÃO DO RISCO À ESCALA LOCAL: AUTARCAS DE FREGUESIA COMO 

ATORES DE RESILIÊNCIA COLETIVA............................................................................. 327 
Luís Filipe Silva; Alexandre Oliveira Tavares; José Manuel Mendes 

 
GESTÃO DO FOGO EM ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS NO BRASIL: O CASO DA 

FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA, SÃO PAULO ........................................................ 334 
Marcelo Afonso; Cristiana Guimarães Simão 

 
DESASTRES E CUIDADO INTEGRAL: O PREPARO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

ATRAVÉS DO GUIA PARA DISCUSSÕES TÉCNICAS E COMUNITÁRIAS, UM DIÁLOGO 

NECESSÁRIO ................................................................................................................... 341 
Luiz Henrique de Sá; Samira Younes Ibrahim  

 
IMPACTOS DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA CAPIM BRANCO NA 

COMUNIDADE RURAL TENDA DO MORENO EM UBERLÂNDIA (MG) - BRASIL ........... 347 
Adriana Zuim Ferlin; Joana D'Arc Vieira Couto Astolphi 

 
O RISCO CLIMÁTICO NO BRASIL: AGRICULTURA, RURAL E CLIMA NO CONTEXTO DE 

BIG DATA .......................................................................................................................... 352 
Rodrigo Rudge Ramos Ribeiro; Samia Nascimento Sulaiman 

 
METODOLOGIA PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE INCÊNDIO EM RESIDÊNCIAS 

LOCALIZADAS EM ÁREA DE AGLOMERADO SUBNORMAL NO BAIRRO DO JURUNAS, 

CIDADE DE BELÉM – PARÁ ............................................................................................. 358 
Arthur Arteaga Durans Vilacorta; João de Athaydes Silva Júnior 

 

ÍNDICE SILMPLES DE ALAGAMENTO ............................................................................. 363 
Emanoel Wemerson Medeiros da Silva; Fernando Moreira da Silva 

 
GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES AMBIENTAIS NA MINERAÇÃO DE BAUXITA EM 

BARCARENA-PARÁ.......................................................................................................... 371 
Marcos Antonio de Queiroz Lemos; Márcia Aparecida da Silva Pimentel 

 
PROPOSTA DE PLANO PARA REDUÇÃO DE RISCOS NO MUNICÍPIO DE GALINHOS - 

RN/BRASIL ........................................................................................................................ 378 
Ana Clara Celestino Belchior; Débora Leyse Medeiros Mendes; Samara Sayonara Cândida da Silva 

 



PERCEPÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DOS MORADORES DE 

AJURUTEUA - PA ............................................................................................................. 384 
Ubiranilson Santos de Oliveira 

 
O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM DESASTRES E SUA ATUAÇÃO NOS 

TERRITÓRIOS EM RISCOS EM NOVO HAMBURGO, NO RIO GRANDE DO SUL ........... 390 
Danielle Paula Martins; Larissa Schemes Heinzelmann; Karla Petry 

 
A ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR E INDISSOCIADA EM ÁREAS DE RISCOS E 

DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS ................................................................................... 395 
João Alcione Sganderla Figueiredo, Danielle Paula Martins; Daniela Muller De Quevedo 

 
A ATIVIDADE MINERADORA EM MINAÇU-GO: ENTRE O RISCO DA DEPENDÊNCIA 

MUNICIPAL E O IMAGINÁRIO SOCIAL ............................................................................ 400 
Agnes de França Dantas Serrano; Fernando Luiz Araújo Sobrinho 
 

EIXO 3 – RESILIÊNCIA AO RISCO 

O ROMPIMENTO DA BARRAGEM: O QUE OS OLHOS VEEM DA MEMÓRIA NÃO SE APAGA

 .......................................................................................................................................... 406 
Matheus Eduardo Souza Teixeira; Tatiane Regina da Silva 

 
ENERGIA ELÉTRICA: COGERAÇÃO NO SETOR SUCROENERGÉTICO ....................... 412 
Aline Franco Basso; Adriano Reis de Paula Silva; Lidiane Aparecida Alves  

 
OS IMPACTOS DOS DESASTRES EM DESTINOS TURÍSTICOS: UMA ANÁLISE DO 

PROCESSO DE RESILIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MORRETES/PR ............................... 418 
Marcelo Mariano da Rocha; Marcos A.T. Silveira 

 
A CONSTRUÇÃO DA RESILIÊNCIA E CIDADANIA, ATRAVÉS DAS DEFENSORIAS 

PÚBLICA (UNIÃO E DO ESTADO DO ES) E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO (ES e MG): OS 

DESAFIOS PARA O RECONHECIMENTO E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO 

CASO DOS ATINGIDOS PELO DESASTRE DE MARIANA/MG ....................................... 424 
Ricardo Matos de Souza; Anna Karolina Rodrigues Pedra; Matheus Santos Gomes de Souza 

 
EXPLOTAÇÃO DO GÁS DE FOLHELHO COMO POSSIBILIDADE E COMO RISCO: O CASO 

DO PONTAL DO PARANAPANEMA/SP ............................................................................ 429 
Alessandro Donaire de Santana; João Osvaldo Rodrigues Nunes 

 
FORMAÇÃO EDUCATIVA PRÉ-EVENTO: SITUAÇÃO GEOGRÁFICA E DE RISCO DE 

DESASTRE ....................................................................................................................... 436 
Carla Juscélia de Oliveira Souza; Patrícia Pires Ferreira; Mariana Carvalho Silva de Assis Nogueira  
 

TESTEMUNHOS DE SOBREVIVENTES DE DESASTRES: RISCOS MULTIDIMENSIONAIS

 .......................................................................................................................................... 440 
Samira Younes-Ibrahim; Marta de Araújo Pinheiro; Catalina Revollo Pardo 

 
INTEGRAÇÃO DO TEMA DE DESASTRES ASSOCIADOS A DESLIZAMENTOS DE TERRA 

NO ESPAÇO CIÊNCIA VIVA COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO PARA REDUÇÃO DE 

RISCOS ............................................................................................................................. 446 
Mariah Ramos Guida Motta; Marcos Barreto de Mendonça; Eleonora Kurtenbach  

 
O CONCEITO DE RESILIÊNCIA ANTE AOS ‘DESASTRES’, RELACIONADOS COM 

BARRAGENS DA MINERAÇÃO ........................................................................................ 452 
Paulo Olivato; José Guilherme Schutzer



A EXPLORAÇÃO MINEIRA E O PROCESSO DE REASSENTAMENTO EM MOÇAMBIQUE: 

UMA ANÁLISE DE RISCOS NAS COMUNIDADES EXPROPRIADAS PELA VALE NO 

DISTRITO DE NACALA-A-VELHA ..................................................................................... 458 
Nélio Manuel; José Augusto 

 
PERFIL SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM ÁREAS SUSCETÍVEIS ÀS 

INUNDAÇÕES NO BAIXO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MURIAÉ (RJ) .. 464 
Talita de Oliveira Bracher Prates; Raul Reis Amorim; Gustavo Henrique Naves Givisiez 
 

TURISMO NO BRASIL: A CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS À SOMBRA DOS 

DESASTRES ..................................................................................................................... 471 
Norma Valencio 

 
A CRIAÇÃO DA REDE DE PESQUISADORES E DOS COMITÊS TÉCNICOS CIENTÍFICOS 

NOS CENTROS REGIONAIS DE GERENCIAMENTE DE RISCOS E DESASTRES NO 

ESTADO DE SANTA CATARINA – EXPERIÊNCIA EXITOSA PARA O FORTALECIMENTO 

DA COOPERAÇÃO E RESILIENCIA ................................................................................. 477 
 Regina Panceri; Eliezer Cardoso; Cleonice Maria Beppler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

14 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Vulnerabilidades e Riscos 

OS IMPACTOS DA MINERAÇÃO NA SAÚDE E NO BEM-ESTAR DA 
POPULAÇÃO DE PARACATU (MG) - BRASIL 

 
Joana D'Arc Vieira Couto Astolphi 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, Brasil 
jastolph@terra.com.br 

 
Érico Soriano 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, Brasil 
ericogeo@gmail.com 

 
Vicente de Paulo da Silva 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Uberlândia, Brasil 
vicente.paulo@ufu.br 

 

Palavras-chaves: Paracatu; riscos; mineração; saúde; bem-estar. 

Introdução 

Paracatu é um município localizado na Região Noroeste do Estado de Minas Gerais, 
caracterizado historicamente pela atividade mineradora, em especial pela exploração do ouro, onde a 
empresa Kinross Gold Corporation explora a maior mina de ouro a céu aberto do mundo. 

 Porém, a atividade mineradora apresenta uma série de impactos no município, assim como de 
riscos e perigos para a população residente em Paracatu, principalmente com os grupos populacionais 
localizados próximos à empresa, de acordo com a figura 1. Desta forma, buscamos identificar a relação 
entre os impactos socioambientais produzidos pela atividade da Kinross, com os problemas de saúde 
e de bem-estar identificados na população. 

De acordo com Barros (2017) a formação social de Paracatu apresenta uma relação direta com 
o ciclo da mineração no Brasil, principalmente no Morro do Ouro, que foi o marco do povoamento inicial 
da região, conforme se apresenta na figura 2. 

 
Figura 1 – Proximidade da atividade minerária com a cidade de Paracatu 

 

Fonte: Flickr / SkyTruth. www.ecodebate.com.br 

Ainda segundo Barros (2017), na década de 1980 ocorreu significativa mudança no padrão 
econômico do município de Paracatu com o desenvolvimento tecnológico da indústria mineral, que 

mailto:vicentepht@hotmail.com
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possibilitou a exploração de ouro contido em rochas duras e passou a atrair o olhar investidor de 
grandes empresas estrangeiras para a região, como é caso da Kinross. 

Atualmente, o Morro do Ouro figura como a maior mina de ouro no Brasil e a maior a céu aberto 
do mundo. Aliada à posição que ocupa no cenário nacional, os riscos produzidos pela mineradora são 
proporcionais a essa grandeza. Os riscos e impactos ambientais estão ligados à degradação da 
paisagem; ruídos e vibração; material particulado em suspensão; poluição das águas superficiais e 
subterrâneas; resíduos do capeamento e estéreis presentes nas atividades de extração e 
beneficiamento do ouro a céu aberto pela Kinross, no município de Paracatu. 

 
Figura 2 - Localização da Mina do Ouro 

 
Fonte: Santos (2012). 

 
Os riscos produzidos pela mineradora no tecido urbano são inegáveis. A mineração industrial 

em Paracatu é uma das poucas operações de extração mineral em atividade no mundo realizada em 
área densamente povoada, sendo até mesmo difícil estabelecer uma linha divisória entre o tecido 
urbano e as áreas de lavra de minério (CETEM, 2014), como mostrado na figura 1. 

A exploração de ouro tem gerado inúmeras preocupações na população de Paracatu com 
relação às condições de saúde ambiental. Em um contexto de incertezas e falta de informação 
confiável, associado às evidências na transformação dos solos, ar e água, às sensações de mal-estar 
e doenças recorrentes, a possibilidade de contaminação por substâncias tóxicas tornou-se um temor 
entre os moradores, remetido aos altos índices de câncer na cidade (BARROS,2017). 

Uma das principais ameaças refere-se à contaminação por arsênio, que é um metal bastante 
presente nas formações rochosas da região e extremamente cancerígeno. A explosão das rochas e 
retirada de toneladas de terra para extração do ouro cria o problema da liberação do metal, antes preso 
nas rochas. Em outra etapa, o tratamento dos fragmentos de rocha com produtos químicos liberam 
mais arsênio que são armazenados na barragem (SANTOS, 2012).  Neste sentido, dentre os impactos 
socioambientais decorrentes da mineração industrial em Paracatu, serão contemplados neste estudo 
os riscos ao bem-estar e a saúde da população, em especial, de moradores dos bairros contíguos à 
área de lavra da Kinross. 

Materiais e métodos 

Este trabalho teve por objetivo relacionar os impactos da produção mineral no município de 
Paracatu/MG com os riscos associados a esta produção na saúde e no bem-estar da população. Para 
atender a este objetivo, buscamos analisar o processo de adoecimento dos moradores, a partir da base 
de dados do Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS) do Departamento de Informática do Sistema 
único de Saúde do Brasil (DATASUS), assim como a literatura e documental acerca dos riscos da 
produção mineral sobre a saúde e o bem-estar dos moradores. 

Na sequência, com base no referencial teórico e nos dados secundários, analisamos os dados 
primários produzidos em campo por meio de entrevistas a uma amostra da população residentes nos 
bairros vizinhos a empresa, o que permitiu a discussão e a conclusão do trabalho. 
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O instrumento utilizado foi um roteiro de entrevista com a questão norteadora: avaliação da 
saúde do próprio indivíduo e de sua família e os problemas de saúde enfrentados, associados aos 
riscos advindos da proximidade com as atividades do complexo minerário. 

Resultados e discussão 

Para análise do processo de adoecimento da população em geral do município, a opção foi 
pelo levantamento das internações por local de residência, relativo ao período de 2008 a 2017, extraído 
da base de dados do SIH/SUS gerados pelo DATASUS. 

Os resultados apresentados em termos de morbidade hospitalar ao longo de 10 anos, revelam 
o montante em números absolutos de internações geradas por grupo de doenças, no período analisado 
e sua evolução, como mostra a figura 3. Dos onze grupos de doenças foram ranqueadas os cinco com 
maior frequência de internação, ocupando a primeira posição as doenças do aparelho respiratório com 
5726 internações, segunda posição as doenças do aparelho circulatório com 4792 internações, em 
terceiro lugar as doenças do aparelho digestivo com 3681 internações, na quarta posição as doenças 
do aparelho geniturinário com 2503 internações e em quinto lugar as neoplasias [tumores] com 1546 
internações no decorrer do período analisado. É possível observar dentre os cinco grupos de doenças 
que houve uma evolução para a queda ao longo do tempo, especialmente no ano de 2017, contudo, 
isso não implicou em mudança nas posições do ranking. 

 
Figura 3 – Internação Hospitalar de moradores residentes em Paracatu(MG) no período 2008-2017 

 

Obs.: Evolução das internações por grupo de doenças da CID 10 base nas categorias selecionadas. 

Fonte: BRASIL (MS/ DATASUS/ SIH/SUS/ TabWin, 2018). Organizado por: Astolphi(2018). 

 

Os grupos de doenças possíveis de associação aos riscos decorrentes dos processos de 
mineração em Paracatu, são as relacionadas ao aparelho respiratório, em decorrência da poeira tóxica; 
ao aparelho circulatório, relacionado ao cianeto residual e sua degradação no lago de rejeitos; as 
neoplasias [tumores] associadas à exposição prolongada ao arsênio liberado na escavação das rochas 
ricas em arsenopirita. As morbidades presentes no escopo das principais causas de internações 
hospitalares demonstradas na figura 3, foram compatíveis com as citadas pelos sujeitos da pesquisa 
em resposta aos principais problemas de saúde enfrentados, descritos na tabela 1, segundo moradores 
dos bairros contíguos às área de mineração. Portanto, as doenças relacionadas à mineração industrial 
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fizeram parte dos achados tanto de base secundária, sistema de informação DATASUS, como primária, 
coleta de dados com moradores. 

Nota-se que nas respostas dos moradores acerca dos problemas de saúde enfrentados, 
referidos na tabela 1, destacaram-se três grupos de maior frequência indicada, sendo, em primeiro 
lugar as doenças do aparelho respiratório como exemplo  alergia à poeira proveniente da detonação 
diária; em segundo pelas doenças do aparelho circulatório como exemplo  hipertensão ou pressão alta 
relacionada ao cianeto armazenado nos depósitos de rejeitos e, terceiro lugar, as neoplasias [tumores] 
referidas como câncer sem especificar tipo e atribuídas à água contaminada pelas práticas da 
mineração industrial. 

 
Tabela I – Problemas de Saúde referidos por moradores residentes próximos à mineradora em 

Paracatu (MG) 

 
Obs.: A resposta "nenhum problema de saúde declarado" que obteve 18 de frequência indicada foi excluída da tabela. 

Fonte: Pesquisa direta. Elaborado por: Astolphi (2018). 
 

No grupo das neoplasias [tumores] foram selecionados os subgrupos de internações mais 
frequentes, por biênio no período de 2008 a 2017, oriundas da base de dados do SIH/SUS, para 
análise da frequência de alguns tipos de neoplasias, como mostra a figura 4, e respectivas 
associações com a presença de substância tóxica como arsênio e os efeitos da exposição 
prolongada à saúde da população local. 

De acordo com Andrade e Rocha (2016) a conclusão de vários estudos epidemiológicos veio 
a confirmar o potencial de ação cancerígena de algumas espécies de arsênio, quando presentes em 
concentrações elevadas no organismo. Segundo as referidas autoras:  

Nos últimos anos, a ingestão do arsênio através da água, tem emergido como uma 
grande questão de saúde pública. O arsênio contido em corpos d’água através de 
depósitos naturais ou por práticas agrícolas e industriais, principalmente pela 
mineração, vem causando consequentemente uma grande exposição humana, 
aumentando os riscos a cânceres e inúmeros efeitos patológicos, tais como: 
doenças cutâneas, gastrointestinais, vasculares, diabetes, já a exposição 
continuada a níveis baixos de arsénio inorgânico produz neuropatia periférica. Esta 
neuropatia começa, usualmente, com mudanças sensoriais, como falta de 
sensibilidade nas mãos e pés e desenvolve para uma sensação dolorosa. Os 
nervos motores e sensitivos podem ser afetados, levando a uma fraqueza muscular 
que progride dos músculos proximais para os distais (ANDRADE & ROCHA 2016, 
p.3). 
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Figura 4 – Internação Hospitalar Grupo II Neoplasias [tumores] CID 10 por local de residência 
município Paracatu (MG) no período 2008-2017 

 

Fonte: BRASIL (MS/ DATASUS/ SIH/SUS/ TabWin, 2018). Organizado por: Astolphi (2018). 

 

Os resultados mostram que dentre as dezesseis causas mais frequentes de internações por 
neoplasias [tumores], sete estão afetas a órgãos como pulmão, pele, bexiga, próstata e trato urinário. 
Demonstrada na figura 4, há evolução das doenças em termos de crescimento da neoplasia maligna 
de traqueia, brônquios e pulmões no biênio 2012-13 mantido em 2014-15; outras neoplasias órgão 
respiratório, neoplasias maligna de pele e outras neoplasias malignas da pele apresentam 
crescimento semelhante no biênio 2010-11; para as neoplasias maligna de próstata houve aumento 
no biênio 2012-13; as neoplasias maligna da bexiga tende a um maior aumento no biênio 2014-15 e 
outras neoplasias malignas do trato urinário houve aumento no biênio 2008-9 e mantidos nos biênios 
2010-11 e 2012-13. 

Os achados mencionados são corroborados pelo Relatório das Nações Unidas sobre Arsênio 
na Água Potável: 

Arsênio é um elemento pouco usual, no sentido de que existem dados 
epidemiológicos humanos de qualidade científica aceitável para a avaliação dos 
riscos à saúde associados à exposição de longo prazo ao arsênio, o qual tem uma 
relação causal com os riscos aumentados de câncer de pele, pulmão, bexiga e rins, 
bem como outras alterações da pele, como hiperceratose e alterações da 
pigmentação. Esses efeitos têm sido claramente demonstrados em um número de 
estudos epidemiológicos de diferentes desenhos (WHO, 2001, p.136).  

A liberação do arsênio no meio ambiente é um dos maiores problemas associados a extração 
do ouro. Trata-se de um ametal com elevada toxicidade cujas consequências da sua ingestão estão 
associadas a disfunções cognitivas e formação de tumores (SALES, 2013). Chen et al. (1995) apud 
WHO (2001), evidenciaram uma associação entre a exposição a longo prazo ao arsênio e a 
prevalência de hipertensão. Foram estudados 382 homens e 516 mulheres residentes de Taiwan. 
Os residentes expostos ao arsênico tinham um aumento na prevalência de hipertensão ajustada por 
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idade e sexo em comparação com residentes em áreas não endêmicas.  

As condições de saúde e o processo de adoecimento da população de Paracatu, guarda uma 
estreita relação com as práticas da mineração industrial e possível de inferir que há prejuízos ao 
bem-estar e a saúde dos moradores, em especial, dos bairros contíguos à área de lavra da Kinross 
em função dos riscos decorrentes da explotação do ouro e seus efeitos deletérios ao homem em seu 
modus vivendi. 
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Introdução 

O desenvolvimento industrial e urbano vivenciado na cidade de São Paulo durante o século XX 
deixou legados sociais e ambientais para a população, muitas vezes, sem o devido conhecimento dos 
riscos envolvidos. Durante esse período, nos bairros industrializados da capital paulista, não houve o 
adequado controle quanto à emissão, manuseio e disposição de substâncias tóxicas à saúde humana, 
que geralmente iam diretamente para os solos e rios da região. 

Com a reestruturação produtiva de São Paulo no final de século XX e a elaboração de políticas 
de modernização urbana, as áreas que receberam materiais tóxicos passaram a ter usos não-
industriais, dentre eles para moradia. Assim, pessoas passaram a morar e a conviver com situações 
perigosas de forma involuntária e não conhecida, algumas delas incitadas pela ação do Estado, como 
é o caso do conjunto habitacional Heliópolis, localizado no distrito Ipiranga, município de São Paulo. 

O referido conjunto foi construído no final da década de 1980, em um terreno utilizado como 
lixão. Após duas décadas de ocupação para moradia, o órgão ambiental estadual solicitou à instituição 
responsável pela área, a Companhia de Habitação de São Paulo (Cohab-SP), o gerenciamento de 
riscos quanto à presença de gases explosivos e de substâncias químicas comprovadamente 
prejudiciais à saúde humana, que foram identificados no local após avaliação. 

Uma das etapas fundamentais do gerenciamento de risco é a comunicação destes à população. 
A comunicação de risco permite o acesso aos diretamente envolvidos à informação sobre os riscos e 
subsidiá-los para a tomada de decisão quanto ao enfrentamento da situação, além de prover 
oportunidades dialógicas capazes de fortalecer sua participação nesse processo (DI GIULIO, 2012). 
Explicando a comunicação de risco, Mary Jane Spink (2018, p. 50) enfatiza que “não basta ser sensível 
às visões leigas da ciência para comunicar mais efetivamente. É preciso rever a dicotomia entre 
saberes leigos e especializados e ressiginicar a hegemonia dos saberes científicos". 

Ainda que haja esses preceitos, o gerenciamento de risco no Brasil ainda se desenvolve sob 
uma discussão voltada à primazia do saber técnico-científico, que desconsidera as visões da população 
sobre o risco (DI GIULIO, 2012). Conhecer suas formas de ver pode ser um meio de melhor gerenciar 
os efeitos decorrentes da convivência com as ameaças. 

Segundo Peres (2002), as representações sociais imputam novo aspecto de análise no campo 
de estudo dos riscos ao incluir valores, crenças e interpretações da população afetada, contrapondo a 
análise técnica e objetiva que reduz o risco em cálculos e previsões matemáticas e subestima os 
aspectos sociais, fundamentais para a definição do risco, visto que este é construído socialmente. 

As representações de mundo da população foram estudadas por Serge Moscovici na década 
de 1960, culminando na elaboração de uma Teoria das Representações Sociais. Essa teoria se opõe 
à concepção técnico-científica que designa ao saber experiencial das pessoas um pensamento 
irracional e busca legitimar o conhecimento comum como um saber que confere sentido e racionalidade 
à atitude e à vida das pessoas em seus territórios (MOSCOVICI, 2015), cuja finalidade é a 
"interpretação do mundo da vida, de orientação das condutas e das comunicações" (JODELET, 2015, 
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p. 9). Portanto, as representações sociais são estruturas mentais compartilhadas por certos grupos 
sociais por meio da interação social (JODELET, 2015) e são construídas socialmente por meio da 
relação entre o indivíduo e os ambientes social e ecológico (VALSINER, 2015). 

Tendo em vista a necessidade de informar à população moradora de Heliópolis os riscos a que 
estavam expostas, a Cohab-SP conduziu um processo de comunicação de risco a partir de 2012, 
contando com o envolvimento de moradores. Com o intuito de compreender como foi realizado esse 
processo, pretendemos analisar como a mensagem foi recebida e apreendida pelos envolvidos, o que 
nos leva a tratar de suas representações sociais quanto à contaminação do local.  

Materiais e métodos 

Para atingir esse objetivo está sendo feito um estudo de caso (YIN, 2010) do conjunto 
habitacional Heliópolis, denominado popularmente como gleba L. Essa gleba é um caso notável de 
contaminação ambiental na cidade de São Paulo, em função de ser uma das dez áreas classificadas 
pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) como contaminadas críticas. A pesquisa 
é conduzida em duas partes.  

A primeira compreende a análise de documentos da Cohab-SP (o Plano de Comunicação e o 
Plano de Contingência de Risco), os relatórios das empresas contratadas para a realização de estudos 
ambientais, a execução das medidas de controle da exposição ao risco e da comunicação de risco, 
com o intuito de compreender o processo de gerenciamento de risco empreendido no local.  

A segunda parte diz respeito a aplicação de entrevistas semiestruturadas a moradores do 
conjunto para analisar suas representações sociais sobre os riscos da contaminação, considerando as 
ações realizadas pela Cohab-SP. A entrevista semiestruturada, como técnica de coleta de dados, 
requer questões previamente formuladas, mas o entrevistador pode intervir para que as respostas não 
fujam do tema, permitindo que se estabeleça um diálogo com o participante da pesquisa (MAY, 2001).  

Por fim, os dados levantados serão sistematizados e analisados segundo análise de conteúdo 
temática (BARDIN, 1977) de acordo com os objetivos da pesquisa. Acreditamos que essa modalidade 
possibilite identificar e caracterizar as representações sociais dos moradores quanto ao conhecimento 
do risco ambiental e quanto às intervenções adotadas para o seu controle, pois, segundo Serge 
Moscovici (2013, p. 9) “[...] os fenômenos sociais que nos permitem identificar de maneira concreta as 
representações e de trabalhar sobre elas são [...] as conversações, dentro das quais se elaboram os 
saberes populares e o senso comum”. 

Resultados e Discussão 

As representações sociais do risco da contaminação segundo os moradores do conjunto Heliópolis-SP 

Num universo de 1.272 famílias residentes da gleba (COBRAPE, 2012), foram entrevistados 
30 moradores. Esse número nos pareceu suficiente considerando os argumentos que se repetiam e 
mostravam coincidências. As questões formuladas permitiram compreender suas percepções quanto 
a “o que é contaminação?” e os riscos a ela associados.  

Quanto à contaminação, os entrevistados se referiram às atividades industriais do entorno (a 
Shell e a Petrobrás), à presença de resíduos em pontos viciados, ao despejo de esgoto in natura por 
assentamentos irregulares existentes em uma área da gleba, à doenças devido a presença de animais 
(barata, rato e mosquito) e de substâncias químicas oriundas do lixão, além da presença de gás, do 
risco de explosão e do uso de drogas. Um dos entrevistados comentou: “quando eu vim pra cá [...] 
estavam colocando entulho ainda. Vinham caminhões que descarregavam aqui. Tinha a Shell lá atrás, 
na Vila Carioca, traziam os venenos deles e jogavam aqui. O solo é contaminado por esses resíduos.”. 
(Participante 17). 

Os principais riscos associados à contaminação foram apresentados pelos entrevistados como 
a possibilidade de contrair doenças crônicas e agudas (como câncer, disfunções na tireoide, 
deformações, dengue e leptospirose), o lançamento de esgoto sem tratamento diretamente no solo que 
afeta a qualidade ambiental e à saúde humana dos moradores, bem como a presença de gás metano 
como um fator de risco de explosão e de incêndio.  

A antropóloga Mary Douglas estudou a simbologia do perigo e da poluição em sua obra Pureza 
e Perigo, publicada em 1966. Nesse estudo, a autora identificou que a noção de risco é definida 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

22 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

culturalmente em relação ao sentimento de ameaça em função da desordem. Essas representações 
culturais do risco estão relacionadas “aquilo que não pode ser incluído se se quiser manter esta ou 
aquela ordem.” (DOUGLAS, 1991, p. 33).  

A maioria dos entrevistados representa a contaminação como fatores de risco à saúde humana, 
decorrentes da interface sociedade-ambiente: “contaminação é aquilo que pode prejudicar nossa 
saúde, né? Saúde física, contaminação tanto social, pelas coisas que você ouve, tem a contaminação 
do solo, da água (Participante 1)”; “no caso, para mim, contaminação é a sujeira que ficou dos resíduos 
industriais, que tinham das empresas aqui da época no caso do lixão e da própria Shell” (Participante 
4), e “Vichi! É sujeira, é rato, é barata. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo” (Participante 8). 

Há, também, representações da contaminação do ambiente social, identificada como ações do 
“outro” que contaminam o ambiente e a estrutura social. Segundo a definição do Participante 22, 
contaminação:  

É várias coisas. Rato, barata, lixo, esse rio aí que fede pra caramba, tudo isso é 
contaminação. Cocô de cachorro! Que essa praça aqui [...] é lugar de criança brincar, 
não é lugar de cachorro fazer cocô. Pessoal leva ali na praça, agora sabe como é, é 
um povo mal informado, sem cultura. Entendeu? Sem cultura. Povo sem raciocínio 
[...] (Participante 22). 

Para M. Douglas (1991) o que determinamos como poluição se insere em um modelo mental, 
que dá sentido ao fenômeno observado segundo as nossas experiências e suposições. "Em suma, o 
nosso comportamento face à poluição consiste em condenar qualquer objeto ou qualquer ideia 
susceptível de lançar confusão ou de contradizer as nossas preciosas classificações." (DOUGLAS, 
1991, p. 30). Nesse sentido, a poluição se torna um mecanismo de poder e controle que está no 
pensamento coletivo que visa eliminar a desordem para proteger a si mesmo (DOUGLAS, 1991). 

Como mecanismo de proteção da identidade local e da sensação de controle sobre a ameaça, 
os sujeitos podem externalizar os riscos no “outro”, constituindo a noção de imunidade individual 
perante o risco (JOFFE, 1999). Esses mecanismos também foram expressos por alguns moradores do 
conjunto Heliópolis, conforme evidenciado no depoimento do participante 22 ao definir que o “povo” 
que joga lixo na praça é um “povo mal informado, sem cultura” que comete atos impuros, de 
contaminação.  

As respostas mostraram que as representações sociais de contaminação remontam a 
complexidade do entendimento, que vai além da análise de laboratório e de probabilidades, pois está 
inserida na vida das pessoas e é definida socialmente pela interação entre o indivíduo, a sociedade e 
a natureza. São construções simbólicas desenvolvidas através do diálogo e da experiência de pessoas 
que compartilham e (re)formulam seu conhecimento de forma dinâmica. Assim como afirma Moscovici 
(2015), a linguagem, a comunicação e as representações sociais pertencem a uma estrutura dinâmica 
e holística do conhecimento comum e são importantes em qualquer processo de comunicação de risco.  

A Comunicação de Risco no conjunto Heliópolis-SP 

Após a identificação do risco à saúde humana em função da contaminação do solo e do lençol 
freático e da presença de metano no terreno do conjunto Heliópolis, a CETESB solicitou à Cohab-SP, 
em dezembro de 2011, o desenvolvimento de um Plano de Contingência e o monitoramento diário e 
semanal dos níveis de explosividade. Nesse mesmo momento, tomou-se conhecimento de situações 
de risco de em outros lugares da cidade de São Paulo, especialmente da presença de metano no solo 
do Shopping Center Norte. Provavelmente em face à grande repercussão desse caso, foi solicitado à 
Cohab-SP a realização de um Plano de Comunicação de risco aos moradores do conjunto Heliópolis 
(SEHAB, 2011). 

No Plano foram estruturadas as formas de divulgação das informações sobre o risco segundo 
dois eixos. O primeiro, a distribuição de cartazes, folhetos e a realização de reuniões com os 
representantes de moradores dos edifícios com o intuito de esclarecer o monitoramento dos níveis de 
explosividade. O segundo, a divulgação das ações a serem realizadas em casos de emergência, 
constituindo a “comunicação de contingência” (SEHAB, 2011). 

 A divulgação das informações sobre os riscos e de sua contingência foram realizadas em 
reuniões pontuais com moradores representantes de cada edifício, a partir de janeiro de 2012 
(COBRAPE, 2012). Também foi realizada uma reunião com representantes da COHAB-SP, das 
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empresas contratadas para o gerenciamento do risco e com os moradores visando apresentar o 
objetivo e resultados dos estudos ambientais que detectaram a presença dos contaminantes e o risco 
de explosividade no solo do conjunto habitacional; os impactos à saúde das substâncias identificadas 
nesses estudos; os resultados da avaliação de risco à saúde humana e, por fim, as ações de controle 
e de contingência para a situação no local1. 

A análise dos documentos mencionados permitiu identificar que a comunicação de risco se 
reduziu à transmissão de informação de técnicos para moradores, distanciando-se de processos 
dialógicos de comunicação de risco, pois as visões dos moradores sobre o assunto não foram 
consideradas, permanecendo a primazia do conhecimento técnico e científico. Em suma, constituiu-se 
um processo de comunicação top-down, que não ensejou a deliberação e diversidade do saber. 
Segundo Di Giulio (2012), a constituição de um processo dialógico e participativo de gerenciamento de 
áreas contaminadas é importante para a avaliação e análise de suas percepções em função das 
incertezas e controvérsias científicas sobre os níveis seguros e aceitáveis de risco. 

O acesso às informações sobre os riscos, bem como a participação da população diretamente 
afetada no processo de avaliação e gerenciamento de risco em áreas contaminadas estão previstos na 
Resolução Conama nª. 420/2009 e na Lei Estadual nº. 13.577/2009. Porém, com exceção da 
comunicação realizada pelos representantes da Cohab-SP em reunião com os moradores, o conteúdo 
do material informativo impresso distribuído aos moradores se concentrou na presença de gás metano 
e nas ações de emergência em caso de risco iminente de explosão, desconsiderando os demais 
contaminantes identificados no solo do local, como os metais pesados, o cloreto de vinila e o benzeno, 
esses últimos comprovadamente carcinogênicos pela Agência de Substâncias Tóxicas e Registro de 
Doenças (ATSDR, sigla em inglês) norte-americana (ATSDR, 2011). 

Sobre esse aspecto, umas das entrevistadas comentou: “eu achei que [...] era verdade o que 
eles estavam falando, só que eu tive amigos que falavam que não, que não é só o metano, tem mais 
contaminante, mais risco, outros gases.” (Participante 14). Outro morador afirmou que participou de 
algumas reuniões, mas “depois eu abandonei porque eu vi que as explicações que eles davam eram 
vazias, não tinham conteúdo.” (Participante 26). 

Quanto ao conteúdo dessas reuniões, uma das moradoras comentou ser “muito técnica para 
um pessoal que aqui é meio leigo.” (Participante 4), o que pode ter dificultando a apreensão das 
informações pelos moradores. Outra entrevistada comentou que nessas reuniões “eles falaram que 
tavam medindo o solo, mas até agora a gente não soube de nada [...].” (Participante 12). 

Já o participante 17, morador de um edifício cujo monitoramento detectou alto nível de 
explosividade, demandando ações de exaustão de gases para controle do risco, afirmou que nessas 
reuniões foram apresentados “[...] os riscos que elas (substâncias tóxicas) podem causar, né. Não 
utilizar o solo, nem frutas, nem a água.”, e acrescentou que “[...] foi bom que a gente ficou ciente, né. 
Embora eles deveriam tomar mais alguma atitude, porque isso continua acontecendo, a degradação 
do ambiente [...]” (Participante 17).  

Com isso, percebe-se que a divulgação das informações sobre os riscos foi efetivada de modo 
que a população moradora “entendesse” a importância do monitoramento dos níveis de explosividade, 
valendo-se de uma linguagem técnica, visando atender ao Plano de Contingência solicitado pelo órgão 
ambiental. 

Outro ponto relevante consiste no tratamento desigual entre os moradores de diferentes 
andares, uma vez que são prédios de até 5 andares, pois o esclarecimento sobre as medições dos 
níveis de explosividade foi direcionada aos moradores dos andares térreos, nos quais foram instalados 
o sistema de monitoramento de gases. 

Com isso, entendemos que a comunicação de risco no presente caso se valeu de estratégias 
unidirecionais, com baixa ou mesmo quase nula capacidade de influência no processo de decisão sobre 
o gerenciamento de risco. As ações se restringiram a cumprir formalidades pressionadas pelo Ministério 
Público e pela possibilidade de multas ambientais:  

O histórico da gleba L ele sobrepõe à o que? Sobrepõe à questão do interesse das 
gestões em encarar o problema, [...] porque vem uma gestão, tem interesse, vem outra 
não dá muita atenção, tem outra que manda parar [...], essa é uma realidade. Então, 

                                                           
1Consulta ao conteúdo da apresentação, em 12 de abril de 2018 na sede da Cohab-SP. 
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precisou a CETESB multar, precisou o Ministério Público cobrar. Então foi só com 
essas medidas que as coisas ganharam um, vamos dizer assim, uma atenção para 
chegar ao nível que nós chegamos. Esse é um problema que nós tivemos que passar 
no Heliópolis (Representante da Cohab-SP, 2017)2. 

Os entraves sociais e políticos acima descritos conformam complexidade ao processo de 
gerenciamento e comunicação de risco, especialmente sob responsabilidade legal de instituições 
públicas, cujo modo de gestão sobrepõe interesses políticos e particulares aos interesses coletivos, 
impedindo a efetivação de direitos sociais e ambientais que visam a qualidade de vida urbana.  

Ainda que isso tenha se passado, moradores organizados em coletivos e movimento sociais 
buscam frentes de mobilização e pressão sobre os órgãos responsáveis, reivindicando informações 
quanto aos riscos decorrentes da contaminação de seus terrenos, como o depoimento de uma das 
entrevistadas demonstra:  

[...] eu tenho trazido isso constante na discussão das ZEIS, lá com os moradores né? 
Então, na verdade, enquanto comunidade, quanto à contaminação, nós não temos 
nada. Algumas coisas eu fico sabendo porque eu fico cutucando as pessoas. E as 
pessoas vão falando, mas dizer que de um órgão público, pra trazer um retorno, não 
temos (Participante 27). 

Frentes de mobilização e luta social organizadas pela população exposta às situações de risco 
são fundamentais para a garantia dos direitos de acesso à informação, à moradia digna e ao ambiente 
ecologicamente saudável (DI GIULIO, 2012). Isso se torna mais necessário quando referido a pessoas 
que foram destituídas desses direitos por processos de (re)produção de vulnerabilidades 
socioambientais, que somam privações de direitos sociais e acúmulos de problemas ambientais 
(ALVES et al., 2010). 

Nesse sentido, o fortalecimento das visões sobre o risco é um vetor de empoderamento social, 
que orienta a produção do saber local e de práticas para a transformação da realidade. Para Denise 
Jodelet (2015) esse é o princípio norteador da coprodução de conhecimento, porque permitir trabalhar 
com múltiplos saberes em um processo dialógico, com o intuito de construir o saber e a ação de forma 
coletiva, proporcionando meios para o fortalecimento da confiança entre os sujeitos. 

Considerações finais 

A comunicação de risco em situações de áreas contaminadas deve ser um instrumento de 
diálogo coletivo com os atores envolvidos, que deve ocorrer durante todo o processo de gerenciamento 
de risco, desde a avaliação até o monitoramento das ações implementadas, visando garantir o acesso 
à informação e a participação da população ao longo de todo o processo.  

Para isso, é preciso superar a concepção usual do gerenciamento de risco que vê a população 
como sujeito passivo, como o identificado no presente caso de estudo, e concebe-la como parceira do 
enfrentamento do risco a fim de superar a primazia do conhecimento técnico-científico em relação à 
outras formas de saberes. Essa mudança de paradigma permite criar espaços que legitimam a 
diversidade das representações locais de riscos e contribuam paro diálogo no processo decisório sobre 
os riscos. A vivência e o enfrentamento cotidiano são elementos do saber atribuído à população, 
necessários ao processo de avaliação e gerenciamento do risco para que as práticas de transformação 
social frente às ameaças sejam apreendidas pela população de forma efetiva. 

Além disso, é preciso superar os entraves da gestão pública nos territórios em situações de 
risco que, no caso do conjunto Heliópolis, se limitou ao cumprimento de formalidades pressionadas por 
instituições responsáveis pela garantia dos direitos sociais e ambientais, em direção à práticas 
proativas em prol do interesse coletivo e da promoção da qualidade de vida urbana. 
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Introdução 

No final da década de 1950 e início da década de 1960, o Brasil passava por um período de 
expectativa de alto grau de desenvolvimento. Nessa perspectiva, constrói-se em Minas Gerais a usina 
hidrelétrica de Furnas. Para a construção de Furnas foi necessário construir um dique no município de 
Capitólio para que as águas do lago de Furnas não inundassem a cidade e não conectasse as bacias 
do rio Grande e São Francisco através do rio Piumhi. Disto realizou-se a transposição do rio Piumhi 
(região das nascentes do rio São Francisco).  Já a transposição do rio São Francisco, também chamada 
de “Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional” é 
um grande empreendimento sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional do Brasil. A 
obra teria sua inauguração em 2015, mas ainda não está totalmente concluída e, a partir de 2025, seria 
assegurada a oferta de água aos habitantes de municípios do agreste e do sertão dos Estados de 
Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Essas alterações geraram conflitos sociais que 
podem ser demonstrados através da história de vida das pessoas. Junto a outros dados qualitativos e 
quantitativos, essas histórias podem ser contrapostas entre elas, com documentos oficiais do governo, 
com informações de empresas privadas ou públicas, com outros trabalhos científicos; registradas e 
analisadas trazem respostas a diversas questões.  

Materiais e métodos 

Foram realizados trabalhos em campo e se usou o método História de Vida. A história de vida 
tenta obter dados relativos à experiência íntima do entrevistado que apresente resultados reveladores 
em relação ao tema estudado. Para Marconi e Lakatos (1999), “... é uma forma de poder explorar mais 
profundamente uma questão (...) há liberdade total por parte do entrevistado, que poderá expressar 
suas opiniões e sentimentos’’. Procuro se captar reações espontâneas, relatos de vidas. Junto às 
histórias de vida, foram colhidas fotos, relatos em jornais, documentos oficiais cedidos pelos 
entrevistados. Além disso, foram feitas trabalhos de campos nos locais pesquisados e dados de vários 
entrevistados foram contrapostos em diálogos. Para relacionar, contrapor e dialogar com a voz dos 
diretamente atingidos, também foram usados dados quantitativos e qualitativos de órgãos oficiais do 
governo, institutos governamentais, ONGs, empresas públicas e privadas que trabalharam ou tiveram 
relação com os grandes empreendimentos; além de outros trabalhos acadêmicos que também 
pesquisaram o tema e a região.  

Resultados e Discussão 

Na nascente do rio São Francisco 

Na região das nascentes do rio São Francisco, com a construção do dique de Capitólio, o rio 
Piumhi teve de ser desviado para o rio São Francisco, ele fazia parte da bacia do rio Grande. Os 
moradores descrevem modificações nas paisagens: Fez o dique lá, pois então tampou, a água corre 
mais não corre tudo, água num tem espidiência, então a água num corre, tá tudo cheio. (Depoimento 
da Sra. Maria Alves Ferreira). Fazer a máquina andar beirando o rio, ai eles capinaram, só num afundou 
o rio. A coisa que era preciso. (Depoimento do Sr. Otávio Alves Ferreira) (ASSIS, 2009).  

Esses depoimentos acima são dos moradores que moram o mais próximo do início dos canais 
do rio Piumhi. Não foi fácil achar moradores na região que acompanharam as obras da transposição, 
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que estavam antes na região e que lá ainda estão. A maioria dos moradores tinha se mudado para a 
região recentemente. Portanto essa é uma das últimas oportunidades de se poder descrever a história 
a partir das falas dos moradores. Nos depoimentos acima se percebe o início das obras sendo relatado. 
A obra não foi bem feita. Foi feita as pressas e os canais não foram feitos com a profundidade correta, 
de acordo com os moradores, por isso as inundações ocorrem. O rio Piumhi foi levado para o rio São 
Francisco, numa transposição cheia de erros e que causa alterações na bacia começando pelas 
nascentes. São diversos os depoimentos que merecem ser lidos e que foram registrados em 
dissertação de mestrado (ASSIS, 2009).  

A transposição do rio Piumhi aconteceu entre o final da década de 1950 e início da década de 
1960, quando estava sendo construída a usina hidrelétrica de Furnas, que se situa no centro-oeste de 
Minas Gerais. Um dos problemas encontrados é que com o alagamento da represa as bacias do rio 
Grande e do rio São Francisco seriam conectadas pelo rio Piumhi. Sendo assim, o rio Piumhi que era 
afluente do rio Grande foi desviado de seu curso e passou a ser afluente do rio São Francisco. Foi feito 
um sistema de drenagem e o rio passou a correr por um canal artificialmente construído. Desviando as 
águas do pantanal e de seus afluentes para o córrego Água Limpa, que deságua na margem esquerda 
do Ribeirão Sujo, um dos afluentes da margem direita do rio São Francisco (Moreira, 2006). 

Segundo o jornal Alto São Francisco, de dezenove de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
quatro, com a reportagem de título “Pântano: Prossegue o litígio em torno dos terrenos tomados as 
águas.”: Existia uma disputa pelos terrenos que secaram com a transposição do rio Pimhui. Como o rio 
formava um pântano, para o transporte das águas, por um canal artificial, essas águas foram dragadas 
e esse pântano secou em parte. Como essas terras eram de alta qualidade foram disputadas. Eram 
vinte mil hectares de terras drenados pela União e que acabaram pertencendo aos fazendeiros que 
tinham suas terras contínuas ao pântano (Jornal Alto São Francisco, 19, jan., 1964). 

A construção da hidrelétrica de Furnas transformou radicalmente a vida dos capitolinos. Houve 
muitos danos, visto que as melhores terras foram encobertas. Segundo Rainer (2002) cerca de 22,4% 
da área total do município, que é de 522,3 km quadrados, foi inundada. A água subia rapidamente, 
plantações de arroz e milho ainda verdes, tulhas cheias de cereais, casas, benfeitorias, engenhos de 
cana, moinhos... Mal dava tempo de derrubar as paredes das casas para aproveitarem algo, até 
animais não foram todos retirados a tempo. A indenização foi a preço de escritura, como as escrituras 
eram registradas a preços inferiores por causa de impostos a indenização foi baixa. Muitos fazendeiros 
foram morar na vila Vicentina, uma instituição de caridade de Capitólio. Houve suicídios e vários causos 
de neuroses profundas. A população do município caiu.  

Apesar de tantos problemas a represa de Furnas trouxe muito progresso. A região ficou bem 
servida de energia e foi construída a rodovia que liga Passos a Formiga, passando por Piumhi e a 
região foi transformada num enorme potencial turístico com o lago de Furnas. Muitos jovens que hoje 
aproveitam das vantagens que o lago de Furnas trouxe, não sabem do trauma que seus avós sofreram 
(ASSIS, 2009).  

Outras questões foram e merecem serem observadas ao longo da região da transposição do 
rio Piumhui. Dados das prefeituras locais, de outros organismos institucionais, se comparados no 
passado e atualmente, mostram transformações no ambiente físico e social derivados da transposição.  

Na transposição do rio São Francisco no nordeste  

Em tese de doutorado foi investigado a transposição do rio São Francisco no nordeste do Brasil. 
Depoimentos, também colhidos através de história oral, demonstram modificações na bacia do rio São 
Francisco e no seu entorno (ASSIS, 2015).  

A transposição do rio São Francisco, também chamada de “Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional” é um grande empreendimento sob a 
responsabilidade do Ministério da Integração Nacional do Brasil. A obra teria sua inauguração em 2015 
e, a partir de 2025, seria assegurada a oferta de água aos habitantes de municípios do agreste e do 
sertão dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Projeto de transposição 
é dividido em dois grandes eixos (Norte e Leste). O Eixo Norte parte de Cabrobó, em Pernambuco 
(BRASIL, MI, 2014). 
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A Comissão Pastoral da Terra (2013), em seus documentos, ao realizar análises de colocações 
da Articulação Popular São Francisco Vivo, aponta comunidades diversas tais quais os indígenas, os 
quilombolas e os pequenos produtores agrícolas diretamente atingidos pelas obras da transposição.   

Neste sentido foram identificadas, por exemplo, comunidades quilombolas: “Cruz do Riacho”, 
quilombolas que moram aproximadamente a cinco km do rio São Francisco e “Jatobá”, quilombolas 
que moram aproximadamente a 30 km do rio São Francisco e que tiveram suas principais terras 
ocupadas pela construção de um reservatório. Segundo um entrevistado, a história da comunidade do 
Jatobá remete ao ano de 1840, com o nascimento de Manuel Gregório de Sá Barreto, filho de uma 
escrava com o senhor de escravos, de nome Gregório Barreto. Quando Manuel Gregório se casou, no 
ano de 1879, foi morar na localidade onde atualmente é a comunidade Jatobá. Ao chegar neste lugar, 
constituiu família. A esposa de Gregório era da família das chamadas “domingas”, que habitavam a 
região há séculos. O processo de reconhecimento da comunidade, na condição de quilombola, iniciou-
se em 2004. “Em 2006 a gente começou a viabilizar [...] o reconhecimento, documentação e tudo isso”. 
Entrevistado A (ASSIS, 2015).  

Neste trabalho, podem-se exemplificar alterações na comunidade de Jatobá em relação a 
transposição. Os moradores da comunidade reclamam que não receberam nenhum tipo de indenização 
ou algo semelhante pela perda das suas terras ocupadas pelas obras. E que mesmo hoje, com o projeto 
de certificação de quilombolas oficializado, receberam apenas promessas de compensação. “No caso, 
eles ofereceram um monte de projetos compensatórios que seria para compensar a degradação.” 
Entrevistado A. Outro entrevistado salienta ainda que estes projetos de compensação ainda não foram 
concretizados, ficaram apenas nas promessas. “Então quando eles sentiram essa situação, eles 
quiseram amenizar com as obras compensatórias, só que até hoje as obras não chegaram.” 
Entrevistado C. Outro entrevistado conta que, para agravar a situação, as melhores terras que eles 
possuíam para o plantio e os lugares onde eles conseguiam água estão sendo ocupados pela 
construção de um dos reservatórios que receberão água da transposição. “No caso, nas terras em que 
a gente trabalhava, onde tinha água que a gente poderia usar na questão de trabalho, está sendo 
construído o reservatório.” Entrevistado D (ASSIS, 2015). 

No caso da transposição do rio São Francisco, o Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 
2005), demonstra que existe um plano especifico para lidar com os quilombolas diretamente atingidos. 
O Programa de Apoio às Comunidades Quilombolas – PBA 17 visaria acompanhar o processo de 
regularização fundiária dos territórios quilombolas, promover a melhoria na qualidade de vida e apoiar 
o desenvolvimento dos processos produtivos na área de influência direta e indireta das obras.  

Questionados sobre quais foram os benefícios e os malefícios, que o Ministério e sua 
assistência social notam que a obra da transposição trouxe, ou pretende trazer para as comunidades 
quilombolas Jatobá e Cruz do Riacho, Vila Junco e pequenos produtores que tiveram suas terras 
cortadas pelo canal e ainda quais seriam as estratégias para minimizar os impactos da transposição, o 
Ministério respondeu:   

Dentro do Projeto de Integração do rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional - PISF há um programa voltado para Comunidades Indígenas 
(PBA 12)  e outro para as comunidades Quilombolas (PBA 17). Respeitando as 
especificidades de cada comunidade e suas tradições e cultura, foram desenvolvidas 
ações de substituição de casas de taipa por casas de alvenaria, implantação de 
melhorias sanitárias domiciliares (banheiros), implantação de centro de cultura e 
artesanato, capacitações em gestão e processos produtivos, construção de Postos de 
Saúde, etc.  Desta forma, pode-se destacar que com o PISF as comunidades 
indígenas e quilombolas próximas aos canais receberam apoio para melhoraria de 
suas condições de vida, desenvolvimento individual e coletivo, bem como a 
possibilidade de alcançarem políticas públicas voltadas para suas comunidades 
(BRASIL, Ministério da Integração Nacional, Questionário, 2015). 

Na prática foram notados pelos depoimentos dos moradores dessas comunidades carências 
de ações efetivas, tanto como comunidades quilombolas, quanto diretamente atingidas pelas obras da 
transposição.   
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Considerações finais 

Da nascente a foz o rio São Francisco sofreu alterações no seu curso que transformaram vida 
de pessoas.  Os fatos históricos são facilmente esquecidos, principalmente quando não afetam 
diretamente interesses econômicos. Da população jovem praticamente nada se ouve da transposição 
do rio Piumhi para o rio São Francisco. Se essa história não tivesse sido levantada (por causa da época 
do acontecimento dos fatos, por volta de 1960) jamais se poderia ter a visão tão concreta que se tem 
nesse momento. A técnica história de vida se mostrou fundamental no levantamento histórico e para 
demonstrar a percepção dos moradores locais em relação às transformações da paisagem. Pontuando 
a transposição do rio Piumhi tem percepções diferenciadas dependendo da região geográfica do 
morador ao longo do rio, onde foram recolhidas informações, mas os moradores souberam e 
descreveram alterações importantes (ASSIS, 2009).   

Em Cabrobó existem duas comunidades quilombolas com tradições e culturas semelhantes, 
mas com características individuais, que merecem ser tratadas de acordo com suas necessidades 
particulares. As comunidades possuem raízes históricas importantes, são reconhecidas pela Fundação 
Palmares; mas existem reivindicações formais em torno da regularização fundiária. Essa não 
regularização traz prejuízos aos quilombolas, tanto enquanto quilombolas, quanto atingidos pela 
transposição. A agricultura está sendo dificultada ou inviabilizada, por falta de acesso a terra e a água. 
O Ministério da Integração, as empresas e outros órgãos responsáveis pelas obras da transposição do 
rio São Francisco não atuam de forma efetiva a contrapor prejuízos a estes diretamente atingidos.  O 
rio São Francisco, e o riacho Grande, importantes para os entrevistados, se mostram frágeis em 
quantidade de água e vida. A chegada da transposição agrava a qualidade e a quantidade de água e 
o problema da especulação pela terra. Existe a necessidade de se levar água até as duas comunidades 
que sofrem com a seca, mas para isto, se mostra fundamental escutar as sugestões e necessidades 
das pessoas que moram no lugar. Em relação às categorias geográficas, percebe-se claramente que 
estes quilombolas estão perdendo o lugar onde vivem para um território de um grande 
empreendimento. Ocupam já há décadas um lugar onde possuem uma relação íntima com a terra, mas 
junto com o grande empreendimento veio a ocupação das terras dos quilombolas, tanto pelas obras, 
quanto pela especulação imobiliária. Possuem capacidade produtiva e de subsistência, mas a chegada 
das obras da transposição alterou seu modo de vida. Houve perda de terras de plantio para a ocupação 
de obras ligadas ao grande empreendimento da transposição. Indenizações e obras compensatórias 
foram insignificantes. Durante a implementação do projeto suas vozes não foram ouvidas, não há o 
devido respeito e contrapartidas econômicas como a geração de empregos em níveis aceitáveis pelas 
empresas que trabalham no lugar (ASSIS, 2015). 

As expectativas na concretização das obras e no acesso aos benefícios que a transposição 
do rio São Francisco possa vir a trazer, se mostram negativas. Com estas histórias discutidas, fica 
evidente que o rio São Francisco é vital para uma diversidade de população incluindo comunidades 
quilombolas distintas. A transposição do rio São Francisco vivia no imaginário dos gestores do Brasil 
desde a época da colonização; neste atual momento, as obras se concretizam e se fica na expectativa 
preeminente do que será do rio e do uso das suas águas, inclusive num lugar que historicamente sofreu 
com a seca. Além do receio com a fragilidade ambiental do rio e dos riscos sociais que os ribeirinhos 
na bacia doadora já vivem, existe receio de que as águas que serão transpostas possam vir a ser mais 
uma realidade da desigualdade social e de prejuízos ambientais no Brasil. O Ministério da Integração 
Nacional afirma que o projeto de transposição foi bem elaborado e que não irá trazer prejuízos ao rio e 
a população dos lugares atingidos, transpondo apenas quantidade de água insignificante; e justifica a 
necessidade da obra para diminuir o problema da seca. No entanto, durante a realização das obras da 
transposição, os entrevistados das duas comunidades quilombolas, relataram pouca ou nenhuma 
expectativa positiva em relação a solução dos problemas derivados da seca. Eles relataram que não 
são contra a transposição e que realmente necessitam de água, mas notam pela forma como as obras 
estão realizadas, um desprezo e um descuido com os problemas e necessidades que eles enfrentam. 
Como pontos positivos relatam a contratação de mão de obra local e algumas poucas benfeitorias 
realizadas, como o auxílio na construção de algumas casas (ASSIS, 2015). 

A história oral de ribeirinhos, quilombolas e demais habitantes do entorno do rio São Francisco 
foi disponibilizada ao longo de tese de doutorado e dissertação de mestrado e merece ser toda 
observada.  Na elaboração e implementação do projeto de “Integração de Bacias” foi e está sendo falho 
ou pouco relevante o escutar da voz desta população. 
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Introdução 

Transmissor do vírus da dengue e da febre amarela urbana, o Aedes (Stegomyia) aegypti 
passou a transmitir no Brasil, nos anos de 2014 e 2015, a febre Chikungunya e o vírus Zika, 
respectivamente (VASCONCELOS, 2003). 

O tipo de avaliação do vetor mais utilizado atualmente consiste no Índice de Breteau (IB), 
utilizado para estimar a densidade larvária do A. aegypti por meio de uma amostra probabilística de 
imóveis existentes na área urbana dos municípios infestados (BRASIL, 2013). A avaliação larvária, no 
entanto, enfrenta várias críticas, dentre elas, a avaliação apenas qualitativa do método, necessidade 
de pesquisas domiciliares dispendiosas, dependência do esforço do agente e, sobretudo, a baixa 
sensibilidade. Por estas razões, o uso de métodos larvários tem sido questionado frequentemente 
(GOMES, 1998; SIVAGNANAME; GUNASEKARAN, 2012). 

Estudos que aperfeiçoam e/ou aferem a capacidade de armadilhas na detecção de vetores 
auxiliam sobremaneira o processo de controle das doenças causadas por eles. Estudos anteriores 
sobre A. aegypti demonstraram que armadilhas ovitrampas e MosquiTRAP® são mais sensíveis do 
que a pesquisa de larva(RAWLINS et al, 1998; RESENDE et al, 2013). 

Este estudo comparou a eficiência de quatro tipos de armadilhas para captura/coleta de 
A.aegyptiem condições de campo. 
 

Materiais e métodos 

A área de abrangência do estudo está localizada no município de Uberlândia (18°54’S; 
48°15’W), situado na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Minas Gerais. A altitude 
média é de 863 m acima do nível do mar, temperatura média anual de 22 °C e precipitação de 1650mm. 
O município está localizado no bioma Cerrado, caracterizado por um clima subtropical com duas 
estações bem definidas, um inverno seco (entre maio e setembro) e um verão chuvoso (entre outubro 
e abril). A população estimada é de 676.613 habitantes, em uma área de 4000 km2 (135 km2 área 
urbana)(BRASIL, 2017) 

A escolha da área de monitoramento (bairro Presidente Roosevelt) foi baseada na prevalência 
de 3,6% e de 1,3% de infestação do A. aegypti, detectada pela Unidade de Vigilância de Zoonoses 
(UVZ) do município no Levantamento Rápido do Índice de Infestação (LIRAa) na 43ª semana 
epidemiológica de 2016 e na 11ª semana epidemiológica de 2017, respectivamente. O estudo ocorreu 
no período compreendido entre as semanas epidemiológicas 11 e 23 do ano de 2017 (12 de março a 
10 de junho). Essa área é caracterizada por uma alta densidade de residências e comércios, além de 
locais propícios para proliferação de vetores, como ferros-velhos e lojas de materiais de construção. 

mailto:jeanlimongi@gmail.com
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Utilizaram-se na pesquisa quatro armadilhas diferentes, com 10 unidades cada: i) MosquiTRAP
®: recipiente cilíndrico (24 cm de profundidade e 14 cm de diâmetro) de cor preta e fosca. No seu 
interior, foram adicionados 300 mL de água de torneira obtida in loco, o atraente de oviposição sintético 
(AtrAedes®, Ecovec Ltda.) e o cartão adesivo (38×19 cm) preto e inodoro; ii) Ovitrampa com substrato 
de madeira: recipiente de cor preta e fosca, preenchido com infusão (300 mL) de capim colonião (
Panicum maximum) a 10%, com 15 dias de fermentação, como atraente de oviposição, conforme 
recomendado por Sant’Ana et al (SANT’ANA; ROQUE; EIRAS, 2006). Um substrato de madeira (10×3 
cm) foi fixado verticalmente com o auxílio de um clipe para oviposição; iii) Ovitrampa com substrato de 
papel-filtro: idem a armadilha anterior, também com a infusão (300 mL) de capim colonião (Panicum 
maximum) a 10%, com 15 dias de fermentação, porém com substrato de papel-filtro (10×3 cm) da 
marca Whatman nº 5; iv) Mosquitérica: modelo artesanal confeccionado a partir de garrafa PET 2 litros. 
A parte superior da garrafa foi cortada e lixada com uma lixa de madeira nº 180. Em seguida, a parte 
inferior foi acrescida de 300 mL de água e grãos de alpiste macerados. Com a adição do tecido 
microtule na boca da garrafa, a parte superior foi invertida, fixada e isolada com fita isolante na parte 
inferior, conforme recomendado (RIO DE JANEIRO, 2017). 

Quarenta e dois gramas de capim colonião (Panicum maximum) foram colocados em um galão 
contendo cinco litros de água e mantidos a 25 °C durante 15 dias. Após esse período de fermentação, 
a infusão foi diluída a 10% para adição nas armadilhas de oviposição (ovitrampas) (GAMA; EIRAS; 
RESENDE, 2007). 

Foram selecionados, aleatoriamente, 10 quarteirões para a instalação das armadilhas. Em cada 
quarteirão, foram instalados os quatro tipos de armadilhas em residências de cada uma das suas faces 
e equidistantes entre si. A instalação foi realizada pelos pesquisadores com o auxílio de um servidor 
público da UVZ do município de Uberlândia, o que facilitou o acesso às residências. 

Todas as armadilhas foram instaladas nos peridomicílios das residências, em locais 
sombreados e protegidos da chuva. As vistorias eram feitas semanalmente. 

Durante as vistorias das ovitrampas, as paletas/papéis-filtro com ovos foram recolhidos, 
armazenadas em sacos plásticos (8,5×27 cm), identificados e posteriormente levados ao Laboratório 
de Vigilância Epidemiológica da Universidade Federal de Uberlândia, onde foi realizada a contagem 
dos ovos com o auxílio de microscópio estereoscópio (20x) e contador manual de volumes. A infusão 
de capim colonião das ovitrampas era trocada semanalmente no momento das vistorias. 

Nas vistorias das armadilhas MosquiTRAP®, os mosquitos capturados eram retirados do cartão 
adesivo com o auxílio de uma pinça e identificados ainda em campo com o auxílio de uma lupa manual 
(10x). Lavava-se a armadilha, substituindo-se a água, e a cada quatro semanas os atrativos e adesivos 
eram trocados, conforme recomendado pelo fabricante (ECOVEC, 2013). 

As mosquitéricas foram preenchidas com água de torneira e grãos de alpiste até uma marcação 
limite. Semanalmente a altura da coluna de água era verificada e completada. Com o nível da água 
mais alto, os ovos que eram depositados na superfície áspera da tampa ficavam dentro d’água e, após 
1 a 3 dias era possível visualizar larvas de mosquitos na parte inferior da armadilha. Quinzenalmente, 
as larvas eram recolhidas e contadas em laboratório. 

Nas armadilhas onde eram encontrados ovos/larvas na água ou infusão, estes estádios eram 
recolhidos com o auxílio de um conta-gotas, transportados em frascos plásticos e contados em 
laboratório. 

Para análise específica da eficiência das armadilhas ovitrampas, foram calculados: i) Índice de 
Positividade de Ovitrampa (IPO) = (Nº armadilhas positivas / Nº ovitrampas inspecionadas x 100); ii) 
Índice de Densidade de Ovos (IDO) = (Total de ovos nas paletas / Total de armadilhas positivas); e iii) 
Índice Médio de Ovos (IMO) = (Nº de ovos coletados / Nº ovitrampas inspecionadas) (GOMES,1998). 
O teste de Quiquadrado ou Teste Exato de Fisher (frequências esperadas menores que 5) foi utilizado 
nas comparações de proporções. O teste t de Student foi utilizado para as comparações das variáveis 
numéricas. Para quantificar a associação entre o tipo de armadilha e a positividade para A. aegypti, foi 
utilizada a Odds ratio (OR), com 95% de intervalo de confiança. O programa computacional Epi Info, 
versão 7. 1. 5, foi utilizado para a construção do banco de dados, entrada dos dados e para todas as 
análises estatísticas do estudo. 
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Resultados e Discussão 

Durante o período do estudo, a temperatura variou entre 21,48 °C e 25,52 °C, com declínio 
observado no decorrer do período. A precipitação variou entre 0 mm e 0,39 mm, também com declínio 
no decorrer do período. O estudo iniciou-se em um período quente/chuvoso e encerrou-se no início de 
um período frio/seco. Os dados climáticos foram coletados e cedidos pelo Laboratório de Climatologia 
da Universidade Federal de Uberlândia. 

A redução da população de mosquitos adultos durante os meses mais frios pode ter 
influenciado no menor número de armadilhas ovitrampas positivas (IPO), que diminuíram 50% ao longo 
do estudo. Em outro estudo, no entanto, houve aumento do IPO nos meses mais frios, o que foi 
explicado pela maior atração pelas ovitrampas, devido à escassez de outros recipientes artificiais 
adequados perto delas (MICIELI; CAMPOS, 2003). Houve expressivo aumento da IDO no decorrer dos 
meses neste estudo. Isto pode ter ocorrido pelo fato de que as poucas fêmeas existentes no ambiente 
utilizavam o mesmo substrato, no caso, a ovitrampa, para ovipor. Este comportamento menos 
dispersivo pode estar relacionado também à economia de energia no período seco e frio (BRAGA et al, 
2000). 

Foram realizadas 500 vistorias em armadilhas, divididas em: 125 em mosquitéricas; 125 em 
MosquiTRAP®; e 250 em ovitrampas. O estudo foi conduzido em 40 residências, porém, dentre essas, 
em cinco houve perda de seguimento, necessitando de realocação das armadilhas em residências 
vizinhas. 

Durante as 500 vistorias, encontraram-se: 20 mosquitos adultos de A. aegypti (30% fêmeas 
confirmadas) nas armadilhas MosquiTRAP®; 5754 ovos nas ovitrampas (paleta/papel-filtro); e 47 larvas 
nas mosquitéricas. Não foram capturadas outras espécies além do A. aegypti. 

Dentre as 125 vistorias realizadas nas MosquiTRAP®, em 21 (16,8%) encontraram-se outros 
estádios de A. aegypti; em 19 (15,2%) havia ovos; e em 4 (3,2%) havia larvas na água. Todas as fêmeas 
identificadas possuíam ovos (85 no total) em suas proximidades no cartão adesivo da armadilha. Em 5 
armadilhas, havia ovos nos cartões adesivos (90 no total), porém sem mosquitos. 

Todas as fêmeas de A. aegypti identificadas nas armadilhas MosquiTRAP® possuíam ovos 
próximos, com total de 85 ovos. Esses ovos nos cartões não eram esperados, visto que podem cair na 
água é dar início ao ciclo do mosquito. Além disso, o cartão adesivo deveria impedir que as fêmeas 
escapassem da armadilha, no entanto, em cinco armadilhas foram encontrados 90 ovos nos cartões 
adesivos, porém sem mosquitos. 

Em 250 vistorias em ovitrampas, em 7 (2,8%), foram encontradas larvas na infusão e, em 5 
(4%) vistorias nas mosquitéricas, foram encontrados ovos, porém nessas armadilhas não foram 
encontrados mosquitos adultos. 

Dentre as 100 ovitrampas positivas, em 40 (40%), havia, além da paleta/papel-filtro, ovos nas 
paredes das armadilhas e/ou na infusão e, em 10 (10%), havia ovos somente na infusão. 

A presença frequente de ovos na infusão e paredes das ovitrampas reflete o risco associado 
utilização de armadilhas, de modo que as vistorias devem ser constantes e criteriosas com o intuito de 
evitar que se transformem em criadouros. A oviposição diretamente na superfície da água já foi relatada 
em condições de laboratório e campo e está associada a uma eclosão mais rápida dos ovos e 
consequentemente com maiores chances de sobrevivência (MADEIRA; MACAHRELLI; CARVALHO, 
2002; GOMES; SCIAVICO; EIRAS, 2006) A adição de um larvicida nas armadilhas que não interfira na 
escolha das fêmeas para oviposição pode ser utilizado como descrito por Santos e colaboradores 
(2003). 

Tendo como referência a armadilha MosquiTRAP®, os outros dois métodos obtiveram 
resultados distintos. A mosquitérica, com um número reduzido de coletas, não demonstrou diferença 
significativa quando comparado com a MosquiTRAP®, enquanto que as ovitrampas demonstraram de 
4,9 a 6,6 vezes mais chances de positividade durante o período analisado (Tabela I, Organização: 
Autores, 2017). Apenas no mês de junho não houve diferença significativa, quando o número de 
vistorias para ambas as armadilhas foi reduzido. 

Para a utilização no programa de controle do A. aegypti, a ovitrampa provou ser o método mais 
recomendado, por ser operacionalmente viável, com maior praticidade no campo, maior sensibilidade, 
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inclusive em condições climáticas pouco favoráveis, e pelo menor custo quando comparado à 
MosquiTRAP® e sem necessidade de confecção como a mosquitérica (BRAGA et al, 2000; CODEÇO 
et al, 2015; HO et al, 2005). Vários estudos demonstram que a ovitrampa possui maior eficiência em 
relação à sensibilidade bem como na avaliação de densidade da infestação (BRAGA et al, 2000; LAU 
et al, 2017; HO et al, 2005) Em um estudo multicêntrico realizado em cinco municípios de porte médio 
no Brasil, analisando, além da ovitrampa, outros três tipos de armadilhas (BG-Sentinel, Adultrap e 
MosquiTRAP®), constatou-se que as ovitrampas possuem a maior sensibilidade e a maior associação 
com as variações climáticas, além de seguir consistentemente os padrões de detecção de adultos 
capturados nas armadilhas para adultos (CODEÇO et al, 2015). 

No cálculo da OR, as ovitrampas demonstraram chances de positividade de 4,9 a 6,6 vezes 

maiores quando comparadas às MosquiTRAP®. Braga e colaboradores (2000) encontraram chances 
de até 3,4 vezes maiores de positividade nas ovitrampas quando comparadas com a pesquisa de larva, 

o que demonstra a eficiência deste método na vigilância do A. aegypti. 

Neste estudo, a porcentagem de positividade da mosquitérica foi muito inferior quando 

comparada com a da ovitrampa e da MosquiTRAP®, sendo que a utilização desse método para a 

vigilância e controle do vetor é injustificada devido à sua baixa sensibilidade, e, consequentemente, 

não deveria ser utilizada em processos de educação ambiental. 

As ovitrampas com uso de substrato de paleta e papel-filtro foram comparadas entre si em 

relação a um indicador quantitativo (IPO) e a dois índices qualitativos (IDO e IMO). Em nenhum deles 

houve diferença significativa (Tabela II, Organização: Autores, 2017). sugerindo a substituição da 

paleta pelo método com papel-filtro. A substituição é mais indicada pelo fato do custo mais barato do 

papel-filtro, da facilidade de confecção do substrato, do transporte e armazenamento. Outro fator 

importante refere-se à detecção dos ovos, que no papel-filtro melhora sobremaneira. No papel-filtro, 

os ovos são facilmente visualizados a olho nu (de forma qualitativa) e contabilizados de forma mais 

eficiente no estereomicroscópio (quantitativamente), quando comparados com a paleta de madeira. 

Em um estudo realizado em condições de laboratório e campo, o papel-filtro, quando 

comparado com outros tipos de papéis, recebeu maior deposição de ovos, o que pode ser explicado 

por fatores físicos como a presença de porosidade, que pode acarretar maior umidade no substrato 

(GOMES; SCIAVICO; EIRAS, 2006). 

Considerações finais 

Em conclusão, os principais achados deste estudo demonstram que a armadilha ovitrampa 
apresentou os melhores índices para ser utilizada na vigilância do A. aegypti, principalmente na 
estação seca, sendo recomendado de forma imperativa o uso do papel-filtro como substrato de 
oviposição. 
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Tabela I. Comparativo da eficiência das armadilhas ovitrampa, mosquitérica e MosquiTRAP®, 
segundo positividade de armadilha. Uberlândia/MG, 2017 

Mês Tipo de armadilha Positividade de armadilha (%) O 

Março 

MosquiTRAP® 17,4  

Mosquitérica 0,0  

 Ovitrampa 50,0  

Abril 

MosquiTRAP® 15,1  

Mosquitérica 10,0  

 Ovitrampa 42,5  

Maio 

MosquiTRAP® 8,3  

Mosquitérica 2,0  

 Ovitrampa 36,0  

Junho 

MosquiTRAP® 10,0  

Mosquitérica 0,0  

 Ovitrampa 25,0  
 

Organização: (Autores, 2017). 

 

Tabela II. Comparativo da eficiência das armadilhas do tipo ovitrampa, segundo tipo de substrato. 
Uberlândia/MG, 2017 

 Nº de armadilhas 
vistoriadas 

Nº de armadilhas     

 

positivas 
  

IMO ± DP 

Mês 

 
(% do total 
instalado) 

 

p-valor   

(IPO) 
    

          

 Paleta Papel-filtro Paleta Papel-filtro  Paleta Papel-filtro  

Março 22 (88) 25 (100) 11 (50,0) 14 (56,0) 0,87* 26,9 ± 44,5 23,1 ± 37,0  

Abril 38 (95) 35 (87,5) 15 (39,5) 19 (54,2) 0,50* 23,4 ± 50,7 27,8 ± 45,6  

Maio 47 (94) 49 (98) 19 (40,4) 17 (34,7) 0,71 26,3 ± 49,7 20,5 ± 47,8  

Junho 10 (100) 10 (100) 2 (20) 3 (30) 1,0 15,1 ± 32,3 32,0 ± 74,4  

Total 117 (93,6) 119 (95,2) 47 (40,2) 53 (44,5) 0,57 24,6 ± 47,3 24,2 ± 47,3  
 

IPO = Índice de Positividade de Ovitrampa; IDO = Índice de Densidade de Ovos; IMO = Índice Médio de Ovos; 

DP = Desvio Padrão. 

Organização: (Autores, 2017) 
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Vulnerabilidade e Riscos  
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Introdução 

Os processos erosivos têm sido nas últimas décadas um dos grandes problemas ambientais 
nos centros urbanos brasileiros. A combinação de diversos fatores em áreas com características 
climáticas tropicais de temperaturas elevadas e alto índice pluviométrico, além de diferentes tipos de 
solo, áreas declivosas e diferentes ações antrópicas no uso da terra potencializam a aceleração destes 
processos. Justamente no município de Angra dos Reis (RJ), os processos erosivos são um dos 
principais desencadeadores dos movimentos de massa. 

Segundo Well e Pires Neto (2007), a erosão, do latim erodere, é o processo pelo qual há 
remoção de uma massa de solo de um local e sua deposição em outros locais como resultado de forças 
exógenas. A erosão do solo é um processo natural, praticamente impossível de ser estancado, 
comumente difícil de ser controlado, e facilmente acelerado pelo homem. Para Guerra (2014), a erosão 
dos solos ocorre a partir de fatores controladores que irão indicar as variações nas taxas de erosão dos 
solos, tais como: erosividade da chuva, propriedades dos solos, cobertura vegetal e característica das 
encostas. 

É justamente na área de estudo do presente trabalho que esses quatro fatores atuam de forma 
conjunta e influenciam nos processos erosivos das encostas que vem sendo ocupadas por uma 
crescente população. O crescimento desordenado do município, que possuía 160.511 habitantes no 
ano de 2010 e estimativa populacional para 2017, segundo o IBGE, de 194.619, aliado ao processo 
histórico de formação e povoamento do território, principalmente a partir da construção do Terminal 
Petrolífero da Petrobrás (TEBIG), Usina Nuclear e rodovia BR-101 (Rio-Santos) durante o governo 
militar tem colaborado para diversas alterações e transformações no uso da terra.  Esses fatores, mais 
as características climáticas com elevadas temperaturas e altos índices pluviométricos, sobretudo no 
verão, inserem Angra dos Reis nos municípios brasileiros com diversos impactos ambientais negativos, 
como movimentos de massa e inundações, deixando os grupos populacionais vulneráveis. Além da 
ocupação em áreas com vulnerabilidade natural, como localidades de encostas íngremes, solos rasos 
e com histórico de feições erosivas e cicatrizes de movimentos de massa, essas populações são 
pressionadas a ocuparem locais de menor especulação imobiliária e menos valorizadas. 

Segundo Souza (2017), as diferenças sociais são significativas e possuem como limite a BR-
101. A rodovia divide as classes sociais, onde próximo ao litoral estão concentradas as casas de maior 
poder aquisitivo e do outro lado estão as ocupações de menor poder econômico, em áreas de vale e 
sopés das escarpas da Serra do Mar. 

A vulnerabilidade também pode ser entendida por um conjunto de processos resultantes de 
fatores físicos, sociais, econômicos e ambientais, onde aumenta a susceptibilidade de uma comunidade 
ao impacto dos perigos. (TOMINAGA et al, 2009). 

A vulnerabilidade natural de um ecossistema é analisada de acordo com as características do 
meio físico, como solo, rocha, relevo, clima e recursos hídricos, além de fatores bióticos (vegetação) e 
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antrópico (uso e cobertura do solo), que tornam os aspectos do relevo mais ou menos instáveis aos 
processos erosivos (LIMA et al, 2000). 

Como nos estudos sobre vulnerabilidade devem considerar simultaneamente os conceitos de 
risco, segundo Veyret (2015), os riscos ambientais resultam da associação entre os riscos naturais e 
os riscos decorrentes de processos naturais agravados pela atividade humana e pela ocupação do 
território. Esses riscos são pressentidos, percebidos e suportados por um grupo social ou um indivíduo 
sujeito à ação possível de um processo físico. 

O presente estudo se justifica pela área de estudo ser um local de intenso processo de 
urbanização e condicionantes físicas, como relevo declivoso, diversos tipos de solo e elevada 
precipitação que em conjunto com o intenso crescimento populacional das últimas décadas, insere as 
populações, sobretudo mais pobres, a um quadro de vulnerabilidade natural a erosão. O objetivo do 
presente estudo é analisar a vulnerabilidade natural a erosão do município de Angra dos Reis a partir 
do método Analystic Hierarchy Process (AHP) e análise multicritérios.    

Materiais e métodos 

Materiais utilizados 

Para o desenvolvimento do presente estudo, foram utilizados os seguintes programas e 
materiais: 

• ArcGis 10.3 para edição de arquivos vetoriais e matriciais, como para elaboração de 
mapeamentos temáticos e análise multicritério (para aplicação do método AHP) com a 
extensão Plugin AHP ArcGis;  

• Mapeamento geológico de Angra dos Reis na escala 1:250.000, disponibilizada pelo CPRM 
(2012);  

• Mapeamento geomorfológico, pedológico na escala de 1:250.000, disponibilizados pelo INEA 
(2011); 

• Banco de dados de lineamentos, feições erosivas e cicatrizes de movimentos massa em Angra 
dos Reis na escala de 1:250.000, disponibilizados pelo CPRM (2014);  

• Banco de dados sobre isolinhas de precipitação de Angra dos Reis na escala de 1:25.000 da 
base cartográfica do IBGE;  

• Dados SRTM adquiridos no Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA), com 
resolução espacial de 30 metros, contendo declividade e curvatura horizontal e vertical, das 
folhas 22S45ZN e 23S45ZN, para elaboração da declividade e forma do terreno da área de 
estudo; 

• Imagens de satélite Sentinel-2 do ano de 2017 disponibilizadas pelo USGS para elaboração da 
atualização do uso do solo e cobertura vegetal da área de estudo em ambiente SIG. 

Principais etapas metodológicas  

A primeira etapa metodológica foi a elaboração da atualização do mapeamento da terra 
realizada através do método de processamento digital de imagens.  Isso ocorreu pela necessidade da 
obtenção de um produto com informações e dados mais recentes, já que o último metadado sobre o 
tema foi disponibilizado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) no ano de 2011, quando divulgou 
um uso da terra para o Estado do Rio de Janeiro.  

A técnica de classificação de imagens supervisionada foi utilizada para a elaboração do 
mapeamento do uso da terra da área de estudo. As imagens Sentinel-2 do ano de 2017 utilizadas para 
elaborar o mapeamento do uso da terra foram disponibilizadas pelo United States Geological Survey 
(USGS). Com a imagem da área de estudo finalizada com as técnicas de sensoriamento remoto, 
iniciamos o processo de classificação supervisionada no ArcGis. No procedimento de classificação 
supervisionada, é necessário um conhecimento prévio da área de estudo, pois a partir da classificação 
através do SIG, necessitamos interpretar possíveis equívocos na definição de classes de uso da terra 
e sua correta alteração. O mapeamento do uso da terra foi sobreposto ao mapeamento da 
vulnerabilidade natural a erosão para que as localidades de maior ou menor grau de vulnerabilidade 
sejam identificadas.  
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Como segunda etapa metodológica, o método da AHP foi utilizado para auxiliar na análise 
multicriterial. Para tal, foram utilizados os nove planos de informação para elaboração da 
vulnerabilidade natural a erosão: pedologia, feições erosivas (ravinas ou voçorocas), lineamentos 
(fraturas e/ou falhas), pluviosidade, declividade, geologia, geomorfologia, cicatrizes de movimentos de 
massa (deslizamentos) e forma do terreno. Essas condicionantes foram divididas em três fatores de 
acordo com a relação da variável com o fator preponderante para desencadear o processo natural a 
erosão, dentre os quais: 

• Fator Geológico: geologia, lineamentos e cicatrizes de movimentos de massa; 

• Fator Geomorfológico: Forma do terreno, geomorfologia e declividade; 

• Fator Erosivo: pedologia, pluviosidade e feições erosivas. 

Como terceira etapa metodológica, após a seleção e divisão das condicionantes pelos fatores 
definidos, foi realizada a análise multicritérios e o método de AHP em cada um dos fatores. Com um 
mapeamento para cada fator finalizado, foi realizada novamente a análise multicritérios e método AHP 
para a elaboração do mapeamento final da vulnerabilidade natural a erosão, como nos estudos 
desenvolvidos por Ribeiro (2013), Meirelles (2015) e Souza (2017). Para a análise multicritérios foi 
adaptada a metodologia utilizada por Ross (1994) para o estudo de fragilidade ambiental, classificando 
as classes com notas de 1 a 5, do menor para o maior grau no estudo da vulnerabilidade. Para atribuir 
os julgamentos da matriz de pareamento no método AHP, foi utilizada a metodologia de Ribeiro (2013), 
Meirelles (2015) e Souza (2017). 

No ambiente SIG, após os procedimentos descritos anteriormente, é utilizada a ferramenta 
Raster Calculator para elaboração do mapeamento da vulnerabilidade natural a erosão. Nessa etapa é 
necessário que os PI’s estejam com a mesma resolução de entrada e sejam oriundos do mesmo tipo 
de geometria de dados vetoriais (polígonos, linhas ou pontos). Como foram utilizados PI’s de geometria 
ponto e linha, não seria possível unir esses PI’s com outros no formato polígono, mesmo sendo 
transformados para o formato raster. 

Com isso, foi utilizada a ferramenta de densidade Kernel, presente na extensão Spatial Analyst 
Tools do ArcGis que consegue extrair informações de um dado espacial com geometria em linha ou 
ponto e exibir o mesmo dado no formato raster como se fosse oriundo de um dado no formato vetorial 
de polígono. Com base no uso dos materiais e etapas metodológicas citados anteriomente, o estudo 
buscou apresentar o resultado da vulnerabilidade natural à erosão utilizando escalas entre 1:100.000 
e 1:250.000 dos planos de informação selecionados para o desenvolvimento da pesquisa. A diferença 
entre as escalas dos planos de informação não impediu a acurácia dos resultados, pois todos os PI’s 
foram convertidos para o formato raster no processo metodológico e apresentados nos resultados, com 
resolução espacial de entrada em 30 metros.  

Resultados e Discussão 

O mapeamento do uso da terra da área de estudo, elaborada a partir das técnicas de 
geoprocessamento referentes ao ano de 2017, ficou definido com sete classes, dentre as quais: 
pastagem, área urbanizada, área florestal, mangue, afloramento rochoso, solo exposto e área de 
mineração, (figura I). O percentual das classes de uso da terra ficou distribuído no município, conforme 
a tabela I. 
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Tabela I – Percentual das classes de uso da terra 

Classes Percentual 

Pastagem 8,5% 

Área Urbanizada 5% 

Solo Exposto 3,3% 

Afloramento Rochoso 0,2% 

Mangue 1% 

Área Florestal 81% 

Área de Mineração 0,07% 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura I - Mapa do Uso da Terra do município de Angra dos Reis (RJ) 

Fonte: Org. do autor, (2018), adaptado de Sentinel 2 (USGS, 2017). 

 
Quando comparamos os dados sobre uso da terra referentes aos anos de 2011 (Plano de 

Manejo, INEA) e 2017, observamos o crescimento das taxas de áreas urbanizadas de 3,1% para 5%, 
acompanhados do constante aumento de contingente populacional, indicando que a urbanização do 
município de Angra dos Reis avança em direção as encostas. A classe da área florestal recuou de 87% 
para 81% e as pastagens aumentaram de 8,2% para 8,5%. Além do surgimento da atividade de 
exploração mineral, mesmo que ainda em baixo percentual. O município da área de estudo apresenta 
intenso processo de urbanização, chegando próximo aos 200.000 mil habitantes, como aponta o IBGE, 
com estimativa de 194.511 habitantes para o ano de 2017.  

Os resultados da vulnerabilidade natural a erosão pela AHP demonstra que o município de 
Angra dos Reis está distribuído pelas seguintes classes de vulnerabilidade (tabela II). 
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Tabela II – Percentual das classes de vulnerabilidade natural a erosão. 

 

 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Figura II - Mapa da Vulnerabilidade Natural a Erosão do município de Angra dos Reis (RJ) 

Fonte: Org. do autor (2018). 

 

A classe de vulnerabilidade muito baixa e baixa exerce predomínio no município com 52,9%, 
quando analisamos a vulnerabilidade natural à erosão presente nas áreas urbanizadas, observamos o 
predomínio da classe muito baixa com 49,1%, conforme a tabela III e figura II. 

 
Tabela III – Percentual das classes de vulnerabilidade natural a erosão nas áreas 

urbanizadas 

Classes Percentual 
Área Urbanizada 

Muito Baixa 49,1% 
Baixa 21,3% 
Média 15,9% 
Alta 7,9% 

Muito Alta 5,7% 
Fonte: O autor (2018). 

 

Apesar do alto percentual (70,4%) de áreas urbanizadas em locais de muito baixa e baixa 
vulnerabilidade, as classes de média a muito alta somam 29,5%. Estas áreas estão concentradas em 

Classes Percentual (%) 

Muito Baixa 20,9% 
Baixa 32% 
Média 26,6% 
Alta 14,5% 

Muito Alta 5,8% 
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bairros do distrito do Cunhambebe, como nas proximidades da Usina Nuclear e Parque Belém, além 
dos principais bairros do centro da cidade, no distrito de Angra dos Reis. Nessas localidades, estão 
concentradas as principais áreas de favelização do município e também nas áreas urbanas mais 
declivosas, com declividade forte ondulado (20 – 45%). 

Considerações finais 

O significativo crescimento populacional das últimas décadas, o intenso processo de 
favelização e a urbanização desordenada demonstram a necessidade de ações governamentais para 
controlar e fiscalizar esse crescimento. Naturalmente o município apresenta susceptibilidade a 
processos erosivos e movimentos de massa, associado ao seu relevo montanhoso e altas taxas de 
precipitação. Os resultados da vulnerabilidade natural à erosão demonstram que todos esses 
processos poderão ser agravados nos próximos anos, já que as ocupações continuam em direção as 
encostas e ocupando as margens dos rios, destacando-se a constante intervenção antrópica, como 
retirada da cobertura vegetal para construção de ocupações. As etapas desenvolvidas para gerar o 
produto final permitiram elaborar uma diversidade de dados espaciais e cartográficos que podem ser 
utilizados na continuidade desta pesquisa, além de gestores públicos que possam consultar o estudo 
para auxiliar na tomada de decisão, que venha contribuir para a melhora de vida dos grupos 
populacionais e preservação do meio ambiente. 
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Introdução 

Um animal afastado de seu habitat natural torna-se potencialmente um risco, seja no meio 
urbano, rural ou silvestre, principalmente pelo intercâmbio de doenças entre homens, outros animais 
silvestres e animais domésticos, as chamadas zoonoses (WHO, 2017). Estas doenças são alvo de 
muita discussão no meio acadêmico e na mídia devido ao risco pertinente a elas de causarem 
epidemias ou se perpetuarem em um processo endêmico (MORSE et al, 2012).  

A exposição frequente entre profissionais veterinários, biólogos, tratadores, policiais ambientais, 
bombeiros entre outros e os animais silvestres, aumenta o risco de infecções zoonóticas imprevisíveis 

e deixam esses profissionais mais susceptíveis que a população em geral (LEMOS, 2014).  

Em decorrência disso, existe a necessidade de se conhecer sobre os acidentes biológicos entre 
profissionais que manejam animais silvestres, como: incidência, animais envolvidos, complicações 
decorrentes destes acidentes, grau de conhecimento de riscos dos profissionais e medidas de 
prevenção. 

Este estudo analisou entre profissionais que lidam com fauna silvestre no bioma cerrado, as 
principais atividades de riscos, o conhecimento sobre zoonoses, normas de biossegurança, além de 
descrever as principais doenças zoonóticas associadas aos animais por eles relatados. 

Materiais e métodos 

Foi realizado um estudo individuado observacional transversal. Para tanto, foram convidados a 
participarem todos os profissionais servidores públicos (municipais, estaduais e federais) que lidam 
diretamente com animais silvestres no município de Uberlândia-MG, ao todo 255 profissionais. Pelo 
fato deste contingente não ser amplo, o estudo foi realizado em forma de censo. 

Os profissionais foram contatados por meio da chefia imediata e posteriormente, na presença do 
pesquisador principal, responderam às questões de um instrumento de coleta de dados semi-
estruturado, elaborado pelos pesquisadores com base em suas experiências no assunto. 

Os dados foram digitados em um banco de dados construído especificamente para este estudo no 
programa computacional Epi Info 7. 1. 3. Para a comparação das variáveis contínuas foram utilizados 
o teste não paramétrico teste de Kruskal-Wallis ou o teste t de Student, dependendo da normalidade 
dos dados (α= 5%).  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil (Registro 1.301.743/2015). 
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Resultados e Discussão 

Um total de 173 (67,8%) participou da pesquisa, sendo a maior parte do sexo masculino (81,4%), 
profissionais do Corpo de Bombeiros (72,2%) e com tempo médio de trabalho de 11,3 ± 8,1. 

Na maioria das vezes, os profissionais entram em contato com os animais soltos e fora do seu 
habitat natural (65,9%), com alta frequência de animais doentes (47,4%). O transporte e a 
contenção/apreensão são os principais tipos de contato, 54,3% e 64,2%, respectivamente.  Apesar 
disso, os veículos e os equipamentos de proteção individual (EPI) são adequados em apenas 34,2% e 
47,5% dos casos, respectivamente. 

Enfatiza-se o uso de luvas na redução do risco de transmissão de patógenos por proteção de 
barreira (ANDERSON, 2015). Entretanto, vários dos profissionais que relataram terem sido mordidos, 
afirmaram estarem usando luvas de couro e que os dentes dos animais as perfuraram. Considerando 
que 65,9% dos entrevistados afirmaram lidar principalmente com animais soltos e fora do habitat, o 
risco de acidentes é aumentado, devido às mudanças de comportamento do animal e necessidade de 
defesa (MARVULO, 2014). 

 Em relação ao uso de EPI nas diversas atividades de risco de transmissão de zoonoses, foi 
avaliado a sua utilização comparando com o tempo médio de trabalho na função. Apesar de apenas a 
atividade Contenção/apreensão ter apresentando significância estatística (p=0,02), nota-se que para 
todas as atividades pesquisadas, àqueles que não utilizam EPI sempre tinham média de tempo de 
trabalho maior (Tabela I, Org. do Autor, 2018). Supõem-se que o mesmo se repetiria nas demais 
atividades, caso a amostra populacional tivesse sido maior. Em um estudo nos Estados Unidos se 
verificou uma associação inversa entre frequência de exposições de risco e uso de EPI. O tempo a que 
estão submetidos a exposições de risco ou a frequência com que elas ocorrem contribui para uma 
banalização da atividade, diminuição da percepção de risco e redução do uso de EPI (BOSCH, 2010). 

Durante o exercício das funções laborais, 140 acidentes foram descritos. Dentre esses constam 
picada de ectoparasitas (pulgas e carrapatos) (53; 37,8%), arranhadura (19; 13,6%), mordedura/bicada 
(19; 13,6%), o contato direto com secreções/excreções (16; 11,4%), fezes (11; 7,8%), sangue (11; 
7,8%) e acidentes com perfuro-cortantes (11; 7,8%). Acidentes de trabalho relacionados com animais 
silvestres estão associados a uma maior probabilidade de infecção zoonóticas (LEMOS; D’ANDREA, 
2014). Em uma revisão de literatura, foram constatados vários estudos soroepidemiológicos, casos 
clínicos e investigações de surtos de infecções e doenças zoonóticas entre veterinários (BAKER; 
GRAY, 2009).  Obviamente, outros profissionais que também lidam com esses animais silvestres, estão 
sujeitos em menor ou maior grau a essas infecções/doenças. Estes profissionais, de forma 
convergente, servem como sentinelas para agentes patogênicos emergentes e, divergentemente, 
podem espalhar patógenos zoonóticos para a comunidade e para os animais para os quais eles 
prestam cuidados (BAKER; GRAY, 2009). 

Na Tabela II (Org. do Autor, 2018).  Estão apresentados os animais ou grupos de animais 
contactados pelos profissionais que participaram do estudo. Estes animais podem transmitir ou albergar 
diversos patógenos zoonóticos, quais sejam, bacterianos, virais, parasitários, fúngicos e 
ectoparasitários. Dentre os riscos de zoonoses associados, pode-se citar a psitacose em relação às 
aves de forma geral; a raiva e leptospirose em relação aos felinos e canídeos silvestres, gambás e 
capivaras; a doença de chagas, em relação aos gambás; a criptosporidíase em relação às aves, 
gambás, reptéis, felinos e canídeos silvestres e a hantavirose em relação aos roedores silvestres 
(MARVULO, 2014). 
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Tabela I. Relação entre o uso de EPI em atividades de risco de transmissão de doenças zoonóticas e o 
tempo de trabalho na função 

Uso de EPI no manejo de animais 
silvestres 

n Tempo médio de trabalho 
na função (anos) 

Desvio 
padrão 

Valor de p 

 
Transporte (n=139) 

 
Sim 

 
114 

 
11,3 

 
7,2 

 
0,10K  

Não 16 14,6 11,4 
Contenção/apreensão (n=134) Sim 119 10,8 7,4 0,02K  

Não 15 17,4 10,6 
Alimentação (n=78) Sim 43 12,2 8,1 0,91 

Não 35 12,4 9,0 
Higienização do animal (n=56) Sim 14 11,7 10,3 0,80 

Não 33 12,4 7,3 
Higienização do cativeiro (n=67) Sim 32 11,5 9,6 0,34 

Não 35 13,6 8,1 
Higienização do veículo (n=82) Sim 50 11,1 8,0 0,09 

Não 32 14,3 8,7 
Cuidados a saúde do animal 
(n=73) 

Sim 42 11,3 9,1 0,79 
Não 31 11,8 6,7 

Contato com secreções (n=102) Sim 81 11,7 8,0 0,70 
Não 21 12,5 8,8 

Contato com excreções (n=93) Sim 72 11,7 8,7 0,39 
Não 21 13,6 8,7 

Contato com sangue (n=93) Sim 66 10,7 7,1 0,68 
Não 27 11,4 7,8 

Contato com fezes (n=99) Sim 66 11,5 8,2 0,42 
Não 33 13,0 8,5 

KTeste de Kruskal-Wallis. Demais análises teste t de Student. EPI: Equipamento de Proteção Individual. 
Organização do Autor, 2018. 

 

Tabela II. Frequência dos animais ou grupos de animais que os profissionais relataram maior contato 
na rotina de trabalho 

Animais ou grupos de animais (Hospedeiros silvestres) n 

Aves  121 
Serpentes 108 
Tamanduás (Myrmecophaga tridactyla, Tamandua tetradactyla) 92 
Ouriço-caixeiro (Coendou villosus) 73 
Gambás (principalmente, Didelphis marsupialis)  72 

Outros répteis (exceto serpentes) 

44 

Lobo Guará (Chrysocyon brachyurus) 43 
Felinos silvestres 38 
Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) 38 
Canídeos silvestres (exceto Lobo Guará) 31 
Primatas não humanos 21 
Quati (Nasua nasua) 17 
Morcegos 9 
Tatus 8 
Jaritataca (Conepatus semistriatus) 8 
Roedores silvestres (exceto capivara) 6 
Outros [Guaxinim (Procyon cancrivorus), Jupará (Potos flavus), Cervídeos] 9 

Organização do Autor, 2018. 
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Considerações finais 

A carência de projetos de educação permanente e de treinamentos de forma sistemática e 
continuada, acerca do comportamento dos animais e das zoonoses por eles transmitidas afeta 
sobremaneira a biossegurança dos profissionais envolvidos no manejo de fauna silvestre. Agravante é 
que os servidores públicos não estão protegidos por leis federais específicas de segurança e medicina 
do trabalho, assim como os profissionais celetistas. Os resultados aqui apresentados demonstram que 
intervenções nos ambientes de trabalho devem ser implementadas, sobretudo promovendo medidas 
de promoção e prevenção de zoonoses e disseminação de conhecimento sobre estas patologias. 
Normatização específica pode auxiliar sobremaneira na padronização das condutas de biossegurança 
para os profissionais envolvidos no manejo de fauna silvestre. 
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Introdução 

O estado de Goiás, inserido no bioma Cerrado, destaca-se no contexto de berço das águas por 
nele nascerem cursos d’água de grandes bacias hidrográficas, Tocantins, Araguaia, São Francisco e 
Paraná. Por outro lado, a intensificação da atividade agropecuária no território goiano exigiu 
investimentos científicos e tecnológicos para superar obstáculos impostos pelo déficit hídrico nos 
meses de estiagem. 

O clima do Cerrado caracteriza-se por duas estações bem definidas, apresentando verão 
chuvoso e inverno seco. Entre os meses de setembro e outubro se inicia a estação chuvosa que se 
estende até março e abril, entre os meses de abril e maio inicia-se o período seco, marcado pela 
redução drástica das chuvas, que se estende até parte dos meses de setembro a outubro (SILVA, 
ASSAD e EVANGELISTA, 2008).  

Há que se destacar que mesmo na estação chuvosa, o Cerrado é afetado por período de 
estiagem, o chamado “veranico”. Silva, Assad e Evangelista (2008) esclarecem que as plantas nativas 
do bioma são adaptadas a esse evento, entretanto tal característica apresenta-se como fator limitante 
para produção agrícola, principalmente quando ocorre na fase reprodutiva das culturas.  

Nesse contexto, o uso da irrigação por pivôs centrais representa uma das formas de 
intensificação da agropecuária em Goiás, se insere no processo de expansão da fronteira agrícola e 
contribui com a posição do estado entre os principais exportadores de grãos do Brasil. Todavia o 
aumento na demanda hídrica para esse tipo de técnica representa também uma preocupação social 
com a disponibilidade hídrica (PEREIRA JÚNIOR, FERREIRA e MIZIARA et al., 2017). 

A gestão dos recursos hídricos, indispensável para assegurar a necessária disponibilidade de 
água à atual e às futuras gerações, requer, entre outros aspectos, o diagnóstico da situação hídrica a 
fim de equacionar disponibilidade e demanda, o incentivo à racionalização do uso, a compatibilização 
de múltiplos interesses e a regulamentação e fiscalização de usos. 

Assim, considerando a importância da gestão dos recursos hídricos para redução dos riscos à 
disponibilidade, o objetivo dessa pesquisa é problematizar a evolução quantitativa e espacial da 
irrigação por pivôs centrais no estado de Goiás, contextualizando-a no cenário da gestão recursos 
hídricos com ênfase nos instrumentos de outorga e do sistema de informações sobre recursos hídricos. 

Materiais e métodos 

A análise da ocupação do território goiano pela irrigação por pivôs centrais compreende o 
período entre 2000 e 2016, tendo sido considerados os anos 2000, 2006, 2012 e 2016. Os 
mapeamentos dos pivôs foram obtidos junto ao Sistema Estadual de Geoinformação de Goiás (SIEG), 
que disponibiliza gratuitamente os dados vetorizados e georreferenciados em escala de 1:250.000. Os 
pivôs centrais foram cartografados sobre imagens de satélite por ação conjunta de diversas órgãos 
governamentais, com destaque para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA, atual Secretaria de Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento Sustentável – SEMAD - GO) e Secreataria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e 
organizados no software Arcgis. 

O levantamento dos dados associado ao referencial teórico pertinente à temática embasaram 
a discussão sobre a dinâmica espaço-temporal da prática de irrigação por pivô, e suas implicações 
para o sistema de informações sobre recursos hídricos. A análise considerou a delimitação espacial de 
bacias hidrográficas em virtude destas serem consideradas unidades territoriais para implementação 
da Política Nacional dos Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. 

Resultados e Discussão 

A Lei nº 9.433 de 08 de janeiro de 1997, também conhecida como “Lei das águas”, institui a 
Política Nacional dos Recursos Hídricos, define infrações e penalidades e cria o SINGERH (Sistema 
Nacional dos Recursos Hídricos). 

Tem-se como diretrizes a gestão sistemática dos recursos hídricos, levando em consideração 
a qualidade, quantidade disponível e às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 
sociais e culturais do país. Essa legislação tem como determinação que a gestão dos recursos hídricos 
deve ser baseada nos usos múltiplos e descentralizada. Sendo assim, considera os diversos usos que 
a água pode ter e a participação do governo e sociedade nas decisões sobre os recursos. 

No ano de 2000 com a Lei no 9.984, cria-se a Agência Nacional de Águas (ANA), entidade 
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos e responsável pela instituição de normas de referência 
nacionais para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, e estabelece 
regras para a sua atuação, a sua estrutura administrativa e as suas fontes de recursos. Sendo ela a 
reponsável pelo Portal HidroWeb, uma ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações 
sobre Recursos Hídricos (SNIRH) que disponibiliza acesso ao banco de dados que contém todas as 
informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), reunindo dados de níveis 
fluviais, vazões, chuvas, qualidade da água e sedimentos.  

Assim como o sistema de informações sobre recursos hídricos, a outorga é um instrumento da  
Política Nacional dos Recursos Hídricos e destaca-se como uma política reguladora do uso dos 
recursos hídricos, exigindo conhecimento e/ou estimativas das disponibilidades hídricas de 
determinada bacia hidrográfica, para que se possa verificar a possibilidade do atendimento dos diversos 
usuários da água. 

Para emissão de outorgas, o órgão outorgante em Goiás, a SEMAD, obtém dados necessários 
à determinação das disponibilidades hídricas a partir das estações hidrometeorológicas, em sua 
maioria mantidas pela ANA, disponibilizados no Portal HidroWeb (GOIÁS, 2012).  

Nas últimas décadas, a prática de irrigação por pivô central se tornou muito habitual nas 
grandes propriedades. Pois tendo a possibilidade de se evitar perdas na produção por questões 
relacionadas à grandes períodos de estiagem ou a possibilidade de produzir certos produtos fora da 
sua habitual época de safra, maximizando o lucro, fez com que a irrigação da agricultura se tornasse 
uma alternativa muito rentável para os grande agropecuaristas (MARTINS e SANTOS, 2017). 

Há que se considerar que a evolução do uso de pivôs em Goiás relaciona-se à dinâmica de 
expansão da fronteira agrícola e à potencialidade fisiográfica para consolidação dessa prática, que se 
diferencia regionalmente no estado. Em Goiás, a etapa de expansão da fronteira agrícola, ocorrida a 
partir de meados da década de 1970, destaca-se pela ocupação do território na sua porção sul, onde 
predominam os chapadões, e posterior incoporação de áreas ao norte (MIZIARA; FERREIRA, 2008). 
Estes autores descrevem que com o desenvolvimento do moderno padrão tecnológico a topografia 
assume papel mais significativo para localização de áreas de lavouras. A existência de infraestrutura 
viária para logística de escoamento da produção também sobressai como fator atrativo. 

Carvalho, Ferreira e Bayer (2008) destacam a consolidação da agricultira intensiva na região 
sul do estado, na bacia do rio Paranaíba, em virtude da preferência por relevos com baixa dissecação 
e declividade baixa e/ou moderada, oferecendo, além da topografia plana, temperaturas e precipitação 
regulares, e solos desenvolvidos e bem drenados, favoráveis à agricultura. Já no Nordeste de Goiás, 
na bacia do rio Tocantins, a acentuada declividade tem contido o avanço da agricultura intensiva. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.984-2000?OpenDocument
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Na bacia do rio Araguaia, que representa significativamente o Sistemas de Agradação Fluvial 
do estado, predominam áreas com topografia plana com dissecação fraca a média, com exceção da 
borda leste, no limite com a bacia do rio Tocantins, onde ocorrem unidades de Morros e Colinas com 
dissecação muito forte e forte e, forte controle estrutural. (LATRUBESSE e CARVALHO, 2006). Nesse 
sentido, o aplainamento do relevo na porção oeste da bacia favorece a adoção da prática de irrigação 
por pivô central. 

Nesse contexto, a evolução espacial e quantitativa da irrigação por pivôs centrais pode ser 
observada na Figura 1 e na Tabela 1.  

Em 2000, na Bacia Hidrográfica (BH) do Rio Araguaia foram cartografados133 pivôs que 
ocupavam uma área total de 14.042,70 hectares. Verificou-se na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba 
a ocorrência de 1.151 pivôs centrais, apresentando área total irrigada de 5.084,43 hectares. Já a Bacia 
do Rio São Francisco detinha 49 pivôs, ocupando 3.868,16 hectares. Na Bacia Hidrográfica do Rio 
Tocantins observou-se 201 pivôs, irrigando 3.036,58 hectares 

 
Figura 1 – Espacialização do agrohidronegócio do pivô central em Goiás (2000 a 2016) 

 
Fonte: IMB-SEGPLAN/SRH-SEMARH Coordenação de Controle Agropecuário e Geoprocessamento – SEFAZ SIG-Goiás – 

Superintendência de Geologia e Mineração – SIC. 
Organização: Próprios autores. 
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Tabela I – Dados do aumento do número de pivôs centrais por área nas bacias hidrográficas do 
estado de Goiás entre 2000 e 2016 

 
Fonte: Dados obtidos a partir da Figura 1. 

Organização: Próprios autores.  

 

Em 2006, a BH do Araguaia concentrava 168 pivôs com 17.150,26 ha irrigados, revelando um 
aumento de cerca de 22,12% na área irrigada em comparação ao período anterior. Na BH do Paranaíba 
foram cartografados 1.622 pivôs abrangendo uma área de aproximadamente 11.884, 26 ha, o aumento 
da área ocupada pelos pivôs alcançou 133,74%. Já na BH do São Francisco encontravam-se 102 pivôs 
com área de 8.872,92 ha, aumentando em 129,38% sua área irrigada. Na BH do Tocantis observou-se 
375 pivôs centrais com área total de aproximadamente 9.017,20 ha, tendo um expressivo aumento de 
196,95% em relação ao ano 2000. 

O ano de 2012 apresentou características peculiares, visto que neste ano se observou a 
diminuição de pivôs centrais em alguns locais e uma menor área de irrigação em outros. Na BH 
Araguaia o número de pivôs diminuiu em 4 com relação ao período anterior, apresentando 164 pivôs, 
em 2012, com uma área de 17.065,93 ha, e diminuindo cerca de 0,49% da área irrigada. Na BH 
Paranaíba o número de pivôs chegou a 1.994 unidades, abrangendo uma área de aproximadamente 
13.192,58 ha, aumentando 11% se comparado ao registro anterior. Já a BH São Francisco apresentou 
crescimento no número de pivôs, que passaram a somar 115, com área de 9.153,06 ha e aumento de 
3,15% da área irrigada. Na BH Tocantins o número de pivôs aumentou para 406 unidades, porém sua 
área diminuiu para 8.489,46 ha e, consequentemente, observou-se um decréscimo de 5,85% da área 
irrigada. 

Em 2016, o número de pivôs, a área que ocupavam e o aumento em relação ao ano de 2012 
ampliaram-se em grande escala, em todas as bacias hidrográficas. A BH Araguaia apresentou 264 
pivôs, com área de aproximadamente 27.487,45 ha ocupados e com um aumento de 61,06% de sua 
área irrigada. A BH Paranaíba apresentou-se com a maior concentração de pivôs centrais, tendo 2.374 
unidades com área total de 14.225,83 ha, com 7,83% de aumento em relação à 2012. Já na BH São 
Francisco verificou-se 147 pivôs com área de 10.927,30 ha e aumento de 19,38% da área irrigada. A 
BH Tocantins detinha 552 pivôs, somando uma área de aproximadamente 15.793,95 ha e evidenciando 
um aumento de 86,04% da área irrigada. 

No período analisado, constatou-se na BH Araguaia um aumento de mais de 100 pivôs centrais, 
enquanto na BH do Tocantins o aumento foi ainda maior, sendo de mais de 350 unidades. Nesta bacia, 
que abrangem as regiões Norte e Nordeste do estado de Goiás, os baixos preços de terras é um dos 
fatores que fomentam a atual territorialização do agronegócio na região, além do projeto da Ferrovia 
Norte Sul, que ao mesmo tempo em que permitirá a integração das regiões Norte e Nordeste do país, 
também fará a interligação com o sistema ferroviário do Sudeste que dá acesso aos portos da região, 
tendo esse novo cenário que se configura como destinado a atender ao agronegócio, sobretudo o de 
grãos, visando reduzir  os custos das commodities destinadas à exportação (SILVA, 2018). 

Ressalta-se que mesmo com o crescimento da demanda de uso dos recursos hídricos, em 
consequência do crescimento do quantitativo de unidade de pivô, conforme Vespucci, Santos e Bayer 
(2016) dentre as 148 estações fluviométricas da Bacia Tocantins-Araguaia, 92 apresentavam-se como 
insatisfatórias, ou seja, com ausência total de dados ou por suas séries históricas serem consideradas 
insuficientes para o gerenciamento dos recursos hídricos. 

Já na bacia hidrográfica do Paranaíba, onde a consolidação da agricultura intensiva remonta a 
década de 1970, o aumento no número de pivôs centrais alcançou mais de 1.200 unidades e sua área 

Bacia 

Hidrográfica

Ano Nº pivôs Área ha Nº pivôs Área ha Nº pivôs Área ha Nº pivôs Área ha

2000 133 14042,70 1151 5084,33 49 3868,16 201 3036,58

2006 168 17150,26 1622 11884,26 102 8872,92 375 9017,20

2012 164 17065,93 1994 13192,58 115 9153,06 406 8489,46

2016 264 27487,45 2374 14225,83 147 10927,30 552 15793,95

Araguaia Paranaíba São Franciso Tocantins
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de irrigação mais que duplicou no período citado. Apresentado 230 estações fluviométricas nessa 
bacia, cerca de 157 dessas estações foram consideradas como insatisfatórias, pois os dados contidos 
nelas não correspondem com as normas da SECIMA, tornando-as assim insuficientes para o 
gerenciamento (VESPUCCI, SANTOS e BAYER, 2016). 

Nesse sentido, percebe-se, como discutem Pereira Júnior, Ferreira e Miziara (2017), que o 
aumento de pivôs centrais evidencia a importância da prática da irrigação no Cerrado, onde tal 
tecnologia destaca-se entre os meios de vencer a última barreira existente para a produção agrícola 
superintensiva que é a chuva. Entretanto, a insuficiência de dados hidrometerológicos gera um grande 
impasse para a análise do direito de uso da água no estado. 

 Cristalina, localizado a sudeste do Distrito Federal, é o município que possui maior quantitativo 
de unidade de pivô em operação no Brasil, e o avanço do agrohidronegócio do pivô central tem 
provocado graves danos ambientais, principalmente aos ambientes de Vereda, onde encontram-se, 
muitas vezes, edificados os reservatórios para o abastecimento do pivô (MARTINS, 2017). 

Silva e Hora (2015) destacam que existem outros usos na bacia do rio São Marcos, em que o 
município de Cristalina está inserido, como por exemplo as usinas hidrelétricas de Batalha e Serra do 
Facão, que são conflitantes com os usuários de pivôs. Assim as informações das estações 
fluviométricas que seriam de extrema importância, não apresentam uma expressiva quantidade de 
dados confiáveis, demonstrando que para o não comprometimento dos demais usos que existem dentro 
da bacia, a outorga serve como principal meio de gestão para redução dos riscos e conflitos à 
disponibilidade dos recursos hídricos, sem contar a existência de pivôs não outorgados que carecem 
de fiscalização na região. 

Martins (2017) descreve que a outorga contém grandes problemas em que também se inclui a 
falta de contingente pessoal capacitado, com isso os procedimentos legais, que deveriam ser 
ferramentas para subsidiar as decisões em termos do uso dos recursos hídricos e promover o uso 
racional e múltiplo da água, encontram-se como meros procedimentos burocráticos que legitimam o 
uso sem controle dos recursos hídricos em Goiás. 

Considerações finais 

O estado de Goiás apresenta vários fatores naturais favoráveis à disponibilidade hídrica, 
todavia é crescente a pressão antrópica sobre os recursos hídricos. O Sistema Nacional de Informações 
sobre Recursos Hídricos criado no âmbito da Política Nacional dos Recursos Hídricos expressa a 
importância de se conhecer a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos para gestão das 
águas. São os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos que subsidiam o planejamento, a regulação e o controle do uso dos recursos 
hídricos, de modo a assegurar a disponibilidade deste recurso, em qualidade e quantidade necessária. 

A irrigação destaca-se nacionalmente entre os principais usos das águas, o que se torna mais 
evidente em estados, como Goiás, onde se concentram a produção de grãos do país. Nesse contexto, 
a quantidade de estações fluviométricas em pleno funcionamento, com dados fornecendo as séries 
históricas e contínuas ainda está longe de ser suficiente, o que torna o monitoramento das águas 
superficiais um grande desafio. Deixando assim a desejar no que tange sobre a massa de informações 
numa escala adequada referentes ao conhecimento da variação da vazão, quantidade e qualidade das 
águas superficiais do estado de Goiás. 

A constatação da extensa demanda confirma a necessidade de melhorar e aperfeiçoar os 
mecanismos de coleta de dados, mesmo que em âmbito estadual, para que se possa equacionar 
disponibilidade e demanda de forma eficaz. 
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Introdução 

Uma das mais importantes questões referentes à atuação de geólogos é a utilização do 
conhecimento científico na gestão dos riscos associados a movimentos de massa (MdM) que com 
constância afetam cidades brasileiras. Existem dificuldades a serem superadas sendo uma das maiores 
a reunião de dados acerca do conjunto de acidentes que venham a orientar a análise de risco.  

Outra questão é que há poucos profissionais envolvidos neste tipo de trabalho, já que são 
poucas as prefeituras municipais que contam com geólogos em seus quadros. Isso não cria muitas 
oportunidades para inspeção e estudo dos MdM, comuns e recorrentes no meio urbano.  

O trabalho de inventariar escorregamentos e de os registrarem em uma base de dados que 
possa ser consultada (criação de inventários) é determinante para a definição de boas políticas de 
atuação na área. O número de inventários de MdM realizados em território brasileiro vem aumentando 
nos últimos anos. Isso é resultado dos esforços de geólogos envolvidos no Programa de Redução dos 
Desastres Naturais do Ministério das Cidades, mas, o volume de dados disponível é ainda pequeno e 
de acesso difícil. O cruzamento de dados relacionados aos MdM ainda não é usual, principalmente 
quando de sua utilização como prospector de áreas de risco. Este trabalho, resulta do cruzamento de 
informações obtidas a partir dos laudos de órgãos oficiais com a geologia conhecida das áreas 
afetadas, na tentativa de se estabelecer um padrão que possa sinalizar a potencialização de riscos em 
áreas ainda não afetadas ou aquelas resilentes a este tipo de evento.  

Materiais e métodos 

A base utilizada na análise foi o Inventário Local de Escorregamentos Significativos do Rio de 
Janeiro, montado como parte da instrumentação que permite a ele funcionar como indicador das 
condicionantes geológicas dos escorregamentos na Cidade do Rio de Janeiro (AMARAL, 1997). Serve 
ainda como base para avaliações de confiabilidade de mapas de risco produzidos ou a serem 
produzidos. Um inventário de MdM é um acervo histórico com informações técnicas sobre a extensão 
e conseqüências sócio-econômicas de acidentes nas encostas. Ao revelar a sua distribuição, um 
inventário permite analisar os fatores deflagradores que contribuem para a sua ocorrência além de 
permitir a realização de análises estatísticas que indicam o acerto das soluções implantadas para sua 
redução. Mostram ainda qual a escala de mapeamento de risco é correta para representar o perigo 
para pessoas e casas de uma comunidade ou bairro. O Inventário Local de Escorregamentos 
Significativos do Rio de Janeiro seguiu em sua montagem, as diretrizes preconizadas pelo Grupo de 
Trabalho do Inventario Mundial de Escorregamentos; ele está baseado em duas estruturas 
fundamentais: o Banco de Dados Digital e o Boletim de registro do Escorregamento (MdM). O Banco 
de Dados serve para o arquivamento e processamento dos dados dos boletins, que informam a 
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localização, a data da ocorrência, o tipo de escorregamento, o tipo de material deslizado, o volume do 
escorregamento e os prejuízos causados, além de informações sobre as medidas de correção 
propostas para reduzir o risco de novos acidentes. O Inventário de Escorregamentos aqui reportado é, 
portanto, uma forma de controle do número e qualidade das ocorrências deste tipo acontecidas na 
Cidade do Rio de Janeiro. O controle deste banco de dados cabe a Fundação GeoRio, órgão da 
secretaria Municipal de Obras do Município do Rio de Janeiro e vem servindo para a realização de uma 
avaliação preliminar quantitativa das áreas mais propensas a riscos nos limites da Cidade. Infelizmente, 
a atualização permanente deste banco de dados não vem sendo realizada com constância. A estrutura 
básica do Inventário consiste em a ele incorporar os dados levantados no campo e relatados nos 
Laudos de Vistoria feitos pelos técnicos ligados a órgãos públicos da estrutura da Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro, mais especificamente à Fundação GeoRio. 

A metodologia empregada na construção do Inventário foi definida com base nos seguintes 
aspectos: 1) a sistemática proposta é adequada a um projeto de inventário com grande número de 
ocorrências; 2) a estrutura proposta é possível de ser integrada à proposta de Inventário Mundial 
patrocinada pela ONU. O laudo prevê a determinação de uma série de importantes informações. 
Entretanto, há limitações, principalmente pela não homogeneização da informação quanto á descrição 
física dos acidentes. Outra limitação é o fato de estar prevista a colocação da data de ocorrência do 
evento e sim a data de atendimento à solicitação. Isso implica em problemas quanto ao tratamento 
estatístico relacionado, por exemplo, a quantidade de chuva na data da ocorrência. A partir dos laudos 
oficiais de vistoria, observa-se que são reportadas ocorrências dos mais variados tipos de acidentes. 
Para este trabalho foram selecionados os acidentes que são considerados significativos com base nos 
seguintes critérios: ocorrência de vítimas fatais; volume igual ou superior a 20m³ de material 
movimentado; e escorregamentos que venham a obstruir vias públicas. Os tipos de acidentes relatados 
foram subdivididos em: 1) Queda: separação de uma massa ao longo de uma superfície sob efeito da 
gravidade; 2) Deslizamento: movimento de massa ao longo de uma superfície de ruptura bem definida; 
e 3) Corrida: ampla gama de movimentos semelhantes a um fluxo viscoso, com velocidade e teor de 
umidade variável. Quanto ao tipo de material deslizado, eles foram subdivididos em: a) rocha: material 
geológico não desagregável quando imerso em água; b) solo residual: material derivado da alteração 
da rocha e detentor de alguma das características primárias; c) tálus/colúvio: depósito de vertente 
transportado e sem  estrutura; d) lixo: material derivado da atividade antrópica, misto de matéria 
orgânica e produtos artificiais; e e) massa de detritos: combinação de materiais de diferentes 
granulometrias e gênese variada. Na Cidade do Rio de Janeiro, os principais tipos de MdM podem ser 
subdivididos em:  

> Queda de Lascas ou Blocos (de Rocha ou Solo Residual): envolvem a separação de massa rochosa 
sã a pouco alterada ou placa de solo residual, ao longo de uma superfície, por efeito da gravidade;  

> Deslizamentos de Solo Residual, Depósitos de Tálus/Colúvio, Lixo: envolvem o movimento de massa 
terrosa ou detrítica ao longo de uma superfície de ruptura ou interior de zonas sujeitas a acentuada 
tensão de cisalhamento. Predominam movimentos rasos e com superfície de ruptura paralela à 
superfície da rocha, mas também aqueles mais profundos, com superfície de ruptura circular; 

> Corridas de Solo residual, Tálus/Colúvio e Lixo: são movimentos similares a um fluxo viscoso, 
contínuos espacialmente e que ocorrem ao longo de drenagens naturais ou como consequência de 
escavações hidráulicas (erosão intensa) na crista de taludes escavados; 

> Deslizamentos de Solo Residual, Talús ou Colúvio seguidos de Corridas de Massa de Detritos: são 
aqueles onde a parte superior desliza translacional ou rotacionalmente e a parte inferior flui como um 
líquido viscoso, englobando materiais diferentes (rocha, terra e detritos); esta categoria incorpora 
aqueles definidos como Soil Slips/Debris Flows, conhecidos popularmente nos EUA como debris flows; 

> Corridas de Solo Residual ou Tálus/Colúvio seguidas de Deslizamentos ou Quedas de Rocha: são 
os associados a escavação hidráulica em perfis de intemperismo expostos à erosão acelerada ou 
depósitos de encostas, os quais levam a desestabilização de massas rochosas; engloba os movimentos 
em que a erosão da matriz fina é seguida de queda de blocos rochosos. Note-se que o primeiro 
movimento, que leva ao desequilíbrio dos blocos rochosos, pode ser também um movimento complexo. 

 Na pesquisa, optou-se pela utilização do ano de 2010 para a execução do experimento, tendo 
em vista ser o ano que apresenta o volume mais completo de dados possíveis de serem acessados, 
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bem como representam o mais recente ano em que a cidade do Rio de Janeiro passou por eventos 
catastróficos associados ao binômio clima/movimentos de massa. 

Resultados e Discussão 

O município do Rio de Janeiro é dividido em cinco Áreas de Planejamento (AP), sete 
Subprefeituras e trinta e três Regiões Administrativas (R.A). A base da GEORIO aponta para a 
existência de 1808 laudos de vistorias técnicas realizadas no ano de 2010. Utilizando-se os critérios 
definidos acima, deste total, 304 (17%) foram selecionados como significativos e destes há registro de 
três escorregamentos que implicaram na morte de oito pessoas. Os eventos aconteceram em áreas de 
concentração bem definidas. Utilizando-se da linha de corte médio de 15 acidentes, há uma 
concentração significativa dos mesmos em 9 das 35 regiões administrativas da cidade. A distribuição 
aponta para uma forte concentração das ocorrências nos limites do Maciço da Tijuca, tendo como 
exceção Ilha do Governador. Com relação ao Maciço da Tijuca, na área correspondente à Serra da 
Carioca, há uma forte concentração de ocorrências com um total de 210 considerados significativos, 
cerca de 68% do total deste tipo de escorregamento no ano para a cidade (Figura 1). Portanto, deve 
ser admitido que as áreas localizadas nos limites do Maciço da Tijuca são as que apontam para os 
maiores riscos de escorregamentos na Cidade. 

 

Figura 1 – Distribuição das ocorrências por Regiões Administrativas (FORNY, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chama a atenção, o grande número de registros na área da RA XX (Ilha do Governador) com 
um total de 31 ocorrências significativas (13% dos MdM significativos ocorridos na cidade). A 
distribuição mensal dos escorregamentos significativos indica uma forte concentração das ocorrências 
no mês de abril, e, em menor escala, em janeiro concentrando 72% das ocorrências significativas, com 
maio e março concentrando 14% das ocorrências. Logo, 86% dos MdM significativos aconteceram nos 
primeiros cinco meses do ano. 

Quanto à distribuição dos escorregamentos significativos em função de seus tipos (Figura 2a), 
observa-se que 49% do total correspondem àqueles enquadrados como Escorregamento de Solos. Os 
relatados como Ruptura de Talude de Corte correspondem a 17% do total. Logo, estas duas categorias 
juntas responderam por 66% do total dos escorregamentos significativos relatados. Este dado indica 
que a maior parte dos problemas geotécnicos da Cidade do Rio de Janeiro associam-se a ocupação 
não controlada e não ordenada das encostas. Portanto, 2/3 do total dos escorregamentos em 2010 são 
relacionados a movimentos e massa superficiais em associação a cortes de taludes realizados, em sua 
maior parte, para obras de construção civil. Entretanto, 16% dos escorregamentos associam-se à 
Ruptura de Obras de Contenção. Este é um dado alarmante pois aponta para obras mal realizadas do 
ponto de vista de suas soluções de engenharia ou para baixa qualidade de suas execuções. Nos dois 
casos, o contribuinte é duplamente penalizado: não adquire segurança em função da obra de contenção 
realizada e paga mais de uma vez pela realização de uma obra de baixa qualidade técnica. Examinou-
se a ocorrência de acidentes reincidentes, assim considerados quando detectado, através do Laudo de 
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Vistoria, a pré-existência de obras no local onde ocorreu o acidente e eles corresponderam a 16% do 
total dos escorregamentos significativos (Figura 2b).  

 
Figura 2a - Distribuição de MdM em função de seus tipos; Figura 2b - distribuição por áreas da cidade 

(FORNY, 2012) 

                         Figura 2a             Figura 2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já a queda de blocos ou lascas correspondeu a 8% do total dos acidentes. Avaliando a 
distribuição dos acidentes nota-se uma forte concentração na Zona Norte da Cidade e, de forma menos 
marcante, na Zona Oeste. Certamente isto se relaciona a uma condicionante geológica por conta da 
presença, em maior volume, de material granítico no topo das elevações limites do Maciço da Tijuca, 
feição característica desta área da cidade e associada à presença do denominado Granito Favela. É 
certo e caracterizado há muito tempo, a existência de uma correlação dos acidentes com o regime de 
chuvas. Além disso é claro que as áreas nos limites do Maciço da Tijuca são aquelas com maior 
concentração de MdM. A este fato junta-se a forte e desordenada ocupação urbana dessa região o que 
maximiza a possibilidade de ocorrências.  

Mas, qual é o papel dos fatores geológicos neste sistema? Há a interferência das 
condicionantes geológicas na detonação dos movimentos ou ainda como fator de propagação e 
ampliação destes escorregamentos? Vários são os trabalhos que vem apontando nesta direção: Porto 
Jr & Duarte (1999), Porto Jr et al (2005) e Porto Jr et al (1999). 

A geologia do Maciço da Tijuca é caracterizada pela presença de variados tipos litológicos, com 
predomínio daqueles gnaissificados. O conjunto é formado por rochas de origem ortoderivada de 
composições variando de quartzo-diorítica a graníticas e por rochas metamórficas de origem 
sedimentar com predominância de biotita gnaisse, além de kinzigitos (biotita- granada gnaisse); biotita-
granada-cordierita gnaisse e leptinito (plagioclásio –quartzo gnaisse). Utilizando-se a divisão da cidade 
em zonas, temos que a Zona Sul registrou 58 MdMs, a Zona Norte: 96, Zona da Leopoldina: 11, a Zona 
Oeste: 65, o Centro: 37 e a Ilha do Governador: 37 MdMs. A Zona da Leopoldina, que sofre forte 
influência das rochas da Serra da Misericórdia (Granitos e Ortoderivadas gnaissificadas) não teve 
acidentes de relevância no período. Logo, neste caso a tipologia das rochas e/ou sua estruturação não 
influíram como detonadoras ou propagadoras dos acidentes.  

No caso da Ilha do Governador (12% dos MdMs significativos) é caracterizada pela ocorrência 
de rochas ortoderivadas (quartzo dioritos a granitos). São biotita-plagioclásio gnaisses, fortemente 
estruturados e bandados em uma região pobre em afloramentos rochosos preservados e com grandes 
áreas ocupadas por solo residual como apontam os dados. Logo, é de se esperar que a maior parte 
dos acidentes aqui se relacionem a escorregamentos superficiais de solos. Nesta área da cidade, dos 
MdM relatados, 18 ocorreram entre os dias 2 e 5 de janeiro e 6 e 7 de abril, períodos coincidentes com 
os maiores índices de chuvas registradas na cidade.  

A Zona Central da Cidade está sob forte influência das rochas do Maciço da Tijuca. Bairros 
como Catumbi, Rio Comprido e Santa Teresa, estão localizados nas bordas do Maciço, representando 
boa parte de seu flanco norte. Esta área concentrou 12% dos MdM significativos. As rochas que 
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predominam nesta área são os tipos gnáissicos paraderivados com predomínio de biotita ganisse 
kinsigítico, que é uma rocha fortemente estruturada, bandada, foliada, com intercalações de leitos 
quartzíticos. A combinação, ou mesmo uma destas condições, acaba por favorecer a detonação ou a 
propagação de escorregamentos. Essa litologia favorece a ocorrência de solos residuais estruturados 
e, eventualmente, de grande espessura.  

Na Zona Sul da Cidade (19% dos MdMs significativos) tem sua geologia caracterizada pela 
presença de um Leptinito (microclina-quartzo-plagioclásio gnaisse) bandado/foliado que transiciona 
para tipos mais grossos com textura facoidal. A região dos bairros do Flamengo, Laranjeiras, Botafogo, 
J. Botânico (encosta do Corcovado) é dominada por este conjunto rochoso. Já a área associada a 
Lagoa, Copacabana, Leblon/Ipanema tem-se a presença de microclima (plagioclásio) ganisse, 
bandado, rosado, com estruturas e texturas variadas, predominando os tipos facoidais de composição 
granítica.  

A Zona Oeste da Cidade, que concentrou 21% dos MdMs significativos (65 acidentes) 
apresenta um conjunto variado de rochas onde há intercalação de microclina-plagioclásio gnaisse e 
gnaisse kinsigítico. São rochas estruturadas e deformadas com variadas texturas. Outro fator de 
diferença é a presença de um volume maior de rochas graníticas, não deformadas, e de diques 
basálticos/traquíticos posicionados ao longo de planos de fraturas regionais. A Zona Norte da Cidade 
concentrou 32% dos MdMs significativos (96 acidentes) e apresenta características similares àquelas 
descritas para a Zona Oeste da Cidade já que seus bairros estão sob influência direta dos limites do 
flanco norte do Maciço da Tijuca.  

Com base nas características apresentadas e das correlações possíveis, pode ser dito que 
houve uma predominância de ocorrências de 
escorregamentos significativos associadas aos litotipos 
gnáissicos do tipo microclina-plagioclásio gnaisse (Gnaisse 
Archer). Juntas, as áreas de predomínio deste conjunto de 
rochas representam 53% das ocorrências. As áreas com 
predomínio dos tipos gnáissicos facoidais, correspondem a de 
31% das ocorrências significativas, e aquelas com predomínio 
de tipos graníticos, 16% das ocorrências significativas (Figura 
3). 

Considerações finais 

A breve análise realizada confirma que persiste o 
caráter predominantemente induzido dos escorregamentos 
urbanos no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, conforme 
Amaral (1996), Amaral et al, Porto Jr. t al..   

O que parece estar mudando é que os movimentos de 
massa com volumes menores que 10m3, com danos historicamente confinados ao local de detonação, 
e as corridas ao longo de drenagens estão tendo suas consequências ampliadas, em função do 
aumento da vulnerabilidade das áreas afetadas, seja pelo crescimento vertical das casas, seja pelo 
aumento do número de pessoas morando em cada casa ou mesmo em função do acréscimo do número 
de casas construídas ao longo das drenagens naturais. Outro aspecto relevante é o aparente aumento 
da participação dos acidentes associados a quedas de muros. Tal tendência parece confirmar a 
previsão dos responsáveis pelo Inventário Local de Escorregamentos, de que, mais do que os cortes 
(com geometria e material geológico problemático) e aterros (não compactados) inadequados, um dos 
maiores perigos nas encostas cariocas, hoje, está relacionado à impermeabilização dos terrenos e à 
ruptura das tubulações de água e esgoto, que ampliam a concentração d’água sobre pontos do terreno 
originalmente tidos como de menor perigo ou mesmo absolutamente estáveis, como o são os muros 
de contenção incluindo aí os de construção particular. Exemplo deste fato foi o acidente ocorrido entre 
as galerias do Túnel Rebouças no ano de 2008. 

Uma questão que precisa ser acompanhada de forma mais precisa é o regime de chuvas 
associado à Cidade do Rio de Janeiro. A concentração de acidentes em meses distintos daqueles 
apontados pelo ciclo histórico (janeiro/fevereiro) mostra que é preciso avaliar se isso irá se mostrar 
como uma questão ocasional, associada a alguma interferência climática global (atuação de eventos 
tipo El Niño ou La niña, por exemplo) ou se remete a uma mudança de caráter mais permanente. 

 
Figura 3 - Distribuição do MdMs por 
tipo de rocha. (FORNY, 2012) 
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É certo que ao revelar as características dos escorregamentos urbanos, o Inventário de 
Escorregamentos aponta para a relevância dos fatores antrópicos como indutores ativos do processo 
de deflagração dos escorregamentos. Pode ser dito sem risco de erro, que hoje os escorregamentos 
ligados a ação antrópica superam largamente aqueles relacionados a causas naturais no processo de 
deflagração dos escorregamentos na Cidade do Rio de Janeiro. Em função disto, qualquer política de 
mapeamento de risco na cidade exigirá uma escala muito detalhada de abordagem, já que muitas vezes 
um escorregamento de pequeno volume ou mesmo a queda de um muro comum, podem levar a 
conseqüências significativas (AMARAL, 2008) e por este motivo, torna-se fundamental dar seqüência 
ao trabalho inventário dos acidentes mantendo-o atualizado de forma permanente. 

Por fim, a análise estatística permite um maior detalhamento de uma série de condições e 
condicionantes, bem como permite que a definição das áreas mais propensas a escorregamentos fique 
claramente delineada. A geologia, como um fator objetivo na construção do espaço urbano da Cidade 
do Rio de Janeiro, tem de ser levada em conta nas avaliações realizadas, seja como elemento 
descritivo nos laudos de vistoria, seja como elemento determinante na definição do tipo de obra de 
engenharia a ser realizada. A primeira tentativa, aqui realizada, de correlação da distribuição dos 
escorregamentos com relação às características geológicas da cidade, já aponta para correlações 
positivas que precisam, entretanto, ser mais detalhadas. Com o conhecimento atual da geologia da 
cidade seria possível a construção de um prospecto de risco em que três fatores geológicos básicos 
deveriam ser considerados: 1) o tipo litológico; 2) a estruturação das rochas; e 3) o grau de alteração 
do material. A junção a estes fatores de dados relativos ao regime de chuvas e inclinação das encostas, 
permitiria uma definição bastante objetiva das áreas de maior potencial de risco. 
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Introdução 

Ao longo dos séculos e das inúmeras revoluções existentes na sociedade, o meio urbano se 
expandiu de forma rápida e desordenada. As irregularidades nas ocupações e ausência de 
planejamento proporcionou às bacias hidrográficas graves prejuízos, com consequências diretas ao 
ambiente e população que passou estar sujeita à numerosos riscos. Gorski (2008) afirma que a 
alteração hidrológica advinda do encurtamento do ciclo hidrológico, redução nas taxas de infiltração e 
evaporação, carreamento de sedimentos e aumento da concentração de deflúvios aumentam a 
incidência de inundações nos centros urbanos. 

As enchentes definidas como volumosa quantidade de água não suportada pelo leito 
sucedendo em transbordamento, possuem relevância nesse assunto, considerando a proximidade de 
moradias de território fluvial e a frequência da remoção da mata ciliar que retêm detritos responsáveis 
pelo aumento do nível da água. Em seu estudo, Tucci (2008) define esse fenômeno como enchente de 
áreas ribeirinhas, que tem como fator a falta de comedimento em relação a ambientes de ocupação por 
parte do Plano Diretor Urbano, as invasões de ares de risco, além da compressão da secção do rio, 
lixo, assoreamento do leito e a má execução das obras de drenagem o que futuramente será resonavel 
por um desaste urbano. 

Segundo Cunha (2008), as obras de engenharia influenciam na qualidade de vida das pessoas 
que vivem nas proximidades, refletindo também na estabilidade das bacias. Contudo, a principal 
adversidade enfrentada é a superfície pavimentada, essa, atuante em uma quantidade expeça de 
território afetando no escoamento superficial, se opondo a ambientes que não sofrem tantos impactos 
das obras de construção civil, deste modo, os rios urbanos se diferem dos rios que fazem parte de um 
ambiente não urbanizado. 

Sendo assim, o principal objetivo do presente trabalho é realizar uma análise e comparação 
morfométrica de riscos para enchentes das sub-bacias do Córrego do Monjolo e do Córrego Limoeiro 
situadas no município de Patos de Minas/MG. 

Materiais e métodos 

Localizadas no município de Patos de Minas/MG, as sub-bacias hidrográficas do Córrego do 
Monjolo e do Córrego Limoeiro pertencem a Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto 
Paranaíba (PN1). São caracterizadas como bacias urbanas, principalmente a do Monjolo, por ter parte 
da mancha urbana municipal inseridas em seus limites. 

Para que os objetivos propostos fossem atingidos, foi utilizado o software ArcGIS 10.5 com o 
seu conjunto de ferramentas Hidrology para as respectivas análises. Foi utilizado o modelo digital de 
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elevação (MDE) advindo do satélite Advanced Land Observing Satellite "Daichi" (ALOS) com resolução 
espacial de 30 metros e acurácia de 5 metros como fonte de dados para os respectivos 
processamentos. 

Os parâmetros utilizados se basearam exclusivamente nas características da rede de 
drenagem das bacias. Foram avaliados parâmetros como área (km²), perímetro (km), comprimento do 
curso principal (km), coeficiente de compacidade, fator de forma e índice de circularidade. 

O Coeficiente de compacidade (Kc) é definido pela relação entre o perímetro da bacia e a 
circunferência de um círculo de mesma área. É um número adimensional que representa a 
irregularidade da bacia, sendo que quanto mais próximo da unidade 1, mais a bacia se assemelhará a 
um círculo propício a enchentes (VILLELLA & MATTOS, 1975). É calculado pela Equação 1, onde “Kc” 
representa o coeficiente de compacidade; “P” o perímetro em km e “A” a área em km². 

Kc = 0,28 × 

P 

(Equação 1) 
√
A   

Já o Fator de forma (Kf), que também é um número adimensional, representa a razão entre a 
largura média e o comprimento principal da bacia, visto que quanto menor o seu valor for, menor a 
probabilidade para enchentes (VILLELLA & MATTOS, 1975). É calculado pela Equação 2, onde “Kf” 
representa o fator de forma; “A” a área em km² e “L” o comprimento axial do principal curso em km. 

Kf = 

A 

(Equação 2) L² 

Por fim, o Índice de Circularidade (Ic) representa a relação entre a área da bacia e a área de 
um círculo de perímetro igual ao da bacia. Também é caracterizado por um número adimensional que 
quanto mais próximo for da unidade 1, mais ele se aproxima a forma circular sendo propício a 
enchentes. É calculado pela Equação 3, onde “Ic” representa índice de circularidade; “A” a área em km² 
e “P” o perímetro em km. 

Ic = 

12,57 × A 

(Equação 3) 
P² 

  

   

Resultados e Discussão 

 
A Tabela 1 apresenta todos os resultados morfométricos obtidos com as respectivas análises. 

É possível observar que a sub-bacia do Monjolo tem uma maior pretensão a enchentes, 
podendo ser explicado pelo fato de que os índices morfométricos indicaram tal probabilidade. O 
coeficiente de compacidade dessa bacia é representado por resultados menores, o que representa 
uma maior probabilidade para enchentes. Já o coeficiente de forma e índice de circularidade 
apresentaram valores maiores, o que representa também uma maior probabilidade para enchentes. 
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Tabela I – Resultados morfométricos obtidos para as sub-bacias estudadas 
 
 

 
Parâmetros 

Córrego do Córrego do 
 

Monjolo Limoeiro   
    

 Área (Km²) 14,05 20,36 

 Perímetro (Km) 16,86 23,31 

 Principal curso (Km) 5,35 7,77 

 Kc 1,26 1,45 

 Kf 0,49 0,34 

 Ic 0,62 0,47 
   

 Fonte: Autor (2018).  

 

 

A figura 1 apresenta a área de cada sub-bacia analisada. É possível observar as delimitações 
de cada sub- bacia analisada e também uma obra de drenagem que vem sendo construída na Avenida 
Marabá, na divisa dos bairros Bela Vista, Nova Floresta, Alto da Colina, Morada do Sol, Alto Limoeiro 
e Alto da Serra, na cidade de Patos de Minas. Que tem como objetivo reduzir o acúmulo da água 
advinda das chuvas na via. Sendo assim, para a não ocorrência de enchentes no perímetro urbano, 
devido as análises feitas na sub-bacia do Córrego do Monjolo, as descargas máximas desse projeto 
serão lançadas na sub-bacia do Córrego do Limoeiro, descartando assim, possíveis riscos provenientes 
a enchentes à sociedade da cidade de Patos de Minas. 

 
Figura 1 – Área e delimitação das sub-bacias analisadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:Autor (2018). 
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Considerações finais 

A análise das características morfométricas das sub-bacias do Córrego do Monjolo e do 
Córrego do Limoeiro permitiu verificar que a sub-bacia do Monjolo tem maior propensão a enchentes. 
Sendo assim, o crescimento urbano desordenado afeta na impermeabilização das sub-bacias, 
acrescentando assim as ocorrências de enchentes e inundações em perímetro urbano. 
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Introdução 

O desenvolvimento da sociedade, nas últimas décadas, não foi acompanhado pela 
manutenção da qualidade ambiental, resultando em graves desequilíbrios ambientais, como por 
exemplo, alteração dos processos erosivos e do regime hídrico. A gestão dos recursos hídricos torna-
se cada vez mais necessária para a manutenção das várias formas de vida que dependem da água 
para a sobrevivência. Diante dessa necessidade e da má utilização dos recursos hídricos, seja por falta 
de informação, seja para favorecer interesses econômicos, o planejamento, a gestão e a 
conscientização da população são de extrema importância. Dessa forma, a gestão de bacias 
hidrográficas passa a ser essencial no combate a degradação ambiental e nas propostas de 
desenvolvimento sustentável.  

Ao se estudar uma determinada bacia hidrográfica deve-se considerar a vulnerabilidade da 
mesma, pois como comumente o espaço geográfico é produzido, na maioria das vezes, sem levar em 
conta a vulnerabilidade dos sistemas naturais e, consequentemente, dos grupos sociais, ampliam-se 
as condições de risco a que estão sujeitos (meio natural e grupos sociais) (ADGER, 2006). Por essas 
razões o gerenciamento e manutenção dos recursos hídricos tornam-se mais eficientes quando se 
chega a um entendimento mais aprofundado da vulnerabilidade ambiental da área a ser pesquisada. 

Tais avaliações são propostas, pensadas e executadas em novos processos de parcelamento 
do solo, na abertura de novos loteamentos ou frentes de ocupação urbana. No entanto, a atualidade 
convive com processos de ocupação, edificações e áreas urbanas históricas que não observaram 
vulnerabilidades ou o processo adequado de ocupação das bacias hidrográficas. 

De acordo com o Plano Diretor do município, Corumbá de Goiás, juntamente com Pirenópolis, 
e Cidade de Goiás integra o trio das cidades históricas goianas do ciclo do ouro, tombado inclusive em 
2004 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em função de edificações das 
cidades, considerando seu valor artístico e cultural dignos de preservação. 

O córrego Bagagem é responsável pelo abastecimento hídrico da cidade. Por essa razão a 
preocupação e o interesse em estudar a qualidade ambiental de sua bacia hidrográfica, que é uma 
importante unidade de estudo utilizada pelo planejamento e gestão ambiental.  

Considerando a importância do córrego Bagagem para o município de Corumbá e a pouca 
importância dada até então para essa temática, surgiu a iniciativa de se realizar um projeto que 
avaliassea vulnerabilidade ambiental de sua bacia hidrográfica.  O estudo a partir da bacia hidrográfica 
permite a identificação de focos de degradação dos recursos naturais que afetam a qualidade do 
ambiente e, consequentemente, a saúde da população corumbaense. Com isso, o objetivo deste 
trabalho é mensurar a vulnerabilidade ambiental da bacia do córrego Bagagem. 
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Materiais e métodos 

Área de estudo 

A bacia hidrográfica do córrego Bagagem possui área total de 40 km² e, se localiza na porção 
Oeste do município de Corumbá, próxima a divisa com Pirenópolis. Está situada ao Sul do Morro dos 
Pirineus, que se apresenta como um importante divisor de águas neste contexto, além de apresentar a 
maior parte de sua extensão na zona rural. 

 
Figura 1 – Localização da bacia do córrego Bagagem 

 

 
Procedimentos metodológicos  

Os procedimentos metodológicos envolveram as seguintes etapas: (1) revisão bibliográfica 
acerca da temática envolvida; (2) trabalhos de campo para reconhecimento da bacia em estudo e 
identificação de impactos e passivos ambientais; (3) construção de banco de dados com as variáveis 
relativas a: geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação/uso (Figura 2). Os dados temáticos foram 
obtidos no Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG). O mapa de uso foi obtido atraves de 
classificação de imagens SPOTs disponibilizadas pelo Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e 
Geografia Física (LABOGEF). 
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Figura 2 – Variáveis utilizadas para avaliação da vulnerabilidade ambiental 

  

  

 

Tais variáveis foram selecionadas em função da proposta metodológica de Florenzano (2008) 
para avaliação da vulnerabilidade ambiental. Considerando tal proposta às variáveis: geologia, 
geomorfologia, pedologia e vegetação/uso, foram atribuídos respectivamente os pesos 1,5; 1,4; 2; 1,5. 
Por meio da ferramenta Raster calculator, do software ArcGis, foi realizada álgebra entre os mapas e  
subsequente elaboração do produto cartográfico final. 

A Vulnerabilidade de um geossistema pode ser compreendida como o risco em se degradar o 
ambiente (ADGER, 2006), e ela pode ser avaliada a partir da relação entre os seguintes elementos 
físicos, bióticos e antrópicos: solo, rocha, relevo, clima, recursos hídricos, vegetação, além do uso e 
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ocupação do solo, que podem tornar o relevo mais instável e aumentar o risco de processos erosivos 
(LIMA et al., 2000).   

Resultados e Discussão 

 Como a vulnerabilidade é entendida como a capacidade de resposta do meio ambiente aos 
impactos adversos provocados por ações antrópicas, que variam de acordo com as características 
naturais de cada ambiente e afetam, em graus distintos, o equilíbrio do mesmo (SANTOS; CALDEYRO, 
2007) não só os elementos naturais e suas dinâmicas devem ser considerados, mas também as 
intervenções humanas, visto que são elas que potencializam a vulnerabilidade dos sistemas, devido a 
ausência ou a ineficiência do planejamento e da gestão.  

O mapa de vulnerabilidade, elaborado para a bacia (Figura 3) indica que a área apresenta 3% 
em área caracterizada como de alta vulnerabilidade; 52,2% como de média e 44,6% como de baixa 
vulnerabilidade. 

   

Figura 3 – Mapa de vulnerabilidade Ambiental 

 

 

Estabelecendo uma relação da cobertura e uso do solo, juntamente com a vulnerabilidade 
ambiental da bacia, pode-se observar que, as áreas mais vulneráveis correspondem principalmente as 
que apresentam pouca ou nenhuma cobertura do solo (como as ocupadas por pastagem e vegetação 
rasteira), onde o escoamento superficial é mais incisivo, além do perímetro de exercício da empresa 
mineradora (que sofreram maior degradação ambiental). Condição que se mostra preocupante por se 
localizar na região onde se encontram as principais nascentes do córrego, representando um total de 
3% da bacia. 

Em campo essas localidades indicaram além da presença de pastagens, o desmatamento da 
mata ciliar característico das áreas de preservação permanente (APP).  

Apresentando mais da metade da área total da bacia, a porção que apresenta um índice médio 
de vulnerabilidade, com 52,5% de toda a região de estudo, está coberta principalmente por áreas de 
vegetação, silvicultura, matas ripárias e algumas porções de pastagem, localizada nos três fragmentos 
da bacia. 
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Os menores índices de vulnerabilidade ambiental são os que apresentam maior cobertura, 
como as matas ciliares representadas por ambientes florestais; as áreas urbanas, que por apresentar 
uma maior impermeabilização do solo, tendem a ser pouco suscetíveis à perda de solo e, os terrenos 
indicados como vegetação, que apresentam cobertura vegetal. Fator este que diverge dos pontos de 
degradação ambiental, que são mais intensos justamente nas porções onde a interferência antrópica 
se dá de forma mais acentuada.  

Em campo, no entanto verificou-se presença de vereda, com presença de buritis, mas a 
vegetação presente na área da nascente não contempla o raio de proteção de 100m de vegetação 
determinados pelo Art. 4, § IV do Novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012) para área de APP. 
Em alguns setores da rede de drenagem é de alta magnitude a degradação da APP (Figura 4). 

 
Figura 4 – APP degradada 

 
Fonte: Victor Hugo Veiga Nunes (2016). 

 

Foi possível observar processos erosivos em estágios iniciais principalmente nas regiões de 
pastagem. Para Araujo, et. al. (2005), uma das principais formas de erosão é a perda da camada 
superficial do solo, através da atuação da água ou do vento. Tendo o escoamento superficial da água 
como responsável pelo deslocamento da camada superior do solo. Fato este observado em 
propriedades onde o gado tem acesso ao leito do rio, tendo como agravante a declividade da área que 
favorece a perda de solo.  

Outro problema ambiental identificado nessa bacia em questão foi o assoreamento, presente 
em vários pontos ao longo do canal, decorrente dos processos erosivos e de represamento presente 
ao longo da bacia. Devido à remoção das matas ciliares, o escoamento superficial da água é 
intensificado, não encontrando nenhuma barreira natural para impedir o seu fluxo, processo este que 
leva os sedimentos encontrados no caminho para o leito do córrego. Se tratando de um canal de 
drenagem estreito, apresentando variação de 2,5 a 7 metros, o assoreamento se mostra bastante 
predatório, pois a partir do acumulo de sedimentos no fundo do canal, são criados bancos de areia 
interferindo diretamente no curso d'água, podendo causar a fragmentação, até a escassez do canal. 

Considerações finais 

É evidente que os problemas ambientais presentes na Bacia do Córrego Bagagem se 
potencializaram devido a ação antrópica, que se mostrou extremamente predatórios, principalmente 
por não saber fazer o uso do recurso hídrico. Além da remoção de matas ciliares, ocupação das APPs, 
a bacia apresentou uma vulnerabilidade elevada na porção Norte da bacia, onde se localizam as 
principais nascentes.   
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Vale ressaltar que a pesquisa em questão serve como um instrumento de conhecimento das 
fragilidades da região, podendo ser aproveitada tanto para os residentes da região, como também o 
poder público responsável pelo gerenciamento do recurso hídrico. 
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Introdução 

Os usos antrópicos das bacias hidrográficas concentram-se em atividades de irrigação, 
aproveitamento hidrelétrico, abastecimento doméstico, lazer, entre outros usos e a qualidade hídrica 
para o consumo associa-se as condições morfológicas, morfométricas e ambientais das bacias 
hidrográficas, portanto o manejo ambiental é fundamental para capacidade de produção hídrica e para 
a qualidade das águas. Avaliar as vulnerabilidades ambientais considerando as ameaças advindas dos 
processos antrópicos é fundamental para minimizar e suprimir conflitos de usos que afetam a 
estabilidade ecológica (CUNHA et al., 2011), como problemas relativos à escassez hídrica.  

A crise hídrica ganha destaque nas mídias, quando as grandes capitais são afetadas 
(MARTIRANI, PERES, 2016), no entanto, cidades pequenas e afastadas dos grandes centros urbanos, 
inseridas em regiões rurais comumente apresentam problemas de escassez hídrica, que estão 
associados ao desconhecimento das vulnerabilidades ambientais pré-ocupação (urbana ou rural).   

O município de Mambaí, situado na porção nordeste do estado de Goiás, encontra-se nos limites 
da APA das Nascentes do Rio Vermelho (APANRV), que é uma unidade de conservação da esfera 
federal. O município, assim como a APA, faz contato espacial com a fronteira agrícola instalada na 
porção oeste de Bahia e vem apresentando nos últimos dez anos crescimento populacional, que se 
concentra em área urbana. Nos últimos anos (2015 - 2018) a população se queixa nos órgãos públicos 
de falta de água disponibilizada pela companhia de saneamento e de esvaziamento do leito do curso 
hídrico nas áreas rurais. Silva e Lima (2003) já haviam apresentado alternativa a acessibilidade hídrica 
em área de assentamento na região em função do suprimento inadequado de água para comunidade 
na região. 

As ocupações urbanas e rurais não consideraram que o município se localiza em condição 
geoambiental sob a influência da evolução geomorfológica da Serra Geral: área depressiva, com 
predomínio dos Neossolos (frágeis) e formações savânicas.  

Como os processos erosivos em áreas urbanas ou rurais são associados como um dos 
principais fatores de impactos sobre os recursos hídricos, o objetivo desse artigo, foi o de avaliar a 
vulnerabilidade do sistema hídrico em função da suscetibilidade erosiva e potencialidade de perda de 
solos para a bacia responsável pela captação e disponibilidade de água para o município de Mambaí 
impostas pela perda de solos por processos erosivos.  
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Materiais e métodos 

Área de estudo 

A população do município de Mambaí é 100% atendida com água tratada pela companhia de 
saneamento estadual. O município vem sendo estimulado com ampliação nas áreas e lavouras e gado 
e recentemente à exploração de atividades de ecoturismo destacada pelos ambientes cársticos e 
aquáticos (cachoeiras, rios).  

A estação de captação e tratamento de água para o município de Mambaí localiza-se na porção 
leste da área urbana, na bacia do córrego Ventura, que apresenta área de drenagem de 169,48km2, 
caracterizada como bacia de 3º ordem, com desnível de 300 metros. O córrego Ventura tem como 
afluente da margem esquerda o córrego Riachão que é o responsável direto pela contribuição hídrica 
para a estação de tratamento, correspondendo a 20% da área de drenagem da bacia do Ventura. 
(Figura 01).  

 
Figura 01 – Localização da bacia e rede de drenagem em estudo 

 
Fonte: FARIA et al. (2017). 

 

Procedimentos metodológicos  

Os procedimentos metodológicos associados a essa pesquisa envolvem uma abordagem 
multiescalar, que leva em consideração os efeitos multitemporais e espaciais para a sub-bacia do 
Riachão, sendo, portanto, avaliado o uso do solo e impactos/passivos ambientais; potencialidade 
erosiva.  

A análise do uso e ocupação do solo em bacias hidrográficas, assim como o levantamento das 
vulnerabilidades destacam-se como fatores relevantes na avaliação ambiental, pois as condições 
atuais das características do meio físico são, em parte, resultantes das diferentes formas de uso e 
ocupação e das interferências antrópicas nos processos ambientais (OLSZEVSKI et al., 2011). 

O uso do solo foi avaliado com base na interpretação de imagens Landsat 8 (2017), órbita/ponto 
220/70, obtida na plataforma do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Adotou-se a 
composição RGB bandas 6,5,4; classificação supervisionada no ENVI onde foram avaliadas as classes 
de uso da terra e cobertura vegetal. As classes de uso antrópico foram classificadas em Pastagem, 
Área urbana e Agricultura, considerando as tipologias do Manual de Uso das Terras do IBGE (2013), 
para as classes de vegetação utilizou-se a classificação de Ribeiro e Walter (2008) em nível de 
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formação, sendo identificada Formações Florestais, Savânicas e Campestres.  Em função da escala 
de classificação identificou-se a classe corpos hídricos.    

Para a avaliação da suscetibilidade e potencialidade erosiva foi necessário a produção de 
material cartográfico referente aos dados de aspectos pedológicos com interpolação de dados da 
EMATER, disponibilizados em escala de 1:250.000 que foram refinados considerando coletas e 
análises morfológicas de solos, topografia e dados de declividade (extraídas da Alos Palsar);  

A análise da suscetibilidade erosiva considerou as propostas metodológicas de Bertoni e 
Lombardi Neto (1985) que utiliza como variáveis: declividade e classes de solo e para o potencial 
erosivo a metodologia de Salomão (1999), que utiliza as variáveis uso e ocupação da terra e 
suscetibilidade erosiva. Utilizou-se os dados de impactos ambientais e passivos identificados e 
mapeados por Faria et al. (2017) e os dados/produtos foram para análise das vulnerabilidades 
interpretados conjuntamente considerando a dinâmica da bacia hidrográfica. 

Resultados e Discussão 

O conceito de vulnerabilidade abrange distintos fatores e processos que refletem a 
susceptibilidade, a predisposição e as condições que favorecem ou facilitam uma perda ou desastre 
frente a uma ameaça (CARDONA, 2007). A análise da vulnerabilidade pelo desenvolvimento de 
processos erosivos é propositiva, pois a remoção da cobertura vegetal com inserção de atividades 
antrópicas sejam elas urbanas ou rurais, podem responsabilizar os processos erosivos por diversos 
impactos, inclusive a qualidade da água (HELFER et al., 2003).  

  A avaliação da suscetibilidade erosiva, de acordo com a metodologia já apresentada, indica 
para a bacia em estudo (Figura 2) o predomínio e distribuição de alta suscetibilidade a erosão (Classe 
I e II - 98% da área. As classes de baixa suscetibilidade erosiva (Classe IV e V) tem baixa 
representatividade espacial na área, correspondendo as áreas de topos da Serra Geral, onde estão 
instalados grandes cultivos de monoculturas. Entretanto, deve ser considerado que a ausência de 
práticas conservacionistas, podem conduzir o desenvolvimento de processos erosivos laminares ou 
lineares, mesmo em áreas de baixa suscetibilidade (OLIVEIRA et al.,2017). 

 
Figura 02 – Mapa de Suscetibilidade Erosiva da Bacia do Córrego Ventura 

 

Fonte: Proposta metodológica de Bertoni e Lombardi Neto (1985). 
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Como a região em estudo desenvolve como principal uso da terra atividades agropecuárias, 
que ou coexistem com as formações típicas do Cerrado ou já realizaram a substituição das áreas de 
cerrado, a condição de vulnerabilidade ambiental associada a fatores ambientais como declividade, 
precipitação, tipo de cobertura, manejo e uso influenciam fortemente as taxas erosivas dos solos, 
especialmente para a classe dos Neossolos Quartzarênicos (predominante na região).   

A avaliação da potencialidade erosiva para a bacia (Figura 03) indicou que 83% da área 
encontra-se em classe II: Potencial Médio (uso do solo incompatível com a suscetibilidade à erosão, 
mas passível de controle com práticas conservacionistas), essa classe encontra-se distribuída  na área 
de abrangência da sub-bacia do córrego Riachão, o que responderia pelo potencial de assoreamento 
do corpo hídrico.  

 
Figura 03: Mapa de Potencialidade erosiva 

 

Fonte: Cruzamento de dados de Suscetibilidade erosiva e uso da terra. 

 

Nessa área a existência de vegetação não impede o desenvolvimento dos processos erosivos, 
pois, as tipologias de cerrado apresentam ocorrência de espécies arbustivo-arbóreas e herbáceas com 
intensidades de cobertura variando de campos graminosos a formações com dossel florestal 
(PINHEIRO,2010), onde o risco do desenvolvimento de processos erosivos laminares é alto (Figura 4), 
pois existe precariedade da cobertura vegetal no solo e contribuição da declividade suavemente 
ondulada com longos comprimentos de rampa.  
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Figura 04 – Exposição do solo arenoso em área de Formação Savânica. 

 

Fonte: Rodrigues, 2017. 

 

Deve-se destacar ainda que nem mesmo a existência de vegetação acompanhando os cursos 
d’água, impede o carreamento de solos para o curso hídrico, pois como foi constatado em campo as 
áreas de ambientes ripários apresentam comprometimento de suas funcionalidades já que estão 
desmatadas, acessíveis ao pastoreio de gado e equinos e ao efeito de queimadas. Reis (2004) 
encontrou correlação em mananciais de captação de águas para abastecimento doméstico e variações 
de turbidez média entre período chuvoso e seco considerando a índices baixos de cobertura vegetal, 
que corrobora o comportamento identificado em campo e relatado pela população quanto a escassez 
hídrica.  

Em campo não foram identificados processos erosivos lineares conectados aos canais de 
drenagem, mas existem processos de ravinamentos expressivos desenvolvidos em Neossolos 
Quartzarênicos (solo predominante na área) que contribuem para a ampliação da sedimentação do 
curso hídrico e para diminuição na oferta hídrica ao sistema de captação de água para o município.    

Trata-se, portanto, de uma área sensível as alterações propostas de uso da terra com 
conversão da vegetação nativa por áreas de pastagens, pois há a vulnerabilidade da perda de solos 
ao longo da vertente, mas como a área vem sendo estimulada a ser inserida ao processo produtivo de 
larga escala, o processo de ocupação deve considerar a adoção de práticas conservacionistas 
condizentes com a vulnerabilidade ambiental da bacia. Destaca-se que a área já apresenta dois pivôs 
centrais localizados em área de APP que apresentam consumo expressivo de água dos aquíferos 
subterrâneos que são responsáveis por alimentar o fluxo sub-superficial dos cursos d’água e ainda que 
ao longo do curso existem derivações irregulares (desvios de água) para abastecimento 
individualizados de sítios e fazendas.  

As alterações antrópicas realizadas especialmente à montante da área de captação da bacia e 
as vulnerabilidades ambientais inerentes aos aspectos geoambientais da área em estudo acaba 
estabelecendo uma relação conflituosa entre urbano e rural motivada pela escassez hídrica do córrego 
Riachão.    

Considerações finais 

A suscetibilidade e a potencialidade na liberação de sedimentos para os cursos hídricos podem 
estar correlacionadas a escassez hídrica apresentada no município, que se associa ao potencial de 
assoreamento do curso hídrico, já que não ocorre controle efetivo dos processos erosivos nas 
vertentes.  

Ainda se faz necessário avaliar o nível de assoreamento do curso hídrico com metodologias 
especificas para constatar o atual nível de sedimentos em suspensão e em deposição à montante e a 
jusante do ponto de captação hídrica. Como a área localiza-se nos domínios de atuação de Unidade 
de uso sustentável, avalia-se ainda que o conflito de escassez e impactos ao curso hídrico compromete 
inclusive um dos objetivos da Unidade de Conservação quanto a preservação dos corpos hídricos. 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

74 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Agradecimentos 

Ao Cnpq e ao ICmbio – Escritório Regional de Mambaí.  

Referências 

BERTONI. J.; LOMBARDI, NETO. F. Conservação do Solo. Piracicaba, SP: Editora Livroceres, 1985. 
392p. 

CUNHA, R. C.; DUPAS, F. A.; PONS, N. A. D.; TUNDISI, J. G. Análise da infl uência das variáveis 
ambientais utilizando inferência Fuzzy e zoneamento das vulnerabilidades. Estudo do caso da bacia 
hidrográfi ca do ribeirão do Feijão, São Carlos – SP. Geociências, v. 30, n.3, p. 399- 414, jul./set. 
2011. 

FARIA, K.M.S.; RODRIGUES, D. L.; BISPO, G.; SANTOS, M. B.; NUNES, E.; ROSA, L.E. Diagnóstico 
Ambiental da Bacia do Córrego Riachão - Mambaí (GO). Relatório Técnico. 2017.   

HELFER, F. ; RISSO, A. ; BELTRAME, L. F. de Souza ; MERTEN, G. H. Estimativa de Perda de Solo 
por Erosão Laminar na Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá Usando Técnicas de Geoprocessamento. In: 
XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 2003, Curitiba, PR. Anais do XV Simpósio Brasileiro de 
Recursos Hídricos. São Paulo, SP : 2003. 

MARTIRANI, L. A.; PERES, I. K. Water crisis in São Paulo: news coverage, public perception and the 
right to information. Ambient. soc. [online]. 2016, vol.19, n.1, pp.1-20 

OLIVEIRA, T. B. ; LIMA, G. S. A. ; CANEDO, G. S. ; FARIA, K. M. DA S. Potencialidade a ocorrência 
de processos erosivos laminares e lineares no município de Chapadão do Céu, Goiás, Brasil. In: 
Perez Filho, A; Amorin, R.R. (Org.). Os Desafios da Geografia Física na Fronteira do Conhecimento. 
1ed.Campinas: , 2017, v. 1, p. 4483-4495. 

OLSZEVSKI, N.; FERNANDES FILHO, E. I.; COSTA, L. M.; SCHAEFER, C. E. G. R.; SOUZA, E.; 
COSTA, O. D. V. Morfologia e aspectos hidrológicos da bacia hidrográfica do rio Preto, divisa dos 
estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Revista Árvore, v. 35, n. 3, p.485-492, 2011. 

PINHEIRO, M. H. O. Formações savânicas mundiais: uma breve descrição fitogeográfica. Brazilian 
Geographical Journal: Geosciences and Humanities research medium, Uberlândia, v. 1, n. 2, p. 306-
313, jul./dec. 2010. 

REIS, L. V. S. Cobertura florestal e custo do tratamento de água em bacias hidrográficas de 
abastecimento público: caso do manancial do município de Piracicaba. Tese de Doutorado. Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Piracicaba: USP/ESALQ, 2004. 219 p.   

RIBEIRO, J.F.; WALTER, B.M.T. As principais fitofisionomias do Bioma Cerrado.  In: SANO, S.M.; 
ALMEIDA, S.P.; RIBEIRO, J.F. (eds.) Cerrado: ecologia e flora. Embrapa Cerrados, Planaltina. 2008. 

SALOMÃO, F. X. T. Controle e prevenção dos processos erosivos. In: GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. 
S.; BOTELHO, R. G. M. (Org.). Erosão e Conservação dos Solos: conceitos, temas e aplicações. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 340 p. 

SILVA, E. M. da.; LIMA, J.E.F.W. Alternativas de captação de água visando ao aumento da oferta 
hídrica na Agrovila Mambaí - GO – Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

75 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Vulnerabilidade e Riscos  

VULNERABILIDADE E RISCO NO ESPAÇO URBANO DO DISTRITO FEDERAL: 
VIOLÊNCIA E USO DO TERRITÓRIO EM CEILÃNDIA 

 
Caio Mateis de Melo Souza 

Centro Universitário Projeção, Brasília, Brasil 
caio.smm@hotmail.com 

 
André Vieira Freitas 

Universidade de Brasília, Brasília, Brasil 
andrevfr@gmail.com  

 

Palavras chaves: violência urbana, uso do território, vulnerabilidade, risco social, Ceilândia. 

Introdução 

A Região Administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal, constitui um núcleo urbano periférico 
que é parte da maior subcentralidade urbana da capital federal brasileira. Destacando-se por um grande 
aglomerado populacional, de comércio e de serviços, essa subcentralidade difere-se da área central 
de Brasília, onde se encontra a core área urbana, quanto a indicadores sócio-econômicos mais 
desfavoráveis e também por maiores índices de violência. Essa discrepância é particularmente mais 
acentuada em Ceilândia, dadas as vulnerabilidades desse núcleo urbano, com destaque para a 
violência, caracterizando esse recorte como um território em risco social. Implantada na década de 
1970 a partir da Campanha de Erradicação de Invasões (CEI), que teve o intuito de retirar ocupações 
irregulares do projeto do Plano Piloto de Brasília, Ceilândia passou por um acelerado processo de 
crescimento urbano que, aliado a escassos investimentos públicos em descompasso com as 
necessidades de sua população, consagrou distintas vulnerabilidades no uso do território. Tendo em 
vista a dinâmica urbana de Brasília e as relações centro-periferia que a marcam, este texto se volta 
para a análise das vulnerabilidades e dos riscos inerentes a essa dinâmica, com foco na violência em 
Ceilândia. 

Diante da problemática das implicações da violência urbana no uso do território de Ceilândia, 
o objetivo geral é o de analisar os condicionantes da violência nesse núcleo urbano e os riscos 
associados para a população local. Esse olhar justifica-se, do ponto de vista teórico, pela relevância de 
pensar a violência urbana como um fato social inserido na dinâmica dos usos do território e, no âmbito 
empírico, pelo olhar para Ceilândia como um importante polo na dinâmica metropolitana de Brasília, no 
sentido de ajudar a pensar propostas para a resiliência ao risco social neste núcleo urbano, além de 
destacar a necessidade de políticas públicas e da maior presença do Estado em consonância com as 
necessidades da população local. 

Materiais e métodos 

Para alcançar esse objetivo os principais procedimentos metodológicos são uma revisão 
bibliográfica teórico-conceitual, com a discussão de risco e vulnerabilidade a partir da categoria território 
usado e tomando em conta as relações centro-periferia no espaço urbano. Essa discussão é cotejada 
com reflexões acerca do recorte espacial, utilizando-se da revisão bibliográfica empírica acerca da 
dinâmica urbana no Distrito Federal. Também no campo empírico, adota-se a revisão bibliográfica 
empírico-documental, com a análise de estudos de órgãos de planejamento local, além da análise 
estatística e cartográfica, no sentido de trazer dados que esbocem o fenômeno estudado e a sua 
representação espacial. 

Resultados e Discussão 

Para compreender a situação de vulnerabilidade social e os riscos decorrentes da violência 
urbana em Ceilândia, é necessário recorrer a uma reflexão acerca da dinâmica urbana de Brasília, em 
especial as fortes relações centro-periferia que a marcam. Essa dinâmica, por sua vez, insere-se no 
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acelerado processo de urbanização brasileiro que é parte do processo de desenvolvimento do 
capitalismo na escala global, considerações que se apresentam a seguir. 

Crescimento urbano e relação centro-periferia: risco e violência no uso do território 

De acordo com Hogan e Marandola (2006), a vulnerabilidade associa-se às desvantagens 
sociais que produzem e, ao mesmo tempo, são reflexos e produtos da pobreza. Entendidas como 
condições sociais que afetam negativamente pessoas, comunidades ou lugares, essas desvantagens 
constituem a vulnerabilidade como exposição ao risco que se materializa no território como 
cerceamento de direitos. Nesse sentido, é possível identificar espaços de vulnerabilidade construídos 
historicamente a partir da combinação de componentes sociais e econômicos inerentes à dinâmica do 
capitalismo. 

O processo de desenvolvimento capitalista, para a sua manutenção e expansão associa-se a 
acelerada urbanização (HARVEY, 2016; PORTO-GONÇALVES, 2017) sobretudo nos países que 
compunham o terceiro mundo (SANTOS, 2013). Nesse processo de acelerada urbanização nos países 
periféricos, como o Brasil, o capital, com a cumplicidade do Estado, agiu seletivamente com a 
priorização de determinadas áreas, no sentido de acentuar as disparidades nos espaços urbanos 
(SANTOS, 2012). Na América Latina, é emblemático desse processo a configuração das periferias 
como bolsões de pobreza, constituindo-se como espaços de vulnerabilidade. Essa relação centro-
periferia, a partir da seletividade do capital revela, então, a materialização das desigualdades sociais 
no uso do território, como recurso pelos atores hegemônicos do capital e como abrigo pelas populações 
das periferias (SANTOS et al, 2001). 

A dinâmica de modernização capitalista excluiu uma ampla porção de populações do mercado, 
criando desemprego estrutural (SANTOS, 2013), e contribui para a formação de grandes “bolsões” 
populacionais nas bordas das cidades para abrigá-los, ao passo que as principais atividades 
econômicas, a maior e melhor concentração de equipamentos e serviços localizam-se 
predominantemente no centro (CORRÊA, 2000). O déficit de equipamentos urbanos, a má qualidade 
da infraestrutura, a ausência de serviços públicos, ou seja, a presença falha do Estado, marca a 
realidade das periferias, das favelas e de seus moradores que vivem em situação de vulnerabilidade e 
risco. 

No Brasil, em quase meio século de maioria populacional urbana, aproximadamente 58 milhões 
de pessoas (de um total de pouco mais 200 milhões) vivem em áreas consideradas aglomerados 
subnormais. Esses locais pouco amparados pelo Estado apresentam acentuado acúmulo de 
vulnerabilidade social, fato identificado como uma das macrocausas dos homicídios no Brasil (ENGEL, 
2015). Por conseguinte, nesse processo, a convergência de “elementos estruturais de ordem social, 
econômica e demográfica, como renda, desigualdade socioeconômica”, configura as periferias como 
áreas de risco para os seus habitantes, em especial, os mais jovens (CERQUEIRA, 2014). 

A dinâmica urbana em Brasília e a subcentralidade na porção sudoeste do DF 

A relação centro-periferia, característica da urbanização brasileira, pode ser vista na produção 
do espaço urbano do Distrito Federal a partir da ação do Estado em aliança com o mercado imobiliário. 
Surgida a partir de um projeto para a implantação da nova capital federal brasileira na década de 1960, 
Brasília contou, desta a sua inauguração com a característica de uma urbanização polinuclear 
(PAVIANI, 2007). Ao passo que se inaugurava naquela década, na área central, o Plano Piloto de 
Brasília, consolidavam-se outros núcleos urbanos mais afastados, como Taguatinga. Na evolução do 
desenho urbano da cidade, o Estado atuou fortemente para preservar as características projeto original 
na área core, concentrando a população de maior renda, ao passo que implantou distintos núcleos 
urbanos complementares, para populações de menor renda, em um processo de segregação sócio-
espacial planejado (CAMPOS, 1991). A configuração espacial do Distrito Federal seguiu, grosso modo, 
o modelo centro-periferia, dialogando com as especificidades locais, com densidades que são 
crescentes a partir do centro (ANJOS, 2003) e que indicaram o surgimento de subcentralidades. 
Atualmente, o Distrito Federal é dividido em 31 Regiões Administrativas à quais correspondem distintos 
núcleos urbanos.  

No Distrito Federal, Anjos (2003) identifica como polo central da dinamização da urbanização 
a área central de Brasília (RA I), com grande concentração de comércio, serviços e onde se localiza o 
centro político do país. Identifica ainda como principal polo complementar, um subcentro regional 
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formado por Taguatinga (RA III), Ceilândia (RA IX) e Samambaia (RA XII), na porção sudoeste do 
Distrito Federal, concentrando grande contingente populacional, de comércio, serviços e 
vulnerabilidades (Mapa 1). 

 
Mapa 1 – Pólos dinamizadores da urbanização do Distrito Federal 

 

Elaboração dos autores. 

 
As regiões administrativas (RAs) mais afastadas do centro econômico e político são as que 

historicamente possuem, mesmo após décadas de fundação, concentração de vulnerabilidades sociais, 
presença falha do Estado e maiores índices de violência, como é o caso da subcentralidade destacada 
por Anjos (2003) e, especialmente, Ceilândia.  

Ceilândia como um território em risco 

Ceilândia (RA IX) exerce relevantes funções que a caracterizam como subcentralidade urbana 
(ARANHA-SILVA, 2007), com forte atividade econômica, com destaque para o comércio de uma 
miríade de produtos. No entanto, dispõe de aspectos sociais e econômicos bastante discrepantes em 
relação a outros núcleos urbanos. Sendo assim, também é detentora de elevados indicadores de 
criminalidade, em especial, o homicídio doloso. 

Ceilândia foi criada em 1971 pela Campanha de Erradicação de Invasões (CEI), que retirou 
mais de 80 mil moradores que viviam em ocupações irregulares ao longo da área central de Brasília 
(PAVIANI, 2007). Foram demarcados mais de 17 mil lotes em Taguatinga para a implantação do 
projeto, que mais tarde integrariam a RA IX. Como afirma Souza (2016), o Estado demorou a garantir 
a integralidade de seus serviços e instituições à totalidade dos ceilandenses, mesmo com o núcleo 
urbano sendo tão populosa desde a sua implantação. 

Em meados da década 1990, na porção oeste de Ceilândia, iniciou-se, no setor de chácaras, 
um dos maiores aglomerados subnormais do país (IBGE, 2010), com a formação do Setor Habitacional 
Sol Nascente e, posteriormente, do Pôr do Sol. Nesses setores, mesmo com o processo de implantação 
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de equipamentos urbanos e serviços pelo poder público a partir 2016, ainda há grandes deficiências 
quando a: creches e escolas; estabelecimentos de assistência social; iluminação pública; transporte 
público; espaços para lazer e cultura; batalhões de polícia militar e bombeiros; delegacias de polícia 
civil (SOUZA, 2016). As pessoas que vivem nesses setores – ou sobrevivem – dependem dos aparatos 
urbano-estatais da área central de Ceilândia ou de outras RAs, como Taguatinga ou a área central de 
Brasília (RA I). 

Em 2015, com uma estimativa populacional total de 489.351 – constituída por 63,28% de pretos 
ou pardos, Ceilândia abrigava 78.869 pessoas entre 15 a 24, ou seja, mais vulneráveis à sedução da 
criminalidade. No entanto, considerando apenas a Ceilândia Tradicional1 havia 395.152 moradores, 
enquanto os Setores Pôr do Sol e Sol Nascente eram lares de 94.199 pessoas. Nesse mesmo ano, a 
renda média domiciliar dos moradores da Ceilândia, em sua totalidade, foi de R$3.076 e de R$ 915,81 
per capita enquanto toda a UF apresentou os mesmos indicadores em R$ 5.192,38 e R$ 1.652,97, 
respectivamente, mostrando uma nítida divergência nesses indicadores entre essa RA e o conjunto 
das demais; já os setores Pôr do Sol e Sol Nascente apresentaram indicadores de R$ 2.302,00 e R$ 
622,30, bem abaixo da média distrital (CODEPLAN, 2015). 

No que tange à instrução da população, a RA IX foi a 3ª maior em números de analfabetos e a 
24ª – de 31 – em quantidade de pessoas com o ensino superior completo de todo o DF. Nos referidos 
setores, apenas 3,13% dos habitantes possuía alguma graduação superior, ao passo que o percentual 
de pessoas que cursaram apenas a educação básica  foi de 21,89%; na Ceilândia tradicional, os 
indicadores são 6,14% e 24,36%, nessa mesma ordem; em contrapartida, os mesmos dados em âmbito 
distrital se mostram em 21,69% e 18,74%, respectivamente (CODEPLAN, 2015). 

Sobre a característica dos domicílios, a Ceilândia tradicional possuía 97,53% dos seus 
domicílios tendo o esgotamento sanitário interligado ao serviço estatal existente, porém, nos setores 
em evidência, apenas 4,33% eram atendidos por esse mesmo serviço, 95% despejavam seu esgoto 
em fossa séptica ou rudimentar e os 0,67% restantes despejavam à céu aberto ou em outras formas; 
em toda a UF, 85,46% dos domicílios possuíam o esgotamento sanitário cobertos pelo serviço estatal 
(CODEPLAN, 2015). 

Quanto à segurança pública, contrapondo a média distrital dos habitantes que percebem o 
policiamento regular (62,03%), pouco mais que a metade dos ceilandenses tem esse mesmo 
sentimento (52,19%) (CODEPLAN, 2015). Mesmo assim, no mesmo ano base para a presente 
investigação, em toda a RA IX, houve, entre outros crimes com alarmantes indicadores, 965 ocorrências 
de furto de veículo, 5.813 casos de roubo a transeunte, 851 notificações policiais de roubo de veículo 
e 274 boletins de ocorrência de roubo em estabelecimento comercial ou de serviços (SINESP, 2016)2; 
esses números podem ser melhores entendidos com uso da taxa por 100 mil habitantes desses crimes, 
197,2, 1.187,9, 173,9 e 56 respectivamente (SINESP, 2016). 

Investigando os homicídios dolosos, houve 110 casos (SINESP, 2016), representando 14,82% 
do total do DF, tornando Ceilândia a RA com mais casos, os quais podem ser vistos espacializados no 
mapa a seguir (mapa 2). Ceilândia deteve a taxa por 100 mil habitantes desse crime pouco abaixo da 
taxa distrital, 25,46, e da nacional, 28,89, com 22,48 (SINESP, 2  016).  

                                                           
1Toda a região administrativa exceto os setores pôr do Sol e Sol Nascente 
2 Dados extraídos em 2016 através do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP) do então Ministério da 
Justiça e Cidadania, com a devida autorização. 
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Mapa 2 – Homicídios dolosos em Ceilândia 

 

Elaboração dos autores. 

 
Ao serem analisados esses dados, nota-se que Ceilândia apresenta indicadores sociais 

desfavoráveis e deficiência de equipamentos e serviços públicos, além de destacados índices de 
violência. Demonstra-se pois, que esse núcleo urbano constitui um território de risco na periferia do 
Distrito Federal, com a sua população marcada pela vulnerabilidade, como desvantagens sociais que 
são reflexo e produto da pobreza. Esse cenário é ainda mais significativo nos setores Sol Nascente e 
Pôr do Sol, como a hiper-periferia. 

Considerações finais 

Como parte do processo de desenvolvimento do capitalismo, a urbanização materializa as 
relações de centro-periferia no território, excluindo grande parte da população que é relegada a uma 
situação de vulnerabilidade e risco. Esse é um traço marcante da realidade das grandes cidades 
brasileiras, que enfrentaram um acelerado processo de urbanização com a expansão de periferias, 
incluindo aglomerados subnormais.  

Quanto à dinâmica de Brasília, nota-se a forte atuação do Estado em uma política de 
segregação socio-espacial planejada para preservar o Plano Piloto e as suas características 
urbanísticas para as classes mais abastadas, em paralelo com a implantação de distintos núcleos 
urbanos periféricos para as demais classes. Essas relações configuraram a centralidade urbana (RA I) 
e a principal subcentralidade na porção sudoeste do DF, onde se localiza Ceilândia. Essa Região 
Administrativa se apresenta como um território de risco, em especial os setores Sol Nascente e Pôr do 
Sol. Tal situação de risco é especialmente quanto à violência, condicionada por deficiências de 
infraestrutura básica e pela carência de serviços à população, que tem sua situação de risco 
aprofundada com o avanço da urbanização localmente, como mostra a expansão para esses setores. 
Trata-se de um processo de reprodução da relação centro-periferia em distintas escalas, com a 
violência, a pobreza, o risco e a vulnerabilidade se retroalimentando no uso do território. 
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Resumo 

O presente trabalho, que parte de uma investigação de doutoramento sobre “Políticas Públicas 
e o Risco de (In) Segurança Alimentar e Nutricional no Município de Belas - Luanda”, tem por objetivo 
refletir a comunicação do risco como impulso para uma cidadania alimentar. Nesse sentido, adianta-
se, muito com base na análise crítica da bibliografia, que apesar de a tendência para a definição de 
Políticas Públicas na área da alimentação e nutrição e a participação de stakeholders na gestão de 
riscos alimentares serem positivas, ainda há um longo caminho a percorrer para que a respetiva 
implementação seja efetiva e a segurança alimentar e nutricional uma cultura generalizada na 

sociedade angolana. 

Palavras-chave: Comunicação do risco; Políticas Públicas; Risco; Gestão do Risco; 
Participação. 

Uma introdução: gestão e governação do risco de (in)segurança alimentar e nutricional 

A “interferência governamental com os processos sociais ou do mercado para controlar 
consequências potencialmente adversas para a saúde” (Hood, Rothstein e Baldwin, 2001: 3) é uma 
das muitas definições de regulação do risco, sendo também a que parece fazer mais sentido neste 
trabalho. A privatização, a desintervenção e a liberalização têm vindo a tornar-se nas políticas mais 
comuns por parte dos Estados que, deixando de ter o controlo absoluto sobre a economia, passaram 
a estender a sua ação reguladora a outros domínios, como o ambiente, a segurança alimentar, a defesa 
do consumidor e a saúde pública. Isto “ (…) justifica-se, desde logo, pelo reconhecimento da existência, 
nestes domínios, de falhas do mercado, ou seja, da incapacidade do mercado se auto-regular.” 
(Gonçalves, 2007: 141). 

Todavia, na regulação não deve ser dispensado o contributo de instituições não-
governamentais. A regulação deve estar em articulação com o processo de gestão do risco e ter 
subjacente uma boa governação. Para Graham et al., a governação é “a interação entre estruturas, 
processos e tradições que determina como o poder e as responsabilidades são exercidos, como 
decisões são tomadas e como os cidadãos e outros parceiros envolvidos são ouvidos” (2003: 2). Diz 
respeito às relações de poder e responsabilidade que definem a tomada de decisões em assuntos de 
interesse coletivo. 

A base da política de Segurança Alimentar e Nutricional tem sido a avaliação, gestão e comunicação 
do risco, o que tem permitido determinar medidas eficazes de proteção da saúde. Para a World Health 
Organization (WHO) e Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), o Governo pode 
atingir os seus objetivos na defesa da segurança alimentar recorrendo à análise e gestão do risco. Ou seja, 

a monitoração global e integrada da segurança alimentar pode ser garantida com recurso ao processo de 
avaliação do risco, com base em critérios científicos da gestão do risco e com as estratégias de 
comunicação do risco. Nestes processos, o Governo, os agentes do setor da alimentação e os 
consumidores devem agir em conformidade (FAO/WHO, 2006; FAO, 2006). 

Porém, é importante relembrar que quando nos referimos à regulação dos alimentos e da 
alimentação, nos referimos sempre a conjunto de medidas técnico-legais pensadas e adotadas para 
controlar os riscos relacionados com a ingestão de alimentos não sãos ou nutricionalmente 
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desadequados. E cada Estado-Nação tem a responsabilidade de interpretar as recomendações e 
orientações inerentes a essa mesma regulação, incluindo as internacionais, adaptando-as ao seu 
contexto real. Ainda que o risco possa ser global (como acontece com o impacto das alterações 
climáticas), ou local na fonte (como o risco alimentar ou o de contrair certas doenças) e propagar-se 
com a mobilidade das pessoas, o comércio de produtos e a transferência de tecnologias (Gonçalves, 
2007), a regulação dos riscos deve assumir um carácter nacional e variar de Estado para Estado. 

Metodologia 

Neste trabalho, a pesquisa bibliográfica, que suporta a abordagem teórica seguida, ajuda a 
perceber o objeto de estudo – Segurança Alimentar e Nutricional em Angola (SAN) –, o seu 
desenvolvimento e a sua relação com os instrumentos de política que têm impacto na gestão do risco 
de SAN. Os dados recolhidos através da bibliografia e documentos oficiais foram analisados de forma 
indutiva. A inter-relação destes dados é o que permite construir teoria sobre a temática, mesmo tendo 
como ponto de partida uma base teórica já consolidada por outros autores. 

A metodologia assentou numa revisão de bibliografia sobre SAN, gestão do risco de 
(in)segurança alimentar e problemática da alimentação e nutrição em Angola. Para além da roupagem 
teórica que se tentou dar à temática em estudo, procedeu-se à análise dos documentos estratégicos: 
Estratégia de Combate à Pobreza (ECP) e Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(ENSAN). Na linha cronológica abaixo apresentam-se estes e outros instrumentos que concorrem 
(direta ou indiretamente) para a gestão do risco de (in)segurança alimentar e nutricional em Angola e 
que permitem traçar o cenário atual da governação e comunicação do risco aqui referenciado. 

Este trabalho, de cariz qualitativo, dará o mote para o processo de investigação que está a 
decorrer em território angolano e permitirá uma interação entre a teoria aqui explanada e a pesquisa 
empírica. 

 

 

Legenda: instrumentos da política angolana que concorrem para a gestão da Segurança Alimentar e Nutricional: Plano Nacional 
de Desenvolvimento (PND) e Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (PNDS); esquema de produção própria. 

 

Resultados e discussão 

 
Segurança Alimentar e Nutricional: o caso angolano 

 
Angola tem 25.789.024 milhões de habitantes, 12.499.041 do sexo masculino e 13.289.983 do 

sexo feminino, e três níveis de unidades administrativas - 1º nível 18 províncias; 2º nível 162 municípios 
e 3º nível 559 comunas (INE, 2016). 

Considerado um país do Sul Global, com especificidades muito próprias, Angola é uma das 
regiões mais vulneráveis ao impacto das alterações climáticas. É a indisponibilidade de água, 
degradação da terra, desertificação do território e perda de biodiversidade que mais condicionam a 
segurança alimentar e o desenvolvimento da população angolana (Marcelino et al. 2012; UCA, 2015). 
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Porém, são também as características sociais desta população e a sua vivência num estado de 
emergência permanente (Cutter, 2003) que fazem dela uma das mais vulneráveis do mundo. 

A guerra que vitimou Angola ainda se faz muito presente, exemplo disso são a elevada 
densidade populacional das áreas urbanas, a destruição de algumas infraestruturas, a debilidade das 
redes de comunicação, o sistema de fornecimento de água, o saneamento e a energia elétrica. Efeitos 
que ainda hoje se revelam desastrosos para o desenvolvimento socioeconómico do país por 
contribuírem para a degradação das condições de vida da maioria da população. Acredita-se que são 
estes fatores que explicam a instabilidade das políticas de foro económico (globais e setoriais) e os 
desequilíbrios económico-sociais que nos últimos anos o governo angolano tem tentado corrigir. Apesar 
de Angola colaborar e integrar discussões políticas internacionais, assinar protocolos e declarações 
universais, a fome e insegurança alimentar e nutricional (as doenças de origem alimentar) ainda são 
flagelos sociais a que não se tem conseguido dar resposta (Marcelino, et al. 2012). As Estratégias 
Nacionais, Estratégia de Combate à pobreza (ECP) e Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (ENSAN), refletem, assim, as preocupações mencionadas. Estes instrumentos de política 
inserem-se no campo das medidas de combate à fome e à pobreza. 

A estratégia de desenvolvimento de Angola assentou essencialmente na Estratégia de Combate à 
Pobreza (aprovada na resolução nº 9/04 de 4 de Junho), formulada inicialmente para o período 2003-2007 
e alargada face às necessidades de desenvolvimento do país. A sua meta global foi, em sintonia com os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), a redução da taxa de pobreza para metade até 2015, 
sendo o seu objetivo o de preparar medidas e ações de combate ao fenómeno - que na altura afetava 68% 
da população angolana, 26% em condição de pobreza extrema (MINPLAN, 2005a; 2005b). Por sua vez, a 
formulação da ENSAN iniciou-se em 2007 com a coordenação do Ministério da Agricultura e o apoio da 
FAO, mas só foi aprovada pelo Conselho de Ministros em 2009 com a resolução n.º 130/09 de 27 de 
novembro de 2009.O seu objetivo principal foi o de: 

“contribuir para que todos os angolanos tenham a todo o momento, disponibilidade de 
alimentos com qualidade e variedade adequada, e acesso físico e económico a esses 
alimentos que lhes permita contribuir para o desenvolvimento humano, económico e 
social de Angola” (República de Angola, 2009: 38). 

As duas estratégias tiveram em conta a realidade nacional da segurança alimentar e nutricional, 
mas deixam clara a necessidade de adaptação das ações a nível provincial, municipal e das 
comunidades locais. Em termos de conteúdo, as ações explicitadas nos documentos estratégicos 
apresentam uma visão e compreensão abrangente, essencialmente por terem um enfoque 
multidimensional e intersectorial da segurança alimentar e nutricional. Os dois documentos contêm 
ações de mitigação (como sendo as centradas na diminuição da fome e aumento da produção agrícola) 
e de adaptação (centradas na capacitação e diminuição das vulnerabilidades do território e das 
populações). 

Apesar de a ECP e a ENSAN não terem cumprido todas as suas metas, tiveram em conta a 
heterogeneidade do país e promulgaram a necessidade de se implementarem ações para o combate 
pobreza e à insegurança alimentar e nutricional a vários níveis (provincial, municipal e das 
comunidades locais). Faltou, porém, uma melhor interpretação da estrutura e dinâmica territorial, que 
estabelecesse relações multiescalares concretas e permitisse identificar pontos fracos e pontos fortes 
a que os objetivos pudessem realmente ter dado resposta. 

Comunicação do risco vs cidadania alimentar 

 
Uma comunicação do risco unidirecional não é eficaz, devendo por isso ser dinâmica, 

bidirecional e aberta ao envolvimento e participação dos diferentes intervenientes (Renn 2005). A 
comunidade deve estar continuamente envolvida, na medida em que o seu envolvimento promove a 
participação, confiança e credibilidade que são fundamentais na comunicação e gestão do risco 
(Peters, Covello e McCallum, 2003). 

No campo da segurança alimentar e nutricional, a gestão do risco e, consequentemente, as 
decisões parecem ser sobretudo baseadas em pareceres científicos. Segundo Hendrix e Campbell 
(2001), a sociedade moderna e os seus decisores ainda dependem muito da ciência, mesmo tendo 
consciência de que muito do que se faz em laboratório continua a ser um enigma para a maioria das 
pessoas. Há uma enorme dependência da avaliação científica do risco, uma forte procedimentalização 
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de todo o sistema e uma enraizada concentração técnica e política, que podem colocar em causa uma 
participação pública ativa e efetiva (Frade e Gameiro, 2008). Esta também é a realidade de Angola, 
que através do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (INADEC), cujas ações têm como base a 
Constituição angolana, a Lei de Defesa do Consumidor (Lei 15/03) e outras leis, dá os primeiros passos 
na gestão e avaliação dos riscos de (in)segurança alimentar e nutricional. 

Nesse sentido, a segurança alimentar e nutricional só será efetiva se todos os stakeholders 
que desenvolvem a sua atividade nas diferentes fases da cadeia alimentar (também da indústria 
alimentar), o Estado e os consumidores desempenharem o seu papel. A preocupação com as situações 
de risco alimentar tem sido essencialmente evitar a manifestação do perigo através de políticas, 
estratégias e ações integradas. Mas é necessário que, para além de as ações relacionadas com a 
regulação assentarem na garantia da inocuidade e qualidade nutricional de alimentos, se repense a 
linguagem técnica dos relatórios e pareceres produzidos a nível internacional e nacional de modo a 
envolver realmente os cidadãos nestes processos. 

Uma cidadania plena é uma cidadania de inclusões que implica a visibilidade e participação de 
todos os cidadãos nos processos de gestão e de decisão (Mendes [coord.], 2013). Apesar de nem 
todos os cidadãos estarem na posse das mesmas informações ou terem o mesmo entendimento do 
conceito de segurança alimentar e nutricional, deve ser-lhes permitido pelas entidades responsáveis 
exercer a sua cidadania alimentar. Todos devem sentir-se parte dos processos e participar de igual 
forma. O saber popular em articulação com o saber científico é uma mais-valia para os processos de 
análise e regulação do risco. 

Considerações finais 

As duas estratégias analisadas não contemplam ações direcionadas e concretizáveis 
(adaptadas às verbas disponíveis), se o contemplassem seriam instrumentos essenciais na definição 
das políticas públicas de gestão do risco de (in)segurança alimentar e nutricional a várias escalas. No 
caso de Angola estas estratégias não se revelaram eficazes. Ainda que a ECP e a ENSAN tivessem 
surgido num contexto de compromisso internacional, as suas propostas não foram totalmente 
implementadas, nem tampouco foram atingidos os resultados esperados. O que nos leva a crer que 
reconhecimento “político” dos problemas de segurança alimentar e nutricional e empenho na 
formulação de políticas públicas nesse âmbito se deve somente aos compromissos internacionais 
assumidos em matéria de combate à fome e à pobreza. 

A temática da segurança alimentar e nutricional tem sido vista por políticos, representantes dos 
meios de comunicação social, pela academia e até pelos cidadãos, essencialmente, na ótica do acesso 
e da disponibilidade de alimentos, sendo a maior preocupação de todas a fome e a desnutrição 
(Campbell e Dixon, 2009). Esta postura generalizada tem invisibilizado outras questões importantes 
que não devem ser negligenciadas, como sendo a informação produzida sobre os riscos alimentares e 
nutricionais e a sua respetiva comunicação. 

Quem comunica segurança alimentar e nutricional deve fazer face às necessidades da 
comunidade a quem se dirige e à realidade do sistema de regulação vigente, adotando estratégias de 
comunicação que estabeleçam a confiança entre todas e de todas as partes interessadas nos alimentos 
e na alimentação. Nesse sentido, apoiar os cidadãos, comunidades e instituições a antecipar, resistir, 
enfrentar os riscos alimentares e nutricionais, afigura-se uma tarefa exigente, complexa e urgente. 
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Introdução 

A ilha de calor urbana de superfície - (Surface Urban Heat Island - SUHI1) refere-se a variação 
entre a temperatura da superfície terrestre (Land Surface Temperature - LST2) dentro de uma cidade e 
sua área circundante resultante das variações na cobertura da superfície, capacidade térmica e da 
geometria tridimensional (NICHOL, 1996; AMORIM, DUBREUIL, 2017; WENG, 2009, p.1). 

Admitindo que o clima urbano é “um sistema singular que abrange um clima local (fato natural) 
e a cidade (fato social)” (MONTEIRO, 2009, p.19), é fundamental considerar a dimensão social do 
problema das ilhas de calor no ambiente urbano, cuja gênese efetivamente é decorrente de uma 
produção desigual do espaço urbano, no âmbito da Geografia do Clima (SANT’ANNA NETO, 2001).  

Deste modo, identifica-se a configuração de um clima urbano com intensidades distintas nos 
diferentes setores geográficos da cidade. Desta forma, é preciso averiguar a maneira com que o 
elemento natural clima impacta os diferentes segmentos sociais, mesmo porque segundo Sant'Anna 
Neto (2012, p. 223) "[...] como o modo de produção capitalista territorializa distintas formas de uso e 
ocupação do espaço, o efeito dos tipos de tempo sobre um espaço construído de maneira desigual 
gera problemas de origem climática, também, desiguais".  

Isto se dá, pois, o processo de produção dos espaços urbanos resulta em desigualdades 
sociais, territoriais e vulnerabilização da população, em que majoritariamente os segmentos sociais de 
menor renda sentem os efeitos dos eventos climáticos extremos e sociais de modo mais intenso 
(SANT’ANNA NETO, 2001; VEYRET, 2007, p.259; ACSELRAD, 2013, p.118). Portanto, admite-se que: 

 
A vulnerabilidade aos extremos climáticos está relacionada ao nível de 
desenvolvimento da sociedade, seguindo a lógica de que quanto menor o nível de 
organização e de planejamento do espaço, maior será a repercussão desses 
fenômenos, ou seja, maior será o grau de vulnerabilidade da população exposta 
àquela ameaça (SILVEIRA, 2014, p.28).  

 
A vulnerabilidade se traduz, assim, como uma noção relativa e histórica, portanto, se 

estabelece entre diferentes segmentos sociais então também há diferentes “vulnerabilidades”, 
diferentes situações e condições que articuladas expõem os sujeitos aos efeitos climáticos de modo 
distinto (CUTTER et al., 2003). Assim, o clima urbano e o risco climático podem ser tomados enquanto 

                                                           
1 Oke (1974); Vooght (2003, p.372; 2004) definem três tipos de ilhas de calor: urban canopy layer (Ilha de calor da camada do 
dossel) - (CLHI); urban boundary layer (Ilha de calor da camada limite) - (BLHI) e, a surface urban heat island (ilha de calor 
urbana de superfície) - (SUHI). 
2 Em termos conceituais, Nichol (1996) ressalta a necessidade de diferenciar os padrões de temperatura da superfície terrestre 
(ou, land surface temperature - LST) e, as ilhas de calor urbanas (ou, Urban Heat Islands - UHIs). Sendo que, esta última refere-
se ao aumento da temperatura do ar decorrente das características físicas do ambiente (densidade de construções, tipos de 
materiais construtivos, arborização) e das atividades humanas. 
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um problema não somente ambiental, mas que passa a ser social/urbano, mais uma variável produto 
de um conjunto de vulnerabilidades socioespaciais, permeado por lógicas que não se restringem ao 
natural, mas deflagram impactos resultantes de relações sociais historicamente produzidas.  

Diante do exposto, o presente artigo teve o objetivo de relacionar o clima urbano aos diferentes 
níveis de vulnerabilidade a partir da representação espacial das ilhas de calor urbanas de superfície 
(ICUS), o NDVI e os fatores socioeconômicos de rendimento e condições de moradia na cidade de 
Marília/SP, Brasil. O episódio selecionado para análise foi dia 16 de abril de 2016 e os dados 
socioeconômicos com base no setor censitário foram obtidos pelo IBGE no censo 20103. 

Materiais e métodos 

Para obtenção da temperatura de superfície dos alvos, Dumke (2007, p.246) estabelece uma 
sequência de etapas de processamento da imagem de satélite termal4. A imagem termal corresponde 
à banda 10/LWIR-1 do sensor OLI_TIRS (Thermal Infrared Sensor) no Landsat 8 e, primeiro os valores 
de níveis de cinza (NC) são convertidos em radiância. Posteriormente, os valores de radiância foram 
convertidos em Temperatura Kelvin (K), em seguida os valores em Kelvin foram transformados em 
graus Celsius. Foi utilizada a imagem termal da órbita/ponto 221/075 do dia 16 de abril de 2016. 

O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ou Índice de Vegetação por Diferença 
Normalizada é um importante índice de vegetação para monitoramento das mudanças sazonais e 
interanuais de desenvolvimento vegetacional (JENSEN, 2009). O NDVI é um índice calculado a partir 
de uma equação que tem como variáveis a reflectância das bandas do vermelho (RED) e do 
infravermelho próximo (NIR). A vegetação apresenta uma diferença de absorção (RED de 0.636 a 
0.673μm) e reflexão (NIR de 0.851 μm a 0.879 μm) entre as bandas do vermelho e infravermelho 
próximo é proporcional ao índice de reflectância da imagem, da seguinte forma: (NDVI = (NIR - 
RED)/(NIR + RED). Foram utilizadas as imagens de satélite do Landsat 8 nas bandas 5 (aplicação para 
evidenciar o teor de biomassa) e 4 (utilizada para discriminar a vegetação a partir da presença de 
clorofila), respectivamente, do dia 16 de abril de 2016 (BARSI et al., 2014). 

O mapeamento graduado por setores censitários das variáveis socioespaciais de rendimento 
e condições de moradia foi realizado a partir da tabulação do banco de dados alfanuméricos para dados 
relativos usando a metodologia de agrupamento por quartis e, posteriormente o processamento dos 
dados com a base cartográfica em ambiente SIG (software ArcGis/ArcMap®10.15) a partir do atributo 
comum do código de agregação por setor censitário (IBGE, 20116). 

Resultados e Discussão 

O gradiente de temperatura da superfície em Marília no episódio de 16 de abril de 2016 foi 
entre 24°C e 36°C. Referente à identificação dos alvos mais aquecidos na investigação das ilhas de 
calor urbanas de superfície (Figura 1), destacam-se na malha viária aquelas áreas com presença de 
vegetação arbórea densa em praças públicas, áreas de lazer (Jardim Marajá (condomínio aberto) na 
zona norte) e parques com resquício de mata nativa, como o Bosque Municipal Rangel Peitraróia na 
zona leste da cidade. Tais locais reforçam o papel da cobertura vegetal na amenização da temperatura 
dos alvos em relação aos efeitos negativos da urbanização, com gradiente de 26°C a 30°C.  

Os alvos com temperatura mais elevadas identificados no interior da malha urbana de Marília 
distribuem-se, principalmente, entre a zona norte e zona centro norte, e integram os bairros Prof. José 
Augusto da Silva Ribeiro e Jardim Lavínia (na zona norte) e o bairro Palmital na zona centro norte. A 
variação de temperatura da superfície nestes setores geográficos foi entre 30°C e 32°C.  

                                                           
3 Banco de dados disponíveis em: <https://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em: 06 de abril de 2018. 
4 Os parâmetros e algoritmos utilizados foram disponibilizados pelo sitio eletrônico oficial do United States Geological Survey 
(USGS) Landsat 8. Disponível em: <http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php>. Acesso em: 08 de novembro de 
2018. 
5 O software ArcGis/ArcMap®10.1 é marca registrada ESRI®. 
6 Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário. Rio de Janeiro, 2011. 
Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. IBGE. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/redeipea/images/pdfs/base_de_informacoess_por_setor_censitario_universo_censo_2010.pdf. Acesso 
em: 11 de março de 2018. 
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Figura 1 – Episódio de variação da temperatura de superfície e Índice de Vegetação por Diferença 
Normalizada (NDVI) – dia 16 de abril de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: United States Geological Service (USGS), em: <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: 26 fev. 2018. 
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Figura 2 – Variáveis de rendimento e condições de moradia (total de domicílios particulares 
permanentes sem rendimento e, com moradia semi adequada)

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Censo 2010. Acesso em: 05 de outubro de 2018. 
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Estes bairros apresentam alta densidade de construção e geometria urbana retangular e lotes 
pequenos. Além destes, destaca-se a zona sul no Núcleo Habitacional Nova Marília e Núcleo 
Habitacional Maria Angélica Matos e, na zona norte de Marília nas proximidades dos bairros Distrito 
Industrial e bairro Santa Antonieta (temperatura da superfície entre 30,5 e 32°C). 

A malha urbana da cidade de Marília está situada sobre um sítio urbano com características 
morfoesculturais7 específicas relacionadas à presença de escarpas abruptas e festonadas, onde no 
sopé se formam depósitos de tálus com vegetação densa. A vegetação densa predominante no entorno 
influenciou a variação térmica dos alvos na superfície entre 24°C e 28°C. Analisando de forma conjunta 
a temperatura de superfície dos alvos e NDVI (Figura 1), nota-se que nas regiões de NDVI superior a 
0,17 a vegetação comparece, embora ainda seja baixa e, ocorre o aumento gradativo até os locais de 
maior concentração das áreas vegetadas nas bordas das escarpas. 

Partindo da “dependência de diferenças espectrais significativas entre os vários tipos de 
culturas existentes” (JENSEN, 2009, p.384) o NDVI possibilita a identificação da densidade de 
vegetação e sua distribuição espacial ou sua ausência na malha urbana e no entorno rural. A escala 
de variação do índice diferencia fortemente as áreas com componentes urbanos (construções, 
arruamentos, impermeabilização) e solo exposto com os valores negativos, das áreas que possuem 
presença de vegetação em diferentes gradações (amplamente desenvolvidas, coberturas vegetais 
pouco densas e áreas subjacentes) com índices entre valores positivos.  

Nas análises da cobertura vegetal o índice gerado pelo NDVI no intervalo de -1 a +1 significa 
que os valores > 0 referem-se à existência de vegetação e valores < 0 referem-se a pixels sem 
vegetação, portanto, outros objetos urbanos e periurbanos (PONZONI e SHIMABUKURO, 2007, p.45). 
A variabilidade do NDVI (Figura 1) foi entre 0,5986 e -0,2676. Os altos valores de NDVI (0,55 a 0,60) 
indicaram presença abundante de vegetação, enquanto os baixos valores foram associados às áreas 
urbanizadas, notadamente em setores densamente construídos ou solo exposto (entre -0,26 e 0,16). 

Segundo Ming, Tse, Liu (1988) os índices de vegetação superiores a 0,6 correspondem a 
vegetação desenvolvida e pronunciada, ao passo que coberturas vegetais pouco densas e 
subjacências a resquícios verdes apresentam variação de NDVI entre 0,3 e 0,6. No NDVI observa-se 
uma variação na distribuição da vegetação em relação às diferentes ocupações do solo, pois o centro 
da cidade densamente edificado, com telha mista e arborização esparsa a ausente, embora não tenha 
apresentado as temperaturas de superfície mais elevadas, obtiveram baixos índices de vegetação. 

Como agravante à exposição a temperaturas elevadas vinculadas a morfologia urbana (padrão 
construtivo, ausência de vegetação e arborização), às variações na cobertura da superfície que 
culminam em distintos albedos e capacidade térmica dos materiais urbanos, somam-se às condições 
de moradia semi adequadas e a ausência de rendimento (Figura 2). Tais fatores agravam à situação 
de vulnerabilização dos locais que apresentam ilhas de calor urbanas de superfície e dos sujeitos 
expostos a estresse térmico, pois tais condições de desconforto levam ao agravamento da saúde. 

Com relação à espacialização das variáveis representadas na Figura 2, nota-se que justamente 
no setor norte e centro norte há uma correspondência entre as ilhas de calor de superfície e total de 
domicílios sem rendimento entre 5 a 14, chegando a número superior a 30 domicílios. O mesmo ocorre 
na zona sul, com presença significa de setores censitários sem rendimento (entre 5 a 14 domicílios). A 
correspondência das áreas com SUHI, baixas condições de moradia e ausência de rendimento, 
referem-se em diversos setores geográficos a tipologia de ocupação de aglomerados subnormais, ou 
favelas, segundo Plano Local de Habitação de Interesse Social de Marília – PLHISM (2010)8. 

Considerações finais 

Ao relacionar o clima urbano, a partir das ilhas de calor de superfície (SUHI), aos diferentes 
fatores que influenciam sua geração e agravam sua intensidade, demonstra apropriado identificar a 
vulnerabilidade das áreas, portanto, pela abordagem adotada foi possível atingir o objetivo proposto.  

                                                           
7 ROSS, Jurandir; MOROZ, Isabel C. Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo. Universidade de São Paulo - Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FFLCH/USP-IPTFAPESP., 1997. 
8 Plano Local de Habitação de Interesse Social de Marília – PLHISM (2010). Disponível em: 
<http://www.marilia.sp.gov.br/prefeitura/downloads/plhis/diagnostico.pdf>. 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

91 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Considerando as grandes transformações na superfície terrestre decorrentes do processo de 
urbanização e expansão das cidades, é imprescindível identificar as heterogeneidades espaciais das 
cidades produto do modo desigual e contraditório de incorporação dos setores geográficos urbanos.  

Esta lógica de transformação intensa do ambiente natural agrava a intensidade dos impactos 
do clima urbano, das ilhas de calor e aumenta os níveis de vulnerabilidade socioespacial da população, 
cujos fatores, tal como as condições de moradia e o rendimento podem ser tomados como meio de 
entender os riscos climáticos e, auxiliar nas propostas de mitigação e medidas de gestão dos territórios. 
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Introdução 

O projeto de pesquisa “Compreendendo a construção da vulnerabilidade socioambiental em 
contextos urbanos modernos: O caso de Vila Velha (ES)” visou compreender o processo de construção 
de vulnerabilidades socioambientais de populações localizadas em áreas de risco que estão 
recorrentemente enfrentando desastres associados a movimentos de massa (conjunto de movimentos 
de solos, rocha e/ou detritos em encostas devido à ação da gravidade) ou inundações. Uma das etapas 
do projeto foi levantar possíveis razões que contribuem para essa situação voltando-se para um 
território que apresenta um processo de urbanização típico de áreas periféricas. É essa etapa que está 
sendo focada no presente trabalho, o qual parte da compreensão de que a construção do risco e das 
vulnerabilidades são processos complexos e multifatoriais, que podem trazer à luz a diversidade de 
dimensões envolvidas. Pela lente das vulnerabilidades em contexto urbano, os riscos têm caracteres 
diversos, indo do caráter social (por exemplo, as condições de habitabilidade) às características 
geofísicas (biologia, geologia, geomorfologia do território) passando, por exemplo, pelo risco 
tecnológico (presença de atividades portuárias e industriais). 

A posição geográfica da cidade de Vila Velha (Espírito Santo), com seu extenso litoral, garantiu 
uma ocupação socioespacial desigual em que a valorização simbólica de amenidades ambientais, tal 
como a proximidade do mar, favoreceu (e favorece ainda) a especulação imobiliária. Portanto, a 
ocupação dos mais ricos privilegiou (e ainda privilegia) essas áreas de maior valor de mercado, 
deixando áreas naturalmente vulneráveis (áreas de preservação permanente/APP) para serem 
ocupadas por uma população que, na década de 1960/1970, vinha de outros municípios capixabas 
bem como de outros estados vizinhos em busca de emprego nos grandes projetos industriais que se 
instalavam na época na Região Metropolitana da Grande Vitória.  

Considerando as interconectividades existentes entre os vários fatores contribuintes nos 
processos de vulnerabilização socioambiental e os processos contribuintes do risco de desastres, 
foram mapeadas e caracterizadas comunidades vila velhenses em situação de risco em relação a 
eventos de movimento de massa e inundações. Relacionados, normalmente, aos períodos climáticos 
caracterizados por uma pluviosidade intensa, tais eventos desvelam aspectos bi geofísicos, ou seja, 
características naturais, sociais, políticas e econômicas do território que, interconectadas (tal como 
numa verdadeira teia), podem explicar o processo pelo qual o desastre ocorre. Para identificar as 
vulnerabilidades envolvidas nesse processo social de construção do risco de desastres, o 
conhecimento da percepção de risco por parte dos diferentes atores sociais, principalmente da 
população moradora, é de extremo valor. Estudos de percepção de risco examinam o modo pelo qual 
as pessoas caracterizam e avaliam determinadas ameaças às quais estão relacionadas, possibilitando, 
assim, entender e prever suas relações e atitudes frente às mesmas (SLOVIC, 1987). 

A literatura vem apontando que, em se tratando de processos complexos, vulnerabilidade e 
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risco demandam, metodologicamente, uma variedade de métodos e técnicas de levantamento de 
dados e de análise do objeto estudado, indo da pesquisa quantitativa à análise de conteúdo passando 
por trabalhos de campo (CHATEAURAYNAUD, 2016). Nesse sentido, a presente comunicação 
privilegia um método experimental: o caso do percurso comentado.  

Materiais e métodos 

O trabalho de campo de cunho sociológico foi delineado pela pesquisa qualitativa com emprego 
de um desenho metodológico com base em diferentes instrumentos– grade de observação, percursos 
comentados (THIBAUD, 2001) bem como entrevistas espontâneas com alguns moradores. Foram 
selecionadas duas áreas de estudo: Itapoã-Boavista e Paul-Argolas (Vila Velha, ES), as quais são, na 
verdade, associações de bairros vizinhos que parecem guardar dinâmicas socioambientais similares. 
A partir da metodologia do percurso comentado, duas caminhadas predefinidas em cada uma dessas 
áreas foram realizadas junto com pesquisadores /observadores, ou seja, ‘’o outro na área estudada’’, 
mas também junto com moradores do local.  

O método dos percursos comentados 

O método do percurso comentado envolve, simultaneamente, três atividades: caminhar, 
perceber e descrever o território percorrido O método é feito, no mínimo, em dupla, tendo a pessoa 
que relata e outra que filma ou fotografa (Reginensi e Pereira, 2013).  O método consiste em 
acompanhar os participantes em caminhadas por determinados ambientes, buscando-se, em 
movimento, levantar dados sobre as suas percepções e as avaliações dos locais por onde se circula. 
Com base na descrição do território feita ao longo do trajeto escolhido previamente, o método revela 
dados sobre a relação entre ser humano e ambiente.  

  Assim, ele foi empregado como forma de levantar as características do território pela visão do 
morador e do pesquisador, ressaltando-se o “uso” do território feito pelos atores da governança 
ambiental local (Estado, moradores, comerciantes...); bem como por ser um meio capaz de evidenciar 
percepções, representações e símbolos através da narrativa oral dos participantes. Experiências de 
enfrentamento espontâneo de risco de desastres se revelam recorrentes, principalmente, em períodos 
de pluviosidade intensa. Na fase exploratória da pesquisa, foram realizados oito percursos com 
moradores / lideranças das comunidades e um percurso com uma pesquisadora da equipe que não 
conhecia a área de Paul/Argolas.   

Os registros desses trabalhos de campo se deram por imagens fotográficas (em colaboração 
com o projeto COMUNICACOMFOTO do curso de Comunicação da UVV-ES), gravações e, 
posteriormente, as transcrições dos percursos comentados. Como elemento da narrativa sobre os 
territórios estudados, as imagens funcionam como um registro que expõem a realidade do percurso em 
dado momento temporal/histórico, enriquecendo a descrição e legitimando as percepções que a 
narrativa oral traz à tona. O uso dessa diversidade metodológica se justifica pela complexidade das 
interconexões existentes no próprio território.  

Resultados e Discussão 

A escolha de fazer observação in loco permitiu aprofundar o conhecimento sobre as áreas de 
estudo da pesquisa. A partir da perspectiva do percurso comentado, as dimensões espaciais 
ambientais revelaram outros aspectos sociais e simbólicos.  

Por exemplo, os canais, alguns altamente poluídos com odores bem fortes, antigos riachos 
típicos da dinâmica do território de Vila Velha (o Aribiri e o da Costa), cujas margens são ocupadas por 
população de baixa renda, com moradias precárias, com falta de equipamentos de infraestrutura. Outro 
ponto a destacar é a relação “naturalizada” porto-cidade como no caso da área Paul-Argolas, o qual 
tem uma parte importante situada no município de Vila Velha (na sua fachada norte, banhado pela foz 
do Rio Santa Maria e Baía de Vitória). O complexo portuário expõe a população local ao risco 
tecnológico “invisibilizado” por discurso exaltando as benesses do “desenvolvimento” que tal complexo 
portuário representa na percepção dos atores, em especial, dos moradores. Enfim, criam-se “paisagens 
de risco” naturalizadas, muitas vezes, por conta da percepção ou da representação da noção de 
desenvolvimento.   
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Desse modo, foi possível perceber a relação complexa entre risco, vulnerabilidades socio 
ambientais e injustiça ambiental nos territórios objeto de estudo, o que desvela um processo de 
urbanização baseado, hegemonicamente, na dimensão econômica em detrimento da estética 
ambiental da área.  

Considerações finais 

A presente proposta de comunicação apresentou uma tentativa de abordagem dos riscos e 
vulnerabilidades sócio ambientais a partir do emprego do método dos percursos comentados com vistas 
a levantar percepções e representações dos sujeitos que vivenciam situações de risco de desastres 
em Vila Velha (ES). Em primeiro lugar, centramos o enfoque na questão do valor heurístico da 
caminhada. Em segundo lugar, fizemos uma breve caracterização dos lugares em risco que remete a 
recordação da situação do risco pelos moradores. Finalmente, desenvolvemos uma reflexão em torno 
das paisagens do risco que caracterizariam os territórios objeto de estudo que se situa em área de 
desenvolvimento tardio e periférico.  

O modelo metodológico empregado mostrou-se útil para chamar atenção sobre certas 
‘’invisibilidades’’ das paisagens de risco de Vila Velha, como no caso de comunidades vulnerabilizadas 
situadas na vizinhança do complexo portuário de Vitória, deve ser destacado, ainda, o caráter 
experimental do método de percurso comentado que não foi aplicado a todas as áreas estudadas. 
Porém a experiência permitiu revelar a capacidade de grande parte dos moradores a se adaptar às 
situações de risco, principalmente, por medidas espontâneas, isto é, sem intervenção direta do ator 
estatal através de políticas públicas; e por alguns deles, à se mobilizar, o que potencializa a resiliência 
e a resistência.  

Esses temas inferidos a partir do levantamento das percepções de risco podem ser melhor 
estudados no futuro, por exemplo, através da organização de oficinas de educação ambiental 
(Mendonça et al, 2016) ou com a participação de artistas que pudessem motivar a expressão das 
demandas locais através da arte.  

Nosso questionamento aponta para a consideração de uma nova grade de leitura dos territórios 
considerando os desafios postos pela sustentabilidade do desenvolvimento dos territórios em risco 
ainda mais quando se trabalha com pessoas que vivem e integram tais riscos aos seus cotidianos tal 
como observado no campo. 
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Introdução 

Este trabalho é parte integrante da pesquisa da tese de doutorado em Planejamento Urbano e 
Regional, realizado no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Paraíba – 
IP&D/UNIVAP, cuja motivação é dada pela constatação dos problemas urbanos contemporâneos 
derivados do modo de produção espacial, que criam e consolidam as desigualdades socioespaciais 
ignorando o debate ambiental. Dentre os problemas urbanos, destaca-se a existência de áreas em 
condições de vulnerabilidade socioambiental, que são locais dentro do contexto urbano que possuem 
simultaneamente condições de exclusão social, riscos geoambientais e segregação espacial, fatores 
estes que necessitam ser debatidos, já que as disparidades sociais são, também, fruto do processo 
histórico de formação das cidades capitalistas industriais. 

Demonstrar qual a relação histórica e conceitual dos termos vulnerabilidade e perigo, como 
também a importância de um diagnóstico da vulnerabilidade socioambiental que abranja toda a sua 
complexidade, a fim de proporcionar os subsídios para uma efetiva proposta de política pública no 
território, são os objetivos deste artigo. Para tanto, contextualiza-se o debate ambiental vigente na 
sociedade contemporânea, sobre as mudanças climáticas globais e sobre as possibilidades do 
desenvolvimento sustentável. Seguido pela apresentação dos impactos ambientais e as formas de 
enfrentamento, em paralelo com o surgimento e conceituação do termo vulnerabilidade. Aprofunda-se 
no debate da vulnerabilidade, perpassando a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade ambiental e a 
vulnerabilidade socioambiental. Culminando na relevância deste último conceito, que por ser 
abrangente e multidisciplinar, possibilita uma compreensão mais tangível do território. Portanto, ter uma 
leitura da complexidade da vulnerabilidade socioambiental é um caminho para a construção e aplicação 
efetiva de políticas públicas que promovam o pleno acesso as infraestruturas e serviços urbanos. 

Materiais e Métodos 

Este material foi elaborado por meio de pesquisa bibliográfica, realizando uma revisão na 
literatura referente as temáticas econômica, ambiental, social, institucional e espacial. A fim de 
demonstrar que a vulnerabilidade socioambiental é resultante de uma sobreposição de processos 
paralelos ou questões concomitantes, sendo a expressão máxima do ônus do processo de urbanização 
capitalista industrial. Portanto, a elaboração de enfrentamento das realidades de vulnerabilidade 
socioambiental parte da compreensão destas, em toda a sua complexidade. Tal complexidade é 
resultado da sobreposição de processos num determinado local, tais como as relações econômicas, as 
demandas sociais, a (re)produção do espaço urbano contemporâneo, as estruturas geológicas e 
sistemas de gestão institucionais. Estes processos, cada qual com seus arranjos e interpretação da 
realidade, quando sobrepostos num determinado local expressam uma realidade complexa. Desta 
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forma, sem a pretensão de esgotar a temática, este trabalho propõe que uma leitura da complexidade 
da vulnerabilidade socioambiental urbana se faz necessária. 

Resultados e Discussão 

 As dinâmicas econômicas e os modos de produção de bens e serviços trataram, por séculos, 
o meio ambiente apenas como recursos. Esta realidade também pode ser observada nas teorias 
econômicas, que direcionam a atuação do homem em sociedade e, por consequência, sua forma de 
ocupação sobre o território. Como afirma Veiga ao explanar as tais teorias que percorreram diversas 
conceituações, de excedente e de oferta e procura, mas “a tendência largamente dominante na ciência 
econômica contemporânea é a de considerar a propriedade dos recursos naturais como simples bem 
de capital, e sua renda como lucro” (VEIGA, 1993, p. 160). 

 Sendo a natureza e seus sistemas considerados apenas como recursos não havia debate a 
ser realizado, apenas bem de capital a ser explorado. Contudo, o final do século XX, foi marcado por 
uma maior intensidade das mudanças climáticas globais e suas consequências na saúde humana e 
nas produções agrícolas, como também, a poluição dos mares e do ar, o buraco na camada de ozônio 
e diversos eventos climáticos nas áreas urbanas; demonstraram a finitude do meio ambiente e que as 
práticas exploratórias em escala industrial trazem consequências negativas para as áreas de ocupação 
urbana e para a saúde da população.  

 Estas limitações às ações humanas chegaram impondo uma nova agenda de debates. Estava 
claro que era necessário dialogar entre governos e economias sobre a natureza, os modos de produção 
capitalista e os impactos ocasionados à vida humana. Tais debates haviam se iniciado no meio técnico 
científico, como pode ser visto na proposta do ecodesenvolvimento de Ignacy (SACHS, 1986), na 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo na Suécia, de 1972. 
Este evento teve como uma das pautas a questão do crescimento demográfico mundial e inicia-se 
debate da exploração do meio ambiente em prol do desenvolvimento econômico, refletindo as 
limitações físicas e questionando-se alternativas. É interessante notar que “em curto espaço de tempo, 
o aquecimento global saltou de um tema entre muitos outros no rosário ambientalista para a condição 
de maior desafio do século 21. A questão já estava presente na Cúpula da Terra em 1992” (HOGAN, 
2009, p. 11). Evento ocorrido no Rio de Janeiro e momento no qual os 170 países participantes 
concordaram com a Agenda 21 Global, ou seja, um documento que atribuía responsabilidade aos 
Estados referente a preservação do meio ambiente ou a diminuição na exploração dos recursos 
naturais, visando a diminuir o impacto, qual seja, a degradação do meio ambiente. Estes dados 
destacam o quão recente se apresenta a questão ambiental. Dentro deste contemporâneo debate 
alguns conceitos foram postulados como norteadores. 

Agregar significados mais densos a conceitos tomados do discurso não-científico, 
conectá-los a marcos teóricos mais amplos, é inevitável. Vulnerabilidade e risco são 
conceitos desse tipo. Foram escolhidos por estudiosos de questões ambientais 
porque têm uma ressonância que o nosso vocabulário tradicional não possui. 
Permitem-nos, em particular, associar características dos mundos natural e social, um 
requisito imposto pelas realidades ambientais. É necessário ir além do sentido comum 
na construção de uma sociologia ambiental ou uma demografia ambiental. HOGAN, 
2005, p. 331. 

 O primeiro marco da questão ambiental foi compreender que os recursos naturais são finitos, 
que as características ambientais devem ser conhecidas e respeitadas. Tais saberes devem andar em 
paralelo com a questão social, que é a compreensão das necessidades e vontades humanas, das 
formas de apropriação sobre os recursos naturais e bens produzidos e sobre o modo de ocupação 
sobre o território. “Nas cidades, os locais mais afetados especialmente por inundações e deslizamentos 
costumam ser aqueles que servem de moradia para as populações mais carentes, onde as habitações 
são precárias e existem debilidades na infraestrutura urbana” (ESTEVES, 2011, p. 63). Assim, 
reconhecendo a existência de uma desigualdade social, a questão ambiental se apresenta como um 
debate interdisciplinar, pois parte do princípio de que os impactos ambientais não são sentidos por 
todos os moradores de uma determinada cidade da mesma forma, e sim que há uma desconformidade 
no enfrentamento destes impactos, tanto entre a população quanto entre espaços. 

 Quanto ao risco “refere-se, portanto, à probabilidade de ocorrência de processos no tempo e 
no espaço, não-constantes e não-determinados, e à maneira como estes processos afetam (direta ou 
indiretamente) a vida humana”. (CASTRO, PEIXOTO e RIO, 2005, p. 12). Esta possibilidade de 
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ocorrência de desastres está intimamente relacionada com a forma de ocupação antrópica, com a 
degradação do meio ambiente e modos de aglomeração populacional; ou seja, uma maneira mais 
precisa de mensurar o risco é considerando a vulnerabilidade, e particularmente a vulnerabilidade 
socioambiental. 

 “O conceito de vulnerabilidade é oriundo do campo dos direitos humanos. Em sua origem, 
relacionava-se aos grupos ou indivíduos fragilizados, do ponto de vista jurídico ou político, e à proteção 
e/ou garantia de seus direitos de cidadania” (ESTEVES, 2011, p. 73). A partir da década de 1980 o 
termo vulnerabilidade é incorporado em diversas pesquisas, como por exemplo na área das pesquisas 
voltadas à saúde, estudando os grupos vulneráveis (ou suscetíveis) às doenças; ou mesmo na área 
das ciências sociais vinculado às questões de exclusão social. “O conceito de vulnerabilidade é 
amplamente utilizado no campo das ciências sociais, embasando políticas públicas voltadas 
principalmente aos setores considerados mais vulneráveis da sociedade. Nesse caso, utiliza-se o 
conceito de vulnerabilidade social” (ESTEVES, 2011, p. 73-74). Compreendendo o entendimento da 
área das ciências sociais e por se tratar de uma análise interdisciplinar, se faz necessário a 
compreensão dos termos para as disciplinas; como na área ambiental, em especial nos estudos de 
risco geológico, com base nos escritos de VARNES (1984), EINSTEIN (1988) e UN-ISDR (2004) tem-
se as seguintes definições: 
 

- Perigo: refere-se à possibilidade de um processo ou fenômeno natural 
potencialmente danoso ocorrer em áreas urbanizadas e num período de tempo 
especificado. 
- Vulnerabilidade: conjunto de processos e condições resultantes de fatores físicos, 
sociais, econômicos e ambientais, o qual aumenta a suscetibilidade de uma 
comunidade (elemento em risco) ao impacto dos perigos. A vulnerabilidade 
compreende tanto aspectos físicos (resistência de construções e proteções da 
infraestrutura) como fatores humanos, tais como, econômico, sociais, políticos, 
técnicos, culturais, educacionais e institucionais. 
- Risco: é a possibilidade de se ter consequências prejudiciais ou danosas em função 
de processos naturais ou induzidos pelo homem. Assim, considera-se o Risco (R) 
como uma função do Perigo (P), da Vulnerabilidade (V) e do Dano Potencial (DP), o 
qual pode ser expresso como R = P x V x DP. 

 
 Este conceito, ou este olhar dado pelos estudos de risco geológico, considera uma análise 
interdisciplinar da vulnerabilidade; contudo observa-se a relevância dada aos aspectos físicos em 
detrimentos dos demais (como institucionais ou culturais). Desta forma, entende-se que a 
vulnerabilidade é uma resultante de um conjunto de processos e condições previamente estabelecidas; 
mas os fatores avaliados no processo de apreensão devem compreender toda a complexidade da 
vulnerabilidade, abordando os aspectos físicos (resistência de construções e proteções da 
infraestrutura), as relações do homem com o meio, das ocupações antrópicas, os processos de 
degradação e riscos geoambientais, como também, as relações institucionais que conduzem tais 
processos e ocupações, as imposições e necessidades econômicas contemporâneas e as relações 
sociais, com suas apropriações do espaço envolto de simbolismos culturais, que demonstram um modo 
de vida. 

 O debate da vulnerabilidade social está vinculado ao modo de vida urbano contemporâneo. 
Este modo de vida urbano é oriundo do processo de industrialização capitalista; assim, mesmo que as 
relações dadas no interior desta sociedade urbana não terem nascido determinadas, se dão imbricadas 
com a questão econômica e isto traz consequência. Como a segregação, que é uma separação física 
refletindo as diferentes formas de apropriação social sobre os bens e riquezas gerados no modo 
capitalista de produção. Assim, a segregação é um reflexo de uma sociedade capitalista que não 
incentiva o encontro e o debate entre os diferentes (LEFEBVRE, 2001), entretanto promove o 
individualismo e reduz o encontro a situações de trabalho visando apenas a sobrevivência, como afirma 
Ana Fani “A urbanidade esfacelada em espaços fragmentados desvela a forma das relações sociais e 
a situação do cidadão reduzido à condição de mera sobrevivência, o que dissocia o homem da cidade" 
(CARLOS, 2017, p. 35). Esta fragmentação das relações sociais gera uma realidade de segregação 
espacial. 

 Segundo Núria, a vulnerabilidade social por meio de dados (trazidos ou não por indicadores) 
demonstra o grau de privação de acessos, de discriminação, de desigualdade social, ou mesmo, de 
exclusão social de um grupo de indivíduos num determinado território (BENACH, 2017, p. 25). Ou seja, 
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a vulnerabilidade são os dados que mensuram a existência de uma fragilidade social, mas para 
entender esta fragilidade, sua origem e formas de combate-la são outros caminhos que devem ser 
percorridos. 

 Nas últimas décadas surge emerge o conceito de resiliência. Utilizado inicialmente para a 
capacidade de sobrevivência e adaptação de grandes desastres naturais, como furacões e terremotos, 
“para ampliar-se progressivamente além dos desastres naturais e passar a incluir também a crise 
econômica e a miséria social, até o ponto de parecer hoje a resposta para tudo: planejamento urbano, 
segurança nacional, redução da pobreza (BENACH, 2017, p. 25). Assim a autora nos alerta que, apesar 
de resiliência representar uma capacidade, do indivíduo ou de um grupo, de sobreviver ou se adaptar 
aos danos que lhes sobreveio; não deve ser considerada como a única resposta para se tratar dos 
ônus do processo de urbanização.  

 Em consonância ao termo vulnerabilidade social, tem-se a vulnerabilidade ambiental, 
“relacionada à extensão da manifestação espacial dos riscos e às situações de degradação ambiental 
(entendida como a deterioração das condições ambientais consideradas boas para o ser humano) em 
determinada área” (ESTEVES, 2011, p. 74-75). Qual seja, é mensuração da fragilidade do meio 
ambiente e de suas dinâmicas ambientais, contudo para compreender qual o impacto da existência de 
áreas degradadas para os ciclos ambientais ou mesmo quais as interações destas com as ocupações 
antrópicas outras análises se fazem necessárias. Atualmente, a vulnerabilidade socioambiental é 
compreendida como a simultaneidade num determinado espaço da vulnerabilidade social e da 
vulnerabilidade ambiental. 

 A vulnerabilidade socioambiental “pode ser conceituada como uma coexistência ou 
sobreposição espacial entre grupos populacionais pobres, discriminados e com alta privação 
(vulnerabilidade social), que vivem ou circulam em áreas de risco ou de degradação ambiental 
(vulnerabilidade ambiental)” (CARTIER et al., 2009, p. 2696). Assim o termo vulnerabilidade 
socioambiental, que possui sua construção conceitual a partir da década de 80 e desde sua formulação 
evoca à uma análise interdisciplinar; pode ser construído por meio de uma associação complexa, das 
relações sociais (com seus processos de distribuição, ou não, de renda e serviços), da existência, ou 
não, de infraestrutura na forma de ocupação do espaço (com o processo histórico de urbanização e 
modos de apropriação) e da gestão, ou não, de riscos ambientais (frutos do modo de produção 
econômico e dos arranjos institucionais). 

 Dentro das diversas áreas de pesquisa e olhares sobre a temática, cita-se como exemplo 
quatro grupos de pesquisa que formulam modelos voltados aos estudos para o levantamento e leitura 
da vulnerabilidade socioambiental. O primeiro trabalho desenvolvido em parceria com o Instituto 
Nacional de Pesquisa Espaciais (OBT-Inpe), estuda uma região da cidade de São Paulo; esta mesma 
a metodologia em parceria com outros grupos também foi testada no litoral paulista. O segundo grupo 
estuda o caso de Campinas, no contexto metropolitano. Outro estuda a região metropolitana de 
Fortaleza/CE, baseado inicialmente na tese de doutorado de Almeida e, por fim, outro grupo que iniciou-
se com um trabalho de doutorado de Deschamps com a cidade a Curitiba e em seguida em conjunto 
com o Observatório da Metrópole compara todas as metrópoles brasileiras. (SOUTO MAIOR e 
CÂNDIDO, 2014). 

 Estes quatro grupos de pesquisa e seus modelos utilizam da composição de dados do IBGE, 
da sobreposição cartográfica dos riscos ambientais com os riscos sociais distribuídos no espaço urbano 
estudado e analisam tais dados pela análise multivariada e correlação de indicadores (SOUTO MAIOR 
e CÂNDIDO, 2014, p. 248). Sobre as dimensões estudadas, todos os modelos concordam e partem 
dos fatores socioeconômicos para, em seguida, sobrepô-los aos fatores ambientais. Esta dimensão 
ambiental é tratada como a localização de áreas de risco ou áreas com possibilidades de inundação 
ou enchente, ou um outro fator de degradação ambiental, seja este derivado de ocupação antrópica ou 
não.  

 Neste contexto, é necessário lembrar do debate econômico ao abordar que a terra possui um 
valor de troca substancial no processo de produção capitalista e, consequentemente, influencia as 
ocupações no espaço, as regulamentações do estado e as formas de segregação espacial 
(relembrando aqui outros debates pontuados e correlacionados neste processo). Desta forma, é 
relevante considerar em conjunto com a dimensão ambiental uma dimensão espacial com as 
peculiaridades do processo de ocupação, estruturação e regulamentação do espaço urbano. Como nos 
lembra Adauto Lúcio Cardoso. 
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É importante lembrar que o acesso à cidade é mediado pelo acesso à moradia, e este 
último, pelo acesso à terra. A terra é uma mercadoria sui generis, como revela a 
literatura especializada, tendo em vista que é um bem não produzido, mas que ganha 
um preço, estipulado menos por suas características intrínsecas (tamanho, 
estabilidade do solo etc.) do que por características externas, como localização e o 
grau de acessibilidade aos serviços e equipamentos urbanos, ou, ainda, por gravames 
administrativos que estabelecem o que pode ser construído em cada local, através do 
zoneamento. CARDOSO, 2006, p. 33.  

 A terra como mercadoria possui um valor de troca e, em virtude das diferenciações deste valor, 
possui também uma diferenciação nas formas de apropriação. Em virtude da “pobreza não ser 
igualmente definida nas diferentes situações geográficas” (SANTOS, 2000, p. 93), o espaço possui 
diferentes modos de apropriação desta terra mercadoria, gerando por um lado locais providos de 
infraestrutura urbana, serviços e acessos a tais; e por outro a exclusão ou a segregação espacial. 

 A partir deste cenário, compreende-se que a análise da vulnerabilidade socioambiental deva 
ocorrer não apenas a partir dos fatores socioeconômicos e sobrepô-los aos fatores ambientais, mas 
sim, partindo dos fatores de exclusão social, sobrepor às realidades de segregação espacial e agregar 
as áreas com degradação ambiental. Abordando no processo de diagnóstico toda a complexidade 
vulnerabilidade socioambiental. 

Considerações finais 

Dentro do recente debate da questão ambiental, haja visto que apenas no final do século XX 
as mudanças globais deixaram de ser um tema dos ambientalistas para se tornar um debate mundial 
entre nações, dois termos ganham destaque por abranger a magnitude deste debate social e ambiental: 
perigo e vulnerabilidade. Tanto a análise da possibilidade de ocorrência de acidentes, que está 
intimamente relacionada com a forma de ocupação antrópica, com a degradação do meio ambiente e 
modos de aglomeração populacional; quanto a análise das fragilidades sociais e ambientais existentes 
nos territórios são consideradas neste debate interdisciplinar da produção contemporânea do espaço. 

A produção do espaço perpassa sob a lógica econômica que visa o constante crescimento do 
lucro com a geração e comercialização das riquezas produzidas, e pelas relações sociais que possuem 
modos diferentes de apropriação e de lutas neste espaço urbano capitalista. Em paralelo e neste 
espaço, tem-se o debate ambiental com a constatação da finitude dos recursos naturais, a necessidade 
de compreender as dinâmicas do meio ambiente e por fim, propondo uma forma de ocupação antrópica 
sustentável. Estes olhares socioeconômico e socioambiental são relevantes, contudo devem também 
agregar a estes os fatores espaciais, considerando as realidades de segregação, tanto da 
espacialização das fragmentações socioespaciais, quanto as formas institucionais que as induzem. 
Neste contexto que se enquadra a complexidade da vulnerabilidade socioambiental, sua compreensão 
e mensuração, a fim de proporcionar os subsídios para uma efetiva proposta de política pública no 
território. 
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Introdução 

A instalação de um aeroporto traz consigo diversos pontos positivos para a economia, 
infraestrutura e visibilidade de uma região. Porém, sua implantação pode criar riscos para a área em 
que se encontra (Carra et al., 2012), sendo que o risco de um aeroporto para a comunidade e para o 
meio ambiente está diretamente associado às características de sua implantação, podendo destacar 
como principais fatores a localização e obras de engenharia realizadas nos aeroportos, bem como as 
substâncias químicas manipuladas e suas respectivas quantidades, assim como a possibilidade de 
ocorrência de acidentes aéreos. Oliveira (2008) destaca os seguintes riscos: Perda Auditiva Induzida 
pelo Ruído (PAIR), riscos químicos, riscos gerados por falhas humanas, riscos biológicos e riscos 
ambientais. Além do ruído e da poluição atmosférica, as pessoas e comunidades no entorno de 
aeroportos estão expostas a vários outros tipos de riscos, variando desde a contaminação do solo por 
hidrocarbonetos, até os acidentes aéreos propriamente ditos. Levando em conta a classificação de 
riscos proposta por Cerri e Amaral (1998) tais riscos se enquadram como riscos tecnológicos. 

 O governo federal lançou em 2004 o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional 
(PDAR, 2017), por meio da Medida Provisória nº652 de 25 de Junho daquele ano, que tinha como 
intuito criar no Brasil uma rede de aeroportos regionais, de forma a garantir que quase 100% de sua 
população estivessem no máximo a 100 quilômetros de um aeroporto com condições de operar voos 
regulares. Além de proporcionar mais opções de transportes à população, os aeroportos regionais têm 
também como função auxiliar no crescimento das médias regiões, aumentando assim o potencial 
econômico das áreas que mais crescem no Brasil, conectando assim as regiões interioranas com os 
grandes centros no litoral e no exterior. Assim, o presente estudo tem como objetivo realizar a 
identificação e avaliação dos possíveis riscos ambientais que podem ser detectados em aeroportos 
regionais.  

 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

103 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Materiais e métodos 

De forma a se obter um panorama geral sobre a implantação e operação de aeroportos 
regionais, foram realizadas visitas técnicas ao Aeroporto Regional da Zona da Mata, situado na divisa 
dos municípios de Rio Novo e Goianá, na Zona da Mata de Minas Gerais Durante a visita foi possível 
identificar que este aeroporto conta com um Plano de Gerenciamento de Riscos e um Plano de 
Emergência, obrigatório conforme a Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO 1991). No 
contexto da identificação dos tipos de riscos existentes na área escolhida, não se pretendeu concentrar 
esforços em detalhes sobre o desenvolvimento e implementação de planejamento de resposta de 
emergência e gerenciamento de crises. Objetivou-se com esse trabalho identificar quais os tipos de 
riscos ambientais podem estar associados à implantação e operação de um aeroporto. Em campo, 
sempre acompanhados por um funcionário da concessionária que administra o aeroporto, foram 
visitados pontos específicos do mesmo. A partir da visita e com base em informações técnicas sobre 
as obras de implantação dos aeroportos, foram discutidos e levantados quais seriam os riscos de um 
empreendimento com tais características, fazendo-se uso do método de Análise da Árvore de Falhas 
(Rocha, 2005; Swenson, 1999). 

Resultados e Discussão 

Na figura 1 é mostrado um recorte da análise por Árvore de Falhas, evidenciando o primeiro 
nível de causas (eventos secundários) relativos aos riscos identificados no local de estudo. 

 
Figura 1 – Evento principal e principais causas avaliadas para seu desenvolvimento 

Org. do autor, 2018. 

 

Foram identificados cinco tipos de riscos que podem ser evidenciados em aeroportos regionais; 
são eles: 1) Risco associado à colisão e queda de aeronaves. 2) Risco associado à colisão entre fauna 
e aeronave. 3) Risco Associado ao abastecimento. 4) Risco associado à inundação, e 5) Risco 
associado à erosão. Para cada risco detectado, o método permite sua transformação em evento 
secundário, para o qual se elencam suas respectivas causas. Assim, na impossibilidade de se mostrar 
todos os eventos em concomitância, a árvore foi “serrada” para mostrar cada evento em detalhe; 
entretanto, devido à limitações de espaço para esse resumo, serão mostrados os riscos 1 e 4. A figura 
2 exibe a análise para o Risco associado à colisão e queda de aeronaves (causa/risco 1). 
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Figura 2 – Detalhe da análise do segundo nível associado ao Risco de colisão e queda de 
aeronaves 

       

Org. do autor, 2018. 

 

Risco associado à colisão e queda de aeronaves 

Pela figura 2 se nota que foram elencadas cinco causas que podem levar à colisão ou queda 
de aeronaves, eventos que colocam em risco o aeroporto em estudo: falhas de sinalização, falha 
humana, falha elétrica e de comunicação, além de terrorismo e condições climáticas adversas. A figura 
também mostra que cada uma dessas causas (eventos) terá suas próprias possíveis causas. Observa-
se que para a falha de sinalização, falha elétrica e condições climáticas adversas, “fechou-se” a análise 
(o triângulo indica “falha que não requer detalhamento). Isso indica, por exemplo, que não podemos 
(por enquanto) interferir no clima. Por outro lado, para terrorismo, falha humana e falha de 
comunicação, poderíamos prosseguir na análise (ponte lógica do “ou”). Especificamente com relação 
à falha humana, estudo mostrado no jornal Folha de São Paulo (2014) indica sua preponderância, a 
qual pode estar ligada à várias causas reunidas e de difícil solução por estarem ligadas ao fator 
humano. Pode-se destacar aqui como importante a causa ligada ao terrorismo, evento esse que 
aterrorizou o mundo em 2001 com o seqüestro e colisão de aeronaves com as torres gêmeas em Nova 
York.  

Risco associado à inundação 

 A figura 3 exibe a análise para o Risco associado à inundação do aeroporto. 

 
Figura 3 - Detalhe da análise do segundo nível associado ao Risco de inundação 

 

Org. do autor, 2018. 

 

Cinco foram as causas (eventos) possíveis para a ocorrência de inundação em aeroportos: 
intervenção no ambiente, infraestrutura, chuva intensa, relevo favorável (plano) e assoreamento natural 
dos rios próximos. Observa-se que o relevo e a chuva são causas nas quais não podemos atuar, daí o 
“fechamento” da análise para esses itens. Os processos de inundação estão mais ligados aos 
problemas externos aos aeroportos do que dentro da própria área deste. Ou seja, as alterações sofridas 
pelo ambiente, principalmente em lugares onde se localiza uma fonte de água, como no caso, o rio; as 
alterações sofridas por este, como a retificação, a construção de diques, pontes e represas; a retirada 
da mata ciliar e até o despejo de dejetos, são algumas ações que podem contribuir para que aconteça 
a inundação e acabe, mesmo que indiretamente, atingindo aeroportos construídos nos arredores. A 
infraestrutura pode também ser responsável no caso, por exemplo, de um bloqueio na drenagem 
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pluvial, o que pode acarretar acúmulo de água e consequentemente inundação. Aqui se destaca a 
importância da gestão ambiental adequada como mecanismo preventivo. 

Considerações finais 

A gestão de riscos pode ser entendida como a somatória de ações que antecipam a 
ocorrência de um evento indesejado, a fim de evitar maiores prejuízos; ela envolve identificação do 
perigo e análises do risco, ações de prevenção e mitigação (COLTRO e SANTOS, 2015). Este trabalho 
considerou as causas possíveis dos riscos identificados, fornecendo parâmetros a serem observados 
e detalhados na gestão. De maneira geral, desconsiderando as causas naturais nas quais não se pode 
atuar (clima, relevo), observa-se que as falhas humanas são causas de destaque para a maioria dos 
eventos. Assim, a formação e treinamento intensivo dos profissionais aeroviários é um imperativo. 
Deve-se também atentar para ações terroristas como causas marcantes para possíveis eventos 
indesejados em aeroportos. Por fim, deve-se enfatizar a importância da gestão dos riscos, e não 
somente de desastres, como mecanismo preventivo para a implantação e rotina de funcionamento 
desses aeroportos médios.  
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Introdução 

As pesquisas sobre riscos ambientais tem evoluído em nosso país principalmente a partir do 
ano de 2011, com a criação do CEMADEN (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais, 2011). Mas por enquanto os desastres ambientais continuam acontecendo, podendo-se citar 
os recentes movimentos de massa ocorridos no Morro da Boa Esperança em Niterói, RJ, em 
10/11/2018, com a morte de 14 pessoas (Globo G1, 2018). Por outro lado, ainda são escassos os 
mapeamentos de riscos no Brasil, além de estarmos ainda discutindo a própria conceituação teórica 
de risco (Rocha et al., 2015; Bento-Gonçalves et al., 2014). Causa também preocupação o uso da 
expressão “área de risco” no país, já que não se tem uma cultura de segurança consolidada, além do 
fato da expressão soar genérica, e não específica com relação a qual nível de risco estaria se referindo. 
Recentemente foi lançado trabalho de integração entre dados populacionais levantados pelo IBGE com 
informações sobre riscos em municípios selecionados no país (IBGE/CEMADEN, 2018). Entretanto, as 
informações disponíveis nesses municípios são questionáveis, fato que ocorre em Juiz de Fora, MG, 
onde os dados sobre riscos são dispersos e sem categorização de níveis, o que pode acarretar 
interpretações dúbias sobre a população a ser afetada em caso de possíveis desastres. Visando se 
obter um panorama mais fidedigno sobre a temática, o objetivo dessa pesquisa foi evidenciar a 
densidade populacional em áreas de alto e altíssimo risco em área piloto do núcleo urbano de Juiz de 
Fora, MG. 

Materiais e métodos 

Partiu-se do mapa Sinopse por Setores do IBGE (2018), optando-se pelo recorte da densidade 
populacional por km². A densidade foi seccionada em três classes: Alta (12.870 até 80.788 pessoas); 
Média (2.851 a 12.869) e Baixa (0 a 2.850). Esses dados foram cruzados, via programa INKSCAPE v. 
0.92.3, com as informações do Mapa de Risco a Movimentos de Massa da área central de Juiz de Fora 
(ROCHA, 2005), selecionando-se os níveis de risco Alto e Altíssimo e mantendo-se as escalas em 
equivalência. Foi então gerado o mapa de Alto e Altíssimo risco a movimentos de massa para as 
classes Alta, Média e Baixa de densidade populacional. 

Resultados e Discussão 

A figura 1 mostra o mapa de Risco a Movimentos de Massa usado neste trabalho.  
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Figura 1 – Recorte do Mapa de Risco a Movimento de Massa 

 

Organ. pelo autor, 2018. 

 
O mapa original foi publicado por Rocha (2005) abrangendo toda a área urbana de Juiz de 

Fora, MG. Nesse mapa original foram considerados cinco níveis de risco a movimentos de massa: 
altíssimo, alto, médio, baixo e baixíssimo. Com o pressuposto de que os níveis médio, baixo e 
baixíssimo risco representam menor possibilidade de ocorrência do evento em foco, elegeram-se os 
níveis alto e altíssimo risco para a montagem do mapa da figura 1 (cores roxa – altíssimo risco e 
vermelha- alto risco), os quais representam as áreas mais preocupantes, onde tem ocorrido eventos 
de movimentos de massa (Andrade e Rocha, 2014). Assim, os demais níveis foram conjuntamente 
considerados na cor clara e não foram levados em conta nessa análise. Esse recorte do mapa engloba, 
então, somente a área central de Juiz de Fora, já sendo possível se constatar os elevados níveis de 
risco nessa região. A figura 2 exibe o mapa de densidade populacional do IBGE (Sinopse por Setores, 
2018).  
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Figura 2 – Mapa de Densidade Populacional da área central da cidade (Sinopse por Setores) 

 

Fonte: IBGE (2015). 

 

Este mapa exibe a alta e média densidades populacionais ao longo das Avenidas Rio Branco 
e Presidente Itamar Franco, corredores de trânsito da área central da cidade. Pode-se também observar 
áreas de baixa densidade nas regiões que mostram relevo acentuado como no Morro do Cristo e outras 
áreas como ao longo do rio Paraibuna. 

O mapa da figura 3 é o resultado do cruzamento entre os dois mapas anteriores.  
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Figura 3 – Densidade populacional em áreas de alto e altíssimo risco em Juiz de Fora 

 

Organ. pelo autor, 2018. 

 
Observando o mapa da figura 3 pode-se inferir que as regiões mais problemáticas são aquelas 

de altíssimo risco (cores avermelhadas). Nessas regiões nota-se que predomina a combinação entre 
altíssimo risco e média densidade populacional; essa combinação é mais disseminada ao norte da área 
estudada, onde o relevo acentuado, vegetação escassa e solos frágeis favorecem os escorregamentos 
do terreno. A ocupação antrópica muitas vezes irregular potencializa o problema, fato multiplicado por 
uma densidade média de 2851 a 12869 habitantes / km2 . Essas condições ambientais se repetem a 
sudeste da área estudada, onde se destaca o aparecimento da combinação de altíssimo risco e alta 
densidade populacional, local que merece com certeza uma intervenção preventiva prioritária dos 
agentes públicos. 

Igualmente ameaçadoras à segurança ambiental dos cidadãos são aquelas de cores azuladas. 
Nessas se destacam as áreas com azul mais escuro, a leste da região estudada, onde prevalece uma 
combinação de alto risco e alta densidade populacional. Ainda nessas cores convém mencionar a 
própria áreas do Morro do Cristo, mapeada como de alto risco e baixa densidade de população. O que 
a princípio poderia indicar uma área sem muito problema, se reveste de grande gravidade, visto que 
movimentos de massa iniciados nesse local (por ser de alto risco a movimentos de massa) podem 
atingir o centro da cidade e causar graves conseqüências. 
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Considerações finais 

Este trabalho focou somente os riscos a movimentos de massa aos quais estão sujeitos os 
cidadãos de Juiz de Fora. Conclui-se que vastas áreas urbanas com alta ou média densidade 
populacional estão sob ameaça de escorregamentos, indicando baixo nível de segurança ambiental da 
população. Intervenções do poder público são urgentes, de modo a bloquear ou inibir novos eventos. 
Ações emergenciais como barreiras físicas (intervenção estrutural) são imperativas. A conscientização 
da comunidade através de programas e específicos com uso da mídia impressa e televisiva devem ser 
estimulados. Aqui se inserem práticas de comunicação sobre riscos a serem empregadas não só pelo 
poder público como também pelas universidades. A longo prazo a inserção da temática de riscos nos 
currículos do ensino fundamental e médio serão bemvindas. Por outro lado, outros riscos ambientais 
como os tecnológicos ou mesmo os riscos sociais devem ser também considerados em futuras 
pesquisas, a fim de se refinar o número de pessoas sob os vários riscos da cidade. 
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 Introdução 

O termo moradia refere-se ao local que deve proporcionar aos moradores proteção das 
intempéries, condições adequadas de salubridade, privacidade, segurança e acesso a serviços básicos 
de saneamento e infraestrutura, tais como proximidade às escolas, ao comércio, aos postos de saúde, 
aos equipamentos urbanos de lazer e sociabilidade, dentre outros (OLIVEIRA; GIVISIEZ; RIOS-NETO, 
2009).  O crescimento urbano em locais inadequados em muitas cidades brasileiras ocasionou a 
ampliação de residências sem as condições básicas que compõem a definição de moradia.  

O aumento dos problemas urbanos por causa da ocupação humana em áreas inadequada tem 
impulsionado pesquisadores e gestores a buscar por soluções voltadas para um planejamento 
adequado e possível de identificar as áreas vulneráveis aos fatores físicos e sociais (VENTORINI, et. 
al, 2016, TUCCI; MENDES, 2006, SANTOS; VENTORINI, 2017b).   A Lei n. 12.608, de 10 de abril de 
2012, referente à gestão de riscos de desastres interligados aos corpos d’água, determina no 3º artigo, 
inciso IV, à “adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de 
desastres relacionados aos corpos d’água”.  Já a Lei n. 12.608, de 10 de abril de 2012, determina, em 
seu Art. 8o, inciso IV, que compete aos municípios identificar e mapear as áreas de risco aos desastres.   

No Brasil, a precariedade dos documentos cartográficos em escalas municipais dificulta ações 
da Defesa Civil à realização de medidas mitigadoras. Muitas prefeituras não possuem base digital de 
dados cartográficos e recursos humanos especializados para operarem um Sistema de Informação 
Geográfica (RAMOS; CÂMARA; MONTEIRO, 2007, ALMEIDA; VENTORINI, 2014). A partir de tal 
realidade desenvolveu-se a investigação com objetivo de usar material cartográfico em multiescalas e 
imagens de satélites em multiresoluções espaciais, coerente com a realidade dos municípios 
brasileiros, para a geração de mapeamento da vulnerabilidade social antes e depois de um desastre.  
A escolha da Bacia do Córrego do Lenheiro, localizada no município de São João del- Rei – MG, 
ocorreu devido ausência de mapas como apoio ao seu gerenciamento e gestão, bem como os registros 
da Defesa Civil sobre os prejuízos socioeconômicos nos períodos chuvosos (SANTOS; VENTORINI, 
2017b). 

Neste contexto o objetivo deste artigo é apresentar a pesquisa para mapear áreas suscetíveis 
às enchentes e aos alagamentos, assim como o grau de vulnerabilidade social da população residente 
em área urbana inserida na Bacia do Córrego do Lenheiro, localizada no município de São João del-
Rei – MG.  

Materiais e métodos 

A fundamentação teórica teve como base a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) aplicados à 
Geografia, proposta por Christofoletti (1979).  Os procedimentos metodológicos foram: a) Pesquisa e 
levantamento de dados secundários e primários sobre desastres e dados demográficos referentes à 
área de estudo em órgãos públicos; b) Pesquisa, aquisição, análise, georreferenciamento e reprojeção, 
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correção de mapas base em meio digital e analógico em multiescalas e de imagens de satélites; c) 
Elaboração da Base Digital de dados cartográficos; d) Geração de modelo de Síntese de enchentes e 
alagamentos e de Vulnerabilidade Social por meio de álgebra de mapas e e) Validação dos modelos 
gerados. 

 No modelo de Síntese de enchentes e alagamentos foram utilizados os mapas temáticos 
representando a hipsometria, declividade, áreas de preservação permanente e uso da terra.  A fórmula 
utilizada para a elaboração do Modelo foi: 

 
(𝐻𝐼𝑃∗15)+(𝐷𝐸𝐶∗35)+(𝐴𝑃𝑃∗35)+(𝑈𝑆𝑂∗15)

100
  (1) 

 
onde HIP refere-se ao mapa hipsométrico com influência 15%; DEC é mapa de declividade, 

com influência 35%; APP representa o mapa das áreas de Proteção Ambiental, com Influência 35% e 
USO é o mapa de uso da terra, com influência 15%.   

Os pesos utilizados para a elaboração do Modelo de Sínteses de áreas propícias às enchentes 
e inundações foram: mapa hipsometrico: altitudes de 900 a 920 metros receberam peso 5, altitudes de 
920 a 940 metros, peso 3 e altitudes de 940 a 1220 metros peso 1.  As classes de declividade 
receberam peso 5 para as declividades entre 0° a 5°, peso 3 para classes 3° a 5° e peso 1 para as 
classes de 10°a 65°. No mapa de uso da terra adotou-se peso 1 para as classes Afloramento com 
vegetação, Mata ciliar, Pastagem, Solo exposto e Vegetação rasteira, Voçorocas e peso 5 para a área 
urbana (SANTOS; VENTORINI, 2017a). 

As informações para validar o modelo foram obtidas por meio de trabalhos de campo, 
entrevistas com moradores, registros da Defesa Civil do Município e do mapa de risco disponibilizado 
no Plano de Contingência da Defesa Civil (SANTOS; VENTORINI, 2017a). 

Após a validação e análise do modelo de Síntese de enchentes e alagamentos, elaborou-se o 
mapeamento temático representando dados sociais e depois por meio da Analise Multicritério gerou-
se o modelo de vulnerabilidade social. 

O modelo de vulnerabilidade social  foi gerado a partir dos mapas temáticos representando: a) 
densidade demográfica por setor censitário; b) média de moradores em cada setor censitário; c) Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), d) taxa de alfabetismo e taxa de dependência e) renda com base 
na quantidade de salário mínimo recebido, variando entre sem rendimento (3,50% da população) até 1 
salário mínimo (41, 58% da população), de 1 a 5 salários mínimo (48, 26% da população); de 5 a 20 
salários mínimos (6,15% da população) mais de 20  salários mínimos (0, 51% da população.) . O total 
da população segundo os dados do IBGE (2010) é de 84.040 habitantes.  

A fórmula utilizada para a elaboração do Modelo foi: 

  

 

𝑉𝑆 =
(𝐷𝑑∗18)+(𝐷𝑜𝑚∗12)+(𝐼𝐷𝐻𝑀∗7)+(𝑀𝑚∗10)+(𝑃𝑜𝑝∗13)+(𝑅∗16)+(𝑇𝑥𝐴∗8)+(𝑇𝑥𝐷∗16)

100
 (2) 

 
Onde cada sigla representa um mapa temático: VS refere-se ao mapa de vulnerabilidade social 

com influência de 18%; Dd o mapa da densidade demográfica com influência 12%, Dom o mapa dos 
domicílios particulares e coletivos com influência 7%, IDHM  o mapa com o índice de desenvolvimento 
humano municipal com influência de 7%, Mm o mapa com a média de moradores por setor censitário 
com influência de10, Pop mapa com a população por setor censitário com influência 13%, R o mapa 
de  renda com influência 16%, TxA o mapa com a taxa de analfabetismo com influência 8% e TxD o 
mapa com a taxa de dependência com influência 16%.   

 Para o mapa de vulnerabilidade social depois das ocorrências de inundações foram utilizados 
os modelos de vulnerabilidade social e o modelo síntese de inundações gerado a partir da fórmula 3. 
Neste modelo os pesos foram adotados de acordo com o grau de importância das classes para 
ocasionar o fenômeno modelado. Os pesos de 1 a 5 foram adotados considerando que, quanto menor 
o grau de importância da informação (classe) mapeada, menor o peso. A influência adotada representa 
o valor de 50% para ambos os modelos,  
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𝑉𝑆𝐼 =  
(𝑉𝑆∗50)+(𝐼𝑁𝑈∗50)

100
 (3) 

 
onde VSI é o modelo vulnerabilidade social as inundações, VS o mapa de vulnerabilidade social 

da população e INU o modelo síntese de inundação.  

Para a veracidade das informações mapeadas, foram realizados trabalhos de campos nos 
períodos secos, chuvosos e intermediários. Em campo foi realizado registros fotográficos, bem como 
analise das características e condições naturais e socioespaciais de cada modelo gerado, como 
observação da ocupação margens dos canais fluviais, presença de mata ciliar, impermeabilização do 
solo, qualidade da infraestrutura para coleta de águas fluviais e pluviais, entre outros.  

A validação do Modelo de inundação incluiu dados da Defesa Civil (2013, 2015), com ênfase 
nas informações sobre os locais e prejuízos sociais e econômicos ocasionados por Desastres Humanos 
de Natureza publicados no Plano de contingência de proteção e defesa civil, as publicações de Pôssa 
e Ventorini (2015), e Almeida, Ventorini (2014), Santos e Ventorini (2016, 2017ab). A validação do 
modelo de vulnerabilidade socioespacial foi a partir de dados oficiais do censo de 2010 realizado pelo 
IBGE (IBGE, 2010). Tais dados foram utilizados também para validar o Modelo de Vulnerabilidade 
Social depois de desastre. 

Resultados e Discussão 

 O modelo de vulnerabilidade social desconsiderando a ocorrência de um Desastre apresentou 
duas classes de legenda: Baixa e Média vulnerabilidade da população urbana na Bacia do Córrego do 
Lenheiro (figura 1).  As áreas indicadas por baixa vulnerabilidade representam a situação dos bairros 
de maior renda, menos adensados e com o número reduzido de moradias e população.  

 
Figura 1 – Modelo de vulnerabilidade da Bacia do Córrego do Lenheiro 

 
 
Locais indicados com baixo grau de vulnerabilidade social no Modelo gerado sem considerar a 

suscetibilidade das áreas a um Desastre tornou-se de alto grau no modelo gerado considerando tal 
suscetibilidade (figura 2). Nessas áreas, a noroeste da área com alto grau de vulnerabilidade, há 
populações com baixa renda e quantidade significativa de população e de  moradias.  O mesmo ocorre 
na área nordeste. Já a parte central, entre as áreas noroeste e nordeste com alto grau de 
vulnerabilidade, localizam-se o comércio e parte do centro histórico de São João del-Rei, composto por 
um conjunto arquitetônico tombado em 1938.  Assim, os prejuízos econômicos são significativos diante 
de um Desastre e a vulnerabilidade, nesse caso, é econômica e de perda de patrimônio histórico. 
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Figura 2 – Vulnerabilidade social às inundações na Bacia do Córrego do Lenheiro 

 
 
Nas áreas identificadas como média vulnerabilidade localizam-se principalmente setores de 

bairros com maior quantidade de população e de moradia e com baixo rendimento (bairros 
denominados Tejuco, Bonfim, Senhor dos Montes e Fábricas). As áreas indicadas por baixa 
vulnerabilidade representam a situação dos bairros de maior renda, menos adensados e com o número 
reduzido de moradias e população.  

 Embora os modelos representem a realidade ambiental e social da Bacia do Córrego do 
Lenheiro, estes não devem ser considerados verdades absolutas por se tratarem de aspectos sociais 
que podem elevar ou não o índice de vulnerabilidade social, bem como os aspectos físicos que, por se 
tratar de fenômenos naturais, não existe um limite rígido expresso pelas delimitações apresentadas no 
modelo.   

 Os modelos de vulnerabilidade social e de vulnerabilidade as inundações e enchentes 
apresentados podem auxiliar o trabalho dos órgãos públicos municipais, como a Prefeitura Municipal 
de São João del – Rei e a Defesa Civil para redução de riscos e prejuízos econômicos e sociais, além 
de, promover políticas públicas capazes de amenizar os impactos sofridos pelos moradores. 

Considerações finais 

Os procedimentos metodológicos adotados na elaboração dos Modelos de vulnerabilidades 
sociais mostraram-se adequados para avaliar o grau de alteração na vulnerabilidade social da 
população que vive em áreas de risco, depois da ocorrência de enchentes e inundações.  

A validação dos mapas temáticos por meio de dados primários coletados em campo e dados 
secundários adquiridos junto a órgãos como a Defesa Civil possibilitou atribuir confiabilidade nas 
informações mapeadas para a geração dos modelos de sínteses por meio do método da Análise 
Multicritério.  Tal Análise orientou a tomada de decisão sobre qual modelagem realizar de acordo com 
o objetivo da investigação e o método baseado na AHP mostrou-se adequado para as aplicações das 
fórmulas adotadas na geração dos Modelos. Os procedimentos para geração e análise do Modelo de 
áreas sucessíveis às enchentes possibilitam indicar a intensidade, a origem e o tipo de Desastre 
ocorrido na área de estudo.    

Os dados demográficos representados por meio de mapas temáticos permitiram a 
espacialização dos fenômenos avaliados. Tais dados possui relevância para analisar a situação de 
vulnerabilidade social das populações.  Ressalta-se a importância da análise dos aspectos sociais 
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juntamente com os aspectos físicos como o caso das inundações. Nota-se que a vulnerabilidade 
aumenta de médio para forte, este fato pode implicar em situações graves dependendo da magnitude 
do evento.  

Uma base digital de dados cartográficos compostos por mapas temáticos cujas informações 
foram validadas permite a aplicação de procedimentos metodológicos importantes para a geração de 
Modelos não só dos aspectos físicos, mas também dos aspectos sociais.  

A Análise Multicritério neste artigo orientou a tomada de decisão sobre qual modelagem realizar 
de acordo com o objetivo da investigação e mostrou-se adequado a utilização do método baseado na 
AHP. 

A Teoria Geral dos Sistemas Aplicada a Geografia permitiu a análise integrada de aspectos 
físicos e antrópicos existentes na Bacia, como o caso do cruzamento dos modelos de vulnerabilidade 
social e a vulnerabilidade social as inundações além de subsidiar a geração de mapas temáticos e 
Modelos de situações complexas. Os modelos obtidos pela Análise Multicritério não devem ser tomados 
como verdade absoluta, porém, são produtos importantes para o apoio à gestão municipal.  
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Introdução 

O acelerado movimento de produção e consumo impôs sobre a sociedade contemporânea 
apropriações do espaço em dimensões cada vez maiores, submetendo os territórios a situações de 
risco e deixando a população em situações de vulnerabilidade. O risco trata-se da probabilidade de um 
evento ocorrer, ou seja, está relacionado a uma situação futura. Ao contrário da vulnerabilidade, que 
se refere ao estado atual. É preciso partir da análise de que há a vulnerabilidade social do indivíduo e 
a vulnerabilidade do lugar. Esta última contempla, entre todas as variáveis, a vulnerabilidade a 
desastres. 

O indivíduo pode minimizar sua situação de vulnerabilidade mudando de lugar. No entanto, 
pode continuar sendo vulnerável, caso mantenha sua situação de vulnerabilidade social, na maioria 
dos casos condicionada à sua renda familiar. Além disso, o lugar onde o indivíduo deixou de estar 
continua vulnerável. Essa vulnerabilidade do lugar, somada à vulnerabilidade social, afeta diretamente 
a saúde do indivíduo no território. Partindo deste raciocínio, ao analisar o planejamento urbano das 
cidades brasileiras, evidencia-se que: 

Nenhuma delas apresenta uma satisfatória experiência de integração administrativa, 
especialmente se considerarmos o tema central de controle sobre o uso e ocupação do 
solo que está relacionado aos grandes problemas vividos pelas metrópoles: sociais, 
ambientais, de saneamento, de transportes, de drenagem, de saúde e de segurança. 
(MARICATO, 2011). 

O planejamento determina um conjunto de ações, ou procedimentos, com vistas à execução 
de determinado projeto. Nesse sentido, deve pressupor um diagnóstico em que se apresentam as 
potencialidades e os problemas para que, então, sejam propostas as alternativas e soluções (PRIETO, 
2005). Por conseguinte, todos esses elementos são fundamentais para se viabilizar um planejamento 
que promova a implementação de cidades saudáveis, que são aquelas que apresentam políticas 
amplas e soluções de planejamento para problemas urbanos de saúde. Uma política de informação em 
saúde ambiental é uma ferramenta essencial para a tomada de decisão e elaboração de políticas 
públicas visando à saúde e ao desenvolvimento sustentável (SOUZA et al., 2009). 

É preciso articular os governos locais no desenvolvimento da saúde, a partir de um processo 
que envolva não apenas compromisso político, mas também ações concretas e mudanças 
institucionais, por meio de parcerias. Assim, considera-se saudável uma cidade ou município em que 
seus dirigentes municipais enfatizam a saúde de seus cidadãos dentro de uma ótica ampliada de 
qualidade de vida (RUMEL et al., 2005). 

Para compreender esse cenário, o tema deste trabalho trata da análise sobre os riscos e as 
vulnerabilidades, considerando o planejamento urbano, a partir da análise de artigos científicos sobre 
cidades saudáveis, no período 1995-2015. A hipótese do trabalho é que, embora tenham sido 
publicados trabalhos científicos nesse sentido, como artigos, trabalhos de conclusão de cursos, 
monografias, dissertações e teses, ainda há, do ponto de vista crítico, que se descobrir quais são as 
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pesquisas que analisam os riscos e as vulnerabilidades, no contexto das cidades saudáveis, 
considerando o planejamento urbano municipal. 

Para efetivar estas iniciativas e transformá-las em políticas públicas, é imperioso conhecê-las  
de modo aprofundado e com criticidade. Desta forma, pretende-se investigar se o estado atual das 
pesquisas sobre cidades saudáveis nos periódicos científicos, seus avanços e desafios e, 
principalmente, suas potencialidades como veículos capazes de promover a educação, a partir dos 
grandes centros geradores de conhecimento nacional, ou seja, as universidades brasileiras. Assim 
como compreender de que maneira os riscos e as vulnerabilidades são estudados pelos pesquisadores, 
a partir do planejamento urbano, que se apresenta como um grande desafio neste campo de pesquisa. 

Com esse intuito, o presente trabalho foi desenvolvido por meio da seguinte estrutura: A partir 
de uma revisão de literatura, propôs-se citações organizadas da área geral para o tópico. Em seguida 
foi delineada a metodologia utilizada, a partir da qual buscou-se o objetivo geral, que consistiu em 
analisar artigos científicos sobre cidades saudáveis, com ênfase no planejamento sobre riscos e 
vulnerabilidades publicados em um intervalo de duas décadas. Os objetivos específicos foram: 
Conceituar cidades saudáveis, planejamento, risco e vulnerabilidades; Analisar artigos científicos sobre 
o assunto principal e os descritores, em base de dados definida; Elencar instituições de ensino, 
pesquisadores, palavras-chave e referenciais bibliográficos; Compreender os avanços sobre a temática 
no período 1995-2015. 

Materiais e métodos 

Tipo de Pesquisa: 

A metodologia adotada nesta pesquisa fundamenta-se nos pressupostos da revisão integrativa. 
De acordo com Araújo (2006), esse método de pesquisa surgiu no início do século passado devido à 
necessidade de estudar e avaliar as atividades de produção e comunicação científicas. Portanto, para 
o procedimento de análise realizou-se uma pesquisa documental, a partir de levantamento feito em 
artigos científicos da base de dados CidSaúde, acessível a partir do sítio eletrônico da Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), e consultas aos Curriculum Lattes dos autores, possibilitando uma avaliação objetiva 
dos dados e complementando outras informações obtidas. 

Procedimento Metodológico: 

O universo da pesquisa de campo foi compreendido por artigos científicos da base de dados 
CidSaúde, no período compreendido entre 1995 e 2015. A escolha se deu por se tratar de uma base 
de dados especializada em artigos com pesquisas relacionadas aos municípios saudáveis. Segundo 
Carvalho et al. (2010), a localização e mapeamento de estudos realizados permitem identificar 
tendências e evoluções do conhecimento científico e, assim, possibilitar o desenvolvimento de novas 
pesquisas. Neste ínterim, a partir do material foram elencados os autores, os resumos, as palavras-
chave e as referências bibliográficas dos trabalhos publicados no período analisado. 

Procedimento Técnico: 

A abordagem da pesquisa foi quantitativa e os procedimentos técnicos adotados se enquadram 
no tipo denominado de documental (CERVO et al., 2002). Adotando esta abordagem, predominou-se 
a utilização da técnica de revisão integrativa como análise da fonte de dados. 

Resultados e Discussão 

O primeiro artigo científico identificado na base de dados CidSaúde foi publicado no ano 1995. 
A partir desta data, e considerando um horizonte de duas décadas, foi elaborada a Figura 1, que contém 
o número de artigos publicados anualmente. 
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Figura 1 – Artigos sobre a temática publicados no período 1995-2013 

 

Fonte:Elaborada pelos autores. 

 
 O maior número de publicações ocorreu nos anos 2000 e 2001, período em que treze dos trinta 
e quatro artigos analisados foram disponibilizados, representando 38,24% do universo estudado. 
Importante ressaltar que nessa época foi aprovado o Estatuto das Cidades, por meio da Lei nº 
10.257/2001. Esse marco legal regulamentou os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
estabelecendo as diretrizes gerais da política urbana e dando outras providências. 

 Outra informação relevante foi o quantitativo de pesquisadores identificados pelas referências 
bibliográficas. Excetuando decretos, leis, manuais técnicos e portarias, foi possível identificar 469 
autores principais. 

Os pesquisadores mais referenciados foram, a partir dos estudos na base de dados CidSaúde: 
MARICATO, E. (10 artigos); LEFEBVRE, H. (6 artigos); SASSEN, S. (6 artigos); CASTELLS, M. (5 
artigos); GOMES, M. F. (5 artigos); SANTOS, M. (5 artigos); VAINER, C. (5 artigos); VILLAÇA, F. (5 
artigos); AKERMAN, M. (4 artigos); AZEVEDO, S. (4 artigos); BORJA, J. (4 artigos); FLYNN, B. C. (4 
artigos); FREITAS, C. M. (4 artigos); HARVEY, D. (4 artigos); WALLERSTEIN, N. (4 artigos). 

 A Figura 2 evidencia que 25 artigos, que correspondem a 73,53% do universo estudado, estão 
concentrados em apenas dois periódicos, as revistas Estudos Avançados e São Paulo em Perspectiva. 
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Figura 2 – Quantitativo de artigos publicados nos periódicos científicos especializados 

 

Fonte:Elaborada pelos autores. 

 
 Na Figura 3 foram elencadas as palavras-chave mais utilizadas, que foram padronizadas pela 
técnica de sinônimos de descritores na base de dados. É preciso ressaltar que os termos técnicos 
foram mais contemplados do que as abordagens humanísticas. Para estas abordagens, é preciso 
avançar os estudos em: acessibilidade, avaliação, educação ambiental, promoção da saúde e redes. 
Para aqueles termos, destacam-se metrópole e urbanização. 

 
Figura 3 – Palavras-chave dos artigos científicos. 

 

Fonte:Elaborada pelos autores. 

 
A Figura 4 esclarece que os autores principais estão vinculados majoritariamente à 

Universidade de São Paulo (USP), sendo 15 pesquisadores, e à Pontifícia Universidade Católica (PUC) 
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com 6 pesquisadores. Com exceção de dois estrangeiros, sendo uma francesa e um dinamarquês, 
todos os autores identificados pesquisaram nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. 

 
Figura 4 – Instituições de ensino às quais os autores principais estão vinculados 

 

Fonte:Elaborada pelos autores. 

 

Considerações finais 

O movimento de produção e consumo impôs sobre a sociedade, notadamente a partir da 
década de 1970, apropriações do espaço em dimensões cada vez maiores, que submeteu territórios a 
situações de risco e deixou populações em estados de vulnerabilidade. 

Assim, o propósito principal foi analisar artigos científicos sobre cidades saudáveis, com ênfase 
no planejamento sobre riscos e vulnerabilidades, no período 1995-2015. O trabalho foi desenvolvido 
por meio de uma revisão sistemática do material disponível pela base de dados CidSaúde no Portal 
Regional da BVS. 

Entre os principais resultados obtidos, foi possível identificar que MARICATO, E. foi a 
pesquisadora mais referenciada pelos autores, sendo citada em 29,41% dos artigos. Os periódicos 
científicos Estudos Avançados e São Paulo em Perspectiva possuem o maior número de artigos 
publicados. As palavras-chave mais utilizadas no período analisado foram "metrópole" e "urbanização". 
As instituições de ensino superior em que seus pesquisadores mais publicaram sobre o tema foram a 
USP e a PUC. 

Por meio do trabalho foi possível perceber que os estudos que investigam os riscos e as 
vulnerabilidades podem contribuir com a viabilização de municípios que sejam saudáveis. O 
planejamento urbano mostra-se seletivo, por atuar em áreas de visibilidade, com o intuito de construir 
a imagem do gestor. Esse planejamento precisa promover a intervenção pública, ou seja, é preciso 
intervir no lugar, construindo territórios saudáveis. 
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Vulnerabilidades e Riscos 
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Introdução 

Devido a intensa urbanização e sua demanda, o homem vem se apropriando do meio natural 
e modificando-o para atender as necessidades de uma sociedade cada vez mais consumista. O 
resultado dessas modificações é uma crescente degradação ambiental que se configura na perda da 
qualidade de vida e do bem-estar das populações. Essas modificações também estão presentes no 
Município de Uberlândia na região do Triângulo Mineiro, área anteriormente dominada pelo bioma do 
Cerrado que vem sofrendo profundas alterações com a introdução da agricultura moderna, 
principalmente a partir da década de 1960. 

Nesse contexto, salienta-se como recorte espacial deste trabalho a Bacia Hidrográfica do 
Córrego do Glória.(Figura 1). Esta área foi escolhida pela necessidade de se elaborar um estudo mais 
detalhado da região, devido principalmente a intensificação da ação antrópica que vem ocorrendo por 
causa da expansão urbana de Uberlândia. 

O objetivo geral desse estudo foi caracterizar os atributos físicos: Densidade aparente e 
Textura e  os atributos químicos: CTC; dos materiais superficiais da bacia hidrográfica do Córrego do 
Glória, a fim de avaliar propriedades que possam ser utilizadas para a reflexão sobre a relação materiais 
superficiais-paisagem e seu uso e ocupação. 

 
Figura 1 – Mapa de localização 

. 
Fonte: Danelon, 2012. 
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Materiais e métodos 

O trabalho de campo foi relaizado com visitas à Fazenda Experimental do Glória com o objetivo 
de coletar amostras de materiais superficiais, para avaliação das análises físicas: densidade aparente 
(Da), Capacidade de Troca Catiônica (CTC) e Textura. A amostragem contou com coletas de amostras 
simples em 20 pontos no sentido da alta para a baixa vertente. Posteriormente levadas para o 
Laboratório de Geomorfologia e Erosão dos Solos - LAGES onde foram feitas as análises físicas. Já a 
análise química de CTC, foi realizada pelo laboratório da GEAP. 

Para determinação da densidade aparente (Da), foram coletadas amostras indeformadas, nas 
profundidades de 0 - 10 cm, pelo método do anel volumétrico (100 cm³) (Embrapa 1997).  

A textura foi avaliada retirando-se amostras com trado holandês (Figura 2) na profundidade de 
0-10 cm e usou-se o método da pipeta, utilizando solução de NaOH 0,1 mol L-1 como dispersante 
químico e agitação mecânica em aparato de alta rotação (~15.000 rpm) por 15 min. 

Para a confecção dos mapas de krigagem exploratório da vertente de acordo com os pontos 
amostrais georreferenciados; e com base nos dados criados pelos ensaios laboratoriais, foi gerado 
uma interpolação do tipo krigagem (método ordinário, com semivariograma esférico, estendendo a área 
de abrangência do processamento por um retângulo envolvente, criado manualmente). 

Resultados e Discussão 

Realizou-se um estudo de amostras de materiais superficiais em 20 pontos amostrais na 
profundidades de 0-10cm, localizadas numa pequena vertente da Bacia Hidrográfica do Córrego do 
Glória, sob Cerrado em estágio de recuperação a fim de analisar seus atributos físicos-químicos. 

Dentro dessa perspectiva, este estudo se justifica tendo em vista a importãncia de conhecer e 
caracterizar o comportamento físico-químico de vegetações de cerrado em estágio de recuperação, 
uma vez que essa abordagem, para fins referenciais são úteis na tarefa de avaliação de impactos 
ambientais.  

Torna-se assim, um instrumento importante nas funções de controle de áreas destinadas á 
proteção ambiental 

No caso do Cerrado mineiro, especialmente, entende-se como de suma importância avaliar a 
distribuição e relação desses atributos sob influência do relevo, de uma pequena vertente em ambiente 
de cerrado a fim de caracteriza-la como área de referência natural e compreender a relação material 
superficial-paisagem. 

Através dos dados obtidos verificou-se que houve diferença considerável entre os resultados de 
densidade aparente nas duas classes texturais, justificado pela grande quantidade de matéria orgânica 
que é responsável pela diminuição da densidade aparente na textura arenosa. (Figura 2). 

 
       Figura 2 – Densidade aparente agrupada por classe textural na vertente 

 
Fonte: Santos, 2018. 
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Valores críticos de Densidade Aparente para algumas classes texturais, propostos por Reinert 
e Reichert (2001) são de aproximadamente 1,30 a 1,40 kg.dm-3 para solos com horizonte de textura 
argilosa, de 1,40 a 1,50 kg.dm-3 para horizonte de textura franco - argilosa e de 1,70 a 1,80 kg.dm-3 
para textura franco - arenosa, ou seja, para as condições texturais encontradas na unidade 
experimental deste trabalho, os valores de Densidade Aparente estão bem abaixo dos níveis críticos, 
uma vez que a análise trata-se da caracterização do Cerrado, cuja área, está em estágio de 
recuperação. As variações nos valores estão relacionadas ao tamanho e ao arranjo das partículas de 
areia e argila. 

Na Figura 3 pode ser observado o sentido preferencial do fluxo de água na área, indicado pelas 
setas. 

Figura 3 – Krigagem da densidade aparente 

 
Fonte: Santos, 2018. 

 

A CTC apresentou intervalo significativo de 1,32 a 12,52 cmol.dm-3 (Figura 4). A classe textural 
arenosa, foi a que obteve maior expressividade em valores. 

 
      Figura 4 – CTC agrupada por classe textural na vertente 

 
Fonte: Santos, 2018. 
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A Figura 5 demonstra que a espacialização da CTC na vertente, é justificado por outro fator 
que deve ser considerado na área estudada, por se tratar de área de vegetação que, provavelmente, 
contribui incremento da CTC nessa superfície. Para Rawls e Pachepsky (2002), o microrrelevo contribui 
para a remoção de componentes orgânicos e minerais das áreas mais altas cota 870m e com a 
deposição em posições do relevo consideradas mais estáveis, mais baixas cota 860. 

 
Figura 5 – Krigagem da densidade aparente 

 
Fonte: Santos, 2018. 

 

Considerações finais 

Na area estudada, observou-se que os materiais superficiais possuem duas texturas, média e 
arenosa, com predominância da textura arenosa compatíveis com o embasamento litológico da área, 
onde ocorrem predominantemente sedimentos areno-siltosos da Formação Marília. 

As técnicas de análise por krigagem facilitaram a avaliação da variabilidade espacial dos 
atributos físico-químicos dos materiais superficiais tanto para bacia hidrográfica quanto para vertente. 
Os atributos físico-químicos apresentaram dependência espacial e correlacionaram-se 
respectivamente, com a textura e topografia. 

Conforme já mencionado nas justificativas deste estudo, a área vem sofrendo intensa ação 
antrópica devido a rápida expansão urbana da cidade de Uberlândia. O estudo físico-químico ganha 
importância à medida que tenta caracterizar a sua espacialização, dinâmica e explicação das relações 
dos materiais superficiais com a paisagem, uma vez que traz a tona as possibilidades da evolução do 
relevo, assunto de interesse geomorfológico tanto para a academia quanto para os setores de 
planejamento. 

Há a necessidade de comprometimento por parte do município e conselho gestor para a 
manutenção dos remanescentes florestais e para o cumprimento da lei no que tange ao uso e ocupação 
da terra de maneira sustentável. Não menos importante, a conscientização da população no manejo 
dos solos e na proteção dos recursos naturais da área é indispensável. 
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Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os riscos ambientais e a vulnerabilidade da 
população urbana de Caetanos, especialmente uma parcela dessa população que foi assentada pelo 
poder público municipal um conjunto habitacional construído sobre aterro sanitário a céu aberto 
desativado.  Verifica-se que o processo de construção de casas populares desse conjunto habitacional 
sobre o aterro sanitário conduz a população residente do local a uma serie de riscos ambientais, sociais, 
e riscos á saúde de toda a população e o processo de ocupação dessas moradias pela população de 
baixa renda do município.  

A Cidade de Caetanos é caracterizada por uma pequena cidade que nos dizeres de Correa 
(2011) é entendida como um núcleo de povoamento no qual certa parte da população está engajada 
em atividades ligadas à transformação e circulação de mercadorias e prestação de serviços, outra 
parcela da população está diretamente ligada ao trabalho rural caracterizando uma pratica espacial 
onde as atividades do cotidiano estão correlacionadas ao seu vinculo social e econômico nas atividades 
agrícolas Lefebvre (2013, p. 61), fala das relações familiares com os núcleos de cidades pequenas 
onde ele afirma que a família durante muito tempo esteve simultaneamente retida e mantida, como 
“base” de relações pessoais e diretas, ligadas à natureza, a terra, à procriação, portanto à reprodução.  

Essa reprodução implica em práticas espaciais, laborais e manifestadamente socioeconômicas 
tanto na esfera local quanto na esfera global, o aterro sanitário pode ser entendido como uma dessas 
práticas espaciais.  Para Lefebvre (2013, p. 59) a prática espacial, que engloba produção e reprodução, 
lugares especificados e conjuntos espaciais próprios a cada formação social, que assegura a 
continuidade numa relativa coesão que, persiste em espaços urbanos de cidades pequenas.  

Mediada pelo consumo a sociedade se vê intimamente ligada ao uso de objetos e utensílios 
que carecem de descarte e o descarte desses utensílios não mais utilizados e ou consumidos tem 
sempre uma destinação final que são os aterros sanitários. Essa coesão implica no que concerne ao 
espaço social e à relação de cada membro de determinada sociedade ao seu espaço, ao mesmo tempo 
uma competência certa e certo desempenho (Lefebvre 2013, p. 59).  

Essa coesão espacial pode ser evidenciada na atuação do poder econômico hegemônico que 
impõe diretamente ou indiretamente a exclusão social de uma parcela da sociedade urbana que se vê 
obrigada a residir em assentamentos urbanos com precariedade elevada, assim é fundamental 
conhecer os fatores de risco que, para Marandola e Hogan (2005), estes devem ser delimitados seja 
como riscos ambientais, riscos a saúde humana, riscos sociais riscos espaciais entre outros.  Ainda 
conforme Marandola e Hogan (2005) é importante identificar e delimitar a população envolvida 
diretamente aos fatores de risco neste caso toda a população residente do conjunto habitacional 
construído sobre o aterro sanitário desativado.  

Os principais riscos que a comunidade assentada no conjunto habitacional sobre o aterro 
sanitário, vão desde riscos à saúde humana, seja por contaminação ou pela exposição a poluentes 
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existentes no entorno do terreno e no ar próximo ao chão das casas, bem o risco de explosão das 
casas pela compressão do gás metano. Com relação à vulnerabilidade dos moradores do conjunto 
habitacional construído sobre o aterro sanitário desativado. Pode-se dizer que está relacionada 
diretamente às condições ambientais decorrentes do volume de lixo que foi aterrado, dos tipos de 
materiais que foram jogados no aterro e do tempo de duração do descarte de lixo no local, isso porque 
ela é variável e pode gerar maior ou menor suscetibilidade dos moradores aos impactos derivados de 
riscos já conhecidos quando se tem um aterro sanitário desativado sem os devidos cuidados e sem o 
devido planejamento do controle da emissão dos gases poluentes, do chorume, e afundamento do 
terreno por compactação e decomposição dos resíduos depositados no antigo lixão da cidade 
denominado aqui como aterro sanitário desativado.   

Segundo Mendonça; Leitão (2008 p. 150) “toda cidade se desenvolve originariamente sobre 
um dado ambiente natural que se altera a medida que ela se dinamiza e cresce; levando à substituição 
da primeira pela segunda natureza”. Para os autores, os riscos naturais podem ser agravados pelas 
diversas iniciativas humanas, mas há que se levarem em consideração as interações, cada vez mais 
frequentes, entre os riscos naturais e os processos de ocupação territorial nas cidades. Ainda segundo 
os autores, observa-se claramente, nas cidades brasileiras, o aumento de diversos tipos de riscos 
urbanos devido à ocupação irregular de muitas áreas das cidades, aspecto que conjuga tanto os riscos 
inerentes à natureza aos locais construídos e aos tipos de terrenos onde as construções em geral são 
feitas e o modo de vida da população como um todo.  

No caso da cidade de Caetanos, mais especificamente a proliferação das construções em 
aterro sanitário desativado foi conduzido com financiamento público e destinadas á população de baixa 
renda do município. Percebe-se que local onde as famílias foram assentadas, tal equipamento urbano 
favorece o risco rachaduras nas casas, seguida de desmoronamentos, riscos de contaminação por 
resíduos químicos enterrados no local, riscos de contaminação por gases tóxicos exalados do acumulo 
no interior da superfície e risco de explosão pela inexistência de exaustores que conduzem o gás 
metano resultante da compactação e decomposição do lixo até a superfície.    

Materiais e métodos 

Caetanos está localizado no sudoeste da Bahia, a mesma contém uma área de 
aproximadamente 774,7 km², sua população chega em torno de 13.639, segundo o (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), IBGE (2010). Tendo distribuição populacional de 3.291 na zona urbana e 
10.348 na zona rural, dessa forma, sendo considerada uma cidade rural por conter um número 
considerável populacional na zona rural da cidade. O município faz parte do bioma caatinga, com 
presença de estações bastante definidas por secas e chuvas.  

É importante estudar essa questão do assentamento na cidade de Caetanos, pois o mesmo foi 
construído em uma área onde se fazia deposito de lixos, mesmo sabendo dos riscos em que o lugar se 
encontrava. Várias reclamações são feitas pelos os moradores, tais como a falta de banheiros e fossas 
para que as mesmas, possam fazer as suas necessidades. A falta de água encanada e de vigilância 
sanitária no local e dentre outros problemas relacionados que pode gerar vários problemas de saúde. 

A pesquisa foi feita por meio de um estudo a campo com a aplicação de questionários 
semiestruturado para os moradores do local. Para o embasamento teórico, foram utilizados autores 
como: Mendonça (2008) que trata sobre a questão dos assentamentos informais, Marguti e Aragão 
(2016) que aborda dos assentamentos precários do Brasil, Vieira (2011) que aborda a utilização 
inadequada dos solos e por fim, foram utilizados sites de pesquisa como o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) e sites como o correio brasiliense, trazendo abordagens importantes sobre os 
riscos que as casas construídas em aterros, estão submetidas. Também foi fotografada a localidade 
para o analise e interpretação dos aspectos da paisagem do local, foi elaborado o mapa de localização 
do conjunto habitacional na planta da cidade. (ver mapa da fig. 1). 

Foi realizado por meio de imagens e fotos da área pesquisada, uma analise da estrutura das 
moradias para verificar se há indícios de danos às construções provocadas por efeitos de acomodação 
de terreno do antigo lixão, também para que possa ser mostrada a realidade de vida desses moradores. 
No entanto, trazemos também a importância do diálogo entre o pesquisador e o pesquisado, 
pretendendo descobrir quais problemas que se encontra naquela localidade e com o objetivo principal 
de analisar os riscos e vulnerabilidades do assentamento popular que foi construído em área de aterro 
sanitário na cidade de Caetanos e os diversos problemas encontrados no local. 
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Figura 1 – Mapa de localização do Conjunto Residencial – Caetanos – Bahia 2018 

 

Fonte: Elaborado por Altemar Amaral Rocha - UESB, 2018. 

 

Foi feito um levantamento bibliográfico com autores que discutem a questão ambiental e a 
questão dos riscos e vulnerabilidades sociais em área urbana tais como Mendonça e Leitão (2008), 
Torres (2004); Marandola Jr. e Hogan (2005) entre outros. Foram introduzidos na pesquisa os conceitos 
de Riscos e Vulnerabilidades aliados ao conceito de assentamentos em área urbana e o conceito de 
produção do espaço e algumas informações adicionais sobre o assunto, falando principalmente dos 
riscos que áreas estão submetidas.  Marguti e Aragão (2016) fazem abordagens que trás 
embasamentos sobre os assentos precários no Brasil, em que os mesmos falam das demandas 
externas e internas. Para falar da história de Caetanos, foram utilizados conhecimentos empíricos, idas 
ao campo e dados do projeto Caetanos: Pensar a cidade desafios e possibilidades (2016) também 
foram utilizados dados do Correio Braziliense (2010), do qual cita os riscos que um condomínio pode 
sofrer ao ser construído nessas áreas de lixão e quais providências a ação judiciária deve tomar. 

 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

130 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Resultados e Discussão 

Características da produção do espaço urbano e origem do assentamento habitacional popular  

A principal maneira por meio da qual as famílias de menor renda lidam com a disputa pelo 
espaço urbano no mercado de terras, conforme Torres et. al. (2003) “tem a ver com a busca por 
residências e/ou áreas desvalorizadas, isto é, domicílios pequenos, pior dotados de infraestrutura 
urbanística e, muitas vezes, sujeitos a riscos de diversos tipos relacionados à ausência de saneamento 
e a problemas ambientais” que colocam toda a população em risco e expõe a vulnerabilidade social do 
lugar. 

Essa característica foi percebida na analise do espaço urbano de Caetanos e nos 
desdobramentos que seguiram após as entrevistas realizadas com os moradores do assentamento 
popular no aterro. Atualmente a cidade teve incremento na expansão urbana, sendo tanto por 
construções como por buscas de serviços para melhorias municipais, definindo assim uma das 
características da produção do espaço urbano da cidade. A Construção do assentamento popular com 
casas para a população de baixa renda foi concluída e entregue aos moradores, no entanto, as 
carências de infraestrutura tais como iluminação publica, água encanada, saneamento básico e ou 
fossas sépticas não foram resolvidas pelo poder público municipal. 

 A produção do espaço urbano para Harvey (1980) se dá por meio das relações de poder 
capitalista com a apropriação do espaço e da natureza pelos meios de produção e das forças produtivas 
essa posição também é defendida por Lefebvre (2013, p. 64), quando enfatiza que As forças produtivas 
(natureza, trabalho e organização do trabalho, técnicas e conhecimentos) e, obviamente, as relações 
de produção, têm um papel – a determinar – na produção do espaço. 

 
Figura 2 – Vista parcial das condições ambientais e do tipo de funcionamento do antigo lixão em 

Caetanos-BA, 2007 

 

Fonte: Relatório do Ministério Público (2007). 

 

A produção do espaço obtém se de um conteúdo complexo, que está ligado a produção 
sociedade – natureza e sociedade - sociedade. A produção urbana é onde a vida acontece, na qual 
nem sempre são oferecidas boas condições de moradias, no caso da precariedade de habitação, que 
é o caso da cidade de Caetanos, onde são construídas casas em áreas de riscos, bastante precárias. 
Vários fatores contribuíram para a ocupação dessas habitações, como a migração de pessoas do 
campo para cidade, o fracasso de políticas públicas popular de habitações, aumento de alugueis e 
dentre outros fatores. São vários os resíduos que são resultantes do processo de consumo nos centros 
urbanos, são resíduos vindos das indústrias, do comércio e dos lixos domésticos, que podem conter 
diversas substâncias diferentes, que é prejudicial à saúde e que podem também fazer o 
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comprometimento na qualidade do solo, do ar e também da água. No caso do antigo lixão de Caetanos 
essa situação foi consolidada ao longo dos anos até o seu recapeamento com cascalho e areia para a 
construção do conjunto Residencial conforme será descrito a seguir,  

A área de estudo, o conjunto habitacional de assentamento popular, está localizado na cidade 
de Caetanos, e era um terreno que funcionava como um depósito de lixo urbano a céu aberto que durou 
15 anos. Em 2015 após alguns meses depois do fechamento do lixão, ocorreu o soterramento, com 
terraplanagem e posteriormente a construção das casas (ver figura 2) 

A realidade da paisagem do entorno do lixão é a presença massiva de animais em meio ao 
lixo. Esse tipo de ambiente foi modificado e substituído por moradias. (ver figura 3). 

 
Figura 3 - Vista parcial das casas populares construídas no aterro sanitário no espaço urbano de 

Caetanos – 2018 

 
Fonte: trabalho de campo. Foto Jaqueline Lopes, set. (2018). 

 
Conforme a foto da figura 3 observa-se que o padrão de moradia do assentamento construído 

pelo poder público municipal, é no modelo de casas soltas desprovidas de toda a infraestrutura mínima 
para a qualidade de vida urbana, em todas as casas o abastecimento de água é feito por carro pipa, o 
destino do lixo é jogado em terrenos baldios e posteriormente queimado ou enterrado, o acesso é feito 
por ruas de chão batido. Na maioria das entrevistas realizadas, havia reclamações da falta de água 
encanada, de vigilância sanitária e de construções de fossas, por não haver as mesmas, a população 
acaba improvisando banheiro em áreas inapropriadas, gerando mau cheiro para o restante dos 
indivíduos. Por ser uma área de depósito de resíduos de lixos domésticos, comerciais e hospitalares, 
é de conhecimento de todos que esse espaço deveria ser considerado de riscos para a moradia. Já 
que com o passar do tempo lixão soterrado começa a liberar gases do tipo metano e outros gases 
poluentes e explosivos bem com o chorume decorrente da liquefação dos compostos orgânicos 
misturados ao lixo.  

Dentre os vários riscos desse lugar pode-se evidenciar pela ordem de perigo, a compressão 
dos gases no interior do subsolo seguida pelo risco de explosão na superfície cujos danos podem ser 
desde a queda do imóvel até ao risco de morte de seus habitantes. Além desses, outros danos podem 
ser evidenciados com o passar do tempo, seja pela acomodação do terreno que gera rachaduras nas 
casas e sua posterior condenação ao uso e moradia, inalação dos gases poluentes e contato com 
substâncias nocivas a saúde o que pode levar vários danos e problemas de saúde, especialmente 
crianças e idosos. Por meio das entrevistas, todos disseram que suas casas têm rachaduras nas 
paredes e solapamentos dos pisos. Um dos principais problemas ambientais percebido foi no período 
chuvoso, em que ocorre as enxurradas e com isso o arrastamento de lixos que são jogados ao entorno 
do assentamento e também a questão do rio que separa o assentamento da cidade, pois quando chove 
o rio transborda fechando a vida de um lugar para o outro.  
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Considerações finais 

O que levou a realização desse resumo foi a questão de ter casas construídas em terrenos de 
lixão, problemática essa, não só vista em cidades de porte pequena, mas também de grande porte. 
Como as casas já estão construídas nesse terreno e a população já teve a posse da mesma, o que 
pode ser feito para que haja uma boa convivência na localidade, é implementação de políticas públicas, 
levando melhorias e planejamento para as habitações. Outra questão é a necessidade do encanamento 
de água, aberturas de fossas e a construção de uma ponte para que não haja dificuldade na passagem 
da população. 

Para que não ocorram os solapamentos de pisos, rachaduras nas paredes ou até mesmo o 
desabamentos de casas, é necessário que sejam implantados biodigestores para liberação do gás 
metano do solo, então, trazendo segurança para a população e para as casas. Portanto, percebendo a 
grande falta de interesse e descuido da prefeitura com essa população e o grande despreparo de 
engenheiros técnicos por terem aceitado que casas fossem construídas nesse terreno.    
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Vulnerabilidades e Riscos 
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Introdução 

Considerando-se a grande quantidade de agrotóxicos utilizados no Brasil, há como 
consequência a geração de resíduos sólidos, originados em atividades agropecuárias e silviculturais, 
destacando-se dentre estes as embalagens vazias de agrotóxicos, classificadas como resíduos 
perigosos, apresentando significativo risco à saúde pública e qualidade ambiental (BRASIL, 2010). 
Dessa forma, é imprescindível que haja gestão adequada de embalagens vazias de agrotóxicos para 
que os riscos ambientais e de saúde coletiva sejam minimizados, ainda que essa questão seja apenas 
parte da problemática maior que envolve o intensivo uso de agrotóxicos. 

Nesse sentido, em 2000 foi promulgada a Lei Federal nº 9.974, que considera as 
responsabilidades de cada ator envolvido no processo de logística reversa das embalagens de 
agrotóxicos e, no ano de 2001, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de 
Agrotóxicos (inpEV) foi criado como uma entidade sem fins lucrativos, composta por fabricantes de 
agrotóxicos, responsável por gerir o sistema de logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos 
no Brasil.    

De acordo com o inpEV (2017), 91% das embalagens de agrotóxicos comercializadas no Brasil 
são recolhidas e destinadas de forma adequada, pois os usuários (produtores rurais) são responsáveis 
pela devolução das embalagens a centrais ou postos de recebimento, ou devem realizar a entrega em 
recebimentos itinerantes. Porém, segundo Cometti (2009), o sistema de logística reversa desenvolvido 
pelo mesmo instituto é mais propício para grandes produtores rurais, enquanto os pequenos produtores 
nem sempre podem levar as embalagens para centrais e postos de recebimento, seja pela distância 
ou condições de logística, e ficam aguardando pelos recebimentos itinerantes, que dependem de 
programação e divulgação prévias. Dessa forma, há dificuldades para a devolução correta das 
embalagens vazias pelos pequenos produtores rurais, seja pela reutilização das embalagens para 
outros fins, seja pelo descarte inadequado, seja aterrando-as ou queimando-as, expondo-se à 
contaminação, de animais, solos, mananciais superficiais e subterrâneos. 

Assim, o conceito de risco é desenvolvido no presente trabalho a partir da perspectiva analítica 
segundo Veyret (2007) podendo ser definido como 

“[...] uma construção social. A percepção que os atores têm de algo que representa 
um perigo para eles próprios, para os outros e seus bens, contribui para construir o 
risco que não depende unicamente de fatos ou processos objetivos (...). Os fatores de 
risco são numerosos, podem ser processos naturais (terremotos, ciclones...) ou 
consequências das atividades humanas: agricultura (poluição, erosão...), indústria 
(poluição, explosão, incêndio), transportes.” (VEYRET, 2007, p.23).  

Como o próprio indivíduo muitas vezes não possui a noção exata dos riscos a que está exposto 
no desenvolvimento de atividades como a agricultura, a partir do uso e manejo de agrotóxicos, faz-se 
necessária o desenvolvimento de políticas públicas e ações voltadas a evitar e amenizar tais impactos. 
Nessa perspectiva, o art. 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estipula que fabricantes, 
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importadores, comerciantes e distribuidores de agrotóxicos são obrigados a desenvolver e implementar 
sistemas de logística reversa.  

A logística reversa, que tem se desenvolvido nos últimos anos, dada a necessidade de 
reaproveitamento de materiais para a constituição de novos, pode ser entendida como “o fluxo reverso 
de materiais, ou seja, materiais que vão do usuário final, a uma nova forma de consumo e 
reaproveitamento” (SILVA, p. 51, 2016).  

Nesse contexto, vem sendo desenvolvida a presente pesquisa de mestrado, de forma integrada 
ao projeto temático “Mapeamento e Análise do Território do Agrohidronegócio Canavieiro no Pontal do 
Paranapanema – São Paulo – Brasil: relações de trabalho, conflitos e formas do uso da terra e da água, 
e a saúde ambiental”, com o apoio da FAPESP. O objetivo é analisar a organização da logística reversa 
de embalagens vazias de agrotóxicos e as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais, 
especialmente os pequenos, para a entrega das embalagens na região do Pontal do Paranapanema 
no estado de São Paulo - Brasil, que possui grandes áreas agricultáveis, com ampla presença do 
monocultivo de cana-de-açúcar, mas também com produção de alimentos variados por pequenos 
produtores rurais. Resultados parciais da pesquisa são apresentados neste trabalho. Assim, não é 
objetivo central do presente trabalho apresentar quantitativamente a questão das embalagens vazias 
de agrotóxicos e sim a estrutura oferecida aos produtores rurais para a logística reversa desses 
resíduos. Porém, ao transcorrer do texto, de forma inicial, são apresentadas as quantidades de 
embalagens recebidas pelas centrais e postos da região, além da capacidade de recebimento das 
mesmas. Destaca-se ainda, as dificuldades apresentadas para a quantificação de embalagens vazias 
no estado de São Paulo, já que o mesmo não conta com um sistema de informações de acesso público 
em que haja um balanço de embalagens de agrotóxicos comercializadas e embalagens vazias 
devolvidas.  

Materiais e métodos 

Partindo das reflexões anteriores, para a consecução dos objetivos estão sendo realizadas 
várias atividades, especialmente revisão bibliográfica sobre a temática, a área de estudos e trabalhos 
de campo. Sobre a importância de trabalhos de campo para a Geografia, Suertegaray (2005, p. 30), 
aponta que   

“A pesquisa de campo constitui para o geógrafo um ato de observação da realidade 
do outro, interpretada pela lente do sujeito na relação com o outro sujeito. Esta 
interpretação resulta de seu engajamento no próprio objeto de investigação. Sua 
construção geográfica resulta de suas práticas sociais (...).” 

Além dos trabalhos de campo, essenciais para a proposta de análise do presente trabalho, 
optou-se também pelo desenvolvimento de entrevistas que “[...] podem ser definidas como um processo 
de interação social, na qual o entrevistador tem por objetivo a obtenção de informações por parte do 
entrevistado” (COLOGNESE; MÉLO, 1998, p. 143). Assim, para análise inicial, foram entrevistados os 
responsáveis pelas centrais e postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos que 
abrangem a região do Pontal do Paranapanema, sendo as centrais com sede nos municípios de 
Paraguaçu Paulista e Bilac, o posto de recebimento em Adamantina. Acompanhou-se também um 
recebimento itinerante no município de Tupi Paulista, em que foi possível maior proximidade a 
pequenos produtores rurais. Informações e dados também foram obtidos a partir de relatórios do 
Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, do ano de 2017.  

Resultados e Discussão 

O InpEV, órgão de ação em território nacional, desenvolve o “Sistema Campo Limpo”, 
composto por aproximadamente 400 unidades de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos a 
partir do sistema de logística reversa, divididas em centrais e postos de recebimento de embalagens 
laváveis (rígidas plásticas e metálicas) e não-laváveis (sacos de plástico, caixas de papelão, entre 
outros).   

As centrais são responsáveis pela inspeção e classificação das embalagens recebidas, 
prensagem das embalagens passíveis de serem recicladas, entre outras funções. Possuem maior 
estrutura física e humana, recebendo a maior parte das embalagens vazias de agrotóxicos. Já os 
postos de recebimentos funcionam como entrepostos recebendo, controlando e armazenando 
temporariamente as embalagens vazias de agrotóxicos, até que estas sejam encaminhadas a uma 
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central de recebimento, para uma destinação final ambientalmente adequada das embalagens. Além 
desses postos e centrais, também há recebimentos itinerantes nos municípios, que consiste na 
organização e disponibilização de estrutura básica nos municípios, buscando atender pequenos 
produtores rurais (inpEV, 2017).  

Ao todo, o estado de São Paulo conta com 14 centrais e 37 postos de recebimento de 
embalagens vazias de agrotóxicos, sendo que duas centrais e um posto atendem à região do Pontal 
do Paranapanema. É importante destacar que o estado de São Paulo não conta com um sistema em 
que há um balanço da quantidade de embalagens de agrotóxicos comercializadas e as embalagens 
devolvidas, sendo que a fonte de dados é o órgão nacional, o inpEV, ou então acesso a dados e 
informações a partir de entrevistas em campo.  

Objetivando analisar o sistema de logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos no 
Pontal do Paranapanema, trabalhos de campo e entrevistas foram realizados nas centrais de 
recebimento dos municípios de Paraguaçu Paulista (Associação de Recebimento e Prensagem de 
Embalagens Vazias - ARPEV), no dia 27 de março de 2018; e de Bilac (Associação dos Revendedores 
de Insumos Agrícolas no Noroeste - ARIAN), no dia 17 de abril de 2018. Estas são as centrais que 
recebem as maiores quantidades de embalagens vazias de agrotóxicos no estado de São Paulo e 
ambas atendem a região do Pontal do Paranapanema. Realizou-se também um trabalho de campo no 
posto de recebimento do município de Adamantina, sob administração da Cooperativa Agrícola Mista 
de Adamantina - CAMDA, no dia 17 de abril de 2018; e em um recebimento itinerante no município de 
Tupi Paulista, no dia 15 de maio de 2018. 

Durante a visita à ARPEV pôde-se observar a estrutura física do local, além dos procedimentos 
de recebimento, triagem, armazenagem, prensagem e transporte das embalagens vazias de 
agrotóxicos. A ARPEV é vinculada ao inpEV desde 2005, responsável pelo recebimento de embalagens 
de 80 municípios, sendo 26 municípios do Pontal do Paranapanema.  

Segundo informações obtidas com o responsável pela ARPEV, esta é a central que recebe a 
maior quantidade de embalagens vazias no estado de São Paulo. Possui capacidade para processar 
70.000 kg/mês de embalagens vazias de agrotóxicos e, atualmente, recebe cerca de 50.000 kg/mês, 
sendo que aproximadamente 50% das embalagens recebidas têm sua origem relacionada às usinas 
de cana-de-açúcar. As embalagens recebidas são rígidas laváveis (plásticas e metálicas) de 20 litros 
(l), 10 l, 5 l, 1 l, etc, além das embalagens não-laváveis (flexíveis e secundárias) e de embalagens que 
não passaram pelo processo de tríplice lavagem, sendo consideradas não lavadas. 

É importante destacar que é de responsabilidade do produtor rural a realização da tríplice 
lavagem, inutilizar, armazenar temporariamente, realizar o agendamento e devolver as embalagens 
vazias de agrotóxicos em centrais, postos ou em recebimentos itinerantes. Segundo o inpEV (2017), 
ações são desenvolvidas junto a centrais e postos, além da participação de escolas, objetivando a 
conscientização do produtor rural.  

Das embalagens vazias que a ARPEV recebe, cerca de 95% é destinada às indústrias de 
reciclagem localizadas nos municípios de Louveira e Taubaté, no estado de São Paulo, e cerca de 5% 
é destinada à incineração (embalagens não-laváveis e não lavadas). A ARPEV informou também que 
realiza a contagem das embalagens vazias recebidas de acordo com a capacidade volumétrica. Não é 
responsabilidade das centrais realizarem levantamentos de identificação do nome comercial dos 
agrotóxicos, realizando apenas a triagem pelo tipo de material da embalagem e sua capacidade 
volumétrica. 

Na visita à central de Bilac – ARIAN foi informado que a mesma iniciou suas atividades em 
2000 e está vinculada ao inpEV desde 2003, recebendo as embalagens de aproximadamente 80 
municípios, localizados em um raio de abrangência de aproximadamente 120 km. A ARIAN é a segunda 
central no estado de São Paulo que mais recebe embalagens vazias de agrotóxicos, ficando bem 
próxima à capacidade de recebimento da ARPEV. Possui capacidade para processar 70.000 kg/mês 
e, atualmente, recebe cerca de 48.000 kg/mês de embalagens vazias. A ARIAN destina cerca de 87% 
das embalagens para a reciclagem nas fábricas de Louveira e Taubaté e cerca de 13% das embalagens 
é destinada a incineração. 

Em relação ao posto de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos em Adamantina, 
gerido pela CAMDA, verificou-se que este possui estrutura física de pequeno porte e é responsável 
apenas por triar e armazenar as embalagens vazias até que sejam encaminhadas à central mais 
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próxima, no caso a do município de Bilac. Esse posto de recebimento conta com um funcionário, que 
realiza suas atividades em média uma vez por semana, já que o volume de embalagens recebidas é 
pequeno. No ano de 2017, o posto recebeu cerca de 16.000 kg de embalagens de agrotóxicos. No 
local, são recebidas embalagens rígidas laváveis e embalagens não-laváveis (flexíveis e secundárias). 
Não são recebidas embalagens laváveis sem terem passado pela tríplice lavagem previamente.  

No trabalho de campo referente ao acompanhamento do recebimento itinerante no município 
de Tupi Paulista, foi informado que o mesmo é realizado anualmente há aproximadamente dez anos. 
O recebimento de embalagens é promovido pela Associação de Produtores Rurais, formada 
basicamente por viticultores, com base na agricultura familiar que solicitam à central de Bilac o 
caminhão, mediante pagamento de frete, e os funcionários da Central para o recebimento das 
embalagens. 

Os funcionários da Central fazem a triagem, carregamento e transporte das embalagens 
levadas pelos produtores rurais.  

Aqueles que participam da Associação de Produtores Rurais não tiveram custos para a entrega 
das embalagens, já que realizam uma contribuição mensal, mas os produtores rurais não associados 
pagam uma taxa de acordo com a quantidade de embalagens entregues. Aproximadamente 30 
produtores rurais realizaram a entrega de embalagens vazias de agrotóxicos no recebimento itinerante 
realizado na data da visita, sendo a maior parte formada por viticultores e com propriedade rural 
localizada no município de Tupi Paulista. 

Muitos produtores relataram dificuldades em realizar essa entrega, pois o posto de recebimento 
em Adamantina, mais próximo, exige uma série de documentos para a aceitação das embalagens 
vazias o que, segundo o posto, é necessário para cumprimento das regras estabelecidas pelo inpEV. 
Porém, o produtor rural leva algumas horas para efetuar o procedimento, o que acaba desestimulando 
a entrega nesse local. Além disso, as distâncias entre as propriedades rurais e as unidades de 
recebimento dificultam a entrega das embalagens. 

Os produtores rurais que efetuaram a entrega das embalagens vazias de agrotóxicos no 
recebimento itinerante demonstraram consciência e conhecimento em relação à importância do 
processo de tríplice lavagem, inutilização, armazenagem e entrega das embalagens vazias. Contudo, 
destacou-se também que muitos produtores, devido às dificuldades para a entrega das embalagens, 
acabam aterrando, queimando e, até mesmo, reutilizando as embalagens de agrotóxicos para outros 
fins, colocando em risco a própria saúde e de terceiros, além da exposição do meio ambiente à 
contaminação pelos resíduos que contém, de alta toxicidade. 

Considerações finais 

O grande volume de agrotóxicos consumidos no Brasil exige ações de políticas públicas que 
possam minimizar os problemas gerados, em especial em relação à destinação das embalagens vazias 
de agrotóxicos, sendo tratados e destinados de forma correta, a fim de reduzir os impactos ambientais 
e de saúde coletiva que a gestão inadequada pode gerar.  

Os resultados parciais da pesquisa demonstram a grande quantidade de embalagens de 
agrotóxicos que são recolhidas na região do Pontal do Paranapanema, seja nas centrais regionais, 
postos de recebimento ou nas ações de recolhimento itinerante, expressando assim o grande consumo 
de agrotóxicos na região e os riscos representados pelas embalagens não recolhidas, especialmente 
de pequenos proprietários rurais.  

Refletir sobre a estrutura de logística reversa que é disponibilizada tanto a grandes, quanto a 
pequenos produtores rurais é de fundamental importância para a percepção dos riscos advindos de 
eventuais falhas na gestão de embalagens vazias de agrotóxicos, analisando os impactos gerados e, 
consequentemente, os riscos a que estão expostos o ambiente e sociedade.  
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Vulnerabilidades e Riscos 
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Introdução 

O Brasil é um dos maiores países do mundo em questão de área continental. A diversidade 
ecológica e mineral, encontrada em seus diversos biomas, também é muito grande. A relação homem-
natureza, principalmente devido à exploração das atividades econômicas, gera impactos ao meio-
ambiente. Os impactos causados nessa interação começaram a ter mais visão a partir da Conferência 
de Estocolmo em 1972, durante a qual as preocupações com um desenvolvimento econômico que se 
adequasse às fragilidades do meio-ambiente se tornaram mais efetivas em um âmbito global. Contudo, 
no Brasil, apenas quase uma década depois, em 1981, seria implantada a Política Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA). A PNMA prevê vários instrumentos de gestão ambiental, que visam à redução de 
impactos negativos ao meio-ambiente, dentre eles podemos citar: a Avaliação de Impactos Ambientais 
(AIA); o Licenciamento Ambiental e o Zoneamento Ambiental, que mais tarde viria a ser chamado de 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). 

 O Zoneamento Ecológico-Econômico, que será o foco desse trabalho, tem como 
principal finalidade definir áreas de fragilidades e potencialidades naturais e socioeconômicas, além de 
auxiliar no planejamento de uso e ocupação do solo e no desenvolvimento de políticas e diretrizes de 
proteção e recuperação ambiental. O uso do ZEE pode trazer diversos benefícios para a Gestão 
Ambiental, visto que ele se trata de um estudo multidisciplinar que leva em consideração fatores 
naturais, antrópicos e econômicos na sua elaboração. Sendo assim, este trabalho tem como hipótese 
de que o ZEE pode ser um mecanismo viável e eficiente no processo de tomada de decisão da Gestão 
Ambiental, principalmente se associado a outros instrumentos como a AIA e o Licenciamento 
Ambiental. 

Tem-se como objetivo comparar a visão de diferentes autores a respeito da eficiência e/ou 
necessidade da utilização do ZEE na tomada de decisão de processos de Gestão Ambiental.  

Materiais e métodos 

Este trabalho adotou, como procedimento metodológico, a pesquisa bibliográfica, que 
fornecerá os dados necessários para a análise do ZEE como mecanismo suporte para os 
procedimentos de Gestão Ambiental. O método de pesquisa adotado tem como foco buscar 
informações em trabalhos científicos como: artigos, teses, dissertações, revistas, periódicos, 
monografias, jornais e até mesmo em meios de comunicação oral, que já estão disponíveis ao público 
(MARCONI & LAKATOS, 2007). A pesquisa bibliográfica faz com que o pesquisador se inteire com o 
objeto de pesquisa através da literatura, tornando possível uma análise diferenciada sobre o assunto, 
permitindo novas conclusões. (LOSANO, 2012).  

Foram utilizadas como bases para a pesquisa, os bancos de dados da Scientific Eletronic 
Library Online (Scielo), Google Scholar e o Catálogo de Dissertações e Teses da CAPES. Serão 
considerados trabalhos científicos que mencionem o ZEE como mecanismo norteador no processo de 
decisão, bem como aqueles que fazem uma análise sobre a eficiência da utilização do mesmo. Como 
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critério de inclusão serão utilizados trabalhos publicados em português, que versassem exclusivamente 
sobre o ZEE, nos meios supracitados entre 2000 e 2017. 

Resultados e Discussão 

Por muitos anos, tinha-se a concepção de que o desenvolvimento de um país estava associado 
ao crescimento econômico, sendo assim, quanto mais rico o país, mais desenvolvido ele seria. Essa 
mentalidade vem sendo desconstruída e novos enfoques vem tomando força. O enfoque territorial tem 
se tornado a nova referência no que tange aos estudos de desenvolvimento, uma vez que ele incorpora 
novas variáveis ao paradigma desenvolvimentista, tais como: sociais, políticas, institucionais e 
ambientais. A adição dessas novas variáveis não é feita em dissociação do crescimento econômico, 
mas sim em um grande conjunto em que todas são abordadas em função do crescimento (PERREIRA 
et al., 2011) 

Para que possamos entender as especificidades de cada fração do território (municípios, 
microrregiões, estados) é necessário o desenvolvimento de instrumentos que subsidiem o 
planejamento e a gestão de políticas de desenvolvimento (PERREIRA et al., 2011). Os termos 
Planejamento Ambiental, Gestão e Ordenamento Territorial e Zoneamento Ambiental são muitas vezes 
confundidos e/ou utilizados como sinônimos. De acordo com Assad (2003), a definição de 
“planejamento ambiental” ainda não é muito bem estabelecida, uma vez que se assemelhas a outros 
tipos de planejamento, tais como: territorial, urbano, institucional, administrativo; com a adição dos 
fatores ambientais. 

Para Santos (2004, p. 11), “o planejamento ambiental é compreendido como o planejamento 
de uma região, visando integrar informações, diagnosticar ambientes, prever ações e normatizar seu 
uso por meio de uma linha ética de desenvolvimento”. O DICIONÁRIO AMBIENTAL (2009), define o 
planejamento ambiental como um mecanismo de identificar, conceber e influenciar a tomada de decisão 
das atividades econômicas em uma determinada região, para que a qualidade ambiental e a 
produtividade dos sistemas naturais não sejam prejudicadas. 

  O Zoneamento Ambiental tem como propósito dividir áreas que possuem características 
similares quanto à suas potencialidades, usos e restrições, tendo em vista a criação e aplicação de 
programas ambientais específicos de acordo com cada área (FAO, 1997 apud FRITZSONS; CORREA, 
2009). Para Santos (2004), o Zoneamento Ambiental possibilita a definição de zonas de planejamento, 
através da realização de levantamentos de dados dos elementos naturais, sociais e econômicos. 
Assim, torna-se possível a normatização do uso e ocupação da terra e da gestão dos recursos naturais, 
visando um desenvolvimento sustentável integrado com o econômico e social. Fritzsons & Correa 
(2009, p. 14) definem zoneamento como:  

Um produto que subsidia a elaboração de normas, ou seja, esta não é um produto 
direto do zoneamento, pois apesar de ser confundido, muitas vezes, com 
planejamento ambiental, constitui instrumento de planejamento ou de ordenamento 
ambiental. (FRITZSONS; CORREA, 2009) 

No Brasil, a utilização do zoneamento como instrumento de planejamento, foi utilizado para 
respaldar as políticas de reforma agrária. No Estatuto da Terra, Lei nº 4.504/64 (BRASIL, 1964), foram 
propostos estudos para a execução de zoneamento em regiões que apresentassem características 
semelhantes socioeconomicamente e de estrutura agrária: 

I - as regiões críticas que estão exigindo reforma agrária com progressiva eliminação 
dos minifúndios e dos latifúndios; 

II - as regiões em estágio mais avançado de desenvolvimento social e econômico, em 
que não ocorram tensões nas estruturas demográficas e agrárias; 

III - as regiões já economicamente ocupadas em que predomine economia de 
subsistência e cujos lavradores e pecuaristas careçam de assistência adequada; 

IV - as regiões ainda em fase de ocupação econômica, carentes de programa de 
desbravamento, povoamento e colonização de áreas pioneiras (BRASIL, 1964). 

O Código Florestal de 1965, Lei nº 4.771/65, revogado pelo novo Código Florestal de 2012, Lei 
nº 12.651/12 (BRASIL, 2012), prevê a criação das Áreas de Reserva Legal, definida em seu Artigo 3º 
por:  
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Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos 
do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (BRASIL, 2012) 

Além disso, ficou instituído a obrigatoriedade de criação das Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) definida, também no Artigo 3º como: 

Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas; (BRASIL, 2012) 

Sendo assim, o Código Florestal aponta a necessidade da execução de um Zoneamento 
Ambiental dentro das propriedades (FRITZSONS; CORREA, 2009). 

 A preocupação mundial com os problemas ambientais, oriundos do crescimento econômico 
nos primeiros anos da década de 80, fez com que a preocupação com os fatores ambientais ressurgisse 
e fosse adicionada aos mecanismos de zonificação, para fins de conservação. Sendo assim, a 
preocupação deixar de ser apenas com as potencialidades produtivas e econômicas de uma região, 
mas passam a ser levadas em consideração suas restrições e limitações de uso e ocupação. 
Começaram a ser considerados nos processos de zoneamento as interações do meio biofísico ao 
socioeconômico, além da utilização de novas tecnologias para a captação de dados, como o 
sensoriamento remoto e os sistemas de informações geográficas (SIG). Isso possibilitou que todas as 
variáveis, ambientais e socioeconômicas, fossem consideradas, permitindo um zoneamento mais 
integrado. (FRITZSONS; CORREA, 2009). 

O ZEE, como um instrumento estratégico de planejamento, auxilia na consideração da variável 
ambiental em diversas fases de tomada de decisão, do processo da formulação de estratégias de 
desenvolvimento setoriais até a tomada de decisão sobre a ocupação de uma determinada área para 
a implantação de uma determinada atividade (MONTAÑO et al., 2007). Em estudos de RANIERI (2000), 
SOUZA (2000), OLIVEIRA (2004) e MONTAÑO (2005) foram apresentadas formas de utilização do 
ZEE, como no planejamento da expansão da malha urbana e na determinação das potencialidades e 
restrições do meio físico.  

Pode-se afirmar que esse instrumento se mostra como uma ferramenta sólida na análise entre 
a viabilidade ambiental do uso e ocupação de determinada área, tanto em função de fatores 
socioambientais, quanto na determinação de áreas de influência e/ou conflito. Portanto, quando 
associado com outros instrumentos de gestão ambiental pode trazer resultados mais efetivos 
(MONTAÑO, 2007). 

De acordo com Fritzsons e Correa (2009), o ZEE pode ajudar na definição de aspectos legais 
específicos de áreas indígenas, comunidades quilombolas, povos tradicionais e de fronteiras. Isso é de 
grande importância, visto que tais áreas são focos de diversos conflitos. Portanto a definição de uma 
legislação específica para o uso e ocupação dessas áreas é fundamental para a manutenção de tais 
conflitos. 

Assim, o ZEE cumpre um papel socioambiental, na medida em que ajuda na superação desses 
conflitos pelo domínio, uso e ocupação de determinadas regiões. (FRITZSONS; CORREA, 2009). Silva 
(2008) afirma que o socioambientalismo tem como princípio a inclusão de comunidades locais, que 
possuem o conhecimento dos recursos naturais e das melhores práticas de manejo, e a promoção de 
uma sustentabilidade socioambiental, nas políticas públicas ambientais. Para que ocorra uma gestão 
mais democrática e que esteja de acordo com as diversas culturas existente em nosso país. 

Com autorização dos ZEE’s locais ou regionais, pelo Decreto Federal nº 6.288 de 2007 
(BRASIL, 2007), passou-se a lidar com maior rapidez com problemas regionais e atender as exigências 
de respostas mais rápidas dos governos estaduais, municipais ou federais. 

Segundo a Frente Parlamentar Ambientalista (2008b), com o uso concretizado do ZEE, 
estimular-se-ia o uso mais sustentável de determinadas áreas, aplicando princípios do direito ambiental 
do poluidor-pagador e do provedor-recebedor. Com o respaldo da legislação e política florestal, haveria 
a ampliação e fortalecimento de um “mercado de compensações” entre passivos e ativos florestais de 
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imóveis rurais. Contudo, não havendo anistia para desmatamentos ilegais, para não desmerecer os 
que produtores que seguiram à risca a legislação. 

Portanto, o ZEE se apresenta com um mecanismo conciliador, que resgata o papel do Estado 
na mediação dos problemas socioambientais de uma determinada região. Para tal, é necessário que 
ele esteja em constante atualização quanto a sua metodologia, considerando sempre as diversas 
realidades territoriais do país, pois ele oferece subsidio nas tomadas de decisões políticas na gestão 
socioambiental (FRITZSONS; CORREA, 2009).  

Apesar de existir a um longo tempo e estar inserido na PNMA, a sua aplicação prática, visto o 
tamanho do seu potencial, deixa a desejar. Criado pela tecnologia do planejamento territorial, o 
Zoneamento Ambiental apresenta diversos problemas ao tentar considerar a dimensão ambiental no 
planejamento. Uma vez que ele falha ao tentar relacionar os diversos fatores sociais e ambientais que 
existem em um território em desenvolvimento, mesmo existindo desde as primeiras décadas do século 
XX (GRINOVER, 1989). Porém, o problema ressaltado pelo autor ainda é recorrente mesmo depois de 
quase 30 anos de existência. 

Outro problema apontado em relação a metodologia do ZEE é a questão da escala utilizada. 
Os zoneamentos estaduais, devido as legislações vigentes, possuem escalas muito genéricas 
(1:1.000.000 e 1:250.000). Isso faz com sejam perdidas informações importantes das características 
especificas de cada área, devido a escalas serem menores. Além disso, perde-se também 
características reais e aspirações das populações locais. Mesmo que os produtos dos SIG (Sistemas 
de Informações Geográficas) sejam gerados em escalas grandes 1:250.000, utiliza-se a base 
cartográfica de 1:100.000, portanto, parte-se de um maior detalhamento para gerar uma carta de menor 
detalhamento (FRITZSONS; CORREA, 2009) 

Ainda, mesmo sendo um mecanismo regulamentado, o ZEE ainda apresenta dificuldades de 
na definição do seu papel na gestão ambiental, tanto na sua integração com outros instrumentos, 
quanto na sua aplicação específica em escalas com um maior detalhamento (OLIVEIRA, 2004). 

Fritzsons e Correa (2009) citam também, como um fator limitante do ZEE, a demora da 
construção dos zoneamentos estaduais e da macrorregional da Amazônia. Essa demora gera diversos 
problemas que comprometem o produto final, como por exemplo o estabelecimento de zonas 
desatualizadas em relação ao desmatamento, abertura de novas rodovias, novas áreas de extração de 
minérios, novas vilas, crescimento de populações e cidades, ou seja, as novas formas de uso e 
ocupação de algumas regiões do estado. Isso faz com que o governo faça o planejamento com dados 
antigos, podendo ocorrer um zoneamento desatualizado e que estará fadado ao fracasso.   

Outro agravante em relação as influências políticas no uso do ZEE é a falta de capacitação dos 
responsáveis pelo planejamento e gestão sobre o entendimento do seu potencial. Assim, em audiências 
públicas, o ZEE acaba tendo seu uso direcionado em função das forças dominantes e seus interesses. 
(FRENTE PARLAMENTAR AMBIENTALISTA, 2008a) 

Apesar de o ZEE ser exaltado, ao longo dos anos, quanto a sua importância para a resolução 
de problemas de gestão territorial e ambiental, para o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2007) 
ainda existe uma relação ambígua entre o mecanismo e o governo brasileiro. Isso acontece, devido à 
falta de atenção e investimento para a execução de um projeto de tamanha expressão, que podem ser 
notados nas frequentes rupturas e descontinuidades, na falta de investimento financeiros e nas 
articulações institucionais de momento e de conveniência.  

Considerações finais 

O ZEE, regulamentado desde 1981 pela Constituição Federal, é um mecanismo que apresenta 
grande potencial para auxiliar na tomada de decisão dos processos de Gestão Ambiental. Isso se dá 
pelo fato dele fazer um estudo multidisciplinar das características físicas, ambientais e sociais de uma 
determinada região. Além disso, ele é um mecanismo que pode ser de grande valia no Planejamento 
Territorial e na resolução de conflitos em algumas regiões, como terras indígenas.  

Por outro lado, é um mecanismo que precisa de constante atualização frente a sua metodologia 
e a coleta de dados. Uma vez que a utilização de dados antigos e ultrapassados fazem com que tanto 
a Gestão Ambiental, quanto o Planejamento Territorial sejam feitos de forma errônea e equivocada. 
Portanto, é necessária uma maior atenção do governo em relação a investimentos financeiros e 
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capacitação de profissionais, para que os ZEE’s sejam feitos com mais eficiência e precisão, para que 
possa ser extraído seu potencial máximo no planejamento e nas tomadas de decisão da Gestão 
Ambiental. 
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Introdução 

O município de Uberlândia, em sua região sul abriga a sub-bacia do Córrego Lagoinha, que se 
classifica atualmente como drenagem totalmente urbana. Uberlândia, atualmente com uma população 
de 604.013 habitantes (IBGE, 2014) em forte processo de crescimento populacional e ocupação dos 
espaços. A área urbana de Uberlândia apresenta, por isso, sérios problemas ambientais provenientes 
principalmente da falta de planejamento urbano. Os impactos e a gestão das bacias hidrográficas 
urbanas estão inseridos neste contexto, e não são controlados pela legislação, como afirma CUNHA 
(2003). 

A área de estudo desta pesquisa é a do Parque Municipal Santa Luzia localizado no bairro 
Santa Luzia, em Uberlândia-MG. Foi instalado como Área de Preservação Ecológica pela Lei Municipal 
n. 3568, de 1987. Dez anos depois (1997) foi elevado à categoria de Parque pelo Decreto Municipal n. 
7452, de 27 de novembro do mesmo ano. Possui uma área aproximada de 286.000 m². Está localizado 
entre os bairros Santa Luzia, Pampulha e Granada. 

A cidade de Uberlândia, dentro de seu perímetro urbano abriga 09 parques, os quais juntos 
perfazem cerca de 2% da área urbana total do município. São eles: Parque Natural Municipal do Óleo, 
Parque Natural Municipal Victorio Siquierolli, Parque Municipal do Distrito Industrial, Parque Municipal 
Luizote de Freitas, Parque Municipal Mansour, Parque Gávea, Parque Municipal Santa Luzia, Parque 
do Sabiá e Parque Linear Rio Uberabinha (PMU, 2018). 

Os parques urbanos do município, de modo geral, não são reconhecidos pela população de 
acordo com a definição de uso prevista, pelo desconhecimento dos processos de implantação dessas 
áreas, pela pouca educação difusa relacionada à sua existência e função e pelo tratamento dispensado 
a eles pela Prefeitura Municipal. Esta situação acarretou pouca responsabilidade dos usuários e da 
vizinhança dessas áreas para com a conservação e utilização adequada de seus equipamentos e 
estrutura. Em outras palavras, aparentemente houve pouco envolvimento das comunidades 
beneficiadas com a gestão desses espaços. 

Materiais e métodos 

Para analisar a situação atual do Parque Municipal Santa Luzia, constituído ao longo do curso 
médio do Córrego Lagoinha, foram feitos: 

ii) Levantamento bibliográfico sobre a relação do parque com as comunidades dos bairros 
em volta e leitura de estudos sobre suas características geográficas e fisiográficas. 

iii) Pesquisas de campo que incluíram entrevista com funcionários do parque, levantamentos 
do uso do solo e política de urbanização, relação da população com a área, conservação e manutenção 
dos equipamentos instalados. 

iv) Levantamento preliminar sobre os efeitos da urbanização sobre a saúde ambiental do 
parque constituído. 
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v) Realização de registros fotográficos. 

Estes estudos e a documentação produzida embasaram a avaliação do atual contexto 
ambiental do Córrego Lagoinha e do próprio parque aqui apresentados. 

Resultados e Discussão 

Áreas verdes são importantes dentro do perímetro urbano, pois contribuem para o processo de 
infiltração das águas pluviais diante da impermeabilização do solo que aumenta a cada dia visto que a 
expansão urbana é crescente e acelerada. Outro fator relevante para que as áreas verdes tenham mais 
atenção do poder publico e também da população, é que, estas áreas conseguem manter uma 
temperatura mais baixa em seu entorno aumentando assim a umidade por meio da evapotranspiração. 

As áreas verdes também são pontos responsáveis por filtrar parte da poluição produzida por 
carros e indústrias na região, contribuindo para melhor qualidade do ar. Protegem os cursos hídricos e 
os solos urbanos em áreas vulneráveis como as nascentes e áreas de preservação permanente (APP). 
A quantidade das áreas verdes no município pode ser um parâmetro para a definição da respectiva 
qualidade ambiental (SOARES et al, 2011). 

Os parques urbanos em Uberlândia compõem grande parte da área verde do município e estão 
subdivididos em dois grupos de acordo com suas características, uso e função como Unidades de 
Conservação, que podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. Estes grupos são 
regulamentados pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC – conforme 
a lei 9.895 de 18/07/2000, que define como: 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com 
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob o regime especial de administração 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (SNUC, 2000). 

O Parque Municipal Santa Luzia se caracteriza como área de proteção fechada e não segue a 
diretriz do SNUC, sendo considerado como uma reserva ambiental fechada, e o acesso da população 
são limitados, não tem seu uso franqueado por visitantes e usuários. Nele funciona um Núcleo de 
Educação Ambiental, com espaço voltado para aulas, oficinas e pesquisa de campo. Recebe visitações 
agendadas, restritas a projetos de educação ambiental das escolas públicas da cidade. Este parque 
constitui uma das poucas reservas de área verde ocupada por vegetação nativa. Neste sentido, 
representa um grande valor ambiental para o município e para sua população. 

Em entrevista com funcionários do Parque e moradores do entorno, estes relataram que os 
principais problemas estão relacionados à presença constante de usuários de drogas nas 
dependências do Parque; às inundações recorrentes em pontos mais vulneráveis nas épocas de alta 
precipitação e ao lixo que é carregado pelas enxurradas para dentro do mesmo, provenientes das áreas 
altas, impermeabilizadas dos bairros adjacentes. 

Foi possível observar in loco a degradação do solo provocada pela água pluvial; a má 
conservação do calçamento e dos alambrados que circundam o parque, facilitando à entrada dos 
usuários de drogas e meliantes; a retirada da cobertura vegetal gerada pela urbanização das áreas de 
vertentes que deram origem aos bairros e a consequente impermeabilização do solo. Este quadro faz 
com que o escoamento superficial aumente seu volume e velocidade. Outro problema diagnosticado 
no interior do Parque é a presença de voçorocas que tem causado a queda de muitas árvores, 
provocando desvios do leito do córrego e ampliando o seu tamanho a cada ano. 

Considerações finais 

O Parque Municipal Santa Luzia precisa urgentemente de estudos e recursos que viabilizem 
obras para sua plena recuperação e manutenção, tendo em vista os processos erosivos que vem 
sofrendo ao receber as águas das precipitações pluviométricas das áreas altas que o rodeiam. Pelo 
que foi observado, o local serve no momento como solução da prefeitura para aliviar o problema de 
inundações dos bairros e vias de circulação das áreas próximas. Problemas esses que ocorrem em 
outros pontos da cidade, como consequência do rápido e desorganizado crescimento urbano que a 
cidade de Uberlândia experimentou da segunda metade do século passado até os dias atuais. 
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Este estudo confirmou a importante função no equilíbrio ambiental da região sul da cidade de 
Uberlândia que o Parque Municipal Santa Luzia desempenha, mas a intensa urbanização presente, 
seguindo padrões equivocados de uso e ocupação do solo e os impactos dessa ocupação sem 
planejamento podem ser percebidos em toda sua extensão. 

Compreende-se que a proteção dos recursos hídricos deve ser priorizada. O Parque Municipal 
Santa Luzia abriga veredas e várias espécies da fauna e flora do cerrado que devem ser preservadas, 
pois são resquícios de sistemas naturais que apresentam grande fragilidade ambiental. As Áreas de 
Proteção Permanentes – APPs requerem atenção e demandam ações de recuperação. O Parque 
Municipal Santa Luzia continua sendo danificada pelo grande adensamento urbano, pisoteio de animais 
e a impermeabilização do seu entorno que aumenta o escoamento superficial. Fica evidente que o 
espaço urbano naquela região deve ser repensado, levando-se em consideração a variável ambiental, 
pois se continuar nesta perspectiva, o Parque pode vir a ser danificado de forma irreversível. 
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Figuras 

Figura 1 – Mapa do Parque Santa Luzia 

 
Fonte: Souza, J. (2014). 

 

Figura 2 – Portão de entrada do Parque Santa Luzia

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia, (2014). 
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Figura 3 – Lançamento de esgoto na área do Parque 

 
Fonte: Moraes, A. C. de L. (2018). 

 
 

Figura 4 – Processo de erosão provocado pela velocidade da água pluvial 

 
Fonte: Silva M. E. (2018). 

 

Figura 5 – Tentativa de diminuir a velocidade da água pluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva M. E. (2018). 
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Introdução 

As bacias hidrográficas que possuem homogeneidade acerca de suas características físicas 
apresentam proporcionalidade em relação aos seus cursos d’água e a geometria da bacia. Desta forma, 
as condicionantes litologia, topografia, cobertura superficial, clima, vegetação e interferência antrópica 
afetam diretamente na dinâmica da densidade de drenagem (HORTON, 1945). 

Christofoletti (1970) realizou um estudo com base na morfometria de bacias hidrográficas que 
contribuiu com uma compreensão acerca da interferência da litologia como controle da densidade de 
drenagem. Segundo Strahler (1957), a capacidade de infiltração está diretamente associada com o tipo 
de litologia, tendo em vista que rochas com textura mais finas presentam menor potencial de infiltração 
quando comparado aos materiais de textura mais grossa. Assim, diferentes litologias respondem de 
forma distinta à densidade de drenagem. 

A bacia hidrográfica do Ribeirão do Brejão possui uma área de aproximadamente 75,226 km² 
e está situada município de Nova Ponte (MG), na Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. 
Posicionado nos Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná (ROSS, 1985), apresenta 
litologias pertencentes as Formações Serra Geral e Marília, assim como as Coberturas Detrítico-
Lateríticas Coluvionares (CODEMIG, 2017). Tem-se a presença de solos do tipo Latossolo Amarelo 
Distrófico e Latossolo Vermelho Acriférrico, com áreas mais restritas de Neossolos Litólicos Distróficos 
(MOTTA et al, 2004). Clima do tipo Tropical Semi-Úmido, quente quase o ano todo com 4 a 5 meses 
secos; temperatura média anual entre 22°C - 26°C; pluviosidade média anual entre 1100mm - 1750mm; 
déficit hídrico anual entre 100mm - 500mm e excedente hídrico anual entre 200mm - 600mm (NOVAIS, 
2011). 

Diante as características geológicas, geomorfológicas, pedológicas e climáticas da área de 
estudo, propôs-se investigar a densidade de drenagem com base na adaptação à proposta de Horton 
(1945) e da classificação de Villela e Mattos (1975) a fim de se obter uma Carta de Densidade de 
Drenagem que contribua como variável para a identificação da fragilidade ambiental. O interesse em 
espacializar este índice morfométrico consiste na melhor compreensão acerca da morfodinâmica da 
área de estudo, tendo em vista que o produto cartográfico foi gerado a partir de software SIG (Sistema 
de Informação Geográfica). Essa perspectiva deriva dos trabalhos de Tricart (1977 e 1992) e Ross 
(1990, 1994 e 2001), que trataram, respectivamente, das unidades morfodinâmicas ou ecodinâmicas e 
das unidades de fragilidade ambiental. 
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Materiais e métodos 

A Densidade de Drenagem, proposto por Horton (1945), consiste na relação entre o 
comprimento total de todos os cursos d’água pela área da bacia, tendo em vista que esse índice serve 
como indicador de desenvolvimento de uma rede de drenagem. Porém, para este trabalho, propôs-se 
obter a densidade de drenagem de cada sub bacia a fim setorizar toda a área de estudo e espacializar 
os dados obtidos, propondo a elaboração de uma Carta de Densidade de Drenagem. A proposta 
consiste em uma adaptação da metodologia de Horton (1945) com o intuito de minimizar as 
generalizações causadas pelo cálculo deste índice morfométrico em áreas grandes e heterogêneas, 
possibilitando, ainda, uma melhor compreensão da dinâmica deste índice na área de estudo a partir de 
tons de uma mesma cor. Quanto as classes estabelecidas para o produto cartográfico, seguiu-se a 
classificação proposta por Villela e Mattos (1975), porém atribuída para cada área segmentada da 
bacia. 

A partir do software ArcGIS 10.5, com o intuito de obter uma densidade de drenagem para cada 
sub bacia e minimizar as generalizações obtidas pelo cálculo convencional da densidade de drenagem, 
segmentou-se a confluência dos cursos d’água dos canais tributários a fim de criar polígonos para cada 
segmento destes canais, tendo em vista o comportamento das curvas de nível e o divisor de água de 
cada secção. Diante uma grande extensão do canal principal, foi realizado a compartimentação deste 
canal em seis porções com suas respectivas áreas de escoamento superficial. Desta forma, esperou-
se que a densidade de drenagem gerada não sofresse acentuada generalização, como ocorre ao 
calcular este índice morfométrico para uma bacia como um todo. Feito isto, obteve-se a densidade de 
drenagem para cada porção segmentada seguindo a proposta de Horton (1945). Os valores acerca do 
comprimento dos canais e a área correspondente foram obtidos pela calculadora geométrica do 
software ArcGIS 10.5. 

Em seguida, a fim de confeccionar um documento cartográfico que permite melhor 
compreender a dinâmica da densidade de drenagem na área de estudo foi definido tons de azul na 
espacialização dos dados diante uma maior sensibilidade ao olho humano na distinção de tons 
provenientes desta cor (CRÓSTA; 1992). As classes foram estabelecidas a partir da proposta de Villela 
e Mattos (1975) que consiste nos limites de densidade de drenagem como: valores inferiores a 0,5 
km/km² são definidos como muito fraca e valores superiores a 3,5 km/km² como muito forte. A partir 
destes limites, definiram-se seis classes respeitando os valores de máximo e mínimo, com intervalo de 
0,75 km/km² entre cada classificação definida. Os dados para a densidade de drenagem foram obtidos 
com a extração do comprimento do canal de cada seção (L) e a área pertencente à seção (A), 
calcularam-se as densidades de drenagem (Dd). A expressão pode ser definida por: 

= 
 

(1)  

Resultados e Discussão 

Com os cálculos efetuados, obtiveram-se 55 valores de densidade de drenagem para a área 
de estudo que compreendem desde índices mais reduzidas, como 0,166256 km/km², a números 
anômalos, de 34,897654 km/km², categorizados por tons de azul de acordo com a classe pertencente, 
como pode ser visto na Tabela I. Em relação à frequência de ocorrência das classes, tem-se o 
predomínio de muito forte densidade de drenagem seguido por classes de fraca e média, porém, 
ressalta-se que a frequência pode não corresponder com a representatividade em área de cada classe, 
que será visto a seguir. 
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Tabela I – valores de densidade de drenagem para cada seção da bacia de estudo, com as 
respectivas classes expressas a partir dos tons de azul 

 
*Nota: as seções de A a F são respectivas às porções do canal principal da bacia de estudo. 

Organização: Autores. 

 

Com finalidade comparativa, obteve-se, também, a densidade de drenagem para a bacia a 
partir do somatório do comprimento de todos os canais dividido pela área total, resultando em um índice 
de 1,051574 km/km². Assim, percebe-se que o método convencional promove uma generalização do 
índice morfométrico a partir da classe de maior ocorrência, neste caso de fraca densidade de drenagem 
(entre 0,5 a 1,25 km/km²). 

Com os dados obtidos, atribuíram-se as cores adotadas para cada seção calculada da bacia a 
fim de gerar a Carta de Densidade de Drenagem, variando de classe muito fraca a muito forte. Este 
documento cartográfico promoveu um melhor detalhamento do índice morfométrico adotado, 
possibilitando uma melhor compreensão acerca do comportamento da densidade de drenagem ao 
longo da área de estudo (Figura 1). 
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Figura 1 – Carta de Densidade de Drenagem da área de estudo 

 

 

A Alta Bacia apresenta o predomínio da fraca densidade de drenagem enquanto a Baixa Bacia 
possui a ocorrência de classes de média a muito forte. Na Média Bacia é possível visualizar a presença 
de densidades de drenagem mais significativas, como média e mediamente forte, representando uma 
transição entre o comportamento contrastante entre as porções mais à montante e à jusante. O fato 
mencionado pode estar associado com a interação das distintas litologias e o relevo da área de estudo. 

Com o interesse de quantificar a ocorrência de cada classe de densidade de drenagem, gerou-
se um gráfico que permite visualizar, em porcentagem, a distribuição destas classes em relação à área 
total da bacia hidrográfica do Ribeirão do Brejão (Figura 2). 
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Figura 2 – Gráfico da ocorrência em porcentagem de área das classes de densidade de drenagem 
para a bacia de estudo 

 

Organização: Autores. 

 
A classe de maior ocorrência é a de fraca densidade de drenagem que corresponde com o 

índice morfométrico calculado para a bacia como um todo. No entanto, vale ressaltar que o método 
adotado possibilitou identificar outras classes ao longo da área de estudo que colabora com uma 
percepção acerca da dinâmica espacial do índice adotado. Em vista destas classes, tem-se uma 
representatividade de mais de 25% em área, valor muito significativo que seria generalizado pelo 
método convencional. 

Investida em campo 

A fim de comparar os dados com a Carta de Densidade de Drenagem e as condições naturais 
da área de estudo, realizou-se um trabalho de campo para compreender o potencial que este 
documento tem a oferecer na identificação dos setores mais suscetíveis à fragilidade ambiental. 

Em campo, pode-se confirmar a presença de fraca densidade de drenagem na Alta Bacia 
associado a reduzido grau de dissecação, extensas distâncias interfluviais e solos bem desenvolvidos 
que são aproveitados pela atividade agrícola intensiva da área, como pode ser visto na Figura 3. Na 
Média Bacia, notou-se distâncias interfluviais menores que a Alta Bacia com a presença de drenagens 
mais expressivas. Evidências da morfogênese atuante podem ser percebidas pelo material mais grosso 
às bordas do canal, como grânulos e seixos (Figura 3). Assim, as características para esta porção da 
bacia correspondem a classe de média a mediamente forte densidade de drenagem. Na Baixa Bacia, 
percebeu-se a ocorrência de erosão às margens da estrada com a exposição de blocos rochosos diante 
área bem suscetível aos processos morfodinâmicos (Figura 3). Quanto a densidade de drenagem, tem-
se para esta área a ocorrência de elevadas densidades de drenagem, de média a muito forte, o que 
colabora com a compreensão da fragilidade presente para esta porção da bacia. 
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Figura 3 - Fotografias do contexto de distintas porções da área de estudo. (a) Extensa área destinada 
à agricultura intensiva, pertencente a Alta Bacia. (b) Canal fluvial com densidade expressiva diante a 
presença de materiais mais grossos, localizado na Média Bacia. (c) Erosão com exposição de blocos 

rochosos às margens da estrada, situado na Baixa Bacia. 

 

Autor: Silva (2018). 

 

Considerações finais 

Em síntese, o índice de densidade de drenagem contribuiu como variável morfométrica para a 
identificação da fragilidade ambiental na área de estudo. Com a elaboração da Carta de Densidade de 
Drenagem proposta, tornou-se possível destacar as áreas da bacia com principais problemas 
morfodinâmicos de acordo com os dados obtidos, como ocorre, sobretudo, na Baixa Bacia devido 
classes elevadas de densidade de drenagem. A adaptação da proposta de Horton (1945) gerou um 
produto cartográfico bastante interessante por possibilitar um melhor detalhamento e um indicativo 
acerca do comportamento da densidade de drenagem e suas diferentes intensidades em uma bacia 
hidrográfica. Desta forma, os resultados obtidos através da metodologia proposta contribuem para o 
apontamento das áreas de maior vulnerabilidade aos processos morfodinâmicos, colaborando com um 
aporte ao planejamento ambiental na identificação de áreas de risco. 
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Vulnerabilidade e Riscos 
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Introdução 

A correlação entre os condicionantes naturais e a intervenção antrópica coloca o Brasil entre 
os países em que as inundações são recorrentes e atingem diferentes segmentos da sociedade. É 
fundamental que as diferentes esferas política-administrativas (federal, estadual e municipal) e os 
órgãos que atuam na escala direta de ocorrência dos eventos, como os Comitês de Bacias 
Hidrográficas e a Defesa Civil, realizem ações conjuntas a fim de minimizar os impactos sobre os 
segmentos sociais mais vulneráveis.  

Desta forma, é imprescindível que os estudos sobre as inundações privilegiem a abordagem 
geográfica, e o conceito-chave a ser considerado é o de paisagem. Sendo assim, a ciência geográfica, 
tendo como objeto de análise o espaço geográfico, possibilita, sob um olhar crítico, a realização de 
estudos ambientais integrados, de maneira a dar suporte técnico e científico à elaboração de estudos 
que incluam o fenômeno das inundações nas ações de gestão dos recursos hídricos, sendo inseridos 
nas políticas públicas, contribuindo no planejamento e na tomada de decisão.  

Inundação, segundo Brasil (2007), é definida pelo extravasamento das bordas do curso d’água 
para as áreas marginais ou planícies de inundação. É um evento natural, assim como as enchentes, e 
respeita determinada periodicidade nos cursos d’água (AMARAL e RIBEIRO, 2009). As inundações 
têm como causa a precipitação anormal de água que, ao transbordar dos leitos dos rios, lagos, canais 
e áreas represadas, invade os terrenos adjacentes, provocando danos (CASTRO, 2003). 

Christofoletti (1980) atesta também essa periodicidade ao afirmar que “a planície de inundação 
é a faixa do vale fluvial composta de sedimentos aluviais bordejando o curso de água e periodicamente 
inundada pelas águas do transbordamento provenientes do rio” (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 76). 

Os condicionantes dos processos de inundação são listados por Amaral e Ribeiro (2009), são 
eles: formas de relevo; característica da drenagem da bacia hidrográfica; intensidade, quantidade, 
distribuição e frequência das chuvas; características do solo e o teor de umidade; presença ou ausência 
da cobertura vegetal. 

Além de condicionantes naturais, a intervenção antrópica no meio também pode potencializar e 
ou acelerar os processos de inundação, como a impermeabilização do solo, a retificação, desvios e 
canalização de cursos d’água e a construção de barragens para diferentes fins como o acúmulo de 
rejeito de mineração, reservatório de água para abastecimento e produção de energia. 

As inundações podem ocorrer em duas situações: inundações urbanas e inundações em áreas 
ribeirinhas. As inundações urbanas constituem um dos importantes impactos sobre a sociedade. Esses 
são consequência do processo de impermeabilização das áreas de recarga, que modificam os fluxos 
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de água, amplificando o escoamento superficial e acelerando o transbordamento dos canais (TUCCI, 
2006). 

Estudos recentes apontam que, na maioria das vezes, as áreas mais afetadas são carentes de 
infraestrutura básica e habitadas por segmentos populacionais de baixa renda (ALMEIDA, 2010; 
ALVES e TORRES, 2006; FREITAS e CUNHA, 2012). Esses fatos intensificam os danos causados 
pelos desastres ambientais, diminuindo a capacidade de resposta e a qualidade de vida dessa 
população (CUTTER, 1996; FREITAS e CUNHA, 2012). A alteração do equilíbrio ecológico pelo 
processo de urbanização interfere diretamente na circulação da água de superfície, em função da 
remoção da cobertura vegetal, das alterações topográficas e morfológicas dos terrenos urbanos e da 
impermeabilização do solo (GIUDICE e MENDES, 2013). Tendo o exposto, o objetivo deste trabalho é 
a aplicação do algoritmo HAND - Heigth Above Nearest Drainage (Distancia Vertical a Drenagem mais 
próxima) para a determinação das áreas suscetíveis as inundações na bacia hidrográfica do rio 
Camanducaia (SP). A delimitação das áreas sujeitas a inundação subsidiará ações estruturais e não 
estruturais na mitigação deste fenômeno na área em estudo. 

Materiais e métodos 

Para atender ao objetivo proposto, primeiramente foi necessário definir a escala de 
mapeamento. A proposta do projeto é a adoção da escala 1:50.000. Para tal, foram vetorizadas as 
cartas topográficas produzidas pelo IBGE/IGC – Amparo, Bragança Paulista, Cosmópolis, Extrema, 
Munhoz, Socorro e Valinhos. Para gerar o Modelo Digital de Terreno (MDT) foi utilizado o software 
ArcGIS 10.5.1 no modulo ArcToolBox, na ferramenta Interpolação de Raster, no comando Topo para 
Raster, e nele ocorrou a interpolação dos layes “curvas de nível”, “pontos cotados” e “rede de 
drenagem”, “lagos e rios de margem dupla” e “limite da bacia hidrográfica”. 

Na sequência, foi necessário preencher as pequenas imperfeições do MDTe remover todas as 
depressões presentes no arquivo Raster. Para tal utilizou-se o comando Fill (Preencher), no módulo 
ArcToolBox, na ferramenta Hidrology.  

De posse do MDT, converteu-se o arquivo para um formato em 8 bits, compatível com o 
software TerraViewHidro 4.2.2, com a ferramenta Hydrological Tools. Neste software se definirão as 
áreas sujeitas as inundações a partir da adoção do algoritmo HAND (Height Above the Nearest 
Drainage, ou Altura Acima da Drenagem mais próxima).  

O Modelo HAND gera mapas de proximidades topográficas ou desníveis relativos a cursos 
d’água. Estes desníveis relativos são boa indicação da susceptibilidade as inundações de cada ponto 
na paisagem. Indica a suscetibilidade de ocorrência do fenômeno em períodos em que ocorre maior 
entrada de água em excesso fluindo na superfície. 

Para a criação do Modelo HAND, é necessário o processamento do MDT e elaboração de três 
produtos: a Direção de Fluxo, a área de contribuição e a extração da rede de drenagem. Para 
determinar no modelo HAND às áreas suscetíveis as inundações, é necessário na ferramenta Editar 
Legenda do TerraViewHidro 4.2.2, indicar 3 fatias e atribuir como valor mínimo 0 e valor máximo 10. 
Desta forma, o software determinará como classes de suscetibilidade Alta (0 a 3.30); Média (3,31 a 
6,60) e Baixa (6,61 a 10,0). 

Afim de validar a veracidade do modelo HAND para a determinação de áreas sujeitas as 
inundações, outra etapa deste trabalho foi inventariar os episódios de inundações da área em estudo, 
pois a ocorrência anterior de episódios anteriores é um indicativo da veracidade da aplicação do 
modelo. Para tal, foram consultados os bancos de dados digital do Sistema Integrado de Informações 
sobre Desastres. Os episódios de inundação foram organizados por município de ocorrência, 
classificação (inundação gradual ou inundação brusca) e data de ocorrência. 

Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do rio Camanducaia apresenta aproximadamente área de 870 km², e a 
gestão dos seus recursos hídricos se dá através do Comitê de Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí – PCJ. O rio Camanducaia nasce a aproximadamente 1.500 metros de altitude a 
noroeste do município de Toledo no Estado de Minas Gerais e tem sua foz no Rio Jaguari na cidade 
de Jaguariúna (SP). Esta bacia hidrográfica drena além do município de Toledo (MG), os municípios 
de Amparo, Holambra Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Santo 
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Antônio de Posse, Serra Negra e Socorro, todos no estado de São Paulo. O rio Camanducaia é um dos 
principais tributários do rio Jaguari, que ao confluir com o rio Atibaia, forma o rio Piracicaba (MARTINS, 
2011).  

A referida bacia hidrográfica é caracterizada por ser uma área com a predominância de morros 
e baixos morros, em substrato Pré-Cambriano, típico dos domínios da província geomorfológica do 
Planalto Atlântico. (MARTINS, 2011). Tal configuração da litologia e modelado, faz com que a bacia 
hidrográfica apresente uma alta densidade de drenagem, conforme ilustra a Figura 1. 

 
Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Camanducaia 

 
Fonte: Agência Nacional de Águas (2018)/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018). 

 

Resultados e Discussão 

Considerando a dinâmica do ciclo hidrológico, os diferentes fluxos da água na bacia 
hidrográfica são responsáveis pela entrada de água neste sistema. A interceptação da água decorrente 
das precipitações em áreas tropicais ocorre em diferentes subsistemas, destacando-se: a vegetação, 
a superfície, a zona de aeração do solo e os corpos líquidos. A dinâmica destes subsistemas é 
fundamental para a manutenção da água doce que alimenta os cursos d’água durante os períodos de 
estiagem e amortecer os transbordamentos de água pela calha dos rios durante os períodos chuvosos.  

Quando a água das chuvas não se transforma em infiltração hídrica subterrânea há 
maximização das inundações nos períodos chuvosos, e, durante os períodos de estiagem, os rios ficam 
com menor volume de água pois, a recarga natural é afetada. Este processo é consequência do 
desmatamento descontrolado e da ocupação desordenada da bacia hidrográfica, com práticas 
agrícolas e atividades de pecuária que degradam o solo. Soma-se a isso o crescente e insustentável 
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desenvolvimento urbano que promove a poluição dos rios, a impermeabilização do solo e atividades 
extrativistas que degradam o meio ambiente, dentre outros impactos ambientais negativos (MPF, 
2016). 

No caso da bacia hidrográfica do rio Camanducaia que apresenta área total de 1.038,17 km², 
e uma multiplicidade de tipos de uso e ocupação das terras, conforme a Figura II e a Tabela I (dados 
calculados a partir do mapeamento de uso e ocupação das terras), mostra o predomínio de pastagens 
(46,70%), seguido de áreas de Mata (33,02%). O uso e ocupação das terras, principalmente 
relacionados a uma conservação do solo não adequada, amplia o transporte de sedimentos para os 
canais, assoreando-os, bem como a remoção da mata ciliar diminuem a proteção das margens e 
amplificando o efeito das inundações. 

 

Tabela I – Área ocupada pelas diferentes classes de uso e ocupação das terras no ano de 2018 

Classe Área (km²) Área (%) 

Cultivos agrícolas (CA) 62,35 6,00 
Mata (MA) 343,08 33,02 
Água (AG) 3,99 0,38 
Silvicultura (SI) 59,74 5,75 
Solo exposto (SE) 48,64 4,68 
Área urbana (AU) 36,11 3,47 
Pastagem (PA) 485,23 46,70 

Total 1039,14 100,00 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Figura 2 – Mapa de uso e ocupação das terras da bacia hidrográfica do rio Camanducaia (2018) 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 
Observa-se que apenas os municípios de Amparo, Monte Alegre do Sul, Pinhalzinho, Pedra 

Bela, Toledo e Socorro apresentam a maior parte de seus territórios na bacia hidrográfica do rio 
Camanducaia. Considerando a formação litológica e os compartimentos de relevo predominantes 
nestes municípios (rochas ígneas e metamórficas) com relevo planálticos, predominam na área destes 
municípios áreas não suscetíveis a inundação. As áreas não suscetíveis correspondem a 64% do 
território de Amparo, 72% de Monte Alegre do Sul, 61% de Pinhalzinho, 63% de Pedra Bela, 70% de 
Toledo e 65% de Socorro. No que se refere as áreas suscetíveis, em todos estes municípios 
predominam áreas com classe de Alta Suscetibilidade, com exceção de pedra Bela, que das áreas 
suscetíveis, 14% do seu território apresentam baixa Suscetibilidade as inundações. Nos demais 
municípios, a área com Alta Suscetibilidade varia entre 15 e 11% (Amparo - 15%; Monte Alegre do Sul 
- 11%, Pinhalzinho - 15%, Toledo - 70% e Socorro - 65%), conforme a Figura 3. 
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Figura 3 – Mapa de Suscetibilidade as inundações da Bacia hidrográfica do Rio Camanducaia (2018) 

 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 
Os municípios de Holambra, Jaguariúna, Pedreira, Santo Antônio de Posse e Serra Negra 

apresentam menos de 50% de seus territórios inseridos na bacia hidrográfica em estudo. Destaca-se 
os municípios de Holambra (54%) e Jaguariúna (43%), que apresentam 54% e 43% do total de seu 
território drenado pela bacia hidrográfica do rio Camanducaia com Alta Suscetibilidade as inundações. 

A Tabela II, elaborada a partir da sistematização dos dados notificados pela Defesa Civil, 
mostra que apenas nos municípios Holambra, Jaguariúna, Amparo, Serra Negra e Socorro foram 
notificados inundações nos últimos 20 anos, o que demonstra a importância de mapeamentos que 
indiquem a suscetibilidade ao fenômeno na área em estudo. 

 
Tabela II – Inventário dos episódios de inundações notificados pela Defesa Civil da bacia hidrográfica 

do rio Camanducaia 

Município Tipo de inundação Data 

Holambra Inundação Brusca 16/11/2002 
Jaguariúna Inundação Brusca 13/01/2011 
Pedreira Inundação Brusca 14/01/2003 
Amparo Inundação Brusca 13/01/2011 
Amparo Inundação Gradual 15/01/1999 
Serra Negra Inundação Brusca 12/01/2012 
Serra Negra Inundação Brusca 11/02/2012 
Socorro Inundação Brusca 17/01/2011 
Socorro Inundação Brusca 10/01/2013 

Fonte: SI2D (2018). 

 

Considerações finais 

O mapeamento das áreas indicadas como suscetíveis a inundações corroborou com as 
apontadas no inventario realizado no banco de dados de desastres do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (SI2D). Este resultado mostra a eficiência do algoritmo HAND na elaboração de mapas de 
suscetibilidade as inundações.  
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Vulnerabilidade e Riscos 
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Introdução 

O processo de expansão urbana no território brasileiro a partir dos anos de 1970 é resultante 
de uma mudança no padrão de desenvolvimento econômico do país, com o declínio das atividades 
rurais e o crescimento e consolidação das atividades industriais, que inicialmente se concentraram na 
capitais e cidades próximas, como é o exemplo da região do ABC na Região Metropolitana de São 
Paulo, além das cidades do Rio de Janeiro, Recife, Salvador.  

Nesse momento há uma forte onda migratória dos trabalhadores do campo para ocupar os 
postos de trabalho nas cidades, sobretudo na área da construção civil. Assim, a grande maioria recém-
chegada que fazia parte de um contingente de mão-de-obra pouco qualificada e de baixa renda acabou 
por ocupar as áreas periféricas, caracterizadas muitas vezes por terrenos frágeis do ponto de vista 
ambiental, suscetíveis a processos de deslizamentos, corridas, erosões, inundações e enxurradas. O 
baixo poder aquisitivo das famílias também levou à construção de moradias de baixo padrão 
construtivo, caracterizando núcleos ou assentamentos urbanos precários, sem infraestrutura urbana, 
ausência de saneamento, etc, denotando condições de vulnerabilidade dessa população. Tendo em 
vista que esse cenário não foi acompanhado por políticas de desenvolvimento urbano e planos 
habitacionais, esses assentamentos estabeleceram e expandiram-se rapidamente, demonstrando a 
ineficiência do estado (prefeituras) no controle do uso e ocupação do solo urbano. 

Em consequência desse cenário, com o aumento demográfico, observa-se um agravamento 
da situação da precariedade e o surgimento de áreas de riscos, compreendida como:  

Área passível de ser atingida por fenômenos ou processos naturais e/ou induzidos 
que causem efeito adverso. As pessoas que habitam essas áreas estão sujeitas a 
danos à integridade física, perdas materiais e patrimoniais. Normalmente, no contexto 
das cidades brasileiras, essas áreas correspondem a núcleos habitacionais de baixa 
renda (assentamentos precários) (MINISTÉRIO DAS CIDADES. 2007, p.26). 

Com o aumento de eventos extremos, os anos de 2008, 2010 e 2011 registraram os mais 
recentes desastres que afetaram respectivamente o vale do Itajaí e Complexo do Baú em Santa 
Catarina, e Angra dos Reis e Serra Fluminense no Rio de Janeiro e que foram responsáveis por pautar 
o tema na agenda nacional, culminando com a aprovação da Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil, Lei 12.608/12 (BRASIL, 2012). 

 O contexto social e histórico de segregação socioespacial e a fragilidade institucional 
para lidar de forma multissetorial sobre as áreas de risco estão na base da vulnerabilidade das cidades 
brasileiras frente aos eventos extremos como as chuvas cada vez mais intensas e concentradas, 
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segundo registros atuais e os prognósticos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC, 2014) e do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2014). Os estudos sobre a 
vulnerabilidade possibilitam explicitar a relação entre desastres naturais e baixo desenvolvimento 
socioeconômico ou “problemas não resolvidos do desenvolvimento” (MASKREY, 1993), e a denúncia 
de uma “concepção fisicalista dos desastres” (HEWITT, 1983) que ocultava a vulnerabilidade tanto 
como característica de diferentes ameaças quanto, sobretudo, como característica dos processos 
econômicos, políticos e sociais das comunidades e grupos ameaçados. Essa perspectiva ecoa na 
definição de vulnerabilidade proposta pela Divisão de População da Comissão Econômica para 
América Latina e Caribe (CEPAL) que vincula vulnerabilidade a três elementos: risco de ocorrência de 
um evento potencialmente adverso endógeno ou exógeno; incapacidade de resposta; e inabilidade de 
adaptação pós-evento (CEPAL, 2002), colocando em evidência os riscos sociodemográficos 
“tradicionais” (taxas elevadas de mortalidade, de fecundidade e de crescimento demográfico, estrutura 
etária juvenil, migração, segregação residencial, desigualdade social). 

Wisner, Blaikie, Cannon e Davis (1996) trazem luz a essa complexidade social, histórica e 
espacial da configuração da vulnerabilidade. Apontam diferentes escalas, tempos e espaços na análise 
da vulnerabilidade como um processo socio-histórico de desdobramentos e interrelações, o que eles 
denominam como “progressão da vulnerabilidade”. Partindo de uma escala mais ampla, a 
vulnerabilidade em sua origem e/ou estrutura poderia ser entendida numa análise de suas “causas 
profundas”, que estão distantes do problema concreto e relacionam-se com a distribuição de poder e o 
modelo de organização social. Considerando uma escala intermediária, como fluxos, processos e 
atividades que se desdobram da estrutura da vulnerabilidade, visualizam-se as “pressões dinâmicas”, 
que podem ser exemplificadas com crescimento populacional, políticas assistencialistas, falta de 
participação social, degradação ambiental, ocupação ilegal/irregular, segregação socioespacial. Mais 
próximo ao território, numa escala de detalhe, é possível enxergar a vulnerabilidade em “condições 
inseguras” que seriam formas específicas que materializam a vulnerabilidade no tempo e espaço, como 
habitações precárias, falta de rede de drenagem, analfabetos, desempregados etc. A partir da 
perspectiva multiescalar entre causas profundas, pressões dinâmicas e condições inseguras, que 
configura a progressão da vulnerabilidade, os autores propõem um modelo de pressão de desastres 
(BLAIKIE et al., 1996).  

Considerando esse modelo como um referencial teórico e metodológico para entender a 
vulnerabilidade das cidades brasileiras, este trabalho teve como objetivo analisar o desastre de 
2009/2010 em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, a partir do modelo de pressão de desastres. No dia 27 
de janeiro de 2010, a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional 
reconheceu o estado de calamidade pública em Angra dos Reis, em virtude dos deslizamentos 
deflagrados (Figura 1) devido à chuva intensa que atingiu o município entre os dias 30 de dezembro de 
2009 e 01 de janeiro de 2010. O pluviômetro instalado na sede da Defesa Civil, no bairro São Bento 
(área central), registrou 417 mm de chuva em 36,5 horas, ultrapassando a média de todo mês de 
dezembro, que era de 225,3 mm. Foram registrados processos de deslizamentos em 61 bairros dos 
118 do município, com um prejuízo estimado de R$ 247 milhões (PMAR, 2010). Mais trágico que os 
prejuízos econômicos, relacionados aos danos e destruição de residências, comércios, vias públicas, 
acessos e estradas, foram os 53 óbitos em meio aos deslizamentos, sendo 32 vítimas na Enseada do 
Bananal em Ilha Grande e 21 vítimas no Morro da Carioca, próximo à área central do município. 
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Figura 1 – Deslizamento ocorrido no Morro da Carioca, matéria do jornal “O Globo” do dia 2 de janeiro 
de 2010 

 

 Fonte:  ARAUJO et al. (2010). 

 

Materiais e métodos 

Para o cumprimento do objetivo da pesquisa, de caráter exploratório e qualitativo, adotou-se 
uma metodologia qualitativa interdisciplinar, de modo a explorar a complexidade e pluralidade das 
variáveis envolvidas na configuração das condições de vulnerabilidade que deflagraram o desastre de 
Angra dos Reis entre 2009/2010. A pesquisa, portanto, foi multimetodológica: além da revisão 
bibliográfica e documental, a coleta de dados contou com trabalho de campo e entrevistas 
semiestruturadas para triangulação dos dados.  

A revisão bibliográfica e documental auxiliou na coleta de dados sobre as características do 
histórico de ocupação e do meio físico dos morros da área central de Angra dos Reis, com enfoque no 
surgimento das áreas de risco de deslizamento. Para levantamento atualizado de dados sobre o 
território, foram realizados trabalhos campo nos dias 15 de julho de 2016 e 2 de junho de 2017, com 
auxílio da Defesa Civil municipal. Dos 21 bairros que compõem a área central foram visitados 13 bairros, 
incluindo o Morro da Carioca onde ocorreram 21 óbitos no desastre de 2009/2010. Os dados coletados 
auxiliaram na compreensão dos elementos do meio físico que dificultam a ocupação desse local e que 
demonstram a suscetibilidade a processos de deslizamento. Durante o campo, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas como os agentes da Defesa Civil, com o intuito de compreender a 
magnitude do desastre de 2009/2010 e quais foram os impactos decorrentes desse evento na gestão 
de riscos local. 

A obtenção de dados buscou dar subsídios para os componentes do modelo de pressão de 
desastres (BLAIKIE et al., 1996) que baseia a perspectiva de estudo este trabalho. Portanto, o 
tratamento dos dados, passou por uma categorização segundo as 3 escalas do Modelo de Pressão de 
Desastre, quais sejam: causas profundas, pressões dinâmicas e condições inseguras, para a 
caracterização da vulnerabilidade na área de estudo: Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil. 

Resultados e Discussão 

Os dados coletados e categorizados a partir dos componentes propostos pelo Modelo de 
Pressão de Desastre (BLAIKIE et al., 1996) permitiu analisar com maior complexidade o contexto 
deflagrador do desastre de 2009/2010 em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil. Foi possível verificar 
que o desastre é o resultado de uma somatória de fatores, sendo a vulnerabilidade um elemento chave 
para seu entendimento, e não pode ser adjetivado como natural como verificado na bibliografia de 
referência.  

Angra dos Reis passou por um processo de crescimento populacional vertiginoso a partir dos 
anos de 1970, que foi acompanhado de uma urbanização fundamentada na autoconstrução. A área 
central do município, que possui atualmente cerca de 35 mil habitantes (PMAR, 2015), foi ocupada de 
maneira acelerada e irregular, e boa parte dessa população, sem alternativas, acabou por ocupar a 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

165 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

área dos morros. As encostas de declividade acentuada foram ocupadas formando um tecido urbano 
sem padrão definido. O que ocorre é uma tentativa de vencer a morfologia desse terreno desfavorável 
à ocupação, produzindo vielas estreitas e escadões, com casas de diferentes tipologias, sendo a maior 
parte em alvenaria de mais de um pavimento, como recuo limitado entre os lotes, onde nas galerias 
misturam-se águas pluviais e esgoto, favorecendo condições de insalubridade (Figura 2). 

 
Figura 2 – Trecho da área central de Angra dos Reis. A - Nas planícies encontram-se os bairros com 
melhor infraestrutura e em direção aos morros predominam assentamentos precários em processo de 

expansão. B - Áreas densamente ocupadas nos morros 

 

Fonte: MOURA (2016). 

 
A geomorfologia local (com trechos de serra, morros, terraços e planícies fluviomarinhas) 

somada às condições de ocupação e uso do solo proporciona a formação de áreas de risco, que se 
espalham pela área central da cidade.  

A suscetibilidade conferida a ocorrência de um deslizamento depende da interpretação de 
fatores geológicos, topográficos, geotécnicos, climatológicos, da vegetação e de fatores 
antropogênicos (FELL et al., 2008; BITAR et al., 2014). No caso do deslizamento ocorrido no Morro da 
Carioca fatores como a geologia local (gnaisses e migmatitos, com afloramentos rochosos e solos 
rasos), a geomorfologia (morros altos e rampas de colúvio e depósito de tálus), as chuvas intensas, a 
forma de ocupação dos morros (corte e aterro) e, em especial, uma ocupação irregular na área do topo 
do morro (Morro do Bulé que foi removido posterior ao desastre) que lançava continuamente suas 
águas servida de superfície diretamente no talude contribuíram para ocorrência do deslizamento de 
2009/2010. 

O desastre ocorrido em Angra dos Reis, portanto, não pode ser avaliado isoladamente como 
sendo resultado de um evento extremo, cujas consequências eram imprevisíveis, pois a sua ocorrência 
tem relação direta com a construção social do risco. O desastre é agravado pela vulnerabilidade e 
severidade da ameaça, assim, para mitigar os riscos de desastre é necessário, no mínimo, tratar suas 
componentes, vulnerabilidade e ameaça, com o mesmo nível de importância (CARDONA, 1993, 2001; 
BLAIKIE et al., 1996; LAVELL, 2000). O Modelo de Pressão de Desastre é uma ferramenta que auxilia 
na ampliação do entendimento sobre a multiplicidade de fatores que deflagram o desastre, para além 
do fenômeno natural relacionado, focando o desastre como fruto da construção social. A Figura 3 
elucida que o desastre de 2009/2010 em Angra dos Reis não é um evento isolado, mas sim um 
processo construído pela progressão sistemática de elementos, áreas e pessoas em situação de 
vulnerabilidade (MOURA, 2018). 

Para o desastre de 2009/2010, a utilização do Modelo de Pressão de Desastre auxilia no 
levantamento de possíveis lacunas da gestão de riscos municipal. Os aspectos relacionados às 
condições inseguras abrigam temas que podem ser utilizados para aumentar a segurança das áreas 
de risco. Quanto às pressões dinâmicas são apresentados temas que a gestão pública integrada tem 
a possibilidade de interferir para que novas situações de risco não venham a ocorrer; já as causas 
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profundas demonstram que há uma relação histórica no processo de construção social do risco. Esses 
apontamentos podem servir de subsídio para o enfrentamento de futuras situações de desastre. 

 
Figura 3 – O desastre de 2009/2010 em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil, a partir do Modelo 

de Pressão de Desastre 

 

Fonte: MOURA (2018), adaptado de BLAIKIE et.al. (1996). 

Considerações finais 

Os desastres não revelam a fragilidade de toda sociedade humana, mas especialmente a 
vulnerabilidade de certos grupos humanos. A força dos eventos naturais (ameaças) apenas materializa, 
por vezes de forma trágica, os mecanismos sociais de exclusão e segregação socioespacial que 
precisam ser considerados e tratados pelos governantes, pelos cientistas, pelos movimentos sociais, 
pela sociedade como um todo. O Marco de Ação de Sendai para Redução de Risco de Desastre 2015-
2030, aprovado na Terceira Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, em 2015, 
deu maior visibilidade aos fatores subjacentes que causam vulnerabilidades (pobreza, mudanças 
demográficas, arranjos institucionais, políticas mal formuladas, ou aquecimento global) e apontou que 
eles devem constar tanto nas análises e diagnósticos quanto na orientação de medidas práticas.  

Este trabalho, portanto, segue essa diretriz analisando o desastre de 2009/2010 de Angra dos 
Reis, Rio de Janeiro, Brasil a partir da progressão da vulnerabilidade que se materializa na forma de 
ocupação insegura do território e que se origina de forças políticas, históricas, econômicas, ideológicas 
que produziram uma convolução entre pobreza, segregação socioespacial, negação do direito à 
moradia digna, construções precárias, suscetibilidade a deslizamentos que foram (e continuarão sendo) 
ativados por elevados índices pluviométricos (eventos extremos). 

O Modelo de Pressão de Desastre (BLAIKIE et al., 1996) utilizado neste trabalho buscou dar 
luz a essa problemática, de forma a apontar que medidas técnicas, como a estabilização de taludes 
frente a risco de deslizamentos como no caso de Angra, não dão resposta à (re)produção sistemática 
de áreas de risco. Evidenciou-se assim que as desigualdades socioespaciais territorializam a 
distribuição desigual da riqueza, de recursos e de oportunidades, e é necessária uma mudança de 
paradigma urbano para se efetivar o direito à moradia e à cidade segura e resiliente para todos. 
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Introdução 

Os desastres naturais são fenômenos com origem em processos naturais espontâneos, 
sofrendo influência da ação humana. Estes desastres, após a sua ocorrência geram danos, ou seja, 
prejuízos econômicos, sociais e/ou ambientais (AMARAL e GUTJAHR, 2015; TOMINAGA, 2015). Não 
obstante, os danos também podem chegar até aos processos de recuperação dos locais após a 
ocorrência dos eventos. 

Deste modo, no Brasil uma das localidades com maior reconhecimento de deslizamentos e 
inundações é a Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Por este motivo escolheu-se trabalhar 
com o município de Petrópolis. 

Para que se tenha uma melhor prevenção dos riscos, é preciso pensar e organizar uma boa 
gestão dos mesmos, por exemplo, de acordo com Miguez et al. (2018), existem três fases na gestão 
de riscos, são elas: 

• Pré-desastre: esta fase, assim como o nome evidencia, ocorre antes de um desastre acontecer, 
deste modo, não causa danos. Há também a ocorrência do planejamento e realização dos 
processos de prevenção, mitigação e preparação para que se possa alertar os órgãos públicos 
e a população; 

• Desastre: com o advento do processo natural, acentuado pela ação humana, há a geração de 
danos; 

• Pós-desastre: após o acontecimento do evento, consequentemente, após os danos. É quando 
há também os processos de recuperação, prevenção, mitigação e preparação. 

Percebe-se, portanto, que para uma melhor prevenção dos riscos, a monitoração da evolução 
dos eventos se torna importante. Isto é, o monitoramento de processos que estão relacionados com a 
evolução de um possível desastre (MIGUEZ et al., 2018), por exemplo, o acompanhamento dos índices 
pluviométricos e fluviométricos, com o objetivo de identificar valores perigosos que podem gerar danos, 
assim como ocorreu em janeiro de 2011 na Região Serra do Estado do Rio de Janeiro. 

O monitoramento para que consiga êxito é preciso que esteja acompanhado de conhecimentos 
que especulem valores limites capazes de gerar e de não gerar desastres, como a distribuição espacial 
da chuva, assim como com a sua previsão de evolução e o conhecimento do sistema que será afetado 
e o da população vulnerável que está em áreas suscetíveis ao risco. 

Para que este monitoramento possa ocorrer também é preciso uma estrutura que dê suporte, 
seja através de hardware que são os equipamentos utilizados para o monitoramento, como os 
pluviômetros; software, para a espacialização dos dados, por meio do Sistema de Informações 
Geográficas (SIG); o peopleware que é uma equipe composta por profissionais de diversas áreas, 
organizados em escalas para que o monitoramento possa ser feito 24h por dia; e as instalações 
(MIGUEZ et al., 2018). 
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Por conseguinte, sabendo da importância do monitoramento para a prevenção dos riscos e 
auxílio das populações vulneráveis, buscou-se estudar as estações de redes básicas do Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA-RJ) no município de Petrópolis e o seu funcionamento, compreendendo 
se o que é estabelecido pela Defesa Civil e Prefeitura de Petrópolis é feito. O INEA é um órgão que 
tem a função de proteger, conservar e recuperar o meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro. 

Materiais e métodos 

Partindo da concepção de que o monitoramento é imprescindível porque é por ele que será 
possível alertar órgãos e as populações caso haja possibilidade de ocorrência de desastres, realizou-
se neste trabalho à princípio a pesquisa documental, através de plataformas como Scielo, ProQuest, 
Google Acadêmico, Sistema de Bibliotecas da Unicamp, entre outros, sobre os sistemas de 
monitoramento e alerta de riscos. 

Posteriormente, foi feito o levantamento de dados acerca das estações de redes básicas 
presentes no município de Petrópolis. Esses dados foram disponibilizados pelo INEA-RJ, sendo 
constatado que existem 18 estações sob a sua responsabilidade.  

Não obstante, também procurou-se analisar os dados sobre o seu funcionamento, como data 
do início das medições, as datas das últimas medições, se as medições são constantes e regulares, o 
tipo de estação e onde estão localizadas com base na suscetibilidade dos locais, disponibilizada pela 
CPRM – Serviço Geológico do Brasil. 

Resultados e Discussão 

O monitoramento das condições pluviométricas e fluviométricas são essenciais para a 
prevenção de desastres naturais vinculados às condições meteorológicas e hidrológicas. A Região 
Serrana do Estado do Rio de Janeiro apresenta suscetibilidade aos movimentos de massa e 
inundações. Em 2011 ocorreu de forma simultânea na Região Serrana diversos focos de Movimentos 
de Massa e Inundações, e segundo dados do Banco Mundial (2012), cerca de 865 pessoas morreram, 
porém, nos dias atuais, estima-se que este número é ainda maior, conforme o que indica a Tabela I. 

Após o levantamento dos dados sobre as estações de redes básicas (TABELA II), pode-se 
constatar que os monitoramentos passaram a ocorrer apenas no ano de 2011. Isto faz pensar que 
apenas após a ocorrência da tragédia de 2011 na Região Serrana, que se pensou em monitorar os 
processos de evolução dos desastres nesta região.  

 
Tabela I – População atingida por município 

Municípios Afetados Desabrigados Desalojados Mortos Feridos 

Areal 7.000 1.469 1.031 Na 15 
Bom Jardim 12.380 632 1.186 Na 423 
Nova Friburgo 180.000 3.800 4.500 420 900 
Teresópolis 50.500 6.6727 9.110 355 837 
São José do Vale do Rio Preto 20.682 790 Na Na na 
Sumidouro 15.000 240 311 22 13 
Petrópolis 19.000 240 311 22 13 

Total 304.562 16.458 6.341 68 na 

Subtotal   22.479 865 2.351 

Fonte: Secretaria Nacional de Defesa Civil do Rio de Janeiro apud Banco Mundial, 2012. 
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Tabela II – Tabela síntese dos dados referentes as 18 estações do INEA no município de Petrópolis 

Estações de 
rede básica 

Início 
Data da última 

medição* 
Tempo de 
medição 

Tipo Responsável 

Alto da Serra 06/10/2011 02/01/2018 15 min 
Fluviométrica e 
Pluviométrica 

INEA-RJ 

Araras 01/10/2011 02/01/2018 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Barão do 
Rio Branco 

17/10/2011 08/02/2018 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Bingen 01/10/2011 20/12/2017 15 min 
Fluviométrica e 
Pluviométrica 

INEA-RJ 

Bonfim 01/10/2011 12/12/2017 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Capim Roxo 01/10/2011 12/12/2017 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Centro 01/10/2011 12/12/2017 15 min 
Fluviométrica e 
Pluviométrica 

INEA-RJ 

Côrreas 20/10/2011 10/08/2016 15 min 
Fluviométrica e 
Pluviométrica 

INEA-RJ 

Cuiabá 04/05/2011 18/12/2017 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Independência 31/10/2011 18/12/2017 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Itaipava 04/11/2011 18/12/2017 15 min 
Fluviométrica e 
Pluviométrica 

INEA-RJ 

Itamarati 13/10/2011 18/12/2017 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

LNCC 10/06/2011 18/12/2017 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Morin 14/10/2011 18/12/2017 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Pedro do Rio 01/09/2011 28/06/2017 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Posse 01/09/2011 18/12/2017 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Quitandinha 26/10/2011 12/12/2018 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

Samambaia 01/09/2011 18/12/2017 15 min Pluviométrica INEA-RJ 

*Data da última medição disponibilizada       
Fonte: INEA-RJ (2018). 

 
Ademais, constatou-se que o monitoramento não é regular, ou que os dados não foram 

disponibilizados, por exemplo, muitas estações só apresentam medições até 2017. Outro exemplo é a 
estação Barão do Rio Branco, que durante o ano de 2015 não teve nenhuma medição. 

Outro fato a ser observado, é a localização das estações, conforme as coordenadas 
disponibilizadas pelo INEA-RJ, a maioria encontra-se em localidades com baixa ou média 
suscetibilidade a movimento de massas (FIGURA 1) e inundações (FIGURA 2). Logo, esta observação 
pode indicar para onde está voltada o interesse dessa gestão de risco. 
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Figura 1 – Localização das estações de rede básica quanto a suscetibilidade dos movimentos de 
massa 

 

Fonte: INEA-RJ (2010) e CPRM. 

 
Dessa forma, para a Defesa Civil de Petrópolis, com base no Plano de Contingência de 

Proteção e Defesa Civil de Petrópolis - PLANCON 2013/2014 (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, 2013), 
a sua atuação ocorre em conjunto às três fases descritas anteriormente – Pré-Desastre, Desastre e 
Pós-Desastre -, dessa forma são definidas novas três fases que estão relacionadas com a evolução e 
gestão dos desastres naturais e, concomitantemente está ligada a Defesa Civil e as equipes de 
monitoramento e alerta. São elas: 
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Figura 2 – Localização das estações de rede básica quanto a suscetibilidade de inundações 

 

Fonte: INEA-RJ (2010) e CPRM. 

 

• Pré-desastre: é quando há a identificação dos riscos, através de vistorias técnicas mediante o 
pedido da população e o mapeamento de rios e riscos geológicos para avaliar as condições de 
vulnerabilidade. Além disso também é feito o monitoramento através da previsão do tempo 
disponibilizada pelo INEA e CEMADEN-RJ e, se necessário, esses órgãos emitem alertas para 
a Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Após emitir o alerta, é realizado o acionamento dos 
recursos, a sua mobilização e deslocamento (PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, 2013). No 
entanto, é importante ser mencionado, que não é apenas os riscos geológicos que geram os 
desastres naturais, é imprescindível ter uma equipe composta por profissionais de diversas 
áreas, pois processos geomorfológicos, urbanísticos, climáticos, entre outros, estão ligados a 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

173 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

evolução dos desastres naturais. Sendo possível tentar prever com antecedência, avisando 
órgãos responsáveis e a população. Em consequência, pode-se pensar em medidas de 
respostas e na diminuição da vulnerabilidade das populações expostas ao risco; 

• Desastre: quando há o desastre natural. A Defesa Civil de Petrópolis separa esta fase em 
quatro subconjuntos, a fase inicial em que há o dimensionamento do evento e a avaliação de 
danos, assim como a instalação do gabinete de crise, a organização da área afetada e 
elaboração de relatórios sobre a situação de anormalidade; o outro subconjunto é a resposta, 
isto é, ações de socorro como busca e salvamento, primeiros socorros e atendimento pré-
hospitalar, atendimento médico e cirúrgico de urgência e evacuação; o terceiro é a assistência 
às vítimas através de cadastramento, abrigamento, recebimento, organização e distribuição de 
doações, manejo de vítimas e atendimento aos grupos com necessidades especiais e; o último 
é a mobilização adicional dos recursos, por exemplo de outros níveis, como o estadual e 
federal, além do suporte às operações de resposta, o atendimento ao cidadão e à imprensa. 

• Reabilitação de cenários: período pós-desastre, no entanto, deve ser iniciada na fase anterior, 
a do desastre pois após o evento podem ocorrer casos secundários como as doenças, sendo 
preciso, portanto, respostas mais rápidas, imediatas e prontas para a atuação. A Defesa Civil 
de Petrópolis, acredita que nesta fase deve ser feita a recuperação da infraestrutura, através 
de obras, planejamento, licitações e contratações e, também, o restabelecimento dos serviços 
essenciais, que segundo a Prefeitura de Petrópolis (2013) são o abastecimento de água, luz, 
telefone, estradas etc., conforme as empresas citadas no Plancon 2013/2014. 

Sendo assim, saber ou ter noções sobre a intensidade sobre o possível dano, auxilia nas 
medidas de preparação, resposta e recuperação. 

Considerações finais 

Por conseguinte, conclui-se que o monitoramento é preciso e necessita de maior seriedade na 
sua realização, para que assim se consiga fazer o trabalho de prevenção e o alerta aos órgãos e a 
população, auxiliando comunidades que estão expostas ao risco e que são vulneráveis. Pois como foi 
observado, muitas estações iniciam suas medições e por problemas técnicos não resolvidos de 
imediato interrompem o fornecimento de dados. O estudo identificou que estações que não têm 
registrado os volumes de chuva e os dados de cota e vazão dos rios de forma contínua comprometem 
os sistemas de alerta instalados em diversas comunidades do município, dificultando a ação da Defesa 
Civil e dos demais órgãos públicos de forma a evitar a ocorrência de novas tragédias com perdas 
materiais e de vida.  
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Introdução 

A explosão urbano-demográfica na cidade de Natal iniciada nas últimas décadas do século XX, 
não só promoveram a segregação socioespacial da cidade, como também a ocupação de encostas 
íngremes e dunas por populações que não tinham o amparo do Estado, totalizando no ano de 2007, 
74 áreas de risco, segundo dados do “Plano Municipal de Redução de Risco do Município de Natal” 
elaborado pela SEMURB em 2008. 

Com base nessa realidade, o Estatuto das Cidades, Lei 10.257/2001, visando ordenar o espaço 
e política urbano-ambiental das cidades brasileiras estabelece além dos Planos Diretores municipais, 
o Zoneamento Ambiental como um dos instrumentos de organização do espaço urbano, em seu cap. 
II, seção I, art. 4. Seguindo este princípio, o Plano Diretor de Natal– PDN/2007 (Lei Complementar nº 
082, de 21 de junho de 2007) estabelece como Zona de Proteção Ambiental (ZPA) toda e qualquer 
área na qual as “características do meio físico restringem o uso e ocupação, visando a proteção, 
manutenção e recuperação dos aspectos ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, 
arqueológicos, turísticos, culturais, arquitetônicos e científicos”, indicando que Natal possui 10 (dez) 
ZPAs.  

A ZPA 9 (figura 01) consiste em um conjunto de ecossistemas de dunas, lagoas interdunares 
e fluviais, situados ao longo do Rio Doce, que apresentam grande fragilidade ambiental e ao mesmo 
tempo enorme potencial paisagístico. Apesar disso, a ZPA 9 é uma zona não regulamentada assim 
como outras 4 ZPAs da cidade de Natal, tendo como consequência o avanço urbano desordenado por 
meio de grupos populacionais marginalizados e vulneráveis socialmente a riscos naturais, tais como 
deslizamento de terra e inundações. 

Dessa forma, esta pesquisa tem como principal fim, analisar a vulnerabilidade da Zona de 
Proteção Ambiental 9 a partir da correlação entre as unidades geoambientais com as formas de uso e 
ocupação nela presentes, identificando os principais riscos e impactos socioambientais resultantes e 
externando dessa forma a dicotomia entre o que está previsto nas legislações pertinentes e o que se 
tem concretizado, como forma de reforçar e fornecer bases científicas para o processo de 
regulamentação da ZPA 9. 
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Figura 01 – Mapa de Localização da Zona de Proteção Ambiental 9 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Materiais e métodos 

Para a identificação da vulnerabilidade ambiental na área de estudo, a metodologia utilizada foi 
baseada em Crepani et al. (2001), o qual utiliza do conceito da ecodinâmica de Tricart (1977), para 
defender que o relevo é modificado em áreas onde a morfogênese prevalece sobre a pedogênese, ou 
seja, em áreas em que a morfogênese sobressai a pedogênese, mais susceptível ela estará, logo mais 
vulnerável do ponto de vista ambiental. Conforme os processos morfodinâmicos são atribuídos valores 
que variam de 1,0 a 3,0, (no total, as áreas estudadas podem ser enquadradas em 21 valores de 
vulnerabilidade) sendo 1,0 conferidos as áreas nas quais a pedogênese prevalece sobre a 
morfogênese; do contrário, se a morfogênese for o processo dominante, mais próximo do valor 3,0 a 
área estará e, consequentemente, mais vulnerável a riscos ambientais será a unidade territorial. Tal 
qual como pode ser observado na tabela abaixo: 

 

Tabela 01 – Critério de Avaliação relativos a Estabilidade das Categorias Ecodinâmicas 

CATEGORIA ECODINÂMICA RELAÇÃO PEDOGÊNESE/ MORFOGÊNESE VALOR 

Estáveis Prevalecimento da Pedogênese 1,0 – 1,3 

Moderada Estabilidade - 1,4 – 1,7 

Média Estabilidade Equilíbrio Pedogênese/ Morfogênese 1,8 – 2,2 

Moderada Instabilidade - 2,3 – 2,6 

Instável Prevalecimento da Morfogênese 2,7 – 3,0 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A fim de se realizar o mapa final de vulnerabilidade ambiental na ZPA 9 foi necessária à 
confecção separadamente de cada mapa temático contendo as informações encontradas na área de 
estudo. Assim, foram elaborados os seguintes mapas: mapa com os Planos de Informações para 
geologia, geomorfologia, vegetação e uso do solo e pedologia. As informações contidas em cada mapa 
receberam um valor entre 1,0 e 3,0 conforme a susceptibilidade de cada elemento presente na área de 
estudo a processos de perda de solos que podem ocasionar deslizamentos, inundações e alagamentos. 
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Todo o processamento dos dados ocorreu por meio do programa Excel e da utilização do programa de 
geoprocessamento Quantum Gis (QGis) 2.14 – Essen. 

A partir das informações contidas nos mapas temáticos e respectivamente a atribuição dos 
pesos de cada elemento foi possível à composição dos mapas temáticos de vulnerabilidade, seguindo 
o que foi proposto na metodologia de Crepani et. al. (2001), ou seja, utilizando as classes 
preestabelecidas pelo autor e a matiz de cores sugeridas por ele para cada valor de vulnerabilidade. 

Após a organização de todos os mapas de vulnerabilidade separadamente, fez-se a álgebra 
de mapas, no qual realizou-se uma média aritmética dos valores de cada Plano de Informações de 
cada unidade territorial. Este procedimento permitiu o cruzamento dos dados que foram obtidos em 
cada mapa de vulnerabilidade separadamente, resultando no mapa de vulnerabilidade final. 

Resultados e Discussão 

Dentre as formações geológicas da área de estudo, há a Formação/Grupo Barreiras que é um 
conglomerado argilito-arenoso presente em toda a costa oriental, de valor 2,5 (alto) na escala de 
vulnerabilidade , os Depósitos de mangues que se encontram na planície Flúvio-marinha do rio Potengi, 
sendo constituídos litologicamente por turfa, lama, areia e argila, com valor de vulnerabilidade 3,0 (alto), 
e os Depósitos Eólicos Litorâneos, que se subdividem em depósitos de Paleodunas vegetados e em 
depósitos eólicos constituídos apenas depósitos de areias e silte, o que deixa a ZPA 9 do ponto de 
vista litológico, altamente vulnerável, conforme a figura 02: 

 
Figura 02 – Mapa Geológico (A) e de Vulnerabilidade Geológica (B) da ZPA 9 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
A metodologia da pesquisa parte do princípio que solos mais maduros são mais estáveis devido 

a sua porosidade e profundidade. Dessa forma, o valor atribuído as unidades de solo representados 
pela classe dos Latossolos é 1,0, já que são solos bem desenvolvidos, com grande profundidade e com 
ausência parcial ou total de minerais facilmente intemperizáveis. No Valor 2,0 estão os solos da classe 
dos Podzólicos, que são solos de profundidade reduzida, menos estáveis e mais intemperizáveis, como 
pode ser consultado nos mapas da figura 03 abaixo: 
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Figura 03 – Mapa de Pedologia (A) e mapa vulnerabilidade pedológica (B) da ZPA 9 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a identificação do grau de vulnerabilidade geomorfológica, a metodologia utilizada baseia-
se na morfometria do relevo, ou seja, quanto mais inclinado e íngreme o terreno for, menor estabilidade 
terá seus materiais constituintes, o que facilita o deslizamento dos materiais. Dessa forma, observou-
se que a maior parte da ZPA 9 se enquadra em médias que variam entre 1,5 (baixo) e 2,2 (médio) por 
se tratar de uma área dunar e de leito fluvial, conforme o mapa da figura 04 abaixo: 

 
Figura 04 – Mapa de Vulnerabilidade Geomorfológica da ZPA 9 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na ZPA 9, a cobertura vegetal é constituída por restingas arbórea, arbustiva, herbácea e de 
influência fluvial. Com base na metodologia utilizada, a restinga arbórea por possuir um porte maior e 
intercalação com espécies arbustivas, possui a capacidade de proteção do solo, sendo dessa forma 
classificada com uma média 1,4 (vulnerabilidade baixa). A restinga arbustiva possui um porte menor e 
uma folhagem menos densa, sendo assim classificada com média 2,3 (medianamente vulnerável). As 
restingas herbáceas de influência fluvial são constituídas por pequenos arbustos e folhagem espaçada, 
estando altamente susceptível a degradação, sendo classificadas com média 2,7 (alta vulnerabilidade). 

As áreas antrópicas tratadas correspondem as áreas urbanas adensadas e não adensadas, e 
aos campos agrícolas, que para esse estudo possuem um peso significativo, dado o alto nível de 
intervenção na área de estudo em questão. Desta maneira acrescentamos e classificamos as áreas 
urbanas menos adensadas com valor 2,7 (alta vulnerabilidade), uma vez que embora possua baixa 
ocupação residencial, ainda assim há desnudação e impermeabilização do solo. As áreas urbanas 
densas e os campos agrícolas foram classificados com média 2,8 (altamente vulnerável) devido a 
excessiva impermeabilização do solo, assim como o assoreamento e eutrofização dos corpos. 
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As áreas desmatadas e os corpos hídricos são altamente suscetíveis ao intemperismo devido 
sua alta exposição, desta maneira acrescentamos e classificamos as dunas sem vegetação, as lagoas 
e o rio Doce com média 3,0. 3,0 (altamente vulneráveis), conforme o mapa da figura 05 abaixo: 

 
Figura 05 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo (A) e sua Vulnerabilidade (B) da ZPA 9. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Os impactos observados e constados variam, mas destacam-se dentre eles, a 

descaracterização da mata ciliar ao longo do rio doce, para construção de campos agrícolas, e a 
intensificação do escoamento superficial devido a construção e pavimentação de ruas e rodovias, o 
que também prejudica a recarga hídrica dos aquíferos, como pode ser observado na figura 06: 

 
Figura 06 (A, B e C): Ocupação por residências no topo da encosta do Rio Doce (A); Canaletas de 

vazão em rodovia sob Rio Doce (B); Desnudação de encosta e assoreamento do Rio Doce 

 

Fonte: GEORISCO (2018). 

 
Dessa forma, a partir dos dados coletados e da intersecção do conjunto de informações 

espaciais, foi elaborado o mapa de vulnerabilidade ambiental, constituído a partir da sobreposição e 
intersecção dos mapas temáticos confeccionados, o que nos permitiu identificar e constatar com base 
na metodologia de Crepani et  al (2001), que nenhuma área da ZPA 9 possui estabilidade, uma vez 
que para isso ocorrer algumas médias devem estar entre 1,0 e 1,3, o que a leva a apresentar um quadro 
de vulnerabilidade entre moderamente estável e vulnerável, que é representado pela classificação RGB 
de cores, onde a progressão do azul ao vermelho representa maior grau de vulnerabilidade e a 
regressão do vermelho ao azul menor grau, sendo o verde medianamente vulnerável, como pode assim 
ser constado no mapa da figura 07 abaixo:  
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Figura 07 – Mapa de Vulnerabilidade Ambiental da ZPA 9 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A alta vulnerabilidade destas áreas na ZPA 9, que em sua maioria varia de média entre 2,0 e 
3,0 pode ser explicada primeiro por ser uma área de preservação ambiental não regulamentada, ou 
seja, não possui uma lei específica e nem um plano de manejo adequado. Outro fator é o fato de que 
os bairros de Pajuçara, Lagoa Azul e Redinha não possuem planejamento e operações urbanas 
adequadas e/ou eficazes, o que acarreta práticas econômica rurais em solo urbano, ocupação 
residencial irregular sobre áreas naturalmente frágeis, impermeabilização do solo e alagamentos. 

Considerações Finais 

Constituída por corpos hídricos e unidades ambientais naturais de beleza paisagística 
naturalmente vulneráveis, a ZPA 9 conta ainda com um alto processo de urbanização ao longo do rio 
doce, das lagoas e em torno de dunas móveis. Nesse contexto a expansão da ocupação por 
loteamentos e assentamentos precários que atingem as margens dos corpos hídricos acarreta 
processos de degradação ambiental decorrentes, principalmente, da carência de infraestrutura de 
saneamento e drenagem, com evidentes processos de erosão das margens, contaminação e 
assoreamento dos cursos d’água, além dos riscos de alagamentos e deslizamentos. 

Dessa forma verificou-se e verifica-se a necessidade urgente de regulamentação da Zona de 
Proteção Ambiental 9, como também da elaboração e aplicação de um plano de gestão ao Rio Doce. 
Tendo por base esta e outras pesquisas, as medidas a serem tomadas devem ser no sentido de um 
planejamento e ordenamento urbano-ambiental, que contemple principalmente a recuperação, 
preservação e proteção ambiental da ZPA 9 e do rio doce, uma vez que como foi mencionado, a 
qualidade e a garantia do equilíbrio ambiental proporcionam benefícios a saúde e ao bem-estar social, 
resultado que se dá através da preservação ambiental e da minimização de riscos por políticas públicas 
eficientes. 
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Introdução 

O conceito de risco tem sido muito utilizado em diversas ciências e ramos do conhecimento e 
adaptado segundo os casos em questão. Nessas situações, frequentemente, o termo riscos é 
substituído ou associa-se a potencial, susceptibilidade, vulnerabilidade, sensibilidade ou danos 
potenciais (DAGNINO; CARPI JUNIOR, 2007). 

O risco potencial é a possibilidade de ocorrência de um agravo, ou seja, algo inesperado 
relacionado com a possibilidade, e não com a probabilidade de ocorrer. A susceptibilidade está ligada 
com a vulnerabilidade, sendo o grau em que um sistema suporta o impacto ocorrido por eventos 
destrutivos. A sensibilidade ou danos potenciais é a mensuração dos fatos e dos efeitos após o desastre 
(GONÇALVES, 2010). 

De acordo com Spink (2014) há na literatura uma diversidade de análises sobre a relação 
recíproca e em diferentes faces entre desenvolvimento e desastres que em certos aspectos determina 
o grau de vulnerabilidade. Como exemplo, pode-se citar as enchentes em centros urbanos. 

Ainda segundo Spink (2014) a estimativa é de que o número de pessoas que vivem em áreas 
de risco sujeito a serem impactadas por enchentes no mundo passará de um bilhão, contabilizado em 
2004, para dois bilhões em 2050. Essa previsão torna-se mais alarmante quando considerada que a 
expansão do ambiente construído está intrinsecamente relacionada às dinâmicas de pobreza e 
exclusão social, com as populações mais pobres ocupando as áreas de maior risco de inundações e 
deslizamentos de terras. 

Para Nunes (2015), as cidades revelam como a população se organiza no território modificando 
o ambiente natural, a qual tem ocorrido em maior velocidade que a dinâmica dos processos físicos. 
Desta forma, esta alteração contribui para a existência e ampliação dos riscos, que, em muitas 
situações, se transformam em desastres. 

Este trabalho tem como objetivo identificar as áreas de risco de inundação no município de 
Ribeirão das Neves em Minas Gerais, onde a população se encontra vulnerável a ocorrência desse 
desastre ambiental. 

Ribeirão das Neves é um município localizado na porção noroeste da capital mineira, 
compreendendo uma área de aproximadamente 155 km² (IBGE, 2018a). O município faz parte da 
microrregião de Belo Horizonte e mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, tendo como limite de 
vizinhança os municípios de Belo Horizonte, Contagem, Esmeraldas, Pedro Leopoldo e Vespasiano. 

mailto:jcferreira@ufrn.br


III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

182 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Segundo dados do IBGE (2018a) o município é um dos mais populosos da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e apresentou nos últimos anos o maior crescimento 
demográfico (densidade demográfica em 2010 era de 1.905 hab/km² ocupando, na ocasião, o 5º lugar 
no estado e o 60° no país). A população em 2010 era de 296.317 habitantes, já em 2018 a população 
foi estimada em 331.045 habitantes (IBGE, 2018a), o que representa um crescimento aproximado de 
12% em 8 anos. 

No estado de Minas Gerais, cerca de 1 milhão de habitantes residem em áreas de risco de 
ocorrência de desastres naturais (IBGE, 2018b). No município de Ribeirão das Neves 60% de seus 
habitantes estão situados nestas áreas, sendo que no ranking nacional, Ribeirão das Neves é a 2ª 
maior cidade com a maior proporção de habitantes em áreas de risco, tendo 179.314 habitantes nesta 
situação (IBGE, 2018b). 

A altitude média do município é de 850 m, com temperatura média de 20,0 ºC, tendo clima 
subtropical úmido de acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger (EMBRAPA, 2018a). A 
precipitação na região em média é de 1.150 mm ao ano (WEATHERS SPARK, 2018). 

O município situa-se na bacia hidrográfica do Ribeirão da Mata, que integra a Bacia do Rio São 
Francisco e Sub-bacia do Rio das Velhas, tendo o Ribeirão Areias o maior do município, que é formado 
pelos Córregos Canoas, Piabas e Mata dos Porcos (RIBEIRÃO DAS NEVES, 2009). 

Há no município três tipos de solos de acordo com a classificação da EMBRAPA (2018b) que 
são os Argissolos Vermelho - Amarelos Distróficos, os Cambissolos Háplicos Tb Eutróficos e os 
Latossolos Vermelho - Amarelos Distróficos (Figura 1). 

 
Figura 1 – Mapa de Solos do Município de Ribeirão das Neves, MG 

 

Organização dos autores (2018). 

 

Materiais e métodos 

Na elaboração desta pesquisa realizou-se levantamento bibliográfico e cartográfico em artigos, 
livros, dissertações e teses sobre a temática. As bases cartográficas foram extraídas principalmente 
pelo acesso às plataformas da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-SISEMA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

Foi utilizada também a plataforma do Projeto Mapbioma (2018) que gera mapas anuais de 
cobertura e uso do solo a partir de processos de classificação automática aplicada a imagens de 
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satélite. Bem como, foram consultadas as imagens de satélites do município do acervo do programa 
Google Earth Pro para avaliar o processo histórico de ocupação do solo de Ribeirão das Neves. 

Utilizou-se para a análise ambiental o programa ArgGis versão 10.4 da empresa Esri instalado 
nos microcomputadores do Laboratório de Geoprocessamento do Centro Universitário Newton Paiva, 
em Belo Horizonte. 

Em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas) utilizou-se a análise de multicritério, 
que permite a investigação combinada de variáveis para gerar através de mapa síntese as áreas 
vulneráveis à inundação. Associada a esse método foi utilizada o método de álgebra de mapas. 

A análise de multicritério com o método de álgebra de mapa permite agrupar e classificar áreas 
que apresentem potencial de vulnerabilidade ao risco de inundação. 

Os fatores determinados como importantes e que influenciam diretamente no nível da água 
alcançado por uma enchente, independente da precipitação incidente, são: altitude, declividade, uso e 
tipo de solo (SANTOS; LOUZADA; EUGENIO, 2010). Nesta pesquisa, na análise multicritério a variável 
tipo de solo não foi considerada. 

Para o cálculo do risco de inundação utilizou-se o método de Análise Hierárquica Ponderada – 
AHP, proposta por Saaty (1977). Esse método consiste na elaboração de uma escala de importância 
entre os critérios utilizados na análise desse estudo. A atribuição de valores, por comparação, é muito 
importante para o processo de geração dos mapas de inundação, já que os valores de importância 
atribuídos a um fator interferem diretamente no resultado obtido (SANTOS; LOUZADA; EUGENIO, 
2010). 

Para a atribuição dos pesos foi dividido cada elemento pelo somatório dos elementos das 
colunas, gerando a matriz de coeficientes (Tabela I). A partir da matriz de coeficientes foi feita a 
somatória de cada linha dividida pelo número de elementos, n, no caso 2, para obter o valor do peso 
de cada camada (sem contar a própria camada). 

 
Tabela I – Matriz de Coeficientes - definição de fatores e pesos 

 

Organização dos autores (2018). 

 

Porém, o modelo é validado por uma razão de consistência de 0,037 (DALFI; et al, 2013). 
Então, a Equação de Risco de Inundação é representada por: 

 

REI = (0,6370 DEC) + (0,2583 UOT) + (0,1047 MDE)                                              (Eq. 1) 

 

Onde REI corresponde ao risco de inundação; DEC é o valor de declividade; UOT corresponde 
ao uso e ocupação do solo; MDE é o modelo digital de elevação (altitude). Com essa equação, aplicou-
se a operação de álgebra de mapas classificando o municípios enquanto ao risco de inundação. Cabe 
ressaltar que outras variáveis são necessárias para melhor aplicação dessa metodologia, como os 
dados de precipitação e de tipo de solo. 

Resultados e Discussão 

As áreas com adensamento urbano são mais propícias a desastres ambientais, este fato ocorre 
devido a produção de maiores áreas impermeabilizadas nos centros urbanos, associada à ocupação 
de áreas impróprias para construção de moradias, como por exemplo, a ocupação das Áreas de 
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Preservação Permanente (APP). Em Ribeirão das Neves as áreas de adensamento urbano ocupam as 
APP, sendo este um potencializador dos desastres naturais (figura 2). 

Outro fator a considerar é a tipologia do solo de Ribeirão das Neves (Figura 1). A região de 
argissolos distróficos é densamente ocupada, e este é um solo susceptível a inundação por reter, por 
mais tempo, a água precipitada (SANTOS; ZARONI; ALMEIDA, 2018). 

 
Figura 2 – Mapa de Hidrografia com APP de Curso D’água e Nascentes de Ribeirão das Neves, MG 

 
Organização dos autores (2018). 

 

O adensamento urbano de forma acelerada, e muitas das vezes, descontrolada causam 
impactos, muitos deles associados a retirada da cobertura vegetal nativa, ao processo de 
impermeabilização do solo e ao assoreamento dos cursos d’água devido a ocorrência de processos 
erosivos e movimentos de massa. Estas ações potencializam a ocorrência de inundações. A figura 3 
ilustra o rápido processo de ocupação do solo em Ribeirão das Neves. 

 
Figura 3 – Expansão urbana em 1986 e 2016 em Ribeirão das Neves, MG 

 
Fonte: Google Earth (2018). 
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Ao analisar as imagens da figura 3 percebe-se avanço considerável na infraestrutura urbana. 
Corroborando com essa análise a figura 4 (PROJETO MAPBIOMA, 2018) classifica o uso e a ocupação 
do solo do município de 1986 à 2016, com intervalos de 10 anos. As áreas não vegetadas e as de 
infraestrutura urbana apresentaram aumentos de 1,5 mil hectare para 3,3 mil hectare cada neste 
período. Já as áreas de cobertura florestal e de atividades agropecuárias apresentaram decréscimos 
de cerca de 240 e 1.500 hectares, respectivamente, neste mesmo intervalo de tempo. 

 
Figura 4 – Uso e Ocupação do Solo em Ribeirão das Neves, MG, de 1986 à 2016 

 
Adaptação de Projeto Mapbiomas (2018). 

 

Através dos métodos de análise multicritério e álgebra de mapas foi mapeado e 
classificado as áreas de risco de inundação para o município utilizando as variáveis altitude, 
declividade e uso e ocupação do solo (figura 5). Em análise do mapa, verificou-se que as 
áreas que possuem risco elevado de inundação correspondem a 10,17 km² seguindo de 22,83 
km² para as áreas de risco alto. As duas áreas somadas correspondem a cerca de 21% do 
município e, grande parte destes estão situados em áreas densamente ocupadas. 

 
Figura 5 – Mapa de Risco de Inundação de Ribeirão das Neves, MG 

 
Organização dos autores (2018). 
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Considerações finais 

A análise de riscos ambientais possibilita uma visão integrada da área em estudo, permitindo 
que sejam consideradas diversas características e variáveis que são fundamentais no papel da 
definição dos riscos. A análise espacial através de técnicas de geoprocessamento é um caminho que 
auxilia na tomada de decisão, que deve considerar as particularidades do meio e a consulta de múltiplos 
profissionais, que corroboram na composição do melhor cenário para o planejamento do espaço. 

No caso do município de Ribeirão das Neves os possíveis problemas se deram, em grande 
parte, pelo o uso e a ocupação do solo rápida e sem planejamento adequado, e que ocorreu, em grande 
parte, em áreas vulneráveis e densamente ocupadas. Desta forma, evidencia a importância da 
elaboração de estudos prévios para o parcelamento do solo, o que pode minimizar os impactos em 
áreas de riscos ambientais. 

Para amenizar o risco de inundação deve-se promover ações de sensibilização referente a 
ocupação das áreas de risco, bem como, o poder público, principalmente municipal, deve realizar 
medidas estruturais e não estruturais nas áreas críticas para gerenciar e disciplinar a drenagem. 

A adequação da infraestrutura e a devida fiscalização para estas áreas podem gerar avanços 
mitigatórios frente a este risco. Os programas governamentais no âmbito social devem priorizar a 
população alojada nestes ambientes, principalmente aqueles com riscos elevados. 
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Palavras chaves: vulnerabilidade ambiental, erosão, pastagem. 

Introdução 

Em virtude das transformações sociais, econômicas e ambientais no atual momento histórico, 
o pensar/fazer Geografia tem acarretado uma maior discussão sobre a importância do tempo curto ou 
histórico, ou seja, o “tempo que faz”, relacionado à presença do ser humano e sua organização em 
sociedade, paralelo e convergente ao tempo da natureza longo ou profundo, isto é, o “tempo que escoa” 
(SUERTEGARAY; NUNES, 2001). 

Sob a perspectiva do tempo histórico e perante os impactos ocorridos no ambiente, 
particularmente nas últimas décadas, os estudos ambientais avançam na ciência geográfica, 
possibilitando analisar dinâmicas e discutir conceitos, como ritmos de degradação, risco, perigo, 
ameaça e, sobretudo neste texto, vulnerabilidade.  

A vulnerabilidade é uma expressão abrangente por possuir variadas interpretações, conforme 
demonstrou Cutter (1996) com a esquematização de 18 definições de vulnerabilidade desde o início da 
década de 1980. 

No Brasil, vários autores abordam e discutem esse tema, adjetivando-o com outros termos em 
consonância com o objetivo e o fenômeno abordado, como vulnerabilidade social (ABRAMOVAY et al., 
2002), vulnerabilidade natural (GRIGIO, 2003; SANTOS; CALDEYRO, 2007), vulnerabilidade 
socioambiental (PEDRO MIYAZAKI, 2014) e, mais especificamente neste estudo, vulnerabilidade 
ambiental, em conformidade com pesquisas desenvolvidas por Fushimi (2012; 2016) na região do 
Extremo Oeste do Estado de São Paulo.    

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi analisar a vulnerabilidade ambiental aos 
processos erosivos lineares (sulcos, ravinas e voçorocas) em setores de pastagem das áreas rurais de 
Presidente Prudente, Extremo Oeste Paulista. 

A escolha da área de estudo se justifica diante do expressivo quadro erosivo da região, de 
acordo com o mapa de erosão por ravinas e boçorocas do Estado de São Paulo na escala 1:250.000, 
desenvolvido sob coordenação do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas – IPT (KERTZMAN et al., 1995), onde Presidente Prudente se encontra em 
uma área com alta susceptibilidade à erosão. 

Materiais e métodos 

Localização da área de estudo 

O município de Presidente Prudente se localiza no Extremo Oeste do Estado de São Paulo, 
sua área territorial é de 560,637 km² em 2017 e sua população estimada no ano de 2018 foi de 227.072 
habitantes (IBGE, 2018). É composto, além da cidade de Presidente Prudente (onde situa-se a sede 
municipal), por quatro Distritos urbanos, Montalvão, Floresta do Sul, Eneida e Ameliópolis (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização da área de estudo 

 

Breve caracterização da área de estudo: aspectos fisiográficos  

Com base em Nunes e Fushimi (2010) e Fushimi (2012), ao elaborar o mapa geomorfológico 
do município de Presidente Prudente-SP na escala 1:25.000, os autores identificaram três 
compartimentos do relevo que se associam com as seguintes formações geológicas e pedológicas:  

Topos suavemente ondulados das colinas convexizadas, com ocorrência dos topos para as 
médias altas vertentes de solos desenvolvidos (associação Latossolos Vermelhos) e, em alguns 
setores, solos rasos a desenvolvidos (associação Argissolos Vermelhos). Em alguns pontos, solos 
rasos (associação Neossolos Regolíticos) e afloramento dos arenitos flúvio-lacustres da Formação 
Adamantina; 

Domínio das vertentes côncavas, convexas e retilíneas, com ocorrência de solos rasos a 
desenvolvidos (associação Argissolos Vermelhos) e solos rasos (associação Neossolos Regolíticos). 
É frequente o afloramento dos arenitos flúvio-lacustres da Formação Adamantina; 

Planícies aluviais e alveolares, com o predomínio de solos hidromórficos (associação 
Planossolos e Gleissolos) e materiais sedimentares e manufaturados de origem tecnogênica. Em 
alguns pontos, tem-se o afloramento dos arenitos flúvio-lacustres da Formação Adamantina. 

Procedimentos metodológicos 

O mapa de localização da área de estudo foi elaborado no software ArcGIS 10.5®1 a partir da 
base digital cedida pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SP na escala 1:10.000. 

Nos trabalhos de campo ocorreram levantamentos de pontos significativos de observação, com 
a finalidade de analisar a dinâmica erosiva linear em setores de pastagem, inter-relacionando com a 
vulnerabilidade ambiental. A escolha das áreas levou em consideração a proximidade das vias de 

                                                           
1 ArcGIS é marca registrada pela ESRI Inc. 
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acesso pavimentadas e de terra, dado o predomínio de propriedades rurais particulares, e a presença 
de feições erosivas, sendo estas previamente constatadas em imagens do Google Earth®2. 

Em campo também foi caracterizado um perfil pedológico representativo, com descrições 
gerais e análises morfológicas adaptadas de Lemos e Santos (1996) e as cores foram classificadas 
segundo a Carta de Munsell (MUNSELL SOIL COLOR CHARTS, 2000) nas amostras secas, nas quais 
as nomenclaturas em português foram traduzidas pelo Manual Técnico de Pedologia do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015). 

Posteriormente, no Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Câmpus de Presidente Prudente, as amostras de 
solos dos horizontes identificados passaram pela análise textural (areia, argila e silte), sendo o 
procedimento adaptado do manual de métodos de análise de solo da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA, 1997). Os resultados adquiridos em porcentagem foram transformados em 
“g.kg-1”. Em seguida, as porcentagens de areia, argila e silte foram transpostas para o diagrama de 
classes texturais do solo proposto pelo Soil Survey Manual (SOIL SURVEY DIVISION STAFF, 1993) e 
modificado por Lemos e Santos (1996). 

Resultados e Discussão 

Nas áreas rurais de Presidente Prudente, o uso da terra predominante é a pastagem (Tabela 
I) e a vegetação de gramínea está relacionada à presença do gado, cujo pisoteio acelera a 
compactação do solo em formato de caminhos, promovendo a diminuição da infiltração das águas 
pluviais e o incremento do fluxo linear. A princípio, formam-se feições erosivas do tipo sulcos (Figura 
2) e podem evoluir para ravinas (Figura 3) e voçorocas. 

 
Tabela I – Extensão da pastagem na área de estudo 

 
Uso da terra 

Extensão 

Km² % 

Pastagem 318,48 64,48 
Área total 493,89 100 

 

Figura 2 – Sulcos em área de pastagem Figura 3 – Ravina em setor de pastagem 

  
 

Para o presente trabalho, a distinção entre ravinas e voçorocas utiliza critérios qualitativos, em 
que técnicos do IPT propõem: “[...] ravinas seriam canais criados pela ação do escoamento superficial; 
e voçorocas, canais esculpidos pelo afloramento do lençol freático” (OLIVEIRA, 2014, p. 59). 

                                                           
2 Google Earth é marca registrada pela Google, Inc. 
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A pecuária extensiva também proporciona o rompimento dos terraços artificiais (Figura 4) que 
constitui uma prática mecânica de conservação dos solos introduzida nas propriedades rurais, com o 
propósito de conter a erosão hídrica. 

 
Figura 4 – Terraceamento e pastagem 

 

 

A maioria dos solos são profundos (valores superiores a 150 cm de profundidade) e arenosos. 
Próximo ao Distrito urbano de Montalvão, no topo suavemente ondulado das colinas convexizadas têm-
se solos desenvolvidos com características de Latossolos (EMBRAPA, 2018), com um horizonte 
superficial alterado Ap e dois horizontes subsuperficiais B denominados B(1) e B(2). Todos os 
horizontes contêm elevadas concentrações de areia (777 g.kg-1, 718 g.kg-1 e 721 g.kg-1, 
respectivamente), cuja classe textural de ambos é “Franco Arenosa” (Figura 5).   

 
Figura 5 – Descrição geral, morfológica e resultados texturais de perfil pedológico 

 

 

Os solos arenosos auxiliam a infiltração devido à porosidade, todavia, as partículas se 
desagregam facilmente (consistência em solo seco solta e em solo úmido friável) e, associados ao uso 
da terra pelo pastoreio intensivo do gado, contribuem para a vulnerabilidade ambiental aos processos 
erosivos lineares (sulcos, ravinas e voçorocas).  
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Além da ocorrência de manifestações erosivas, com transporte de material, perda de solos 
férteis e áreas agricultáveis a montante, têm-se eventos indesejáveis e danos a jusante, isto é, nos 
cursos d’água. Nesse sentido, o ribeirão do Mandaguari, afluente do rio do Peixe e manancial que 
abastece o município de Presidente Prudente, apresenta significativa redução das matas ciliares e 
processo de assoreamento (Figura 6). 

 
Figura 6 – ribeirão do Mandaguari 

 

 

No mais, ocorre a deposição de materiais tecnogênicos, como materiais úrbicos (materiais de 
construção) e gárbicos (resíduos sólidos domésticos) (PELOGGIA, 1998), bem como o lançamento de 
esgoto doméstico “in natura” e, por conseguinte, comprometimento da qualidade e quantidade das 
águas. 

Considerações finais 

Diante das considerações realizadas, nas áreas rurais de Presidente Prudente, a cobertura 
vegetal original (Floresta Tropical Subperenifólia) foi substituída pelo predomínio de gramínea para 
atividade agropecuária, proporcionando eventos indesejáveis, como erosão e assoreamento dos 
corpos hídricos. Consequentemente, têm-se danos à economia (perda de solos férteis e áreas 
agricultáveis), à vida humana (comprometimento do abastecimento de água) e ao ambiente (processos 
de degradação). 

A presença de solos naturalmente frágeis à erosão, com elevada quantidade de areia em todo 
o perfil pedológico, é característico dos solos que se associam aos Latossolos na região do Extremo 
Oeste do Estado de São Paulo. Dessa forma, o uso da terra pela pastagem sobre solos arenosos, 
intensifica a vulnerabilidade ambiental à dinâmica erosiva linear. 

Cabe mencionar que na área de estudo, além da pastagem e gramínea e áreas urbanizadas 
(Distritos urbanos de Montalvão, Floresta do Sul, Eneida e Ameliópolis), também possui matas ciliares 
remanescentes e aumento gradativo de solo exposto, sendo cenário temporário para posterior plantio 
de cana de açúcar. 

Por fim, destaca-se a relevância dos estudos e discussões acerca da temática discorrida, na 
medida que influencia de forma direta e indireta os fenômenos naturais, sociais e suas inter-relações 
no espaço geográfico.  
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MA). 

Introdução 

O estudo dos riscos considera dois grandes elementos: a exposição que diz respeito aos 
aspectos físico-naturais da área e suas fragilidades naturais e o elemento da vulnerabilidade, que 
ressalta fatores referentes à susceptibilidade, capacidade de lidar e capacidade de adaptação. Ambos 
os elementos, ao serem analisados conjuntamente são capazes de mensurar o nível de risco 
(ALMEIDA, BIRKMANN e WELLE, 2016). 

Segundo Medeiros (2014) não só o local de moradia deve ser levado em consideração, mas 
isto atrelado às desigualdades sociais faz com que os indivíduos não tenham infraestruturas nas ruas, 
saneamento básico adequado, acesso à água potável, etc. Geralmente estas áreas não possuem este 
tipo de serviços públicos, fato que acentua a formação de “territórios de risco” os quais se configuram 
como a sobreposição de perigos diversos com a vulnerabilidade da população. 

Nessa perspectiva, pode-se destacar aqui a cidade de São Luís (MA) a qual possui uma 
extensa lista de desastres relacionados à precipitação, destacando-se as enchentes, alagamentos e 
deslizamentos. No entanto, o evento que mais tem visibilidade por parte da população e da Defesa Civil 
municipal e que causa muitos prejuízos na cidade são os movimentos de massa, onde já houve casos 
de interdição de moradias, perda de bens materiais duráveis e não duráveis e até mesmo casos de 
morte. 

De acordo com a Defesa Civil de São Luís (2016), o bairro que tem maior ocorrência de 
movimentos de massa é a Vila Embratel (Figura 01), localizada na área Itaqui Bacanga, é um bairro 
que possui uma parte significativa de sua ocupação próximo a encostas, cuja declividade se apresenta 
bastante acentuada.  
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Figura 01 – Localização do bairro Vila Embratel (São Luís - MA) 

 
Elaborado por Andreza Louzeiro (2018). 

 

O presente trabalho justifica-se pela importância em mostrar que os fatores de vulnerabilidade 
e exposição são essenciais para a análise de risco e que, mesmo que seus níveis sejam distintos, o 
fator de risco não será alterado. De forma empírica, é possível afirmar que o bairro da Vila Embratel 
possui o fator vulnerabilidade mais acentuado pois os indicadores sociais do local refletem uma 
precariedade das condições sociais da área e segundo o Observatório Social de São Luís (2018) os 
piores indicadores de analfabetismo, infraestrutura pública e saneamento se apresentam na Área Itaqui 
Bacanga, que é onde o bairro Vila Embratel está situado.  

O risco alto em um determinado local considera os elementos de exposição e vulnerabilidade. 
Sendo assim, embora uma área não esteja tão exposta, o risco pode ser muito alto, devido ao grau de 
vulnerabilidade. Da mesma forma, outra área pode ser muito vulnerável e pouco exposta, mas o risco 
continua sendo alto. Considerando essas afirmações, o objetivo desse trabalho é entender que o risco 
não está relacionado apenas à proximidade com o perigo, mas também à vulnerabilidade. O risco 
depende da sobreposição de ambos os fatores.  

Materiais e métodos 

Para alcançar o objetivo do trabalho foi feito, inicialmente o levantamento bibliográfico de 
abordagens teórico-conceituais sobre Risco, Exposição e Vulnerabilidade e eventos de movimentos de 
massa, além da elaboração cartográfica que localiza as áreas de estudo. As atividades de campo foram 
etapas indispensáveis para o registro da situação do bairro em estudo, tendo em vista que permitiu a 
observação da área com o intuito de confirmar o que foi documentado pela Defesa Civil e pela 
bibliografia. Foram utilizados, principalmente, os trabalhos da Defesa Civil de São Luís (2016), o qual 
aponta os pontos de risco da cidade; CPRM (2017) o qual identificou as áreas com maior grau de risco 
do bairro e Louzeiro (2018) que realizou a identificação das )áreas de risco de movimentos de massa 
no município de São Luís – MA. Sendo assim, o trabalho contou com as seguintes etapas: 

• Levantamento bibliográfico - sobre risco, vulnerabilidade e exposição - e sobre a área de 
estudo; 

• Reconhecimento da área com o acompanhamento da Defesa Civil municipal; 

• Identificação das áreas de risco através do acesso às áreas privadas de algumas residências 
do local; 

• Análise da percepção de risco dos moradores da área, através de conversas informais; 

• Análise do relatório da CPRM sobre o grau de risco da área. 

Resultados e Discussão 
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O município de São Luís, possui mais de 100 bairros e sub bairros, desse total, sessenta 
“pontos” de risco foram identificados pela Defesa Civil do município, sendo que dez das áreas de risco 
de movimento de massa estão situadas no bairro da Vila Embratel. De acordo com estudos de Louzeiro 
(2018) esse bairro possui índice de risco muito alto, considerando aspectos sociais e físico-naturais. 
No entanto, foi constatado através de pesquisas de campo que as características sociais do local são 
muito precárias, tendendo o resultado a considerar, de forma mais preponderante, o fator de 
vulnerabilidade. 

É importante destacar que os estudos de Louzeiro (2018) foram em grande escala, com a 
utilização de dados secundários do IBGE (2010) e CPRM (2017) em sua maioria, tornando inviável a 
análise detalhada das características físico-naturais e sociais de todos os bairros do município de São 
Luís.  

Segundo o IBGE (2010), em São Luís, 33% das casas estão em lugares onde o esgoto escorre 
por cima das ruas e a situação no interior do Estado é ainda pior, onde mais da metade das casas de 
77% dos municípios maranhenses estão em locais sem as mínimas condições de moradia. Notícias 
relacionadas a esse tema estão presentes nas redes de comunicação, pois segundo o jornal local, nas 
ruas Cruzeiro do Sul, São Paulo e Jambeiro, na área da Vila Embratel, a pavimentação chegou primeiro 
que a rede coletora de esgotos e o sistema de galerias. Os dejetos e toda a água suja que saem das 
casas são descartados diretamente na rua. Outro fator preocupante é a falta de água, pois cerca de 40 
moradores da Travessa Nossa Senhora de Fátima, na Vila Embratel sofrem diariamente com a falta de 
água. A solução que encontram é retirar água de cisternas ou comprar (G1 Maranhão, 2012). 

De acordo com os dados do Observatório Social de São Luís (2018), alguns dos bairros 
situados na zona urbana de São Luís apresentam os piores números em relação à taxa de 
analfabetismo e ausência de coleta de lixo de São Luís, são eles: Vila Mauro Fecury/Vila Nova, Sá 
Viana, Santa Bárbara, Cidade Olímpica, Pindorama e Vila Embratel (Quadro 01). Estes são dois dos 
indicadores sociais que são usados para a análise da vulnerabilidade social. 

Quadro 01 – Análise das áreas de risco de movimento de massa no bairro da Vila Embratel  

ÁREA 
NÍVEL 

DE 
RISCO 

REPRESENTAÇÃO 
CARTOGRÁFICA 

IMAGENS 

Vila 
Embratel, 
São Luís 

- MA 

Alto e 
Muito 
alto 

 

 

  

  

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Louzeiro (2018). 
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A configuração ambiental do bairro da Vila Embratel tem grande influência para a ocorrência 
de movimentação de massa devido a certas características que, ao serem combinadas, favorece 
processos potencialmente danosos à população que reside na área. A sobreposição de fatores como: 
habitações precárias, falta de infraestrutura e ambiente naturalmente frágil são elementos que 
combinados facilitam a ocorrência de deslizamento de terra (Quadro 01). 

O município de São Luís, possui mais 100 bairros e sub bairros, desse total, sessenta “pontos” 
de risco foram identificados pela Defesa Civil do município e desses, nove locais de risco de movimento 
de massa estão situados no bairro da Vila Embratel. De acordo com CPRM (2017) a área possui cinco 
pontos específicos considerados de risco muito alto e quatro com risco alto de acordo com um 
mapeamento realizado pela DC de São Luís, juntamente com a CPRM em abril de 2017. 

Com base nesse mapeamento, as ruas mais afetadas com risco muito alto são Rua Bom 
Futuro, Rua São Félix, Travessa Piancó, Travessa Padre Rafael, Travessa do Arame com a Rua da 
Estrela. As ruas com risco alto são: Rua Evangelista com a Rua Abdalla, Rua Evangelista, Travessa 
Piancó e Rua 2 de Maio. O relatório ainda apontou 138 imóveis em situação de risco alto e muito alto 
e 586 pessoas expostas aos riscos de movimentos de massa. 

Para exemplificar o mapeamento feito pela Defesa Civil e CPRM em 2017, será mostrado a 
descrição de duas áreas de risco muito alto identificadas no bairro da Vila Embratel. Essas áreas estão 
situadas na Travessa do Arame com a Rua da Estrela e na Rua São Félix. 

Em relação à Rua São Félix (Figura 02), em 2012 esta área foi mapeada, como risco muito alto 
a deslizamento, devido existir casas muito próximas (1m) ao talude de corte, com baixa competência 
geotécnica. No entanto, segundo a CPRM (2017) observou-se em 2017 que este talude estava mais 
recuado, entre 2 a 4m, devido um morador ter escavado para aumentar a distância do mesmo em 
relação às casas. Esta ação associada à instalação de uma obra de drenagem na borda do topo do 
talude propiciou com que o risco diminuísse de muito alto pra alto. No entanto, a área continua com 
risco alto a deslizamento, devido conter cinco imóveis de alvenaria construídos de 2 a 4m de distância 
da base de um talude de corte, de 7,8m de altura com 90° de inclinação, muito suscetível a 
deslizamentos, composto por um material areno - argiloso, pouco coeso, muito alterado e com 
evidencias de cicatrizes de deslizamentos, onde não existe nenhuma obra de contenção, apenas uma 
lona para evitar que a água da chuva penetre no solo e provoque outros deslizamentos. Segundo o 
morador foi feito uma tentativa de aplicação de um gel impermeabilizante no talude para diminuir o 
risco, no entanto, esta ação não teve êxito. 

 
Figura 02 – Descrição da rua São Félix no bairro Vila Embratel 

 
Fonte: CPRM (2017). 

 
Já a Travessa do Arame com a Rua da Estrela (Figura 03), a CPRM (2017) afirma que é 

uma área caracterizada por apresentar aproximadamente 54 moradias de alvenaria, construídas com 
pilotis pouco profundos na borda da encosta de aproximadamente 20 m de altura com inclinação entre 
45° a 90°, sustentada por material areno-argiloso pouco coeso e muito alterado. Estas casas lançam a 
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água servida na encosta, deixando o solo mais saturado em água, o que favorece o desencadeamento 
de deslizamentos. Neste ambiente muito suscetível a movimentos de massa, já ocorreram 
deslizamentos, pondo em risco também 31 casas construídas muito próximas (5 a 12 m) da base da 
encosta. 

 
Figura 03 – Descrição da Travessa do Arame com a Rua da Estrela 

 
Fonte: CPRM (2017). 

 

Segundo Louzeiro et al (2018) sobreposição de fatores como: habitações precárias, falta de 
infraestrutura e ambiente naturalmente frágil são elementos que, combinados, facilitam a ocorrência de 
deslizamento de terra. Diante das fragilidades encontradas no bairro da Vila Embratel, a defesa DC de 
São Luís, juntamente com a CPRM (2017) elencaram algumas sugestões de intervenções pertinentes 
para serem adotadas nessas localidades (Quadro 02). 

 
Quadro 02 – Sugestões de intervenções para as áreas de risco de movimento de massa 

TRAVESSA DO ARAME COM A RUA DA 
ESTRELA 

RUA SÃO FÉLIX 

Criação de um sistema de alerta em 
períodos de chuvas intensas 

Realizar com base em estudos 
geotécnicos, uma obra de 
contenção no talude de corte, 
que diminua o risco de 
deslizamento sobre as casas. 

Instalação de um sistema de drenagem e 
esgoto para evitar lançamento de água 
pluvial e servida na encosta. 

Monitorar as moradias em risco e caso necessário remover temporariamente 
os moradores nos períodos de chuvas intensas 

Desestimular, através de ações de fiscalização, a construção de moradias na 
borda e na base de talude de corte sem execução de contenções adequadas 

Fonte: CPRM (2017) Adaptado pela autora (2019). 

 

Ambas as áreas possuem urgência na aplicação de ações que possam minimizar os efeitos 
dos riscos de movimentos de massa no local. As sugestões recomendadas pela CPRM (2017) são 
eficazes e úteis para a atual situação de ambas as áreas, considerando seus graus de risco. No entanto, 
algumas ressalvas são interessantes serem feitas, por exemplo, a “Criação de um sistema de alerta 
em períodos de chuvas intensas” é algo que deve ser feitos em ambas as áreas, pois se configura 
como uma ação que previne, de forma considerável, as consequências dos eventos de movimentos de 
massa, bem como os demais riscos.  

Da mesma forma, a “Instalação de um sistema de drenagem e esgoto [...]” e a realização de 
“obras de contenção no talude de corte” são ações que podem ser realizadas em ambos os locais, pois 
possuem nível muito alto de risco. No entanto, compreende-se que cada local possui uma necessidade 
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diferente e que essas sugestões são baseadas nisso, mas por serem áreas com alto grau de exposição 
e vulnerabilidade, necessitam de uma atenção maior. 

Considerações finais 

Para a análise de risco é muito importante considerar os aspectos de vulnerabilidade e 
exposição e, ainda, entender de que forma eles se comportam temporal e empiricamente para que seja 
possível identificar qual dos elementos possui maior urgência. É necessário um detalhamento maior 
desses fatores para estudos a nível de planejamento e gestão ambiental e territorial em microescala. 

Para tanto, é necessário que os municípios colaborem com o suporte necessário em casos de 
riscos de movimento de massa, ou qualquer outro tipo de risco presente no local. Os quais podem ser 
destacados em quatro etapas: mapeamento, monitoramento e alerta, ações de resposta (socorro, 
assistência e reconstrução) e, por fim, prevenção (com obras estruturantes).  

Os órgãos gestores, juntamente com a defesa civil e ajuda da população são responsáveis por 
priorizar a capacidade de lidar e de adaptação a esse tipo de desastre, levando em consideração ações 
de proteção que irão melhorar as condições ambientais, sociais e econômicas, incluindo o combate às 
consequências de variações ambientais futuras e contribuindo para o bem-estar social das 
comunidades, tornando-as menos expostas e menos vulneráveis. 

Sendo assim, a melhor forma de lidar com a presença iminente do risco é com ações 
emergenciais como a remoção temporária dos moradores durante períodos de intensas chuvas, 
soluções gradativas como a fiscalização e o impedimento de novas edificações no topo e base da 
encosta, adequação dos sistemas de drenagem pluvial, avaliação para a construção de obras 
estruturais e a educação da população sobre as ação de resposta e adaptação aos desastres. 
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Introdução 

Os riscos constantemente são temáticas centrais nos mais diversos estudos ambientais, 
primeiro por sua capacidade de compreender o meio em sua dimensão sistêmica, mas principalmente 
por observar a relação entre o homem e o meio como indissociável, onde tal relação pode gerar 
processos, dinâmicas e consequências de variadas magnitudes. 

Conceitualmente, o risco “Pode ser compreendido como sendo a probabilidade de 
consequências prejudiciais ou perdas esperadas (mortes, ferimentos, a propriedade, meios de 
subsistência, a atividade econômica interrompida ou ambiente danificado) resultantes de interações 
entre os riscos naturais ou induzidas pelo homem e as condições vulneráveis (UN-ISDR, 2004 p. 16). 
Desta forma fica claro que o risco se remete além da compreensão de suas causas naturais, mas 
advém na justaposição entre esses fenômenos e a vulnerabilidade da população, um aspecto 
intrinsecamente social que envolve característica de susceptibilidade, capacidade de adaptação e 
capacidade de lidar. 

Segundo Almeida, Birkmann e Welle (2016) a susceptibilidade se refere a comunidades ou 
elementos expostos (infraestrutura, ecossistemas, capacidade econômica, nutrição, etc.) que os 
tornam mais propensos a experimentar danos e serem afetados negativamente por um risco natural ou 
pela mudança climática; a capacidade de adaptação diz respeito à capacidade de um grupo ou 
sociedade, organização e sistemas, usando ferramentas e recursos disponíveis, para enfrentar e 
gerenciar emergências, desastres ou condições adversas que possam levar a um processo prejudicial 
causado por um fenômeno perigoso. Já a capacidade de lidar se refere à uma resposta direta ao 
impacto de um determinado evento de risco, o que implica a reação imediata durante uma crise ou 
desastre.  

Localizado no litoral nordeste do Rio Grande do Norte, o município de Touros normalmente tem 
seu período chuvoso de março a junho. No entanto, em 2018 o mês de julho foi um mês em que os 
índices de chuvas concentradas no município foram elevados se comparados a outros momentos: de 
acordo com a Defesa Civil municipal, foram registrados 200 mm de chuva apenas entre os dias 7 e 8 
de julho. Essa quantidade acumulada associada à presença de habitações nos limites das planícies de 
inundação de lagoas gerou o transbordamento desses corpos hídricos prejudicando direta e 
indiretamente 8.000 pessoas e deixando 20 famílias desabrigadas. 

Desta forma, cabe ressaltar que este trabalho tem por objetivo: caracterizar a situação de risco 
nas áreas mais atingidas pelo evento de inundação ocorrido em julho de 2018 na sede municipal de 
Touros-RN, vindo a propor um modelo inicial de plano de ação para redução do risco de desastres. O 
trabalho encontra embasamento para justificar-se pela possibilidade de fornecer dados e informações 
que sirvam como referência para a elaboração do plano de contingência do município e 
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consequentemente sua realização permita um retorno social apropriado e de boa qualidade para os 
habitantes que vivem em áreas de risco e principalmente os que se encontram em alto grau de 
vulnerabilidade. 

Materiais e métodos 

Visando alcançar o objetivo pretendido, buscou-se inicialmente o levantamento bibliográfico de 
abordagens teórico-conceituais sobre Risco, Exposição e Vulnerabilidade, além da elaboração 
cartográfica que localiza a área de estudo. Etapa indispensável foi a realização da atividade de campo 
cerca de 5 meses depois da Inundação ocorrida, tendo em vista que permitiu a aplicação da ficha 
“Plano de Ação para Redução do Risco de Desastre”, elaborada por Almeida (2018), possibilitando 
registrar as características relacionadas à exposição e vulnerabilidade da área de estudo, servindo de 
base para a elaboração da proposta mencionada no objetivo deste trabalho. Tal ficha de campo aborda 
os seguintes pontos: dados de localização espacial, dados de população do município, dados dos 
bairros (situação legal, tipo de ocupação e característica do entorno, tipo de organização social, atuação 
em RRD), perigos/ameaças que existem nos bairros (tipo de perigo/ameaça, locais críticos quanto à 
exposição, frequência temporal dos desastres e deflagradores), vulnerabilidade dos bairros, recursos 
e estruturas disponíveis durante estado de emergência, ações de RRD (considerando as etapas de 
prevenção, mitigação, preparação, monitoramento/alerta, e resposta/recuperação), e responsáveis 
gestores/executores das ações. Para aplicação da ficha, além de se utilizar da observação, foram 
realizadas discussões com 4 moradores e 1 membro da Defesa Civil, este último se fez presente 
durante toda a atividade de campo. Por fim, as ações foram pensadas e organizadas tomando como 
base o Documento de Apoio a Boas Práticas - Gestão do Risco de Inundação, elaborado pela 
Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes (2016).  

Resultados e Discussão 

Quanto à exposição, as inundações configuram-se como eventos repentinos do 
extravasamento das águas de um corpo hídrico. A base empírica aqui delimitada está inserida na sede 
municipal de Touros-RN e se situa nos bairros Frei Damião e Portal de Touros. Sua escolha está 
diretamente relacionada com as inundações ocorridas no mês de julho de 2018 as quais geraram uma 
grande quantidade de prejuízos. Desta forma foi possível destacar alguns logradouros em área de risco 
de inundação (Figura 1) os quais foram visitados e foi claramente perceptível que a população não 
estava preparada para a eminência de um possível desastre nesse nível.  
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Figura 1 – Mapa de localização dos logradouros em área de risco de inundação no município de 
Touros-RN 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 
Com o passar do tempo, algumas áreas anteriormente compostas por feições naturais de 

lagoas foram paulatinamente ocupadas sem a devida fiscalização bem como a conscientização a cerca 
não só dos danos ao meio ambiente, mas ao risco que o ser humano assume vivendo em um local 
onde existe uma periodicidade quanto à subida e descida do nível de água desses corpos hídricos. 
Desta forma, as consequências estimadas se materializaram por forçante dos altos índices 
pluviométricos ocorridos no mês de julho, a prefeitura municipal de acordo com o Decreto nº 045, de 
09 de julho de 2018, declarou situação de emergência, considerando os critérios agravantes da 
situação de anormalidade: as previsões meteorológicas de intensificação do período das fortes 
precipitações pluviométricas, a vulnerabilidade da população local e do cenário afetado. Essas 
informações podem ser confirmadas segundo o registro fotográfico da Rua Paulo Tenório no dia 8 de 
julho de 2018 na figura 2. 

 
Figura 2 - Registro fotográfico da rua Paulo Tenório no dia 8 de julho de 2018. 

 
Fonte: Cedida por Petronio Silva (2018) 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

203 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Além de permitir conhecer as características de exposição ao risco de inundação na área de 
estudo, ao se realizar visitas nas áreas mais afetadas pela inundação deflagrada nos dias 8 e 9 de julho 
de 2018, foi possível caracterizar também a vulnerabilidade, por meio da observação e discussões com 
alguns moradores. O bairro Portal de Touros é caracterizado como um bairro residencial, de ocupações 
irregulares, ausência de calçamento nas ruas, e presença de poucas residências com infraestrutura de 
qualidade. Este bairro apresenta dois pontos críticos no que tange ao risco de inundação: um terreno 
baldio onde antigamente foi uma lagoa, que ainda se conserva como um manancial menor do que 
aquele que costumava ser antigamente mas que confirmou que ainda possui uma dinâmica muito 
acentuada que varia frequentemente de acordo com as características climáticas periódicas. Esse 
terreno se localiza na Avenida das Ciobas; e um campo de futebol, localizado na Rua João Cassaco. 
Ambos foram diretamente afetados pela inundação de julho de 2018, concentrando a água que atingiu 
negativamente as residências das proximidades, gerando danos e perdas. Como relatado por um dos 
moradores sobre a situação, a única solução imediata foi a de se mudar para outra casa na mesma 
rua, mas ainda assim o problema continuou, pois como foi colocado “piçarra” ao longo da rua, as casas 
ficaram mais baixas, facilitando a entrada da água em período de fortes chuvas.  

Assim como o bairro Portal de Touros, o bairro Frei Damião também é caracterizado como um 
bairro residencial, de ocupações irregulares, e ausência de calçamento nas ruas. A diferença maior 
está na qualidade e no padrão de construção das residências, que neste caso apresenta situações 
mais críticas, apontando um nível maior de vulnerabilidade.  Durante a inundação de julho de 2018, a 
Rua Paulo Tenório foi a mais afetada: famílias sofreram com danos e perdas materiais, algumas sendo 
até evacuadas e levadas para abrigos, e outras não contando com ajuda. Um dos moradores afirmou 
que durante o período da inundação não teve ajuda de parentes, amigos ou vizinhos, apenas do esposo 
e dos dois filhos menores de idade, fato que os torna mais vulneráveis no sentido de não possuírem 
auxílio de terceiros em caso de desastre.  

Grande parte dos moradores continua convivendo com as consequências geradas pela 
inundação, aumentando assim seus níveis de vulnerabilidade, como é o caso do terceiro morador 
entrevistado, o qual afirmou que durante o evento de inundação perdeu seus móveis e que não há 
recursos financeiros para recuperá-los e para reformar a casa até o momento. A minoria dos moradores 
que está conseguindo reformar suas residências vem enfrentando problemas financeiros, como foi 
relatado pelo quarto morador entrevistado que aumentou o nível da sua casa (Figura 2) logo após o 
episódio do mês de julho, através de um empréstimo do banco, e agora está com dificuldades de efetuar 
o pagamento. Tal fato denota um fator de vulnerabilidade no que se refere à capacidade de adaptação, 
pois o morador não tem recursos financeiros próprios para se adaptar às consequências da inundação. 

 
Figura 2 – Morador demonstrando as reformas estruturais realizadas em sua casa após a inundação. 

 

Fonte: Erick Jordan (2018). 

 
Diante da caracterização realizada em relação à exposição e vulnerabilidade da área de estudo, 

tratar das ações de Redução de Risco de Desastres – RRD se coloca como de grande relevância, e 
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isso é possível através da Gestão de Risco de Desastres. Tal gestão é um processo social que deve ter 
seu foco voltado às comunidades em situação de risco, considerando a sua percepção, seus valores e 
sua participação, se desenvolvendo de forma dinâmica e integral, juntamente com os demais atores 
sociais necessários, podendo garantir assim a redução dos riscos de desastres (CEPED UFSC, 2012). 
Compreende o planejamento, a coordenação e a execução de ações e medidas preventivas destinadas 
a reduzir os riscos de desastres e evitar a instalação de novos riscos. Tais ações podem ser pensadas 
e planejadas a partir da inserção de um importante instrumento de gestão de riscos: Plano de Ação para 
Redução do Risco de Desastres; o qual busca, em linhas gerais, identificar as ameaças e 
vulnerabilidades de um determinado local, apontando o risco que a população está exposta, elencando 
ações de forma a se considerar as seguintes etapas: prevenção, mitigação, preparação, 
monitoramento/alerta, e resposta/recuperação.  

Sendo assim, tomando isto como base e já tendo realizado a etapa inicial (voltada para 
exposição e vulnerabilidades), o quadro síntese (Quadro 1), contém os locais que precisam de mais 
atenção da gestão, os recursos/estruturas disponíveis durante estado de emergência, as ações de 
redução de risco de desastres – RRD e os responsáveis pelas ações  (gestor/executor), se valendo 
como uma proposta de modelo de Plano voltada à Gestão do Município de Touros/RN, visando 
especialmente os bairros Portal de Touros e Frei Damião.  

 
Quadro 1 – Proposta de modelo de Plano de Ação para Redução do Risco de Desastres 

RISCO DE INUNDAÇÃO 

 

MUNICÍPIO 

 

BAIRROS 

LOCAIS CRÍTICOS QUANTO À EXPOSIÇÃO E 

VULNERABILIDADE 

Touros/RN Portal de Touros e Frei Damião 

 

Av. das Ciobas; R. João Cassaco; R. Paulo Tenório; 

RECURSOS/ ESTRUTURAS DISPONÍVEIS DURANTE ESTADO DE EMERGÊNCIA (MUNICÍPIO) 

Escolas públicas Igrejas Centros de Saúde Restaurante Popular Ginásio 

5 8 3 1 1 

 

AÇÕES DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO 

Registro do perímetro atingido pela última inundação, através de mapeamento; 

Identificação e quantificação das moradias e construções que foram mais atingidas e danificadas pela última inundação; 

Elevação das moradias e construções mais expostas e vulneráveis às inundações; 

Construção de um sistema de drenagem permanente (ex: canais de desvio); 

Criação e atualização de um registro que apresente detalhes ambientais e infraestruturais dos bairros Portal de Touros e Frei 
Damião; 

Reativação da associação de moradores que se encontra desativada para efetivar atividades que envolvam a percepção de 
risco; 

Criação de projeto de Redução de Riscos de Desastres – RRD voltado para escolas, tendo como foco a sensibilização dos 
alunos e professores quanto ao risco de inundação nos seus bairros; 

  
 AÇÕES DE PREPARAÇÃO, MONITORAMENTO/ALERTA, RESPOSTA/RECUPERAÇÃO 

Instalação de pluviômetros em um dos bairros; 

Criação de um sistema de previsão e alerta de inundação; 

Articulação organizada e constante entre moradores (anteriormente preparados para emitir alertas) e defesa civil, através de 
telefones celulares, por exemplo; 
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Acionamento da Defeca Civil, Corpo de Bombeiros, e do Exército (caso seja necessário); 

Medidas de emergência: evacuação, organização de abrigos, serviços de apoio (alimentação, saúde, acompanhamento 
psicológico e jurídico); 

Tentativa de se voltar a normalidade: reconstrução de estruturas danificadas ou destruídas, reabilitação do meio ambiente e 
da economia local; 

 
RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES (GESTOR/EXECUTOR) 

Agentes do Poder Municipal, Defesa Civil, Técnicos capacitados, Pesquisadores, Corpo de Bombeiros, Professores, 
População em geral e em especial os moradores dos bairros. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Considerações finais 

É muito importante reconhecer que não só a sede, mas o município de Touros como um todo, 
precisa de uma atenção maior do poder público, a qual não se limite apenas em propor medidas, mas 
em agir e aplicá-las visando dar suporte as famílias que vivem em áreas de risco, auxiliando e 
transmitindo os devidos conhecimentos a todos que habitam nelas. 

A exposição do município confirmou empiricamente como um problema real, considerando os 
vários condicionantes naturais (presença de corpos hídricos e pluviosidade) e antrópicos (ocupações 
inadequadas e falta de saneamento básico) os quais podem intensificar consideravelmente as 
consequências da ocorrência de um desastre. 

A vulnerabilidade mostrou-se, a priori, como elevada, considerando os aspectos analisados e 
os lugares visitados, visto que as famílias além de estarem expostas tiveram, e ainda estão tendo, 
dificuldade de se reestabelecer no pós desastre ainda que o medo e a incerteza de um evento futuro 
obrigue muitos a tentar da melhor forma possível continuar em sua residência e conseguir lidar com a 
probabilidade do risco materializar-se novamente. 

Desenvolver propostas de redução de risco de desastres é um excelente recurso para que o 
município possa criar medidas de prevenção, monitoramento e resposta e junto a elas trabalhar em 
perspectiva associada com os órgãos e agentes públicos responsáveis pelo planejamento da cidade 
bem como os cidadãos que fazem parte dela. 
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Vulnerabilidade e Riscos 
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Palavras chaves: Processos Erosivos, Apropriação do Relevo, Vulnerabilidade, Cartografia 
Geomorfológica, Mirante do Paranapanema – SP. 

Introdução 

A Geomorfologia é a ciência que estuda os processos naturais, onde ao esculpir os materiais 
como rochas e solos geram as formas do relevo. Os processos morfodinâmicos e morfogenéticos se 
evidenciam quando lançamos um olhar sobre os fenômenos exógenos e endógenos.  

O relevo apresenta vários padrões de formas distintas, cada qual com suas dinâmicas 
particulares com influência dos componentes da paisagem. Essa superfície/relevo é palco das 
interações entre natureza e sociedade, o que resulta em significativas alterações ambientais, como os 
processos erosivos lineares e laminares em ambientes vulneráveis (SUERTEGARAY; NUNES, 2001). 

A interferência da sociedade na natureza, tanto em ambientes urbanos quanto rurais, quando 
ocorrida de forma desarmônica sob o aspecto ambiental, sem que haja práticas conservacionistas nem 
manejo adequado, pode trazer fortes consequências e intensificar eventos, como deslizamentos, 
desmoronamentos e erosão. A apropriação, ocupação e uso de um determinado compartimento 
geomorfológico (topo, vertentes ou fundos de vales) interfere e alteram as dinâmicas naturais dos 
processos geomorfológicos e pedológicos, resultando em diversos impactos ambientais. 

A forma como ocorre a apropriação e ocupação dos compartimentos do relevo revela a relação 
existente entre o homem e a natureza, enfatizando a relação de produção e, portanto, toma-se a 
natureza enquanto recurso, o que privilegia a lógica da produção capitalista. Logo a produção do 
espaço urbano se dá por meio dos interesses e poder de influência dos agentes econômicos da cidade. 
Nesse sentido, Pedro e Dias (2012) afirmam que “enquanto se destinam as melhores condições 
topográficas (de relevo) àqueles que detêm o capital, sobram as áreas de risco aos desvalidos e 
marginalizados da elite econômica”. 

Historicamente, o Extremo Oeste Paulista onde está localizado o município de Mirante do 
Paranapanema (área de estudo), era habitado por índios até no final do século XIX e início do século 
XX: 

A rigor, já se conhecia aí a presença de sêres humanos, os índios, pioneiros deste 
recanto paulista. Pertenciam ao grupo dos Guarani, também designados Cainguá ou 
Caiuá, Tupiniquim, Xavante e Caigang, estes últimos também chamados de 
Coroados, a partir do século XVIII. (MONBEIG, p. 112, 1952). 

A terra, inicialmente ocupada no contexto econômico da expansão cafeeira, houve implicação, 
também, na construção da ferrovia visando facilitar o escoamento do produto para a capital - porto de 
Santos, para a exportação, tais interesses impuseram uma forte pressão sobre as áreas de matas 
primitivas da região. A vegetação natural reduziu-se a pequenos fragmentos, sendo que a maior 
concentração, em 1973, se localizava na reserva do Morro do Diabo, no município vizinho de Teodoro 
Sampaio, onde se mantém até os dias atuais. 

Neste aspecto, a pesquisa tem como objetivo principal compreender a vulnerabilidade 
ambiental aos processos erosivos lineares do município de Mirante do Paranapanema – SP. Para tanto, 
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a caracterização histórica das transformações socioambientais da paisagem; identificação dos 
principais compartimentos do relevo; e a elaboração de mapas temáticos como os de hipsometria, 
clinográfico, curvatura do relevo e geomorfológico foram fundamentais para o entendimento das 
dinâmicas erosivas naturais e antrópicas que ocorrem na região e no município. O entendimento destes 
processos, possibilitará a elaboração do Mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos 
lineares, mediante a aplicação de técnicas de geoprocessamento e trabalhos de campo. 

Materiais e métodos 

Foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do conceito de vulnerabilidade, bem como o 
levantamento histórico da forma de ocupação e uso do relevo, considerando a relação do homem com 
a terra, a partir da produção do espaço geográfico em um ambiente de características fisiográficas 
(geologia, geomorfologia e pedologia) naturalmente susceptíveis aos processos erosivos lineares 
presentes no município. 

Foram utilizados vários mapas temáticos elaborados por Nishizima (2017): 

• Mapa de Hipsometria e Clinográfico: foram elaborados com base em imagem SRTM, com 
resolução espacial de 30 metros. As classes de declividades foram baseadas em Cunha et al. (2003);  

• Mapa de Curvatura do terreno foi elaborado a partir do recorte do mapa de curvatura vertical (3 
classes – côncava, convexa e retilínea) disponível no TOPODATA – Banco de Dados 
Geomorfométricos do Brasil (INPE); 

• E o Mapa Geomorfológico foi elaborado de acordo com os dois primeiros níveis de abordagem 
proposto por Ab’Saber (1969), portanto, 1- Compartimentação Topográfica e 2- Estrutura Superficial 
da Paisagem e em Tricart (1965). 

Também, foram realizados trabalhos de campos no município em áreas rurais e urbana. 

Resultados e Discussão 

O município de Mirante do Paranapanema tem uma área territorial de 1.238,931 km² e sua 
população é de aproximadamente 18.178 habitantes estimativa para 2018 (IBGE 2018). Faz divisa com 
os municípios Marabá Paulista, Santo Anastácio e Presidente Bernardes ao Norte, Estado do Paraná 
e Rio Paranapanema ao Sul, Sandrovalina a Leste e Teodoro Sampaio a Oeste (Figura 1). 

 
Figura 1 – Mapa de localização da área de pesquisa 

 
Fonte: Nishizima (2018). 

 
A área de pesquisa encontra-se sob a Bacia Sedimentar do Paraná (morfoestrutura-escala 

1:500.000), que abrange uma área de aproximadamente 1.600.000km², formada a partir do Devoniano 
Inferior, composta sobretudo por rochas sedimentares e ígneas da idade Mesozóica e pelos recentes 
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depósitos da idade Cenozóica. O Grupo Bauru, um desses depósitos mais recentes é constituído pelas 
formações Caiuá-Kc (28,7%), Santo Anástácio-Ksa (2,7%), Adamantina-Ka (62,2%) e os Depósitos 
Cenozóicos-Qa (2,1%) (IPT, 1981). Geomorfológicamente (escala 1:500.000), a quinta província do 
Planalto Ocidental Paulista, apresenta formas de relevo, predominantemente denudacionais, colinas 
amplas e baixas, de topos convexos (Dc12, Dc14 e Dc15), topos tabulares planos (Dt11, e Dc12), com 
altitudes que variam de 300 a 600 metros, declividade entre 10 a 20% e predominantemente composto 
por Latossolos Vermelho-Amarelos e Argissolos Vermelho-Amarelos (ROSS e MOROZ, 1996). 

Em escala de detalhe, Nishizima (2017) apresenta o mapa Geomorfológico do município na 
escala 1:25.000 (Figura 2) e identificam três compartimentos do relevo associados aos tipos de solos: 

1. Topos suavemente ondulados das colinas amplas com a presença de solos 
desenvolvidos (associação Latossolos Vermelhos); 
2. Domínio das vertentes côncavas, convexas e retilíneas com a ocorrência de solos 
rasos a desenvolvidos, sendo os solos rasos associados aos Neossolos Regolíticos e 
os solos desenvolvidos associados aos Argissolos Vermelhos; 
3. Planícies aluviais e alvéolares com o predomínio de Planossolos e Gleissolos, 
sendo frequente também a presença de materiais sedimentares e manufaturados de 
origem tecnogênica. (NISHIZIMA, p. 57, 2017). 

 
Figura 2 – Mapa Geomorfológico do Município de Mirante do Paranapanema – SP 

 
Fonte: Nishizima (2017). 

 

 
As estradas (rodovias) foram construídas sob os espigões (divisores de águas), áreas 

favoráveis para a mobilidade dos veículos. A cidade, então, se instalou no setor norte, 
predominantemente, nos topos e vertentes de baixa declividade, formado por colinas baixas de topos 
estreitos e aguçados, vertentes convexas e côncavas em áreas de cabeceiras de drenagem em 
anfiteatros, densidades de drenagem médias, dimensões interfluviais menores e morfologias de fundos 
de vales encaixados em V. O substrato geológico é a rochas sedimentares da Formação Adamantina 
(Grupo Bauru) menos friáveis, com processos morfodinâmicos. 

Em direção ao setor sul, as vias, seguem os principais topos das colinas. As terras centrais são 
em sua maioria de grandes fazendeiros, com criação de gados de corte (pecuária) e de extensos 
cultivos de cana-de-açúcar. Os proprietários fazem uso de maquinários para terraplanagem e para a 
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construção de curvas de nível que auxiliam na manutenção da terra, sobretudo evitando maiores perdas 
de solos; nelas é possível notar alguns focos de processos erosivos como o ravinamento, contudo o 
aporte financeiro e dos maquinários (meios) desses indivíduos favorecem a recuperação ou 
intervenção de modo a conter a evolução dos quadros de degradação da paisagem. 

Já no setor centro-sul, entre os cursos d’água o Ribeirão Nhancã e o Rio Pirapozinho, afluentes 
do rio Paranapanema, predominam as rochas sedimentares da Formação Caiuá (Grupo Bauru). 
Portanto, é o domínio de colinas amplas e aplainadas com baixa declividade (5% a 10%). Nesta área 
predominam os assentamentos rurais vinculados ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária) e ao ITESP (Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo) como um dos 
polos de agricultura familiar mais importante da região do Oeste Paulista. Neste setor, a estrutura 
fundiária é constituída por pequenas propriedades para um grande número de famílias que são 
pequenos produtores, produzindo alimentos para a subsistência familiar. Economicamente são menos 
favorecidos e, portanto, necessitam do incentivo e apoio governamental para sua manutenção da terra.  

Uso e ocupação, ou ocupação e uso? Tal indagação nos consente refletir que historicamente 
a ocupação antecede o uso dos solos, principalmente em uma região que se constituiu a partir dos 
interesses econômico de agentes sociais (os quais possuem forte influência), que visam apenas a 
exploração dos elementos naturais tratando-os apenas como recursos, entendendo seu uso para a 
produção de riqueza dentro da lógica capitalista, de forma a ignorar a necessidade do cuidado da 
manutenção. Logo o ambiente sofre paulatinamente fortes impactos, ocasionando degradações muitas 
vezes irreversíveis. 

À medida em que as áreas de florestas primitivas foram desmatadas, a terra era ocupada na 
tentativa de obter os lucros com a venda das madeiras. Posteriormente, introduziu-se o cultivo do café, 
sendo substituído por outras culturas como o algodão, o amendoim, a menta, a cana de açúcar, a 
pastagem, entre outras. Sua ocupação desconsiderou principalmente os fatores ambientais, e esta 
ausência de planejamento trouxe sérios impactos para o município de Mirante do Paranapanema1. 

As características do meio físico do município de Mirante do Paranapanema, aliado à situação 
de intenso desmatamento das florestas primitivas, e a implantação de atividades agropecuárias sem 
manejo e conservação dos solos, provocou um dos quadros mais graves de degradações erosivas do 
Estado de São Paulo, constituídas por processos de ravinamentos e voçorocamentos. Esses eventos 
advêm do fato de que estas paisagens são constituídas, em sua maioria, por substrato geológico de 
rochas sedimentares muito friáveis (Formação Adamantina, Santo Anastácio e Caiuá), ou seja, são 
áreas naturalmente susceptíveis, mas que com a apropriação do relevo pelo homem2 na produção do 
espaço acelerou a degradação da paisagem. 

Em uma breve revisão do conceito de Vulnerabilidade, nota-se a relação com conceitos que 
ora se assemelham, e outrora antecede ou sucede o conceito central abordado aqui. Nesse sentido ao 
discutirmos vulnerabilidade é muito comum dialogarmos com a Fragilidade, Susceptibilidade, Risco e 
Resiliência. 

 Conforme Corrêa (2010), o conceito de vulnerabilidade surgiu a partir da necessidade de 
compreender as doenças que atingiam grupos de diversas faixais etárias, em diferentes países e em 
distintas classes sociais no intuito de esclarecer quais os grupos sociais e indivíduos que poderiam 
estar mais ou menos vulneráveis as epidemias, articularam-se então os termos como risco e 
vulnerabilidade.  

O risco, entretanto, é uma variável, ela se diferencia conforme as condições sociais, 
econômicas e conforme a dinâmica natural em um determinado ambiente, sendo este dependente da 
vulnerabilidade. Já a vulnerabilidade surge quando o risco se faz presente, torna-se uma medida de 
quão vulnerável uma classe social determinadas condições (situações) se encontram, logo dependerá 
de fatores não só naturais, mas sobretudo social colocado pelo próprio homem. 

Santos e Sobreira (2008, p. 68) afirmam que o “termo fragilidade e vulnerabilidade significam a 
predisposição natural dos terrenos em serem erodidos”, nesse sentido, quanto aplicado sobre a 
geomorfologia, apresenta como à tendência do relevo em romper, de se tornar instável, mais 

                                                           
1 Mirante do Paranapanema elevou-se à categoria de município, através da Lei Estadual nº 2456 de 30 de dezembro de 1953. 
2 “Homem” Enquanto Ser Social 
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susceptível ou sensíveis aos impactos ambientais, portanto de baixa resiliência e pouca capacidade de 
recuperação. 

Para Figueiredo et al. (2007, p. 400), a vulnerabilidade ambiental está associada com a 
susceptibilidade de uma área, ou seja, ao submeter-se a uma determinada ação, estará sujeito a 
possíveis danos, ações e seus efeitos, a questão estará na capacidade de superação dessas áreas. 

Confalonieri (2003), destaca que os estudiosos sobre vulnerabilidade social tendem a 
interpretar o conceito associando-os aos “desastres naturais”3, dessa forma, o autor tem a seguinte 
concepção: 

O conceito de vulnerabilidade social de uma população tem sido utilizado para a 
caracterização de grupos sociais que são mais afetados por estresse de natureza 
ambiental, inclusive aqueles ligados ao clima. (CONFALONIERI, p.200, 2003). 

Ojima (2012), destaca que os estudos sobre vulnerabilidade socioambiental veem tendo maior 
reconhecimento, expandindo-se no Brasil após a incorporação dos Sistemas de Informação 
Geográficos (SIG), esses permitem sobrepor variáveis espaciais, geográficas, sociais e demográficas 
em diversas escalas. 

Para Fushimi (2016, p.42), o conceito de vulnerabilidade compreende: 

[...] a vulnerabilidade, sob a abordagem ambiental, está atrelada à fragilidade, isto é, 
à inter-relação dos constituintes da natureza. Todavia, se diferencia pela incorporação 
da ação da sociedade que altera as paisagens em detrimento dos seus interesses 
econômicos, sendo estes conduzidos pelo modo de produção capitalista.  

Nessa abordagem conceitual apresentado por Fushimi (2016), é possível compreender toda a 
dinâmica do espaço geográfico que ocorreu na região do Pontal do Paranapanema, envolvendo os 
interesses econômicos de exploração dos recursos naturais sem a manutenção do mesmo, entendendo 
os aspectos históricos de ocupação e uso do solo pelos grupos sociais atuantes no município de 
Mirante Do Paranapanema, bem como, as características da formação geológica que proporcionou o 
desenvolvimento de solos mais susceptíveis aos processos erosivos lineares de forma a destacar as 
problemáticas ambientais que resulta em maior ou menor vulnerabilidade ambiental dessa população. 

Considerações finais 

O município de Mirante do Paranapanema, ao longo de sua história passou por um intenso 
processo de expansão de pastagens e cultivos agrícolas, agravando o quadro ambiental da região que 
persiste até os dias atuais. Este quadro manifesta-se sobretudo através dos processos erosivos 
lineares em solos de predomínio de classe textural arenosa, o que potencializa os processos em 
vertentes. 

As ocupações e usos sobre as formas do relevo (topos, vertentes e fundos de vale) e dos 
tipos de solos, foram apropriadas historicamente, os quais estão expostos aos riscos, níveis de 
vulnerabilidade ambiental distintos. 

A conscientização sobre a importância dos elementos naturais (solos, relevo, rochas, água, 
vegetação etc), que são fundamentais para garantir a nossa existência e subsistência, devem ser 
abordados de modo prático, sendo compreendido de forma transversal. 

Por fim, os estudos que enfocam os riscos e vulnerabilidade dos ambientes, devem ser 
tratados de forma interdisciplinares, transversais e em extensão com as comunidades, possibilitando 
projetos em conjunto com setores públicos e privados. 
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3 O termo “desastres naturais” introduz discussões importantes e mais afinco no qual não torna os eventos naturais como vilão, 
mas sim entendendo-o enquanto uma dinâmica natural, logo a presença do homem no meio e suas alterações poderá interferir 
e sofrer consequências quando envolvidos a uma dinâmica natural.  
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Introdução 

A análise morfométrica do relevo visa obter dados quantitativos sobre o relevo, os quais avaliam 
de maneira hierárquica a potencialidade ao desenvolvimento de processos morfogenéticos, 
pedogenéticos e gravitacionais (FERREIRA et. al., 2014). A dissecação horizontal permite avaliar a 
distância entre a linha de cumeada e o fundo de vale dos canais, o que nos permite inferir o trabalho 
de dissecação realizados pelos rios (ZANATTA, 2018). Segundo Zanatta (2018) setores com maior 
potencialidade a remobilização do material, em função da ação erosiva realizada pelos canais, e 
consequentemente a elevação da ação denudativa das vertentes são passiveis de identificação através 
do mapeamento da dissecação horizontal. É nesse sentido que a carta entra como um importante 
subsidio para a identificação de locais adequados ao uso urbano, ao uso da terra e ao risco a processos 
gravitacionais, caracterizando o objetivo proposto para a presente pesquisa. 

A área de estudo se encontra no município de Abadia do Dourados (MG), como ilustra a figura 
1. Do ponto de vista geológico a referida bacia hidrográfica está localizada na Faixa de Dobramentos 
Brasília, uma unidade morfoestrutural de origem Neoproterozóica (~850 Ma), onde localmente as 
rochas aflorantes pertencem ao Complexo Abadia dos Dourados que segundo mapeamento realizado 
pela CPRM (2013) é composto por unidades anfibolíticas, filíticas e de rochas vulcânicas ácidas, além 
de serem presentes também unidades de micaxisto, pertencentes ao Grupo Araxá, e coberturas 
detríticas indiferenciadas quaternárias. 

Do ponto de vista geomorfológico é caracterizada por Planaltos do Distrito Federal (IBGE, 
2006). Já outros autores como Novais (2011), classificam como áreas de Planaltos da Faixa de 
Dobramentos do Brasil Central onde há a presença de uma superfície aplainada intensamente 
dissecada. Para a cobertura pedológica, Motta et. al. (2004) identificaram o domínio dos Argissolos 
Vermelho Distrófico e Cambissolos Háplico Tb Distrófico. 

A região de Abadia Dos Dourados sofre de uma enorme carência de estudos geológicos e 
geomorfológicos mais aprofundados, acarretando em uma lacuna de informações sobre a área. 
Investigações em campo indicam que o contexto do ponto de vista litológico, estrutural e 
geomorfológico são de interesse geocientífico. Juntamente a isso tem-se também a ocupação 
antrópica em partes da bacia hidrográfica, sendo assim, o mapeamento de dissecação horizontal 
traz benefícios tanto para o aumento do acervo geocientífico do município como também serve como 
subsidio ao uso da terra pelo homem. Neste sentido, tem-se o objetivo de analisar a dissecação 
horizontal na referida bacia como variável colaborativa na investigação do potencial ao 
desenvolvimento dos processos morfogenéticos. 

Figura 1 – Localização da área de estudo 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

213 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

 

(Org. do Autor, 2018). 

 

Materiais e métodos 

O mapeamento de dissecação horizontal foi elaborado a partir da carta topográfica MI-2416-3 
com escala de 1:50.000 e equidistâncias das curvas de nível de 20 metros, do município de Abadia 
Dos Dourados (MG), disponibilizado pelo IBGE (2006). 

Spiridonov (1981) propõe que a carta de dissecação horizontal seja elaborada inicialmente com 
a delimitação de bacias e sub-bacias de drenagem. Mauro et. al., (1991) utilizando-se desta proposta 
implementou o ábaco graduado que deslocado entre o talvegue e os divisores de água auxilia na 
delimitação das classes de dissecação, onde as áreas são classificadas de acordo com a medida da 
distância do talvegue com o divisor de água da sub-bacia. Tem-se então o entendimento de que: 
Quanto maior a distância do talvegue com a linha de cumeada menor será o grau de dissecação 
horizontal. 

A proposta de elaboração na presente pesquisa baseou-se nos critérios utilizados por 
Spiridonov (1981) através da ferramenta automatizada desenvolvida por Ferreira et. al. (2014). A 
proposta automática é realizada dentro do software ArcGis e objetiva gerar polígonos que representem 
a dissecação horizontal a partir de linhas que conectem um ponto do canal de drenagem a um ponto 
mais próximo da borda da sub-bacia, com um ângulo aproximado de 90º em relação ao canal de 
drenagem (FERREIRA et. al., 2014). 

A ferramenta automática produz dados a partir dos limites das bacias e sub-bacias, dos canais 
fluviais e pluviais e de um Modelo Digital de Elevação (MDE), além de outros parâmetros como o de 
segmentação, definido através da escala de trabalho, o de agrupamento relacionado a sinuosidade dos 
canais e ao parâmetro de segmentação e as classes de dissecação horizontal (ZANATTA, 2018). 

Inicialmente foram delimitadas as bacias e sub-bacias de drenagem, partindo da de maior 
extensão para a menor, através da carta topográfica e usando do MDE como auxilio. Os canais de 
drenagem foram traçados da nascente para a confluência como sugere Ferreira et. al., (2014), o Modelo 
Digital de Elevação foi obtido através das curvas de nível extraídas da carta topográfica. O parâmetro 
de segmentação utilizado foi de 10 metros já que o erro gráfico definido pelo IBGE (1999) para a escala 
de 1:50.000 seria esse valor. Quanto ao parâmetro de agrupamento optou-se por utilizar o mesmo 
definido por Ferreira et. al., (2014): 60. Por fim o intervalo das classes de dissecação foi definido através 
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da proposta de Spiridonov (1981) e da escala de trabalho, sendo as classes determinadas com base 
no dobro da classe anterior. Desse modo seis classes foram obtidas, sendo elas: < 50 m; 50 ˫100 m; 
100 ˫ 200 m; 200 ˫ 400 m; 400 ˫ 800 m; ≥ 800 m, representadas respectivamente pelas cores preto, 
marrom, vermelho, laranja, amarelo e verde. 

Como demostrado por Ferreira et. al., (2014) a ferramenta pode gerar erros no processamento, 
quando são trabalhados canais muito sinuosos. Por esse motivo optou-se então por tratar sub-bacias 
individuais a fim de minimizar estes erros. 

Resultados e Discussão 

Com a carta de dissecação horizontal (Figura 2) pode-se notar que a bacia hidrográfica do 
Ribeirão Matheus sofre de uma intensa compartimentação do ponto de vista da dissecação horizontal 
dos canais. 

Na porção da Baixa Bacia são evidenciados dois principais compartimentos, um composto por 
sub-bacias que possuem interflúvios mais estreitos com uma alta densidade de canais e predomínio 
de classes < 50 m; 50 ˫100 m; 100 ˫ 200 m; 200 ˫ 400 m na porção mais SW, e outro mais próximo a 
região de média bacia onde há o espaçamento dos interflúvios e uma redução da quantidade de canais 
de drenagem, tendo o predomínio de classes 400 ˫ 800 m; ≥ 800 m 

Foi visto tanto no trabalho de campo como no mapeamento realizado pela CPRM (2013), que 
na porção de baixa bacia tem-se duas unidades litológicas. A Unidade Micaxisto corresponde a parte 
mais SW da bacia hidrográfica do Ribeirão Matheus, se mostrando intensamente influenciada pelo 
controle estrutural e apresentando um relevo mais dissecado (Foto 1). Para a Unidade Anfibolítica tem-
se a correspondência com as maiores classes de dissecação, apresentando um relevo mais aplainado, 
evidenciado pelo uso da terra reservado a agricultura (Foto 2). Presume-se que essa correspondência 
da carta de dissecação horizontal com a litologia da área se dá principalmente pela resistência de cada 
unidade, onde a Unidade Micaxisto possui menor resistência a processos morfogenéticos, possuindo 
assim uma maior dissecação e classes com interflúvios mais estreitos. A Unidade Anfibolítica se 
apresenta contraria a esta, possuindo maior resistência e consequentemente a menor densidade de 
canais e interflúvios mais espaçados. 

 
Foto 1 – Vertentes bem dissecadas – Baixa bacia         Foto 2 – Vertentes aplainadas - Baixa bacia 

 

Autor: Honorato (2018).                                                                    Autor: Honorato (2018). 

 

Foi observado que na porção de Média Bacia há também a presença de dois compartimentos 
com maior expressão. Mais próximo da baixa bacia tem-se classes que apresentam cores mais 
quentes, possuindo maior grau de dissecação. Na parte central da média bacia existe uma redução do 
grau de dissecação onde as classes predominantes são 400 ˫ 800 m; ≥ 800 m, fato este evidenciado 
pela presença de solos mais espessos utilizados para agricultura (Foto 3). Se aproximando da alta 
bacia a dimensão dos interflúvios se torna reduzida novamente com destaque para a classe 200 ˫ 400 
m que é a mais presente no local. 

 

Figura 2 – Carta de Dissecação Horizontal 
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(Org. do Autor, 2018). 

 
Por fim, a Alta Bacia é a porção que apresenta maior grau de dissecação horizontal com 

classes predominantes de < 50 m; 50 ˫100 m; 100 ˫ 200 m; 200 ˫ 400 m; com destaque para a classe 
< 50 m que é bem presente. Do ponto de vista litológico a alta bacia apresenta com maior 
expressividade a Unidade Micaxisto, o que corrobora a baixa resistência da rocha quanto a dissecação 
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horizontal dos canais. Além dos aspectos litológicos tem-se também mapeado uma grande zona de 
falha que separa a porção mais dissecada da alta bacia, o que pode ser fator condicionante para uma 
maior dissecação visto que na baixa bacia também a há presença de controle estrutural. 

Quanto ao viés do uso e ocupação do solo a bacia hidrográfica do Ribeirão Matheus apresenta 
setores mais aplainados com menor grau de dissecação utilizados para a agricultura e setores mais 
dissecados utilizados principalmente para a atividade pecuária, a urbanização é pouco presente na 
área da bacia, possuindo apenas propriedades rurais. O fato das vertentes serem mais desnudas 

possibilita a ocorrência de processos erosivos nas áreas com maior grau de dissecação, como 
pode ser visto na foto 4. 

 
Foto 3 – Área Agricola – Média bacia                        Foto 4 – Processo erosivo em margem fluvial 

 

Autor: Honorato (2018). Autor: Honorato (2018). 

 
A fotografia 4 representa um processo erosivo em margem fluvial ocorrido na região da baixa 

bacia no mês de dezembro. Relaciona-se esse ocorrido tanto as chuvas mais intensas nessa época do 
ano como principalmente ao alto grau de dissecação horizontal nessa parte da bacia, concentrando 
maior fluxo de água no canal principal e potencializando a dinâmica erosiva nas margens. 

Considerações finais 

Como comprovado na presente pesquisa e por outros autores na literatura, o mapeamento de 
dissecação horizontal se mostra como um importante subsidio para a investigação do potencial ao 
desenvolvimento de processo morfogenéticos. Também colabora para a organização urbana e para o 
planejamento do uso da terra. 

Além disso os resultados de dissecação obtidos, comprovaram que esse tipo de mapeamento 
possibilita estabelecer relação com a litologia e a cobertura pedológica, visto que cada tipo de rocha e 
solo responde de maneira diferente aos processos erosivos de dissecação realizados pelos canais de 
drenagem. 

A proposta de tratar sub-bacias individuais gerou resultados positivos, já que os erros de 
processamento em toda a extensão da área de estudo foram pontuais. Com o mapeamento realizado 
vem a colaborar com o acervo para o planejamento do município, tendo em vista que a zona urbana 
da cidade tende a crescer em direção a área da bacia do Ribeirão Matheus. 
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Introdução 

A trajetória da humanidade é marcada por mudanças na forma do ser humano conceber e se 
relacionar com o meio. Algumas mudanças ocorrem de maneira mais lenta e gradual enquanto outras 
de forma brusca e acelerada. Os povos primitivos por meio da observação compreenderam a dinâmica 
da natureza e utilizavam tal conhecimento para viverem da coleta, caça, pesca e de modo menos 
expressivo de cultivos primitivos. Eles tomavam decisões embasadas na sazonalidade das estações, 
tipos de solo, vegetação e assim retiravam tudo que precisavam da natureza, alterando-a, porém de 
maneira muito sutil (ANDRADE, 1987).  A observação trouxe o entendimento dos ciclos naturais e a 
garantia da sobrevivência, diminuindo riscos à medida que se apreendia as dinâmicas naturais 
tornando-se possível se proteger e/ou adequar a elas.  

Na perscpectivada do cuidado com a saúde humana que depende da qualidade do meio em 
todos os aspectos, inclusive o simbólico, o estudo da vulnerabilidade se faz essencial, já que na 
sociedade contemporânea a cada dia a população está exposta cada vez mais aos riscos quer sejam 
eles naturais ou antrópicos. A concepção e formulação dos conceitos como perigo, risco, 
vulnerabilidade, dentre outros, é decorrente da existência humana e a necessidade de preservação 
da vida. Veyret (2007, p.13) afirma que ‘‘as sociedades contemporâneas parecem finalmente muito 
vulneráveis’’, como por exemplo, ‘‘[...] são mais sensíveis que no passado às ‘‘flutuações’’ 
meteorológicas que se traduzem em efeitos sobre o turismo, no custo dos produtos agrícolas, no 
transporte’’. 

Para garantir o bem-estar das populações humanas e a preservação das condições 
ecológicas são criadas Unidades de Conservação (UC’s) que podem ser categorizadas como Área de 
Proteção Permanente (APP) ou Área de Proteção Ambiental (APA), onde devem ser implantados 
projetos guiados pelos ideais do desenvolvimento sustentável. Dessa maneira torna-se possível que 
a legislação ambiental vigente no Estado faça à aplicação de um planejamento e gestão ambiental do 
território por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) implementado pela Lei 
9.985/2000 (BRASIL, 2000).   

A criação das UC’s justifica-se pela necessidade de preservar áreas naturais 
que exercem papel essencial para a qualidade de vida, sobrevivência, e o 
desenvolvimento material e imaterial da sociedade atual e futuras. As Unidades de 
Conservação se tornaram uma ferramenta para o ordenamento territorial, onde se 
limita ou proíbe a utilização/ exploração dos recursos naturais segundo a categoria 
implantada (Mendonça, Barros e Silva, 2018, p.02). 

Perante ao panorama controverso entre a necessidade da preservação da natureza através da 
criação de UCs e a garantia dos direitos humanos surgiram algumas indagações referentes a APA do 
rio Pandeiros, localizada no município de Bonito de Minas, no Norte do estado de Minas Gerais. Ela 
está inserida na região do semiárido brasileiro que é marcado pela ocorrência do fenômeno da seca. 
Tal fenômeno ocorre em algumas regiões do Brasil e não é resultante da falta de chuvas, mas da 
irregular distribuição da precipitação associada à alta taxa de evapotranspiração (BRASIL, SI). Ao 
comparar a região semiárida com o resto do Brasil se observa importantes diferenças em alguns 
indicadores sociais e econômicos que são menos favoráveis nessa região. Assim a população 
demostra alto nível de vulnerabilidade.  
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A implantação de uma UC é um grande empreendimento que visa conservar e/ou preservar os 
recursos naturais e para isso se altera a dinâmica de uso e ocupação do solo influenciando  diretamente 
elementos culturais, politicos e socioeconômicos. Diante do exposto o objetivo desse trabalho é 
compreender em quais contextos a implantação da APA intensificou a vulnerabilidade já existente da 
população rural estudada. No que tange ao território é necessário à compreensão da delimitação, tipo 
e intensidade dos riscos do ponto de vista teórico, entretanto para que ocorra a implantação eficiente 
de políticas públicas e a aplicação correta do planejamento e  ordenamento territorial  é fundamental 
conhecer a vulnerabilidade dos ambientes e dos indivíduos ali inseridos e especialmente a analogia 
desses com elementos vulnerabilizantes. 

Materiais e métodos 

A APA do rio Pandeiros encontra-se inserida na porção territorial de três cidades Norte mineiras 
(Januária, Cônego Marinho e Bonito de Minas). A abrangência territorial da APA é muito extensa, 
contendo 3.904.911 km² (BRASIL, 1995). Diante dessa situação fez-se necessário diminuir o recorte 
da área para o desenvolvimento do estudo. A escolha do município se deu por uma análise 
socioeconômica, sendo escolhida a cidade de Bonito de Minas que apresentou menor nível do Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), com valor de 0,537 (PNUD, 2013). 

  Após a escolha do município foram selecionadas duas comunidades para contemplarem o 
universo da pesquisa. Foram selecionadas as comunidades Água Doce e Amescla. O critério 
empregado na definição da amostragem foi determinado por dois fatores: limitado recurso financeiro e 
condições de acesso às comunidades. O estudo proposto é de cunho exploratório, visando explicar e 
analisar dados quantitativos e qualitativos de algumas variáveis, como: renda, escolaridade e hábitos 
alimentares. Pesquisas exploratórias buscam conceber uma visão abrangente sobre determinado fato. 
Opta-se por esse tipo de pesquisa quando o tema selecionado não é muito explorado, onde formular 
hipóteses rasas e operacionalizáveis se torna complicado (GIL, 2002). Utilizando dados, informações 
e meios acessíveis, sem adotar rigor estatístico o universo da pesquisa foi delimitado no estudo de 
vinte e quatro residências, sendo que 12 estão localizadas na comunidade Água Doce e 12 residências 
encontram-se na comunidade Amescla.  

Na coleta de dados feita foi utilizada a observação simples da habitação e do cotidiano das 
famílias visitadas, entrevistas, além da aplicação de questionário semiestruturado. Para a realização 
das entrevistas e aplicação dos questionários semiestruturados, foi selecionado um representante 
familiar, com idade igual ou superior a 18 anos, dos 24 domicílios que compõem as duas comunidades. 
Na aplicação dos questionários diversos pontos foram levantados, com o intuito de abordar questões 
especificas, de forma não induzida, para isso foi utilizado o questionário semiestruturado. 

 A pesquisa bibliográfica norteou os eixos centrais da pesquisa, além da colaboração advinda 
da análise documental de dados secundários demográficos, socioeconômicos e ambientais oriundos 
de bases do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD). Foram realizadas campanhas de campo, com observação in loco, 
entrevistas e aplicação de questionários semiestruturados para averiguação de elementos de ordem 
física, ambiental, cultural e abstrata. Para coleta dos pontos foi utilizado o GPS garmin modelo eTrex 
20 e o software ArcGiz 9.1 e para geração dos mapas houve a utilização do Sistema de Informações 
Geográficas (SIG). Tabelas e gráficos foram confeccionados para melhor entendimento dos dados por 
meio do fichamento e sistematização da informação, assim interpretações relevantes para o estudo 
foram feitas.  

Resultados e Discussão 

Foram entrevistados nas duas comunidades 24 representantes familiares. Na comunidade 
Água Doce 06 dos 12 representantes entrevistados são analfabetos e nunca frequentaram o ambiente 
escolar, 03 possuem ensino fundamental incompleto e somente 02 cursaram o ensino médio, mas não 
o concluíram. Somente um representante possui curso técnico. Na comunidade Amescla 04 
entrevistados são analfabetos e 08 não concluíram o ensino fundamental. Os moradores que 
frequentaram o ambiente escolar relataram diversas dificuldades, entre elas a necessidade de 
caminhar diariamente uma média de 50 quilômetros para estudar. Dentre as 24 famílias 16 possuem 
membros entre dezoito e trinta anos, mas somente uma possui um membro cursando o Ensino 
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Superior. Normalmente a pobreza é diretamente proporcional aos índices de analfabetismo e baixa 
escolaridade.   

A renda familiar per capita também apresentou dados alarmantes e uma disparidade entre as 
duas comunidades. Observou-se que a melhor renda per capita encontra-se na comunidade Água Doce 
com o valor de 780,00 reais e o menor rendimento foi registrado na comunidade Amescla, no valor de 
9,62 reais.  Dos 14 desempregados, 10 residem na Amescla, onde a quantidade de dependentes foi 
maior por família em relação a comunidade Água Doce. As pessoas que vivem com menos de 1,25 
dólares por dia encontram-se abaixo da linha da pobreza conforme a Organização das Nações Unidas 
(ONU). Em conformidade com esse parâmetro ficou evidente que metade das famílias entrevistadas 
vive abaixo da linha da pobreza, sendo 09 da comunidade Amescla e três da comunidade Água Doce. 
O domicilio N apresentou a renda mais baixa, onde cada integrante dessa família sobrevive com 0,14 
centavos de dólar por dia. 

Metade das famílias entrevistadas não consegue garantir a compra de produtos alimentícios, 
inviabilizando manter as condições mínimas de saúde e bem-estar. Além do baixo índice de 
escolaridade e renda a criminalização da prática da agricultura familiar é outro fator que fortalece a 
vulnerabilidade das populações rurais estudadas. Devido a condições físicas e climáticas da região a 
prática da agricultura era feita próxima e/ou nas veredas. Entretanto após a criação da APA do rio 
Pandeiros houve a intensificação da fiscalização e consequente proibição de cultivos em áreas de APP 
(veredas). Algumas famílias ainda se arriscam a plantar nessas áreas, pois dependem da agricultura 
para sobreviver, outras movidas pelo medo preferem manter uma alimentação à base de carboidratos 
(arroz e macarrão), produtos estes comprados em supermercados na área urbana de Bonito de Minas.   

Todas as famílias entrevistadas utilizam a vereda diariamente para o abastecimento de água, 
higiene pessoal, limpeza de roupas e vasilhas e com menor expressão para a prática da agricultura. A 
palha do buriti e a argila da vereda são utilizados na construção das casas, entretanto também não 
podem mais serem retirados impossibilitando a manutenção de muitas residências. A vinculação dos 
moradores em relação às veredas ultrapassa as necessidades físicas, pois é naquele ambiente que 
eles criam e sustentam sua identidade, como mostra a figura 01. O fato mais preocupante não é a 
criação de uma UC sem a participação da sociedade civil, mas a inexistência do Plano de Manejo. 
Legalmente o Estado tem o prazo máximo de 5 anos para elaboração de tal Plano, entretanto já se 
passaram 23 anos e ainda não foi criado. 

 
Figura 01 – Morador se alimentando da poupa do fruto do Buriti 

 

Fonte: MENDONÇA, D. S. (2015). 

 

O Estado não oferece estrutura física e humana suficiente para criar uma sinergia em busca 
da construção do diálogo e maior entendimento das dinâmicas locais.  A falta de funcionários relatado 
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por um servidor do IEF associada à grande extensão territorial das áreas destinadas a preservação da 
biodiversidade criaram uma situação insustentável, sendo impossível realizar uma gestão equânime do 
território. Como conseqüência da deficitária gestão advinda da questão mencionada acima não existe 
plano de manejo da APA do rio Pandeiros, sendo ele essencial para o ordenamento do território e 
conseqüente ação coligada entre o Estado e os residentes em relação os recursos naturais. 

Considerações finais 

Os indicadores sociais renda e escolaridade apresentaram índices baixíssimos nas duas 
comunidades estudadas. A melhor expressividade da variável monetária não está relacionada com o 
grau de escolaridade, mas sim com a dinâmica populacional, pois existem mais aposentados residindo 
na comunidade Água Doce. Constatou-se que o baixo valor da renda per capita associado ao número 
elevado de dependentes são os elementos determinantes que mantém as 12 famílias vivendo abaixo 
da linha da pobreza. A criação da APA e a inexistência do Plano de Manejo interferiram negativamente 
na qualidade de vida da população devido à piora dos hábitos alimentares alimentação e na repressão 
da relação da população com o meio, além da invisibilização de conhecimentos tradicionais que durante 
séculos direcionam o manejo sustentável das veredas preservando-as de geração a geração. A energia 
despendida para a criação da APA poderá gerar frutos positivos a partir do momento que houver a 
criação e implantação do Plano de Manejo possibilitando a inserção da população no planejamento e 
gestão da área, podendo então desencadear a prosperidade dos objetivos centrais e necessários para 
os sujeitos envolvidos, que são a preservação dos recursos naturais, dos conhecimentos tradicionais 
podendo amenizar a vulnerabilidade na qual a população se encontra.    
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Introdução 

Os estudos geomorfológicos focalizam-se sobre os aspectos morfológicos da topografia e da 
dinâmica responsável pelo funcionamento das paisagens. Isso nos permite uma melhor compreensão 
sobre a forma de ocupação e uso do solo, aplicados aos procedimentos de planejamento, manejo e 
tomada de decisão acerca de potencialidades e limitações do meio físico para a ocupação.  

A Região Serrana do Rio de Janeiro é um trecho da Serra do Mar, como um conjunto de 
escarpas festonadas com alta densidade de drenagens e vales encaixados. Atribui-se a sua formação, 
processos tectônicos de movimentação vertical de conjuntos rochosos que lhe imprimem um formato 
de relevo, hoje, dissecado em planos de falhas e fraturas que garantem o entalhe dos vales. Este relevo 
desenvolve-se sobre a Faixa Móvel Ribeira, de idade pré-cambriana, formada de rochas de alto grau 
metamórfico, entre gnaisses e granulitos, além de granitos de ocorrência sin e pós-tectônica. Em termos 
estruturais tal processo colisional leva as unidades litológicas a um alinhamento de orientação NE, 
justamente ortogonal a direção da colisão (Heilbron et al, 1995). Após a estabilidade crustal, que se 
estendeu pela Era Paleozóica, houve sucessivos eventos tectônicos responsáveis pela estruturação 
das Serras do Mar e Mantiqueira (Riccomini, 1989). As feições encontradas na paisagem da Serra do 
Mar são produtos do trabalho intempérico e erosivo sobre as estruturas herdadas desses eventos 
tectônicos que atualmente se mostram marcantes no relevo local. A ocupação dos vales da região 
serrana fluminense originou diversas cidades, hoje, de médio porte, que acomodam grandes 
contingentes populacionais em um modo de vida, em grande parte, urbano, aninhadas entre paredões 
rochosos de vales estreitos. As cidades de maior destaque nessa região são Nova Friburgo, 
Teresópolis e Petrópolis (a maior delas), todas conhecidas nos noticiários nacionais e internacionais 
pela condição de grande risco de deslizamentos de encosta e inundações e, infelizmente, por serem 
recordistas de vítimas fatais em acidentes dessa natureza. Estas cidades se estendem sobre um 
substrato geológico associado as rochas do Complexo Rio Negro, uma das unidades centrais da Faixa 
Móvel Ribeira, caracterizada como um arco magmático metamorfizado composto por ortognaisses, 
granitios e migmatitos, portanto rochas resistentes ao intemperismo e permitem seu entalhe 
concentrados em planos de fraqueza como fraturas, falhas e foliações. 

Petrópolis, a cidade escolhida para o presente estudo, situa-se entre montanhas de granitos e 
ortognaisses que garantem um relevo de varia de uma altitude média de 845 metros até altitudes 
superiores a 2.000 metros em suas montanhas mais elevadas. A dinâmica atmosférica regional define 
uma condição tropical, sujeita a chuvas torrenciais. Estas condições somadas às declividades de suas 
encostas, muitas delas superiores a 45º, proporciona condições naturais aos eventos de deslizamentos 
e inundações, agravadas na estação de verão, quando os índices pluviométricos aumentam. Tais 
aspectos topográficos, somados aos mecanismos frontais e orográficos vindos de sudoeste e noroeste, 
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contribuem para a dinâmica das fortes chuvas da região. As condições de risco se desenharam quando 
a densa ocupação se espraiou ao longo dos fundos de vale em grande parte encaixados ou com 
estreitas planícies de inundação. Este fenômeno ocupacional se deu a partir do crescimento 
populacional nas ultimas três décadas a revelia de qualquer planejamento urbano. Em seu processo 
histórico a cidade, por ser imperial, foi planejada com grandes canais de drenagem, presentes até hoje 
em seu centro histórico, pelo então Major Engenheiro Köeller, sendo então a primeira cidade planejada 
do Brasil. Porém, a explosão do modelo urbano industrial do atual momento histórico garantiu a densa 
ocupação além dos limites onde os processos naturais atuam, próximas aos rios e em áreas de 
convergências de fluxos de drenagem. Somados ainda ao processo de impermeabilização de encostas 
pela urbanização, o resultado catastrófico das chuvas torrenciais configura-se em grandes inundações, 
além dos processos de deslizamentos. As análises geomorfológicas permitem uma melhor 
compreensão sobre os caminhos naturais dos fluxos líquidos e sólidos provenientes das encostas em 
eventos de grande precipitação, permitindo melhor planejamento do uso do solo, manejo e tomada de 
decisão acerca de potencialidades e riscos para a ocupação. Particularmente na porção mais a 
montante das drenagens do distrito sede do município de Petrópolis, a ocupação se concentra ao longo 
das margens do rio Piabanha e em seus estreitos vales, os quais apresentam pequenas planícies 
sujeitas à inundações. A drenagem principal ainda recebe o afluente Rio Quitandinha, também com 
planícies estreitas na área densamente urbanizada (Figura 1). 

Diante disso, o estudo em questão tem como objetivo caracterizar geomorfologicamente a 
paisagem das microbacias Alto Curso Piabanha e Quitandinha em sua porção sul, onde localiza-se a 
área urbana do Distrito Sede do Município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, a fim de avaliar 
a vulnerabilidade da população às condições de risco de inundações.  

Materiais e Métodos 

Os procedimentos metodológicos utilizados basearam-se no levantamento bibliográfico, na 
construção da base de dados georreferenciados e no mapeamento do relevo. O levantamento 
bibliográfico foi realizado através de livros, artigos científicos e relatórios que tratam sobre a geologia e 
a geomorfologia local para uma melhor compreensão do comportamento da bacia do rio Piabanha com 
as microbacias em destaque, seu relevo e seus sistemas drenagem.   

A base de dados georreferenciadas foi organizada para a realização dos mapeamentos em 
ambiente SIG, o qual permitiu realizar análises complexas, ao integrar e criar bancos de dados 
georreferenciados. A partir disso, foram realizados trabalhos de mapeamento da bacia através do 
software Arcview, utilizando a base topográfica de 1:50.000 do IBGE somada às produções técnicas 
da CPRM - Serviço Geológico do Brasil sobre os aspectos físicos que abrangem a região (Dantas, 
2015).  

Por fim, foi realizado o mapeamento do relevo e de todo o sistema fluvial da área estudada e 
realizados trabalhos de campo para constatação dos mapeamentos realizados. Dessa forma, o 
cruzamento das informações referentes às características do meio físico da bacia junto aos aspectos 
urbanos, permitiu a observação da distribuição do sítio urbano relacionada à dinâmica geomorfologia 
da área de estudo. 

Resultados e Discussão 

O município de Petrópolis abrange a escarpa da Serra do Mar a qual faz parte da transição 
entre a Baixada Fluminense (Gráben da Guanabara) e o Planalto (Horst da Serra do Mar), sendo neste 
último onde se localiza a área de estudo proposta. Na Serra do Mar predominam rochas ígneas e 
metamórficas, no seu embasamento cristalino, como granitos, ganisses e migmatitos de idade Pré-
Cabriana. Nesse contexto, a litologia da área de estudo – o Alto Curso Piabanha e o Quitandinha – está 
relacionada ao entalhe fluvial em falhas e fraturas de extensão regional com um forte reflexo na 
topografia.  

A organização da rede de drenagem e a morfologia do relevo são controladas e organizadas 
pelas estruturas litológicas locais. A posição sobre a escarpa principal (limite do domínio serrano) e o 
padrão de faturamento determinam as características gerais de relevo pelo controle estrutural. A 
geomorfologia da área de estudo, dessa forma, corresponde a um quadro morfológico regional, 
relacionado aos efeitos de um tectonismo de grande escala e de fases erosivas sucessivas. Sua 
paisagem é então constituída por vales alongados, maciços graníticos íngremes, relevo com 
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expressivos desníveis altimétricos, drenagens mais retilíneas e pouco meandradas, e planícies de 
inundação pouco alargadas, que somem para montante nos vales mais encaixados (Guerra et al, 2007).  

Na realização do mapeamento dos tipos de relevo observados nas microbacias Alto Curso 
Piabanha e Quitandinha, foi possível identificar variações tanto no sentido morfológico como no 
comportamento da drenagem (Figura 2). Na microbacia Alto Curso Piabanha nota-se um domínio de 
relevo mais elevado constituído por morros mais altos e montanhas atreladas a rampas de alúvio-
colúvio e de colúvio-tálus, sendo que esta última se encontra em destaque à medida que estão 
associadas a superfícies deposicionais bem inclinadas, constituídas por blocos de rochas deslocados, 
nos sopés das vertentes íngremes de maciços montanhosos. Além disso, observa-se também planícies 
de inundação mais alargadas em meio a colinas e os morros mais elevados na drenagem principal da 
microbacia. Tal aspecto revela que episódios de inundações são menos recorrentes uma vez que, por 
ser uma bacia com drenagens meandradas mais distribuídas e com fundos de vale mais alargado, o 
escoamento da água em condições de alta pluviosidade têm sua vazão garantida. Conta ainda para 
esta condição, a manutenção destas áreas largas da planície fluvial pelo Engenheiro Köeller no 
planejamento dos canais que cortam a cidade neste trecho. A dimensão dos canais permite ainda as 
vazões mais elevadas. 

Já a microbacia do Rio Quitandinha comporta um relevo montanhoso, de morros elevados e 
algumas colinas mais isoladas. Diferentemente do Alto Curso Piabanha, sua drenagem se encontra 
mais retilínea e seus vales mais encaixados com planícies de inundação menos alargadas. Se fazem 
bastante presentes, as rampas de colúvio-tálus, bem como, as rampas de alúvio-colúvio associadas a 
um relevo de morros e colinas dissecadas. Esses aspectos geomorfológicos respondem ainda à 
recorrentes episódios de inundação, nos momentos de fortes chuvas. Com vales mais encaixados e 
drenagens mais retilíneas, apesar de uma bacia com extensão menor em relação à anterior, 
proporciona uma dificuldade na distribuição do fluxo da água e seu escoamento, garantindo inundações 
nessa área do município de Petrópolis. A densa ocupação na margem do rio e o estreitamento e 
obstacularização do seu canal pelas construções urbanas garante a geração de inundações nessa 
área.  

Considerações Finais 

A pesquisa procurou caracterizar geomorfologicamente a paisagem da bacia do Alto Piabanha 
em sua porção sul, com foco sobre a identificação e caracterização de elementos que compõe o meio 
físico. Desse modo, servindo de subsídio para o planejamento urbano e gestão, baseando-se no 
entendimento da influencia das condições geomorfológicas no comportamento fluvial do rio Piabanha 
em seu alto curso, e de seu afluente Quitandinha, no Município de Petrópolis.  

A morfologia da área de estudo se constitui praticamente por montanhas íngremes, repletas de 
afloramentos rochosos, típicas de um relevo montanhoso muito acidentado com alta densidade de 
drenagem. Isso se deve a presença de uma geologia marcada por falhas e fraturas compostas por 
rochas mais resistentes (migmatitos, gnaisses e granitos) à erosão, caracteriza sua geomorfologia em 
um relevo com poucas colinas e morros isolados, predominantemente serrano. Nesse sentido, 
montanhoso juntamente com suas falhas e fraturas condicionam a distribuição da rede de drenagem 
e, assim, a formação de estreitos vales. O processo de ocupação a revelia do comportamento fluvial 
dessas bacias garantiu os problemas de inundação na cidade. A comparação das duas microbacias no 
distrito sede de Petrópolis revela que, mesmo com uma área de captação menor, a bacia do rio 
Quitandinha exibe problemas mais graves de inundação dado ao fato de sua ocupação, principalmente 
nas áreas mais novas, estreitar a calha de escoamento fluvial. Enquanto isso, apesar da maior área de 
captação de fluxos, a bacia do alto Piabanha, exibe canais artificialmente construídos que respeitam 
as vazões maiores de seu canal principal, diminuindo assim os efeitos das grandes torrentes tropicais.  
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Figura 2 – Mapa de Caracterização do Relevo 
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Introdução 

O meio urbano se caracteriza como um espaço mutável na medida em que os processos e as 
dinâmicas sociais interferem e atuam neste mesmo meio. Tal processo configura uma transformação 
nas cidades, sendo necessário entender a partir das representações impressas no meio urbano que 
contribuem para a estruturação do espaço.  

O processo de ordenação do espaço urbano advém de um processo social complexo, o qual 
não é determinado somente pela qualidade física, social e econômica das cidades, mas agrega uma 
simbologia que se associa a fatores políticos, econômicos e culturais que criam espaços 
contemporâneos advindos do processo histórico da urbanização. A paisagem institui o tema central 
para a compreensão dos diferentes aspectos da organização das cidades. (MOURA; SOARES. 2009).  

Numa análise conjugada e integrada das paisagens urbanas há de se destacar os processos 
de vulnerabilidade ambiental, que é um assunto recente no meio científico. Conforme Jordão e Moretto 
(2010) a ideia da vulnerabilidade ambiental está relacionada com uma condição intrínseca que cada 
fração do território apresenta em responder às perturbações, que em interação com o tipo e magnitude 
do evento induzido resulta numa grandeza de efeitos adversos. E ao mesmo tempo está relacionada, 
quando se trata do meio urbano, à forma de ocupação do território e às políticas aplicadas ao uso, uma 
vez que segundo Taglini, (2005), a vulnerabilidade ambiental representa a variação da susceptibilidade 
de um ambiente a um impacto potencial provocado por um uso antrópico seja ele em um meio urbano 
ou não.  

A formulação da vulnerabilidade ambiental abrange características físicas do solo, ou seja, 
neste sentido à erosão, ao uso antrópico e ao suporte geológico da região, o que facilita a percepção 
das características físico-naturais-químicas, indicando as áreas que necessitam de prioridades em 
relação ao manejo do uso e ocupação.  

Uma das técnicas adotadas para facilitar os estudos e interpretações da vulnerabilidade é o 
sensoriamento remoto, uma ciência originada em meados da década de setenta do século passado. 
Essa técnica permite a análise e o estudo da evolução dos ambientes e de suas respectivas paisagens 
ao longo dos anos, uma vez que tem como suporte imagens de satélite. O sensoriamento remoto possui 
uma definição clássica, que é a ciência capaz de adquirir informações da superfície terrestre sem que 
haja contato físico.  

Conforme Grigio, 2003, a valia do sensoriamento remoto está pautada nas análises de imagens 
de satélites visando acelerar e reduzir custos de mapeamentos voltados para a detecção de mudanças 
geoambientais. O sensoriamento remoto, aliado às técnicas e ferramentas de processamento digital e 
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aos sistemas de informações geográficas oferecem a possibilidades, ainda pouco exploradas, de gerar 
informações precisas e de qualidade para avaliar a evolução de diversas variações temáticas da 
superfície terrestre.  

O objetivo deste estudo é analisar e identificar as áreas susceptíveis à vulnerabilidade 
ambiental urbana nas regionais centro-sul e oeste de Belo Horizonte, entre os bairros Buritis e Santa 
Lúcia (Fig.1) advindas do processo de expansão urbana da região centro-sul e oeste do município de 
Belo Horizonte nos últimos 40 anos.  

 
Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo 

 
 

Essa susceptibilidade manifesta-se devido à ocupação inadequada do território principalmente 
no município analisado, que apresenta esse agravante do crescimento exacerbado da população, 
característica das grandes metrópoles brasileiras.  

A área de estudo apresenta principalmente zonas de ocorrência de aluviões e colúvios 
espessos, encostas orientadas preferencialmente para NW, NE, SW e SE com intercalações de 
quartzito e filitos muito alterados da Formação Cercadinho, afloramento do Grupo Sabará (Fig.01). 
Essas rochas, quando expostas ao intemperismo e se alteram muito rapidamente formando porções 
constituídas por saprólito, onde, em geral, apresentam foliação penetrativa com lascas que se 
desplacam facilmente, com um comportamento pulverulento. As rochas são cobertas por três tipos de 
materiais condicionados pela posição em relação a topografia no talude. Apresentam depósitos de tálus 
originados do filito, colúvio avermelhado e aterro (PARIZZI, et al 2004, 2010, 2011). 

Tendo em vista esse cenário, justifica-se uma pesquisa que apresente informações extraídas 
através de um mapeamento evolutivo da região, com o foco nas áreas urbanas em extensão e 
concomitantemente o processo de retração da vegetação nativa acarretando um aumento na 
susceptibilidade do terreno e consequentemente da vulnerabilidade das áreas ocupadas. 

Materiais e métodos 

O estudo se divide basicamente em duas fases metodológicas distintas em sensoriamento 
remoto:  

1- A aquisição de imagens de satélite; 
2- Tratamento das imagens e mapeamento. 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

229 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Os produtos adquiridos foram as imagens do satélite Landsat 5 e 8 num intervalo de cinco em 
cinco anos a partir do ano de 1984. O satélite Landsat (Land Remote Sensing Satellite) foi lançando 
em meados dos anos 70, tendo sequência com os Landsat 2, 3, 4 e com maior destaque para as 
imagens do Landsat 5, 7 e 8. Os sensores Landsat foram desenvolvidos pela NASA (Administração 
Nacional de Aeronáutica e Espaço) com o intuito exclusivo de observação dos recursos naturais. 
Atualmente o Landsat 8 é o único em operação, disponibilizando gratuitamente imagens de todo o 
globo atualizadas a cada 16 dias. Porém é possível encontrar o acervo das imagens do satélite Landsat 
2, 3, 4, 5 e 7 no INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).  

Para o mapeamento das áreas susceptíveis à vulnerabilidade, utilizou-se dados do Landsat 5 
dos anos de 1984 a 2009 e nos anos de 2014 e 2018, foram utilizadas as imagens do Landsat 8.  

A priori, utilizou-se as cenas de 2018, para ortorretificar as cenas oriundas do Landsat 5 uma 
vez que os produtos do Landsat 8 já são disponibilizados com um sistema de referência. Para a 
ortorretificação das cenas, foram adquiridos cerca de 40 pontos de controle para cada cena/ano.  

Após a etapa da ortorretificação iniciou-se o procedimento da composição de bandas a qual 
confere a imagem de satélite características espectrais especificas de cada banda.  

Para o satélite Landsat 5 utilizou-se a composição RGB, nas seguintes bandas: 321, a banda 
3 possui um intervalo espectral de (0,63 – 0,69); a banda 2 possui um intervalo espectral de (0,52 – 
0,60 e a banda 1 com um intervalo espectral de (0,45 – 0,250).  

Para o Landsat 8 utilizou-se a composição RGB, nas seguintes bandas: 432, a banda 4 possui 
um intervalo espectral de (0,64 – 0,67), a banda 3 possui um intervalo espectral de (0,53 – 0,59 ) e a 
banda 2 com um intervalo espectral de (0,45 – 0,51). 

Tais composições resultam em uma imagem de composição denominada cor natural, 
permitindo uma melhor distinção entre os alvos. A distinção entre os alvos é a última parte metodológica 
a qual se analisa as imagens de satélite separando os alvos – áreas de vegetação urbana e áreas 
urbanas, mapeadas na escala 1:52.000 no sistema de projeção UTM, Datum WGS 84, fuso 23 sul. 
Após a delimitação evolutiva das áreas foi realizado o cálculo dessas áreas, permitindo as analises a 
cerca do processo de expansão urbana e retração da vegetação.  

Resultados e Discussão 

Partindo do princípio teórico de “Meio Ambiente Urbano” o qual é conceituado por Rodrigues, 
1998, como um conjunto das edificações com características construtivas, oriundos a partir da história 
e memória do processo de ocupação territorial e segregação dos espaços, delimitando assim as 
chamadas cidades.  

Ainda conforme Rodrigues, 1998, o meio ambiente urbano refere-se ao ambiente construído, 
uma vez que o ambiente natural desaparece ao passo que as cidades expandem, sobrepujados pelas 
formas concretas de ocupação do território, modificando a paisagem natural a partir da canalização dos 
rios, desmatamento da vegetação, impermeabilização do solo, desconfigurando dessa forma a 
paisagem natural, originando a paisagem urbana. 

A área analisada está localizada no setor centro-sul e oeste de Belo Horizonte, o qual se 
percebe elevados índices em acidentes urbanos advindos do processo de ocupação desordenada. 
Ademias,  

Adequando à Mendonça, 2004, ao assinalar que a vulnerabilidade urbana envolve uma gama 
de implicações sociais, econômicas, tecnológicas, culturais, ambientais e políticas que estão 
diretamente correlacionadas à condição da dinâmica urbana atual, o que inclui debates a cerca da 
pobreza urbana e sua representatividade social.  

Essa região sofre uma particularidade ambiental no que tange aos indicies pluviométricos visto 
que está assentada sobre rochas facilmente friáveis e que em épocas de grande índice pluviométrico 
ficam suscetíveis a deslizamentos e desplacamentos e a retirada da vegetação nativa, o que propicia 
o aumento da susceptibilidade ambiental da área. 

Dentre vários parâmetros de mapeamento da susceptibilidade e vulnerabilidade ambiental em 
meio urbano, a evolução da expansão urbana decorrente do retrocesso da vegetação é um dos 
parâmetros mais importantes que fazem parte do mapeamento da vulnerabilidade (Fig. 02). 
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Figura 2 – Comparação histórica do processo de expansão urbana na região Centro-Sul e Oeste de 
Belo Horizonte/MG 

 

 
No intuito de correlacionar os processos de vulnerabilidade urbana, e meio ambiente urbano, 

tem-se como resultado principal uma analise temporal da área estuda, construindo um intervalo 
histórico do processo de uso e ocupação. Conforme pode ser observado na figura 2, percebe-se um 
crescimento exacerbado da área urbana, no período de 1994 a 2004, passando de 5,93 km² para 7,11 
km² num total analisado de 12,07 km ² o que corresponde a área estudada. 

O que demonstra que houve uma expansão da área urbana de 1,18 km2 e em contrapartida 
uma retração do mesmo quantitativo da área de vegetação nativa que é de grande importância para a 
escoamento subsuperficial da água, pois a vegetação funciona como uma barreira natural para a 
redução da velocidade do escoamento superficial o que evita a rápida inundação dos fundos de vale 
(Fig.03 A-D). 

Grostein, 2001, afirma que o problema do avanço da urbanização, não é por si só um problema, 
porém deve se atentar para este processo, pois a sustentabilidade do aglomerado urbano, em sua 
componente físco-urbanistica, relaciona-se com à forma de uso e ocupação do território, a 
disponibilidade de insumos para o seu funcionamento ou seja disponibilidade hídrica, a descarga dos 
resíduos, o grau de mobilidade da população no espaço urbano, a oferta e o atendimento às 
necessidades da população, equipamentos sociais e serviços, e a qualidade desses espaços públicos.  
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Figura 3 – Registro fotográfico histórico do Bairro Buritis, Belo Horizonte/MG. (A) 1984, principio da 
urbanização com abertura de ruas e avenidas; (B) e (C) 1989 e 1992, inicio da urbanização com as 

primeiras construções residências; (D) 2018, bairro todo implantado com estimativa de mais de 29 mil 
pessoas. Fonte: A-C, Biblioteca de fotos antigas do Bairro Buritis; D, Google Earth. 

 
 

A expansão urbana do Município de Belo Horizonte conforme, Costa; Peixoto, 2007, apresenta 
algumas características da urbanização recente materializada em termos espaciais em processos de 
fragmentação e dispersão do tecido urbano, associado à mecanismos de crescente segregação 
socioespacial.  

Esse processo de expansão urbana ocasiona um parcelamento do solo, o que é evidenciado 
na área de estudo, esse parcelamento está correlacionado as restrições no que tange a ocupação de 
áreas frágeis / ou de importância para o equilibro dos ecossistemas, exigindo dessa forma alternativas 
cabíveis à redução dos impactos negativos ao meio ambiente urbano e consequentemente à redução 
da vulnerabilidade ambiental da área.  

É possível averiguar que o processo de ocupação urbana e ação antrópica causa uma redução 
quantitativa da vegetação nativa, o que influencia na dinâmica natural do meio, propiciando uma maior 
vulnerabilidade do terreno. O processo de urbanização afeta diretamente nas condições naturais para 
a ocorrência ou não de desastres ambientais resultantes de um aumento da vulnerabilidade do terreno. 
A urbanização em condições precárias e/ou não planejadas adequadamente, acentua ainda mais estes 
riscos para as populações em situação de vulnerabilidade social. (CEPAL, 2008)  

Diante dos dados contidos na tabela verificar que a retirada da vegetação em um relevo 
movimentado acarreta em uma grande vulnerabilidade ambiental que leva a prejuízos para as pessoas 
e para o ambiente natural. 

Considerações finais 

O processo de ocupação desordenada está diretamente correlacionado aos processos de 
susceptibilidade ambiental e vulnerabilidade, principalmente quando analisada no meio ambiente 
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urbano. Ao iniciar-se o processo de retração da vegetação proposital para o crescimento do meio 
urbano, oriundos de uma expansão desordenada há como consequência o surgimento de variados 
danos ambientais como apresentados anteriormente.  

Este assunto aliado ás técnicas de sensoriamento remoto, conforme apresentados é ainda 
pouco utilizada, ao se trazer um mapeamento histórico podendo identificar e quantificar o crescimento 
urbano, e não somente, tais técnicas devem ser utilizadas para modelagem da susceptibilidade do 
terreno, forma do relevo a ser ocupado, e a sobreposição de informações para pautar e fundamentar, 
o ordenamento da ocupação urbana.  
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Introdução 

 

A formação de áreas de riscos de desastres vem se efetivando cada vez mais na sociedade à 
medida que os processos de ocupação do espaço se aliam a determinadas condições ambientais 
marcadas naturalmente por fragilidades, e ainda à ineficiência ou até mesmo ausência de 
planejamento e ordenamento territorial. São áreas marcadas por inadequações infraestruturais e por 
fatores sociais que implicam no acesso e aquisição desigual do solo urbano, gerando espacialmente 
um cenário de ocupação urbana cujos elementos são justamente aqueles característicos e suficientes 
para virem a expor tais áreas a riscos de desastres. Mas o que define o risco e quais são as variáveis 
que o permeiam? 

Dentre tantas concepções e definições sobre Risco, para o presente estudo segue-se a linha 
defendida por Veyret (2007), o qual afirma “Risco é a percepção de um indivíduo ou Grupo de indivíduos 
da probabilidade de ocorrência de um evento potencialmente perigoso e causador de danos, cujas 
consequências são uma função da vulnerabilidade intrínseca desse grupo ou indivíduo” (VEYRET, 
2007, p.24). O risco seria então uma função entre a vulnerabilidade dos indivíduos ou sociedade e o 
perigo a que está exposta. Assim, o Risco “R” pode ser conceituado e mensurado a partir da relação 
de multiplicação entre Perigo “P” e Vulnerabilidade “V”, refletindo na seguinte equação: R=PxV.  

Tratando-se da variável Perigo, esta se coloca enquanto fenômeno causador de danos ou 
prejuízos materiais e/ou imateriais. “A noção de perigo, que é diferente da ideia de risco, tem relação 
com a possibilidade ou a própria ocorrência de um evento causador de prejuízo” (ALMEIDA, 2010, p. 
101). Segundo Smith (2001), o perigo é uma ameaça potencial para as pessoas e seus bens, enquanto 
o risco é a probabilidade da ocorrência de um perigo e de gerar perdas. E sobre a variável 
Vulnerabilidade, de acordo com Cutter (1993) seria a probabilidade que um indivíduo ou grupo possuem 
de estarem expostos a um perigo e prejudicados por ele; diz respeito à interação dos perigos do lugar 
com o perfil social das comunidades; e como colocado por Macedo (2015) é uma variável que mensura 
a capacidade de cada indivíduo para se preparar, lidar, resistir e possuir habilidade de resiliência 
quando exposto a um perigo. 

Em Alagoa Nova (Figura 1), município localizado na Paraíba, a formação de áreas de risco é 
visivelmente perceptível, estando parcela da população menos favorecida em lugares inapropriados à 
ocupação e construção, como sob ou sobre encostas. Tal situação é evidente em algumas 
comunidades, dentre elas a comunidade José da Silva Sobral, área de interesse social, construída pelo 
poder público municipal que teve por fim diminuir a carência sob a faixa de renda de até um salário 
mínimo. Esta comunidade apresentava, em 2017, 42 domicílios onde viviam uma média de 126 
pessoas.   
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Figura 1 – Mapa de localização do município de Alagoa Nova/PB 

 
Fonte: Sales (2017). 

 

Embora não existam até o momento registros consideráveis no tocante a desastres naturais, a 
população residente nesta área, onde é notória a insalubridade e é constante a degradação ambiental, 
já sofre com transtornos ocasionados por perigos naturais, de forma pontual, principalmente em 
períodos chuvosos intensos, em que o risco de movimentos de massa se intensifica fortemente 
podendo vir a atingir a população. Isso aponta para a necessidade de pesquisas e estudos que venham 
a caracterizar inicialmente os cenários de riscos focando nas dinâmicas socioambientais da área. 
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a caracterização do risco na 
comunidade José da Silva Sobral a partir de indicadores sociais de vulnerabilidade e ambientais de 
perigo para movimentos de massa, elaborada durante um trabalho realizado no final de 2017. 

Materiais e métodos 

Visando alcançar o objetivo almejado, buscou-se inicialmente o levantamento bibliográfico, 
respaldando-se em autores como Veyret (2007), Almeida (2010), Smith (2001), Cutter (1993), e Macedo 
(2015), os quais trabalham com as temáticas de riscos e vulnerabilidade. Etapa indispensável foi a 
realização da atividade de campo, tendo em vista que permitiu a aplicação dos questionários de 
vulnerabilidade social e a das fichas de exposição a movimento de massa, ambos vindo a caracterizar 
o risco na comunidade, além de ter permitido registros fotográficos que apontam as fragilidades da 
área.  

Em relação aos questionários, para a sua elaboração se fez uma adaptação de Macedo (2015), 
elencando indicadores que apontassem características de vulnerabilidade social, fazendo as alterações 
necessárias, com base nas particularidades do lugar. Ao todo foram elencadas 20 questões que 
satisfazem os indicadores, os quais estão agrupados em: suscetibilidade, capacidade de resposta 
(ações em pós-desastre), infraestrutura básica, adaptação ao evento (resistência, capacidade de 
enfrentamento, ações preventivas), percepção a riscos. Os questionários foram aplicados em todos os 
domicílios que estavam ocupados e que aceitaram participar da atividade, uma amostra de 26, de um 
universo de 42 domicílios distribuídos ao longo do sopé da encosta.   

Sobre a ficha de Exposição a Movimento de Massa, se baseou no trabalho realizado por Guerra 
et al. (2009), adaptando a metodologia para a área de estudo em função das condições da comunidade, 
considerando-se 14 indicadores: Declividade, Drenagem natural (quantidade de canais), Rede de 
esgotamento sanitário, Rede de águas pluviais, Abastecimento de água, Lançamento de detritos, 
Existência de corte e/ou aterros, Existência de obras de estabilização, Cobertura vegetal, Qualidade 
estrutural das moradias, Impermeabilização da encosta, Existência de acessos viários sem 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

235 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

pavimentação, Aspectos geotécnicos, e Densidade de ocupação da encosta. Tal metodologia atribui 
níveis de exposição segundo cada indicador, os quais vão de 1 a 5, em que 1 representa o nível mais 
baixo de exposição ao fenômeno, e 5 o nível mais crítico de exposição, de acordo com as 
características observadas durante a vistoria realizada em campo. 

A partir do que foi efetivado na atividade de campo partiu-se para os trabalhos de gabinete, 
vindo a tabular, organizar, sistematizar e compreender os dados, de forma a caracterizar o risco de 
movimento de massa na área em estudo, fundamentando-se na abordagem sistêmica de análise, 
aplicado à ciência geográfica. 

Resultados e Discussão 

A partir da sistematização dos dados de vulnerabilidade social em planilhas, permitiu-se 
estabelecer as características que estão presentes em mais de 80% da amostra da comunidade, 
indicando os elementos mais críticos, os quais colaboram juntamente com os aspectos de exposição 
para que haja risco de movimentos de massa (Quadro 1). 

 
Quadro 1 – Caracterização Geral da Vulnerabilidade Social 

 

CRITÉRIOS 
Indicadores 

Características mais presentes 

na comunidade 

 
 

 

SUSCETIBILIDADE 

Quantidade de idosos no domicílio Nenhum 

Presença de morador com necessidades especiais no domicílio Não 

Nível de instrução do responsável pelo domicílio Fundamental Incompleto 

Renda total do domicílio Até 1 salário mínimo 

 

 

CAPACIDADE DE 

RESPOSTA 

Presença de morador com curso de primeiros socorros Não 

Posse de veículo a motor no domicílio Não 

Se sabe há quem recorrer em caso de desastre na comunidade Sim 

Sabe o que é Defesa Civil Não 

 
 

INFRAESTRUTURA 

BÁSICA 

Origem da água para consumo Poços 

Como considera a água que consome Boa 

Destino do esgoto doméstico A céu aberto 

Se o lixo é coletado Sim 

Presença de vetores de doenças Sim 

 

 
 

ADAPTAÇÃO AO 

EVENTO 

Existência de outra residência para mudança em caso de desastre  Não 

Preparação financeira dos moradores do domicílio em caso de desastre Não 

Reformas e melhorias estruturais no domicílio recentemente Não 

Atendimento dos moradores do domicílio por programa de auxílio social Sim 

 
 

 
Percepção do morador sobre a encosta oferecer riscos à comunidade Sim 
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PERCEPÇÃO DE 

RISCO Se a comunidade chega a ser afetada em períodos chuvosos Sim 

Se o morador ou alguém do domicílio já presenciou uma situação perigosa na 

comunidade 
Não 

Fonte: SALES, 2017. 

 

Apesar de apontar indicadores positivos, como não haver a presença de idosos e/ou pessoas 
com necessidades especiais vivendo na maioria dos domicílios da área de estudo, a caracterização 
geral da vulnerabilidade social determina aspectos que despertam preocupação quando se discute o 
risco de movimentos de massa, tendo em vista, por exemplo, que a maioria de seus domicílios já foram 
e tiveram seus moradores afetados por consequências dos períodos chuvosos, elemento natural que 
intensifica processos erosivos. 

Tratando-se sobre o critério Capacidade de Resposta, é possível afirmar que a situação é 
crítica, tendo em vista que não há moradores com experiência em treinamentos ou situações de risco, 
ou com curso de primeiros socorros, e nem muito menos com posse de veículo a motor (elemento 
importante em caso de deflagração do desastre aqui tratado).  Um fato constatado neste critério que 
gera questionamentos e inquietação é observar que a maioria dos moradores afirmou saber a quem 
recorrer em caso de desastre na comunidade, porém não saber o que é Defesa Civil e nem muito 
menos saber da existência desta no município, sendo este mais um motivo de preocupação, já que a 
Defesa Civil é um dos elementos indispensáveis para que haja gestão de riscos, e que poderia vir a ser 
uma opção de a quem recorrer em caso de desastre na comunidade. Em relação à Infraestrutura Básica 
o que se tem de mais crítico é a ausência de esgotamento sanitário e, consequentemente a presença 
de vetores, os quais possivelmente transmitem doenças à comunidade. Alerta-se também para a 
deficiência do critério Adaptação ao Evento, o qual aponta o fato de que, em caso da ocorrência de 
desastres, os moradores não estarão preparados financeiramente para arcarem com os prejuízos e 
lidarem com os danos, e não possuem outra residência para mudança temporária. Ademais, a maioria 
dos domicílios já foi e teve seus moradores afetados por consequências dos períodos chuvosos, além 
de não terem acabamento estrutural e nem ter passado por reformas de melhorias estruturais 
recentemente, e pelos seus moradores terem a percepção sobre a encosta que faz parte de seus 
quintais oferecer riscos à comunidade.  

Junto à vulnerabilidade social, tem-se a exposição a movimento de massa, que colabora para 
a indicação do risco na comunidade, já que esta está situada no sopé de uma encosta com 
características preocupantes. Através do quadro 2 verifica-se que grande parte dos indicadores 
apresentam características cujos níveis são elevados (Nível 4 e 5), ou seja, indicando que a exposição 
a movimento de massa é considerada elevado.  

 
Quadro 2 – Caracterização da Exposição a Movimentos de Massa 

Indicadores Nível Características 

Declividade (medida em graus) 5 Acima de 40° 

Drenagem natural (quantidade de canais) 4 Local situado nos flancos dos canais de drenagem 

Rede de esgotamento sanitário 5 Presença de valas a céu aberto 

Rede de águas pluviais 5 
Ausência de bueiros/canaletas, canaletas quebradas e/ou canaletas com 

destino final na própria encosta. 

Abastecimento de água 5 Ausência total de abastecimento de água da rede geral 

Lançamento de detritos (lixo/entulho) 3 Presença de razoável de detritos distribuídos pela área 

Existência de cortes e/ou aterros 5 Cortes e/ou aterros maiores que 1,5m e sem contenções 
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Existência de obras de estabilização 5 
Ausência de obras de estabilização de encostas em áreas com 

necessidade de obras de contenção 

Cobertura do solo 4 Gramíneas capins e/ou arbustos 

Qualidade estrutural das moradias 4 
Casas de alvenaria sem fundação, sem calha, estrutura deficiente, com 

presença de rachaduras 

Impermeabilização da encosta (% de ocupação de casas e vias públicas) 3 26% - 35% 

Existência de acessos viários sem pavimentação (% de ruas não calçadas) 5 >45% 

Aspectos geotécnicos 4 

Colúvio com sinais de rastejo ou solo residual com ravinas e/ou 

quantidade média de cicatrizes de deslizamentos; presença de trincas 
no solo 

Densidade de ocupação (%) 3 31 a 50% 

Fonte: SALES, 2017. 

 

O cenário é crítico e já indica características preocupantes (Figura 2). Está marcado por 
domicílios estruturalmente fracos, situados no sopé de uma encosta com declividade bem acima de 
40°, devido ao corte de aproximadamente 90°, em meio aos flancos dos canais de drenagem, com a 
presença de valas a céu aberto, ausência de canaletas (o que aponta para que a chuva tenha como 
destino final a própria encosta), cortes maiores que 1,5m e sem contenções, ausência de obras de 
estabilização de encosta em pontos com necessidade de obras de contenção, cobertura do solo 
marcada por gramíneas capins as quais não são eficientes no controle do movimento de massa, e com 
presença de trincas no solo. 

 
Figura 2 – Encosta com características preocupantes 

 
Fonte: Sales (2017). 

 

Considerações finais 

Buscando-se caracterizar o risco na comunidade José da Silva Sobral a partir de indicadores 
sociais de vulnerabilidade e ambientais de perigo para movimentos de massa, apontam-se as variáveis 
mais críticas, dentre elas: Preparação financeira dos moradores do domicílio em caso de desastre; 
Percepção do morador sobre as encostas oferecer riscos à comunidade; Se o morador sabe há quem 
recorrer em caso de desastre na comunidade; Declividade (medida em graus); Ausência de rede de 
esgotamento sanitário; Ausência de rede de águas pluviais; Existência de cortes e/ou aterros; Ausência 
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de obras de estabilização. Estando todas as variáveis críticas integradas no espaço geográfico, é 
notória a formação da área de risco de movimento de massa, a qual desperta a preocupação da 
comunidade, que necessita de orientação prévia ao desastre, e apoio pós-desastre.  

Coloca-se aqui a necessidade de um trabalho técnico que consiga estimar o volume da cunha 
de deslizamento em caso de movimento de massa, além da tomada de medidas estruturais como 
proteção das superfícies dos terrenos com materiais naturais ou artificiais, como também obras de 
contenção de encostas, que incluem os retadulamentos, os quais representam mudanças na geometria 
das encostas, por meio de cortes e aterros, com ou sem estruturas de contenção. Tais estruturas incluem 
os muros de gravidade, por exemplo. Medidas técnicas são muito importantes na gestão do risco de 
movimento de massa, mas importante também são as medidas não estruturais por meio da 
aproximação com a população, firmando uma gestão participativa, através de projetos de Educação e 
Capacitação, e principalmente através de pesquisas que venham estudar profundamente a situação, 
podendo vir a propor medidas mitigadoras diretamente aplicáveis à área de risco.  
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Introdução 

A geotecnia tem sido de extrema importância no auxílio de identificação dos aspectos 
ambientais em projetos de obras civis, construção de rodovias, escavação de tuneis dentre outros 
(Marinho, 2005, p. 2). A investigação geotécnica contribui fornecendo parâmetros para projetos de 
engenharia resultando em uma obra segura e com menor custo. Para tal, é necessária a caracterização 
e classificação de solos e rochas. Os trabalhos de análise das condicionantes geológico-geotécnicas 
são importantes para auxiliar no planejamento urbano, com intervenções em obras de engenharia 
contribuindo para a melhoria da gestão do município (Parizzi et al., 2004, 2010, 2011). 

 
Figura 1 – Mapa de localização dos taludes selecionados para o estudo
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A área de estudo está localizada nas regionais centro-sul e oeste de Belo Horizonte, onde 
foram selecionados dois taludes, um no Bairro Buritis – Rua Gurupi, e o outro no Bairro Santa Lúcia - 
Rua Saturno (Fig.1). 

O trabalho tem como objetivo principal analisar as condicionantes geológico-geotécnicas de 
taludes das regiões centro-sul e oeste de Belo Horizonte visando o entendimento dos mecanismos de 
instabilidades. Por outro lado, o objetivo específico, é a caracterização dos dois taludes nos aspectos 
geotécnicos, levando em consideração a (a) gênese e a textura; (b) análise das rochas e 
descontinuidades; (c) identificação dos tipos potenciais de rupturas dos taludes; (d) correlação das 
condicionantes geológico-geotécnica.  

Este trabalho justifica-se pela necessidade de levantamento de dados visando caracterizar 
possíveis rupturas na área de estudo. Desta forma, este trabalho pretende-se contribuir para possíveis 
demandas de estudos, nos setores de obras públicas como cortes de taludes para habitação e obras 
de infraestrutura. 

Materiais e métodos 

Pesquisas Bibliográfica 

Levantamentos bibliográficos a partir de dissertações, tese, TCCs, artigos e projetos de 
mapeamento da CPRM e CODEMIG visando delimitar trabalhos prévios na área de interesse e 
compreender a geologia regional do entorno da área. 

Dados Cartográficos 

As principais fontes de informações cartográficas consultadas foram, o mapa geológico folha 
de Belo Horizonte escala 1:50.000 CODEMIG (2005); mapas topográficos 1:50.000 IBGE (1988). 
Arquivo coletados em formato shapefile e elaborada na plataforma SIG através do software ArcGIS 
10.5 licenciados nos laboratórios do Centro Universitário de Belo Horizonte. 

Levantamento Geológico-Geotécnico de Campo 

Os trabalhos de campo foram realizados em três etapas, totalizando 8 dias de campo. Os 
equipamentos utilizados foram carro próprio, bússola, martelo, GPS, mapas, cadernetas de campo, 
máquina fotográfica visando caracterização dos taludes, registro fotográfico e levantamento de dados 
estruturais de descontinuidades. 

Análise Cinemática 

Para as análises cinemáticas dos taludes, o tratamento dos dados e análise das famílias de 
descontinuidades existentes foram realizados através do programa Dips (Graphical and Statistical 
Anialysis of Orientation Data) utilizado versão 7 gratuita por 15 dias, disponível em 
https://www.rocscience.com/software/free-trials, cujos resultados são apresentados em forma de 
projeções estereográficas. Utilizando o método de Barton, (1973); (1976), apud Mesquita, (2013, p. 65) 
foi possível estimar o ângulo de atrito do maciço para delimitação do plano limite, cone de atrito e cone 
lateral. Esses três elementos são essenciais para análise cinemática dos taludes estudados, aplicados 
na projeção estereográfica. 

  O ângulo de atrito representa a resistência da rocha ao cisalhamento em diferentes tensões 
normais, sendo calculada através da fórmula matemática da Equação 1 abaixo: 

Ø = Tan-1 (Jr/Ja) 

em que: Ø = ângulo de atrito, Jr = coeficiente de rugosidade das juntas, Ja = coeficiente de alteração 
das juntas. Além desses três elementos, foi aplicada a projeção estereográfica a atitude do talude bem 
como das descontinuidades. Para maior entendimento recomenda-se a leitura de Mesquita, (2013, p. 
65), Guidicini e Nieble, (1939, p. 96) e Massad, (2010, p. 63). 

 

(1) 
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Resultados e Discussão 

Talude A-A’ (Buritis) 

Neste talude as rochas apresentam-se visivelmente alteradas e saprolitizadas. O material 
coluvionar está localizado na face inferior do talude com uma coloração avermelhada, possui uma 
matriz silto-arenosa constituído por pedregulhos de filito e material ferruginoso com uma espessura 
variando de 1 a 2 m (Fig. 2A).  O solo orgânico silto-arenoso apresenta espessura média de 16 cm e 
acompanha todo talude. 

Os processos erosivos são bem marcantes nas litologias mais quartzosas como observado em 
solos residuais de quartzo-clorita filito avermelhado, quartzo-sericita filito, podendo ser identificado 
processo de ravinamento em filitos. 

Foi identificado uma coerência mediana para os quartzitos ferruginosos, praticamente sã, 
pouca coerência para os filitos sericíticos medianamente alterados e incoerência para quartzo-sericita 
filito e quartzo clorita filito muito alterados. As principais descontinuidades observadas foram planos de 
xistosidade (Sn) e famílias de fraturas (F1, F2 e F3). Os dados estruturais obtidos em campo estão 
representados no estereograma (Fig. 2B), e seus parâmetros são demonstrado no quadro a seguir: 

 
Tabela I – Parâmetros identificados nas descontinuidades do talude A-A’. 

 Atitude Preenchimento Rugosidade Espaçamento (cm) Abertura (mm) 

Talude 270/55 ─ ─ ─ ─ 

Sn 121/52 Ausente/agr10 Plano/lisa ˂ 7 0 a 5 

F1 140/69 Ausente/paredes alteradas Ondulada/rugosa 4 a 10 1 a 5 

F2 223/79 Ausente/paredes alteradas Recortada/lisa 10 a 36 2 a 10 

F3 320/60 Ausente/paredes alteradas Ondulada/ rugosa 10 a 36 2 a 10 

 

Análise Cinemática do talude A-A’  

A análise cinemática (Fig. 2B) permitiu identificar que o talude é susceptível para rupturas em 
cunha ocasionado pela intercessão entre os dois planos das famílias de fraturas F1 e F2 com 
cinemática para 290/67 e F1 e F3 com uma cinemática de movimento em 195/46 conforme 
demonstrado no estereograma da Figura 2. As famílias F1 e F3 também apresentam ruptura em cunha, 
entretanto se encontram-se fora do plano limitador de instabilidade. Para este talude foi aplicado um 
de ângulo atrito de 27º de acordo com o método Barton, (1973); (1976), apud Mesquita, (2013, p. 65). 

Foi possível identificar que o maciço não é susceptível ao tombamento, pois não ocorrem 
descontinuidades mergulhando para face do talude (Fig. 2B). Da mesma forma, o talude não é 
susceptível a ruptura planar devido a sua orientação para 270/55 e as xistosidades se encontrarem 
para 121/52 (Fig. 2B).   

Portanto, deve-se evitar cortes paralelos ou com uma variação angular de + 20º a direção do 
talude, objetivando evitar a possibilidade de rupturas planares. Contudo, o que condiciona o tipo de 
ruptura nesse talude são as orientações das famílias F1 e F2 que se interceptam ocasionando ruptura 
em cunha. 

Perfil B-B’ (Santa Lúcia – Rua Saturno) 

Foram identificados uma coerência mediana tanto para quartzitos ferruginosos quanto para os 
filitos hematíticos e pouca coerência para os filitos sericíticos prateado. As rochas nesse talude (Fig. 
2C) em geral se apresentam de forma sã, em razão da alta resistência destas rochas possuem um 
baixo grau de alteração, exceto pela sericita filito prateado que se encontra medianamente alterados. 
Não foram identificados processos erosivos nesse talude (Fig. 2C). 
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Figura 02: (A) Talude A-A’ (Buritis); (B) Projeção estereográfica com análise cinemática do Talude A-
A’; (C) Talude B-B’ (Santa Lúcia); (D) e (E) Projeções estereográficas com análise cinemática do 
Talude B-B’. Nas projeções estereográficas de análise de talude: PL = Plano Limite; Tl=Crista do 

Talude; F1, F2, F3 = Família de Fraturas; Sn = Foliação; ◄=Atitude da Ruptura em Cunha. 

 

 

 

As principais descontinuidades observadas foram planos de xistosidade (Sn) e famílias de 
fraturas (F2 e F3). Os dados estruturais obtidos em campo estão representados no estereograma 
(Fig.2D), e seus parâmetros são demonstrado no quadro a seguir: 
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Tabela II – Parâmetros identificados nas descontinuidades do talude B-B’ 

 Atitude Preenchimento Rugosidade Espaçamento (cm) Abertura (mm) 

Talude 300/60 ─ ─ ─ ─ 

Sn 144/19 Ausente /paredes alteradas (ag1) Plano/lisa ˂ 16 0 a 2 

F2 238/73 
Contato rocha-rochas, paredes 

sãs 
Ondulada/rugosa 5 a 20 0 a 4  

F3 299/79 
Contato rocha-rochas, paredes 

sãs 
Ondulada/rugosa 10 a 20 0 a 4 

 

Análise Cinemática do talude B-B’ 

Para este talude foi aplicado um de atrito de 56º de acordo com o método Barton, (1973); 
(1976), apud Mesquita, (2013, p. 65). A análise das descontinuidades permitiu identificar que o talude 
na atitude 300/60 não é susceptível a nenhuma ruptura. Porém, foi identificado fora da área de 
instabilidade rupturas em cunhas entre as descontinuidades F1/F2 e Sn/F2, (Fig.2D). Em campo foi 
constatado a presença de outro plano de talude que intercepta o primeiro demonstrado anteriormente, 
esse segundo plano apresenta atitude 210/75 (Fig.2E), em análise para este plano constatou-se duas 
rupturas em cunhas através da interseção entre as descontinuidades F1 e F2 com uma cinemática de 
movimentação em 282/86 e interseção entre as descontinuidades Sn e F3 com uma cinemática de 
movimento em 282/60. As descontinuidades Sn e F2 também apresentam ruptura em cunha, mas se 
encontram fora do plano limitador de instabilidade. 

Considerações finais  

Ao correlacionar conjuntamente os resultados obtidos através deste estudo, à análise de dados 
dos estudos anteriores (bibliografia), o levantamento geológico-geotécnico dos taludes, é possível 
concluir que:  

1. Há ocorrência de rupturas em cunha no perfil talude A-A’ situada no Buritis, e no perfil talude 
B-B’ situado no Santa Lúcia na atitude do plano de 210/75, no entanto na atitude do plano 
300/60 não apresentou nenhum tipo de ruptura. 

2. A atitude do corte do talude é de extrema relevância para análise, pois a orientação do corte 
do talude pode condicionar a ocorrências de rupturas, como foi observada em análise do talude 
B-B’, onde no primeiro plano do talude de atitude 300/60 não foi identificado ruptura. Entretanto, 
no segundo plano de atitude 210/75 foi identificado ruptura em cunha, o que demonstra a 
importância da geotecnia na aplicação de planejamento em obras civis. 

3. Os resultados das análises cinemáticas obtidos através dos ângulos de atrito 27º e 56º foram 
calculados através de dados obtidos de forma tátil-visual em campo, foi possível observar que 
dados coletados em campo contribuem de forma eficiente para identificação da cinemática de 
ruptura de taludes. O que demonstra a importância do levantamento de campo utilizando-se 
do método tátil-visual, o que resulta em uma análise com uma resposta em tempo hábil, em 
razão de disso o método se mostra de grande eficácia. 
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Vulnerabilidade e Riscos 

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E GESTÃO DOS EFEITOS DOS CICLONES EM 
MOÇAMBIQUE: O CASO DAS COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO SUL DA 
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Palavras-chave: Comunidade, Ciclones, Estratégias de prevenção, Risco e Vulnerabilidade. 

Introdução 

Moçambique pela sua localização geográfica é vulnerável à ocorrência de vários riscos naturais 
tais como ciclones, cheias, secas persistentes e terramotos. Ainda que alguns organismos como o 
Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais (INGC) se dediquem à prevenção e mitigação 
de catástrofes naturais em Moçambique, elas continuam a trazer enormes danos quer materiais quer 
humanos às comunidades moçambicanas. 

É sobre os ciclones que o trabalho intitulado " Estratégias de prevenção e gestão dos impactos 
dos ciclones em Moçambique: O Caso das comunidades rurais da região Sul da Província de Maputo" 
pretende dissecar, concretamente sobre as estratégias que as comunidades desta região devem 
adoptar para prevenir e gerir os efeitos destes desastres naturais nas comunidades. 

O objectivo deste estudo é analisar as estratégias de prevenção e gestão dos efeitos dos 
ciclones nas comunidades rurais da região Sul da Província de Maputo, principalmente para as que 
vivem ao longo do litoral, tendo em conta que é nesta região onde os ciclones mais danos causam. 

 O interesse em abordar este tema surge pelo facto de se ter constatado que esta região 
localiza-se próxima do canal de Moçambique e, é atingida anualmente em média por três a cinco 
ciclones e várias depressões tropicais causando vários danos humanos e materiais e, que apesar do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) emitir o sistema de alertas dos mesmos ainda persiste o 
velho problema da inabilidade da maior parte das pessoas entenderem e reagirem aos avisos, como 
resultado da falta de percepção do risco, que pode estar associado ao seu baixo nível de alfabetização 
e acesso à informação, fazendo com que as comunidades e seus haveres permaneçam em alto risco.  

Metodologia 

Para a realização desta pesquisa foi adoptada uma metodologia qualitativa e quantitativa por 
se considerar que os mesmos se complementam e, para a materialização da mesma foram usados os 
seguintes métodos e técnicas para a recolha de dados: consulta bibliográfica e documental, a 
observação e entrevistas. A consulta bibliográfica e documental foi usada para se ter um suporte teórico 
científico sobre o assunto em análise, a observação consistiu na deslocação aos locais afectados pelos 
ciclones como forma de se ter a visão detalhada dos efeitos deste fenómeno nas comunidades e, por 
fim as entrevistas foram feitas as autoridades político-administrativas, aos líderes comunitários e, às 
comunidades residentes na região através da sua organização em quinze (15) grupos focais 
constituídos por cinco (5) elementos cada, de modo a se perceber que estratégias as mesmas devem 
adoptar para se prevenir ou mitigar os efeitos causados por estes desastres naturais. Por fim fez se 
uma análise e sistematização dos dados. 
 

Enquadramento Teórico 

Risco e Vulnerabilidade 

Segundo Almeida (2009) o conceito de risco diz respeito à percepção de um indivíduo ou grupo 
de indivíduos da possibilidade de ocorrência de um evento danoso ou causador de prejuízo. No mesmo 
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contexto Lopes (2011) caracteriza o risco como sendo uma interacção entre um fenómeno de perigo, 
as coisas que estejam expostas, tal como povos, casas e outros bens e, o grau a que estão mais ou 
menos vulneráveis ao impacto negativo, podendo se considerar vários tipos de riscos entre eles os 
tecnológicos, sociais e ambientais. 

Assim sendo, a vulnerabilidade entende se como sendo as características de uma pessoa ou 
grupo em termos das suas capacidades de antecipar, lidar, resistir e recuperar o impacto de um 
desastre natural ou social. Envolve a combinação de factores que determinam o grau em que é posta 
em risco a vida de alguém por um evento discreto e identificável que ocorre na natureza ou na 
sociedade. (Blaikie, P. et al., 1994) 

Nesta perspectiva pode se concluir que a vulnerabilidade está associada a menor ou maior 
capacidade de uma resposta de uma pessoa ou grupo de pessoas a uma determinada situação de 
risco, isto significa que indivíduos expostos com menor capacidade de resposta estão mais vulneráveis 
a riscos naturais em relação a indivíduos com maior capacidade de resposta no mesmo nível de risco. 

Ciclones 

Segundo Razul (2005) Ciclone é um conjunto de turbilhões atmosféricos de grande dimensão 
com circulação do ar em volta de um eixo que se desenvolve em altitude, onde a pressão é menor do 
que na periferia. 

Na sua origem, o ciclone é formado pelo encontro de duas massas de ar, uma quente vinda 
das baixas latitudes, e com uma componente para o Leste devido a rotação da terra e outra fria de ar 
polar vinda das altas latitudes, com uma componente para Oeste. Estas duas massas de ar, movendo-
se em sentido contrário, formam uma superfície de descontinuidade, como a massa de ar quente tende 
a subir e a introduzir-se na massa de ar frio, formam-se turbilhões que dão origem ao ciclone. 

Todo este conjunto desloca-se para Leste, mas a frente fria com mais velocidade que a quente. 
Por este motivo, o sector quente vai se reduzindo até desaparecer, assim, dar-se-á a oclusão e 
produzir-se-á o ciclone. 

Ciclones Tropicais 

Ciclone Tropical é um sistema de baixas pressões, circular, cujo diâmetro varia de algumas 
dezenas e centenas de quilómetros e as massas de ar ou vento circulam no sentido horário no 
Hemisfério Sul. 

Segundo (RASQUINHO, 1993) os ciclones tropicais formam-se sobre os mares com 
temperaturas a volta dos 27ºC e, são acompanhados por ventos muito fortes, ultrapassando por vezes 
200km/h, assim como de grandes massas de nuvens e de muita chuva (por vezes torrenciais). O 
diâmetro da região dos ventos fortes varia de ciclone para ciclone, mas em regra está entre os 100 à 
500km/h. A pressão atmosférica à superfície do mar no centro do ciclone é muito baixa, chegando a 
valores inferiores a 950 milibares. Os ciclones tropicais duram em média 6 a 12 dias desde que se 
formam até se dissiparem. 

 Os ciclones tropicais caracterizam-se por fortes convergências à superfície e, por divergências 
nos níveis altos da troposfera, o que faz com que o ar fortemente carregado de vapor de água seja 
obrigado a subir, ficando sujeito ao arrefecimento adiabático, o vapor de água condensa dando origem 
a vastas formações nebulosas, entre as quais predominam comulonimbos embebidos em nimbostratos 
e altrostratos. 

Por vezes, a precipitação é irregular devido a aguaceiros provocados por cúmulos de grandes 
desenvolvimentos tropicais que comulonimbos que se destacam da parede nebulosa que envolve a 
região central. 

A quantidade da precipitação é extremamente elevada durante a passagem de um ciclone 
tropical atingindo frequentemente valores na ordem dos 500 mm. Por vezes cai granizos, embora de 
pequenas dimensões. Observa-se relâmpagos, mas o barulho dos trovões não é audível devido ao 
ruído provocado pelo vento e chuvas torrenciais que provocam inundações (ECOMIER, 1992). 
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 Algumas regiões ciclónicas do Mundo 

Nas regiões tropicais os ciclones ou centros de depressão assumem especial importância dada 
a violência extraordinária que os seus ventos provocam. O período mais propício para a formação 
destas tempestades são os meses em que a temperatura da água do mar à superfície é mais alta. 

 
Tabela 01 – Período e regiões mais susceptíveis à formação dos ciclones no Mundo 

Região Época Meses Piores 

Golfo de Bengala Todos os meses excepto Janeiro, 
Fevereiro, Março e Agosto  

Maio, Junho e Novembro 

Mar da Arábia Todos os meses excepto Fevereiro, Março 
e Agosto 

Maio, Junho e Novembro 

Índico Sul Novembro a Abril Janeiro e Fevereiro 

Fonte: Rasquinho, 2000. 

 

Observando a tabela constata-se que o período do verão no Hemisfério Sul, corresponde a 
época mais susceptível à formação de ciclones, isto é, de Novembro a Abril. Outro aspecto de destaque 
é que a região do Índico Sul onde Moçambique está localizado é uma das regiões de maior risco de 
formação de ciclones por se localizar na região tropical onde os ventos apresentam maior intensidade, 
daí que torna este País muito vulnerável à ocorrência deste fenómeno. 
 

Resultados e discussão 

Localização da área de estudo 

 A área de estudo do presente trabalho compreende três distritos a Sul da Província de Maputo, 
Boane, Matutuine, e Namaacha localizados todos ao longo do litoral Sul de Moçambique, sendo 
limitados a Norte pela Cidade da Matola e pelos distritos de Marracuene e Moamba, a Sul pela 
República da Africa do Sul e o Reino de Eswatine, a Este pelo Canal de Moçambique e a Oeste pela 
República da Africa do Sul, (figura 1). 

 
Figura 1 – Enquadramento geográfico da Área de Estudo

 
Fonte: Cenacarta, 2018. 
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 Ciclones em Moçambique 

Tal como se demonstrou em pontos anteriores, pela sua localização geográfica Moçambique 
faz parte das quatro regiões mais propensas à formação de ciclones tropicais do mundo (Índico sul), 
daí se explica a causa da sua vulnerabilidade na ocorrência deste fenómeno. No canal de Moçambique 
formam-se em média, três a cinco ciclones anualmente. Os mais intensos formam se no Sudoeste do 
Oceano Índico e movimentam-se para Oeste atravessando Madagáscar e são alimentados pelas águas 
quentes do canal de Moçambique como são os casos de Eline, Bonita, Gloria Japhet, Fávio e Jaya. 

Outros tipos de Ciclones Tropicais são os que se formam no canal e são no geral de fraca 
intensidade mais que produzem quantidades de precipitação que geram cheias quando atingem a costa 
e são também perigosos para a navegação marítima no canal. Alguns destes Ciclones, por serem 
depressões fracas não produzem impacto de vulto na Costa moçambicana.  

Apesar de todos Ciclones terem causados danos e humanos materiais ao País, destacam-se 
alguns já mencionados (Eline, Bonita, Glória, Japhet, Fávio e Jaya) que pela intensidade dos seus 
ventos (cerca de 220 km/h) originaram perdas de vidas e destruições nas Províncias que se situam ao 
longo do litoral do País, tendo sido considerados os ciclones que mais abateram Moçambique nas 
últimas décadas (INAM, 2015). 

A estação dos Ciclones em Moçambique em geral tem o seu início em Novembro e vai até 
Abril, como demonstra o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Ciclones e Depressões que atingiram Moçambique (1980 – 2015) 

 

Fonte: INAM, 2015. 
 

Observando o gráfico constata-se que os meses de pico de ocorrência de ciclones em 
Moçambique são os de Janeiro, Fevereiro e Março e, coincidem com os piores meses em que os 
ciclones produzidos na região do Índico sul causam os maiores danos. 

Estratégias de prevenção e gestão dos efeitos dos ciclones nas comunidades 

A prevenção define-se como a tomada de medidas que possam ser accionadas, com a 
brevidade que se impõe, para contrariar algo maligno em perspectiva e, para corrigir o rumo do que 
não tendo sido possível evitar a sua eclosão, esta esteja em curso no seu estágio primário (JOSSIAS, 
2000).  

 De acordo com a observação e as entrevistas feitas as comunidades da região de estudo 
constatou-se que as mesmas se encontram desprovidas de qualquer estratégia ou técnica de 
prevenção e gestão dos ciclones, colocando as mesmas numa situação de elevada vulnerabilidade e 
riscos em caso de ocorrência destes fenómenos atmosféricos. Assim sendo estas comunidades 
precisam de se organizar, equipar, formar e preparar para enfrentar vários tipos de contrariedades, 
para tal devem construir infra-estruturas capazes de suportar estes e outros tipos de calamidades, de 
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meios de intervenção rápidas em caso de qualquer calamidade, de uma unidade técnica de acção e 
intervenção rápida, integrando as forças de defesa e segurança, os bombeiros, a Cruz Vermelha, a 
Saúde, as Obras Públicas, as Universidades, o Ministério da Terra Ambiente e Desenvolvimento rural 
e o Ministério da Administração Estatal, todos coordenados pelo INGC, de modo a que, num só alerta, 
cada um saiba exactamente o que fazer e como. 

Definir prioridade, capacitar e modernizar as instituições é a tarefa imediata, os recursos 
naturais e humanos precisam de ser orientados para mudar as comunidades e levá-las para a 
prosperidade que se deseja, investindo no Homem de modo que se possa exigir dele, no futuro, a sua 
pronta acção para o que dele vier. 

As instituições de ensino superior devem, por sua vez, orientar os seus programas de ensino e 
pesquisa para o que as comunidades realmente necessitam de tal forma que o saber e o saber fazer 
estejam permanentemente associados, como forma de as mesmas se tornarem em verdadeiras 
produtoras de conhecimentos que é a chave para o desenvolvimento de qualquer sociedade e, é hoje 
uma das mercadorias mais cara que o país importa. 

Preparar especialistas em testes com centrifugação, tecnologia que lhes permite uma melhor 
análise do comportamento de solos, regiões ciclónicas e outros materiais de modo a determinar a sua 
qualidade para evitar o desmoronamento de diques, pontes, desnudamento de coberturas ou tectos e 
outras infra-estruturas. 

 Por conseguinte, deve-se adoptar medidas apropriadas envolvendo todos sectores da 
sociedade, com o objectivo de assegurar acções de prevenção a curto, médio e longo prazo, podendo 
a listagem das medidas se resumir nos seguintes aspectos fundamentais: 

a) Reforço do sistema de vigilância epidemiológica (em que consiste no controlo das doenças); 
b) Incentivo à realocação das famílias em zonas menos vulneráveis a acção dos ciclones e cheias; 
c) Melhoria de sistema de comunicação e informação, introdução de um esquema de alerta e 

aviso-prévio; 
d) Reforço da capacidade institucional na gestão de desastres; 
e) Esboço de construções resistentes aos ciclones, como por exemplo a construção de salas de 

aulas, lares de educação e casas de professores com material convencional como betão 
armado resistente a ciclones, evitando o uso de material precário para habitação e evitar 
construir qualquer infra-estrutura nas encostas; 

f) Estudo de seguro contra calamidades naturais; 
g) Definição de estratégias visando acções da fase pós-desastres, capacitação das instituições 

nacionais na preparação para responder a futuros desastres; 
h) Construção e manutenção de diques contra as inundações e de canais de drenagem em zonas 

de risco. 
i)  Durante o ciclone deve-se desligar todos os aparelhos eléctricos, não pensar que o ciclone 

passou se houver um abrandamento e, manter-se actualizado em relação a evolução do 
ciclone. 

j) Depois do ciclone não sair de casa até ser oficialmente avisado de que é seguro, ouvir a rádio 
para avisos oficiais e conselhos e, ter cuidado com as linhas de energia caídas. 

Educação ambiental como uma acção adicional de prevenção 

No âmbito das operações conducentes ao reajustamento dos planos de contingências face as 
épocas dos ciclones, os governos provinciais devem em cada ano, com base nos dados históricos 
identificar as zonas de potencial risco e possíveis locais de acolhimento em casos de inundações, 
cheias e ciclones, como forma de evitar cenários idênticos verificados anteriormente. 

Com o objectivo de preparar as comunidades residentes em zonas de risco de ciclones e outras 
calamidades naturais para a sua tomada de consciência e prevenção destes, as Instituições de ensino 
superior e o INGC devem desenvolver acções de educação ambiental, sendo necessário para tal 
capacitar os agentes de educação ambiental para fazer chegar a mensagem a todas comunidades em 
geral. 

O agente de educação ambiental é um elemento fundamental no processo de capacitação e, 
deve ser o primeiro a estabelecer contacto directo com as comunidades, cabendo a ele o trabalho de 
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mobilização e sensibilização de toda a população que reside em zonas propensas a calamidades 
naturais tais como: ciclones, cheias e inundações. 

O agente de educação ambiental deve ter como preocupação fundamental desenvolver a sua 
actividade em estreita ligação com as comunidades através do esclarecimento, mobilização e 
sensibilização das populações através de actividades culturais, palestras e teatros, sessões de 
elucidação, entre outros. Deve-se incluir também exercícios de simulação com os serviços de 
bombeiros, Fuzileiros Navais, Cruz Vermelha de Moçambique, Escuteiros e Aeroclube de Moçambique 
e outros na consciencialização e sensibilização, adoptando-se várias técnicas como vídeos, cartazes, 
peça de teatro filmada ou gravada na rádio, bandas desenhadas sobre a importância da prevenção, 
para se entender a importância e urgência do combate e prevenção das calamidades naturais, de modo 
que as comunidades abandonanem as zonas de maior vulnerabilidade para outras menos vulneráveis. 

Para o sucesso deste tipo de actividade é necessário o envolvimento de jovens na mobilização 
das comunidades, pois os jovens possuem características únicas: alegria, vivacidade e grande 
facilidade de comunicação, falam a língua local e em certos casos sabem ler e escrever. Além disso os 
jovens, exercem certa influência junto das comunidades e da sua família, em particular. 

Considerações Finais 

Os ciclones são o resultado dos movimentos climáticos e caracterizam-se essencialmente por 

ventos fortes e chuvas por vezes torrenciais e, Moçambique pela sua localização geográfica e suas 

condições climáticas é vulnerável à ocorrência dos ciclones que, pela sua intensidade, provocam 

impactos negativos às comunidades, principalmente naquelas que não dispõem de estratégias e meios 

de prevenção e gestão dos mesmos, como são as comunidades rurais da região sul da Província de 

Maputo. 

De acordo com a pesquisa feita nas comunidades da região de estudo constatou-se que as 
mesmas estão desprovidas de qualquer estratégia ou técnica de prevenção e gestão dos ciclones, 
colocando as numa situação de elevada vulnerabilidade e riscos em caso de ocorrência destes 
fenómenos atmosféricos. Sendo assim, como forma de prevenção e gestão dos efeitos dos ciclones é 
necessário que se desenvolva um programa eficiente de educação pública nas comunidades através 
de um programa eficiente de intervenção e colaboração de vários intervenientes (Governo, as 
Universidades, a imprensa e a sociedade civil), através do desenvolvimento de parcerias onde as 
comunidades devem ser envolvidas como sujeitos activos do processo. 

 O principal desafio que Moçambique tem na prevenção e mitigação dos impactos dos ciclones 

é a transmissão de conhecimentos a pessoas iletradas ou com educação limitada, daí que a rádio pode 

ser o meio mais eficiente na transmissão dos alertas para o maior número de pessoas com a maior 

brevidade possível, principalmente antes da ocorrência destes desastres para facilitar a sua prevenção 

e mitigação dos efeitos dos mesmos. 
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Introdução 

A situação de vulnerabilidade das populações que poderão ser submetidas ao rompimento de 
barragens no Brasil, preocupa pesquisadores. Esta pesquisa tem como objetivo efetuar um breve 
levantamento das situações vigentes relacionadas à segurança de barragens e alertar para os riscos 
de catástrofes em situações específicas, como rompimentos. Sua realização justifica-se tendo em vista 
a necessidade dos pesquisadores, diuturnamente alertar as autoridades e as populações sobre os 
imensos danos para vidas humanas, demais componentes do meio ambiente e os enormes prejuízos 
econômicos e financeiros dos rompimentos de barragens. 

Materiais e métodos 

O Relatório de segurança de barragens 2017 realizado pela Agência Nacional de Águas -ANA 
aponta o cadastramento de vinte e quatro mil e noventa e duas (24.092) barragens destinadas a 
múltiplos usos entre os quais são registrados acúmulos de água para geração de energia elétrica, para 
saneamento ambiental, para armazenamento ou descarte de rejeitos industriais, com predominância 
de mineração, irrigação e controle de vazão de rios. Esse registro certamente será acrescido em seus 
números ao serem consideradas as pequenas barragens utilizadas para fins específicos, 
especialmente para irrigação e dessedentação animal. A Lei Brasileira n° 12334/2010 disciplinou a 
necessidade da instituição do Sistema Nacional de Informações Sobre Segurança de Barragens 
(SNISB). Tais informações estão disponibilizadas no site da ANA. A organização desses dados permitiu 
a identificação dos locais mais sujeitos a riscos de catástrofes, na medida em que estão classificadas 
barragens com menores e maiores possibilidades para rompimento. Alguns exemplos de catástrofes já 
ocorridas no Brasil, permitiram a demonstração que há necessidade de atenção especial e 
reformulação da metodologia de autorização, licenciamento com exigências que permitam oferecer 
mais elevados níveis de segurança para as populações que estão assentadas a jusante das barragens. 
Há inadequação de medidas que sejam capazes de preparar para situações de emergência os 
profissionais que trabalham nessas barragens bem como os demais setores de populações que 
poderão ser afetadas em caso de rompimento.  

No Brasil, a fiscalização sobre o estado de segurança das barragens é muito limitada e não 
estabelece controle a respeito dos riscos de desastres e catástrofes. Há barragens mapeadas como 
estando em situação de alto risco de rompimento, mas que continuam a operar sem os necessários 
acompanhamentos dos setores responsáveis por essas tarefas. 

Segundo alguns autores, entre eles o Ministério da Integração Nacional (MINTER, 2004),  
provavelmente 9 entre 10 rupturas recentes ocorrem não por deficiência do “estado da arte”, mas 
por causa de negligências que poderiam ser evitadas, seja por falta de comunicação entre o pessoal 
envolvido no projeto e na construção ou por causa de interpretações excessivamente otimistas das 
condições geológicas e estruturais de engenharia. Só no ano de 2004 o Brasil conviveu com 
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aproximadamente 200 acidentes com barragens dos mais diferentes tamanhos e tipos, causando 
diversas mortes, além de danos materiais, sociais e ambientais significativos.  Com base nessa 
premissa, torna-se indispensável o reconhecimento de que todos os tipos de barragens possuem 
algum tipo de risco de ruptura e por isso torna-se indispensável consideração de todos os fatores 
que podem contribuir para agrava-los.  

Em cada barragem existem fatores mais vulneráveis a provocação dos riscos de rompimento, 
o que torna indispensável sua identificação para adoção de medidas de proteção e mitigação. Há 
riscos estruturais e não estruturais que precisam ser identificados permitindo as intervenções 
necessárias para prevenção de catástrofes. O monitoramento das barragens torna-se uma ação 
indispensável, acompanhada da fiscalização pelos técnicos e órgãos que possuem tais 
responsabilidades. Com base nessas considerações, o MINTER (2004) aponta para a necessidade 
de que sejam destinados fundos e recursos para ações de redução do risco que levem ao equilíbrio 
entre barragens e os modos de ruptura em barragens individuais. Também se torna indispensável o 
estabelecimento de credibilidade para os tomadores de decisão levando à devida diligência para 
ações de redução dos riscos identificados. 

Resultados 

Há de se reconhecer que a Legislação aprovada, consolidada na Política Nacional de 
Segurança de Barragens – PNSB, aponta para melhoria no sistema de controle e que são notáveis os 
avanços sob o ponto de vista legal. Entretanto, em específico no Estado de Goiás, onde segundo o 
Instituto Mauro Borges de Estatística – IMB, são estimados 8.870 espelhos de água, representados por 
barragens, reservatórios e represamentos artificiais com barragens para diversas finalidades, sendo 

que somente na bacia hidrográfica do rio Pirapetinga em Caldas Novas, Cristianópolis, Piracanjuba e 
Santa Cruz de Goiás constatou-se 205 barramentos, o órgão de gestão de recursos hídricos (SECIMA) 

tem cadastrado em seu Banco de Dados apenas 136 barramentos no ano de 2017. A Figura 1 mostra 
a distribuição do número maior de represamentos. 

É sabido que nem todos os barramentos se enquadram nos critérios obrigatórios de análise da 
Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), contudo o universo de 1,5% de barramentos 
cadastrados é flagrantemente muito abaixo do indispensável, por isso mesmo subdimensionado. A 
ANA, no Relatório de Segurança de Barragens de 2017, alerta para a necessidade de “maior empenho 
e dedicação no que se refere a recursos humanos e financeiros” para atender de maneira satisfatória 
a implementação da PNSB no Estado de Goiás. 

 No Estado de Minas Gerais os agentes de fiscalização reconhecem que dos 9.104 barramentos 
identificados, 723 deles são classificados como de alto potencial de riscos podendo causar significativos 
danos associados. Para o Estado de Minas Gerais os números reconhecidos não refletem a quantidade 
total, havendo mesmo divergências entre os dados em diferentes planilhas dos órgãos que efetuam 
tais levantamentos. Há situações consideradas como de alto risco, a exemplo de casos da empresa 
Mundo Mineração que atua em Nova Lima, submetidos a embargo judicial, segundo o Relatório da 
ANA. O mais grave é que a empresa não realiza mais atividades no local e mesmo assim não implantou 
o programa de desativação de sua estrutura, o que é indispensável, tendo em vista o risco de 
contaminar o reservatório de Bela Fama que fornece água para uma parte importante do abastecimento 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Região Metropolitana de Belo Horizonte também é 
afetada por reservatórios de alto risco situados e operados pela Nacional Minérios, no Município de Rio 
Acima. 

 Não há como desconsiderar a importância, no Estado de Minas Gerais dos rompimentos em 
Mariana, nos quais as empresas Samarco Mineração S. A., Vale S. A. e BHP Billiton praticamente 
dizimaram o Distrito de Bento Rodrigues e a vida das populações que viviam às margens e dependiam 
para sobrevivência, do rio Doce. 

 Importância do Acompanhamento pelos Comitês de Bacias Hidrográficas 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos –SINGREH ao aplicar a Política 
Nacional de Recursos Hídricos -PNRH, fundamentado na Lei Federal n° 9433/1997  tem levado à 
criação de Comitês de Bacias Hidrográficas -CBHs que devem preparar os Planos das Bacias 
Hidrográficas existentes em suas juridições. Os CBHs em rios de domínio da União e os CBHs em rios 
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de domínios dos Estados e Distrito Federal possuem atribuições entre as quais administrar em primeira 
instância os riscos de conflitos pelos usos das águas. Essa responsabilidade deve incluir o 
mapeamento de todas as situações de vulnerabilidade e riscos à situações de catástrofes a que ficam 
expostas as populações nas bacias hidrográficas. 

Coube à ANA a elaboração do levantamento das barragens com base nos conceitos 
estabelecido no Artigo 2° da Lei 12334/2010 em seu inciso I que as define como: 

“I - barragem: qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de 
água para fins de contenção ou acumulação de substância líquidas ou 
misturas de líquidos e sólidos compreendendo o barramento e as estruturas 
associadas;”. 

Embora essa atribuição tenha sido assumida pela ANA, contudo, os detalhamentos no âmbito 
das bacias hidrográficas cabem aos CBHs.  Em muitos casos, tratam-se de empreendimentos que 
deverão ser mapeados na escala local, de detalhe. Contudo cabe à ANA efetuar o acompanhamento 
de tais levantamentos. Observe-se que em rios de domínio dos Estados e do Distrito Federal os órgãos 
vinculados a estes níveis da Federação são responsáveis por efetuar os acompanhamentos. 

O exemplo do detalhamento necessário foi exemplificado na dissertação de mestrado do Bento 
de Godoy, no Programa Profágua, UNESP de Ilha Solteira sob orientação do professor doutor Cláudio 
Antonio Di Mauro e defendida em 2018.  Para o levantamento de barragens contido nessa dissertação, 
foram necessários trabalhos com base em imagens de satélite, bem como expedições no campo. 

 
Figura 1 – Barragens na Bacia do rio Pirapetinga nos Municípios de Caldas Novas, Cristianópolis, 

Piracanjuba e Santa Cruz de Goiás – Total  205 barragens 

 
Fonte: Organizado por Bento de Godoy  Neto, 2018. 
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Considerações Finais 

Serão necessários aperfeiçoamentos nos processos de identificação, mapeamento e 
fiscalização das barragens, obedecendo ao SNISB. Para isso torna-se necessária a realização de 
concursos públicos para contratar equipes específicas para realizar essas atribuições. Na mesma 
direção torna-se necessária a capacitação continuada desses profissionais. 

É indispensável o reconhecimento de que os municípios precisam participar dos processos de 
identificação da existência das barragens, acompanhando os riscos de rompimento. Em muitos casos 
o rompimento de pequenos reservatórios em áreas rurais desencadeiam desastres por concatenação 
cumulativa. Especialmente quando há diversos barramentos na sequência de um mesmo canal fluvial. 
Há circunstâncias em que os efeitos impulsionam desastres com repercussões enormes em áreas 
urbanas.  

Há também reservatórios localizados em áreas rurais em rios que servem para captação de 
águas destinadas ao abastecimento urbano, nesses casos, os processos de gestão de abertura e 
fechamento de comportas precisam ser articulados e bem administrados para não ocasionar situações 
de escassez hídrica nas cidades. No Município de Rio Claro, Estado de São Paulo, a represa existente 
na Fazenda São José, eventualmente é demandada para abrir suas comportas, objetivando a 
contribuição com o abastecimento público através do Ribeirão Claro, importante corpo fluvial 
necessário para captação. De outra forma, seu fechamento é necessário para evitar elevação das 
águas do Ribeirão Claro que poderão promover inundações importantes, conforme abordagem de 
Mauro; Barcelos e Carvalho (1977, p. 58). 

Nas condições de vulnerabilidade e risco a que são submetidas as populações localizadas em 
posição de jusante dos barramentos, torna-se indispensável o envolvimento da Defesa Civil dos 
Municípios e a Defesa Civil Regional.  É preciso a elaboração de um Plano com treinamento para 
evacuação das áreas sujeitas a tais riscos. É importante o treinamento dessas comunidades, ainda que 
compostas por habitantes difusos nos respectivos territórios com a articulação e instalação de 
equipamentos, processos de alarme que anunciem a necessidade dos devidos deslocamentos. 

Neste assunto, também cabem tarefas importantes atribuições aos Comitês de Bacias 
Hidrográficas que precisam assumir de fato suas responsabilidades previstas na Lei 9433/97. Pelo fato 
de serem compostos por representantes governamentais, usuários de água e da sociedade civil, estes 
organismos, que são compostos por agentes públicos, não podem se omitir dessas presenças legais.  
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Introdução 

Este trabalho tem como objetivo compreender a sustentabilidade urbana em Vila Velha (ES) a 
partir de ações locais empreendidas pelo ator estatal no enfrentamento dos riscos das inundações, 
num cenário de governança ambiental local. Assim como apresentar algumas soluções que contribuam 
para a resolução deste problema que vem agravando-se pelo forte glomerado urbano. A análise e a 
proposta que se pretende fazer têm como base a memória local como conjunto de saberes e práticas 
no pensar na cidadania e na estratégia do poder público para minimizar os impactos causados pela 
crise ambiental contemporânea.  

Considerando o papel dos diferentes atores sociais nos processos de tomada de decisão em 
ambiente urbano, o estudo tomou como cenário as inundações recorrentes em Vila Velha (ES) no intuito 
de buscar entender como a atuação do poder público através de suas ações em prol de uma cidade 
sustentável tem sido arganizada para minimizar os prejuízos às pessoas, aos bens e a organização do 
território. 

Nesse aspecto busca-se compreender como o ator estatal contribui (ou não) para a mitigação 
de riscos de desastres considerando o mapeamento de suas ações e seus registros de imagem no 
processo de resgate da memória urbana. Em outras palavras, através de suas ações, esse ator estaria 
contribuindo para uma sustentabilidade urbana?  

Materiais e métodos 

A pesquisa utilizou os registros históricos e as fontes bibliográficas no processo de 
desenvolvimento do estado do Espírito Santo no período que abarca os anos de 1960 e 1970 até os 
tempos atuais.  Para tanto, foram levantadas imagens com objetivo de entender a trajetória ambiental 
desse município espírito-santense situado na região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV). Ou seja, 
nessa comunicação, os registros imagéticos são utilizados como sendo parte da memória ambiental 
local, podendo acrescentar, assim, informações ou conhecimentos sobre a história ambiental de Vila 
Velha (VV).  

O município de Vila Velha 

Vila Velha é o município mais antigo do Espírito Santo, fundada em 23 de maio de 1535, 
conhecida antigamente como Vila do Espírito Santo. Em 2017, a população foi estimada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 486.388 habitantes. A cidade é subdividida em cinco 
Regiões Administrativas (distritos), sendo eles: Centro, Grande Ibes, Grande Aribiri, Grande Cobilândia, 
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Grande Jucu. Atualmente o município é dividido em 92 bairros oficiais, conforme lei nº 4707, de 10 de 
setembro de 2008 e ocupa uma área de 208,82 quilômetros quadrados (Km²), sendo que 54,57 Km² 
estão em perímetro urbano e os 154,25 Km² restantes constituem a zona rural (PMVV, 2018).  

Os tipos de riscos em Vila Velha  

Existem diversos riscos em Vila Velha. No entanto, o tipo abordado nesta pesquisa concerne à 
inundação. Assim, a política de gestão do município e os diversos órgãos administrativos são  tratados 
no Plano Municipal de Contingência de Vila Velha, elaborado, segundo a PMVV (2018) para contemplar 
não apenas a gestão da rede de drenagem pluvial, mas de modo geral, o grau de vulnerabilidade a que 
a população está sujeita, além de reduzir o risco de inundação urbana na cidade.  

Os diversos desastres naturais tipificados pela Codificação Brasileira de Desastres 
(COBRADE) os mais recorrentes no município, citado nos dados da Prefeitura de Vila Velha (2018), 
são as inundações. Este tipo de risco pode ser definido como sendo a “Submersão de áreas fora dos 
limites normais de um curso de água em zonas que normalmente não se encontram submersas. O 
transbordamento ocorre de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas em áreas 
de planície.” (BRASIL, 2018).  

As inundações decorrentes do processo natural, possivelmente, agravadas pela atividade 
humana e pela ocupação do território, podem ser classificadas como sendo fluviais quando tem impacto 
acrescido sobre as populações que habitam as planícies de inundação dos rios; ou urbanas quando 
resultam do avanço da urbanização em um resultado da ocupação do território e da sua consequente 
impermebialização, segundo Pedrosa; Nardin; Danelon (2016). 

Considerando o território de Vila Velha, esse possui 45 quilômetros de canais abertos na 
cidade, dentre os quais, Canal da Costa, Canal Bigossi, Canal Garanhuns e Rio Congo, que podem no 
momento de cheias fluviais inundarem, piorando com o problema da drenagem urbana e dos resíduos 
sólidos dispostos irregularmente. Tendo em vista que a área geológica de planície em Vila Velha 
caracteriza-se por ser inundável devido a presença de bacias hidrográficas do Rio Jucu, compondo 
uma rede fluvial importante situada entre o litoral de restinga, dunas e o interior.  

Nesse caso, o rio Jucu, sendo o principal rio que banha o município, nasce na região serrana, 
em Domingos Martins, e deságua no Oceano Atlântico, em território vila-velhense. Tal geomorfologia 
foi objeto de obras de drenagem e infraestrutura ainda nas décadas 1960/70 a fim de viabilizar a 
ocupação da maior parte de sua extensão territorial.  

A intervenção humana, como aterros de áreas inundáveis e de mangue bem como as 
retificações de rios e canais modificou o cenário urbano (ALCÂNTARA, 2012) e Vila Velha até hoje 
sofre com as consequências das chuvas intensas, principalmente, de verão, que, devido ao uso dado 
ao solo urbano, acabam contribuindo para o processo de construção de riscos e vulnerabilidades 
territoriais, principalmente, relacionados aos grandes empreendimentos imobiliários que se seguiram 
aos grandes projetos de desenvolvimento econômico.  

As inundações ocorridas nas últimas décadas em função das fortes chuvas, principalmente no 
verão, resultaram em desastres, muitas vezes, drásticos para a população. 

 
     Figura 1 – Inundação em Vila Velha (1960)          Figura 2 – Inundação no Rio Jucu (1960)
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Fontes: Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (1960). 

Vale lembrar, Vila Velha está situada sobre uma planície de inundação, em algumas áreas, no 
nível do mar e que muitas áreas foram ocupadas pelas populações no decorrer do processo de 
desenvolvimento e de urbanização iniciado nos anos 1960/1970 (SIQUEIRA, 2009).  

O processo de ocupação do solo canela verde acontece nesse plano de fundo, no qual a 
trajetória estabelecida nesse período em favor da inserção em nível nacional e internacional no campo 
econômico espírito-santense foi privilegiada pela federação.  

A implantação de grandes projetos de desenvolvimento, tais como: a Companhia Siderúrgica 
de Tubarão, hoje, Arcelor-Mittal;a VALE;a Aracruz Celulose, hoje FIBRIA; o complexo portuário de 
Vitória; e, mais recentemente, a exploração offshore de reservas petrolíferas pela Petrobras, acabam 
motivando um mercado imobiliário que se instala na RMGV.  

Privilegiando a dimensão econômica, esse mercado se revela como sendo explorador do solo 
urbano sem respeitar as características da sua base biogeofísica.  Dessa feita, o que se observa é que 
nos estudos de narrativas e de imagens dos atores sociais atuando no cenário da governança ambiental 
podem desvelar o modo pelo qual o território é apropriado por sujeitos de caráter econômico como é o 
caso dos empreendimentos imobiliários. 

Os empreendimentos em geral e as diversas atividades executadas pelo homem podem 
sobrevir de ameaças ou perigos alimentados pelo próprio progresso da segurança, pelo 
desenvolvimento das ciências e de técnicas cada vez mais sofisticadas (VEYRET, 2007). No 
pensamento de Haesbaert e Limonad (2007), o território é uma construção histórica e, portanto, social, 
a partir das relações de poder como o concreto e o simbólico que envolvem, concomitantemente, 
sociedade e espaço geográfico e de alguma forma  a natureza. 

Em Vila Velha, o curso natural dos pequenos córregos e canais que levam as águas até os rios 
foi modificado por um planejamento urbano deficiente, de crescimento rápido e desorganizado da 
cidade, ocorrido, a partir da ocupação das margens dos canais, nas encostas e influenciado por 
processos histórico. Isso pode ser um dos motivos pela falta de escoamento da água em época de 
chuva, agravada ainda por conta dos detritos que se joga nas ruas e que vai parar nas valas e canais, 
causando entupimentos.  

Para Drummond (1991) o significado da história ambiental seria a maneira mais provocativa de 
considerar o tempo histórico, na compreensão do modo pelo qual o território é apropriado ou dominado 
pelos atores sociais. Além disso, segundo esse mesmo autor “O tempo no qual se movem as 
sociedades humanas é uma construção cultural consciente.” (id.,p.178). Em outras palavras, ele se 
remete a dimensão cultural como elemento desse processo de construção do urbano. 

Leff (2014) busca refletir a crise ambiental no conceito da racionalidade da Modernidade, na 
esfera da cultura do saber como um caráter globalizante.  Os estudos dos fatores de ocorrência de 
inundação são fundamentais para a compreensão e gestão e pode evitar conseqüências mais 
desastrosas a nível urbano, pois segundo Pedrosa; Nardin; Danelon (2016, p.311) “A susceptibilidade 
de um território ou sociedade, relativamente ao fenômeno das inundações urbanas é condicionada pela 
conjugação de um conjunto de fatores permanentes, que geram condições propícias à sua ocorrência 
num determinado local, com fatores desencadeantes, que influenciam a suscitar do fenômeno num 
dado momento.” 

Esse conjunto de fatores, no sentido dos estudos das imagens, no cenário da governança 
ambiental pode desvelar o modo pelo qual o território é apropriado por atores na política de caráter 
econômico. Tais apropriações acabam por modificar as paisagens dos territórios urbanos como é o 
caso de Vila Velha.  Kossoy (2012) entende que a fonte histórica do passado, como as fotografias, 
documentos, monumentos e objetos produzidos pelo homem têm uma história.  

Assim, Devos (2009) buscou registrar em imagens as problemáticas das populações mais pobres 
que ocupam áreas como matas, mangues, beiras de arroios e como esse espaço urbano levou a 
segregação socioespacial, onde, justamente essas áreas naturais, passam a ser o lugar da paisagem 
urbana pré-destinado às populações vulnerabilizadas pelo processo de crescimento urbano moderno. 
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Resultados e Discussão 

Desde a extinção do Departamento Nacional de Obras e Saneamento – DNOS, no início dos 
anos 90 não se via grandes obras nos canais de Vila Velha; o alto investimento começou em 2014 com 
recursos do governo federal, estaduais e municipais, visando a ação para o escoamento das águas 
pluviais nas cidades mais afetadas da RMGV. 

Das pequenas ações de drenagem surgiu o plano de macrodrenagem com objetivo de conter 
as inundações nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Viana, cujo valor foi estimado em R$ 350 
milhões (SEDURB, 2015). Esse plano fez parte do programa Pró-Moradia do Ministério das Cidades, 
do governo do Estado e da prefeitura de Vila Velha, no qual previa serviço de escoamento das águas 
das chuvas, desobstrução, alagamento da seção de vazão e desobstrução de seis das doze bacias 
hidrográficas de Vila Velha, identificadas como pontos mais críticos de alagamentos (bacias da Praia 
da Costa, do Rio Jucu, de São Torquato, de Aribiri I, II e III). Essa abordagem foi registrada no caderno 
Vila Velha Notícias - Especial macrodrenagem em dezembro de 2016. 

Mesmo com esse plano em andamento, a prefeitura buscou investir em duas Estações de 
Bombeamento de Águas Pluviais – EBAPs no Canal da Costa e Sítio Batalha com valor de 
aproximadamente R$ 15,5 milhões de recursos próprios, beneficiando moradores de Itapuã, Itaparica, 
Cocal, Boa Vista I, Boa Vista II, Nova Itaparica, Divino Espírito Santo, Cristóvão Colombo, Soteco, parte 
da Praia da Costa e parte do Centro de Vila Velha (A GAZETA, 2018).  

 
Figura 3 – Entrada da EBAP Sítio Batalha                       Figura 4 – Vista aérea da EBAP 

 
Fontes: A Gazeta (2018). 

 
No entanto, a promessa do órgão público de acabar com as tradicionais enchentes com a 

estação do Sítio Batalha, por exemplo, falhou em abril de 2018.  Vila Velha recebeu um volume de 
cento e trinta milímetros cúbicos de águas pluviais e a situação piorou com o transbordamento do Canal 
Bigossi. (A GAZETA, 2018). Com isso, a população ficou prejudicada em meio a ruas alagadas, bueiros 
entupidos, além do fluxo intenso de água poluída dentro das casas.  

Já em novembro, a chuva que atingiu o bairro Cobilândia, localizada na bacia do Rio Aribiri I, 
causou diversos pontos de alagamentos. Em decorrência desse risco, o município gerenciou o socorro 
às vitimas, em atendimento às necessidades sociais, com transporte e organização administrativa do 
serviço hospitalar no bairro. 

 
         Figura 5 – Inundação em Cobilândia         Figura 6 – Entrada da maternidade (Cobilândia) 

 
Fontes: TV Vitória (2018). 
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A maternidade municipal de pronto atendimento do bairro Cobilância permaneceu fechada por 
conta da inundação que deixou muita sujeira no local. Por conta disso, mães e bebês tiveram de ser 
conduzidos para outra unidade do município, para segurança coletiva e melhor assistência à população 
vulnerável no cenário de risco. 

Nessa abordagem, a drenagem da bacia do Rio Aribiri apresentou risco à população de 
Cobilância pela obra de urbanização iniciada em 2014. Neste ano, em 2018, para finalizar o serviço, a 
PMVV propôs a repactuação do contrato da macrodrenagem, com um acréscimo de valor da ordem de 
R$10 milhões de reais.  

 A repactuação do contrato pelo executivo municipal, divulgada no sitio eletrônico da prefeitura, 
em 31 de julho de 2018, foi negociada em Brasília, com o Ministério das Cidades para a liberação de 
R$ 24 milhões de reais para o Programa Pró-Moradia. “As obras vão interligar a drenagem existente 
nos bairros, permitindo recuperar o que já foi feito. Se não completar essas obras, o sistema perde sua 
funcionalidade, fica assoreado e corre risco de inutilização pela falta de uso e manutenção”, destacou 
o secretário municipal de Planejamento (PMVV, 2018). 

Pensando nas ações dos atores estatais nos processos decisórios em ambiente urbano, o risco 
representa maior prejuízo em territórios mais vulneráveis, sendo ameaça à saúde, o transporte, o 
comércio, a convivência e o desenvolvimento dos moradores de bairros mais pobres.  

Em virtude da complexidade da gestão pública, do planejamento da macrodrenagem, 
notadamente, as ações nos bairros das bacias hidrográficas, principalmente nos lugares menos 
favorecidos, ocorreu de forma superficial, desordenada, dificultando a melhoria da qualidade de vida 
dos moradores.   

Considerações finais 

Contudo, a macrodrenagem não foi suficiente para o escoamento superficial da água e a 
construção de rede de drenagem pelo ator estatal. Pelos estudos da problemática ambiental urbana, a 
compreensão é necessária para entender outros fatos determinantes. 

 Segundo Pedrosa; Nardin; Danelon (2016) os fatores que podem levar o entendimento das 
inundações, são as características geográficas na perspectiva na parte da morfologia, tais como: 
declive, litologia, tipo de cobertura vegetal, usos da terra, taxa de impermeabilização, processos e 
condicionantes da drenagem natural, características da rede hidrográfica e modificações topográficas 
de origem antrópica, além das características da rede de drenagem de águas pluviais, tais como: 
manutenção da rede – limpeza e conservação, dimensionamento dos bueiros e condutores, existência 
de afunilamento na rede. 

A compreensão das políticas públicas é outra forma indiscutível para a inter-relação e 
interconexões de pessoas no processo mútuo de enfrentamento dos desastres naturais, e por meio de 
representantes sociais, dos sujeitos, da memória local, dos recordadores, a mudança pode acontecer 
no quadro das relações natureza/sociedade fundamentada em uma abordagem ambiental.  

Os riscos ambientais impõem a percepção de uma análise que certos sujeitos atribuem ao meio 
ambiente uma responsabilidade, que, na verdade, cabe cada um (ator social e estatal) evitar ou 
ressaltar a culpa da fatalidade dos desastres ambientais, pelas diversas formas predatórias da relação 
do homem com a natureza. 

Referências 

A GAZETA. Chuva causa pane em estação de bombeamento de Vila Velha. 2018. Disponível em: 
<https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2018/04/chuva-causa-pane-em-estacao-de-
bombeamento-em-vila-velha-1014127303.html> 

ALCANTARA, Edward. Ensaios sobre os alagamentos do município de Vila Velha. 2012. Disponível 
em: http://www.morrodomoreno.com.br/materias/ensaios-sobre-os-alagamentos-do-municipio-de-vila-
velha-.html. 

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Classificação e Codificação Brasileira de Desastres – 
Cobrade.Disponível em:http://www.integracao.gov.br/documents/3958478/0/Anexo+V+-
+Cobrade_com+simbologia.pdf/d7d8bb0b-07f3-4572-a6ca-738daa95feb0 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

261 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

DEVOS, R. V. A crise ambiental sob a perspectiva da memória e dos itinerários no mundo urbano 
contemporâneo. Revista Ambiente & Sociedade, Campinas, v.12, n.2, p. 293-306, jul./dez. 2009. 

DRUMMOND, J. A. A história ambiental: temas, fontes e linhas de pesquisas. Estudos históricos, Rio 
de Janeiro, v.4, n.8, p.177-197, 1991. 

HAESBAERT, Rogério; LIMONAD, Ester. O território em tempos de Globalização. etc..., espaço, 
tempo e crítica, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 39-52, ago. 2007. 

KOSSOY, B. Fotografia e História. São Paulo, Ateliê editorial, 2012. 

LEFF, H. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização brasileira, 2004. 

PEDROSA, Antônia de Sousa; NARDIN, Carlos; DANELON, Jean Roger B. Os riscos de inundação 
urbana: uma proposta de gestão das águas pluviais nos aglomerados urbanos. LOURENÇO, Luciano 
(org.). Geografia, cultura e riscos. Coimbra, Portugal: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PMVV.Plano Municipal de contingência. Vila Velha: 
PMVV, 2018. Disponível em: 
http://www.vilavelha.es.gov.br/midia/paginas/2%20PLANO%20DE%20CONTINGENCIA.pdf 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PMVV. Prefeito vai à Brasília em busca de recursos 
para urbanização de VilaVelha. 2018. Disponível em: 
<http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2018/07/prefeito-vai-a-brasilia-em-busca-de-recursos-para-
urbanizacao-de-vila-velha-24180>. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PMVV. Vila Velha notícias: especial macrodrenagem. 
Vila Velha: PMVV, 2016. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO- 
SEDURB. Macrodrenagem: ações preparam Vila Velha, Cariacica e Viana para o período de chuvas. 
2015. Disponível em: <https://sedurb.es.gov.br/macrodrenagem> 

SIQUEIRA, Maria da Penha S. A questão regional e a dinâmica econômica do Espírito Santo – 
1950/1990. Revista de História e Estudos Culturais, Uberlândia v. 6, ano 6, n. 4, 2009. 

VEYRET, Yvette. Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. São Paulo: 
Contexto, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

262 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Vulnerabilidade e Riscos 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS CASOS DE NOTIFICAÇÕES E FOCOS DA 
DENGUE NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ENTRE OS ANOS 

DE 2011 A 2015, UTILIZANDO TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO 

 

Cláudio Henrique Reis 
Universidade Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes, Brasil 

claudioreis@id.uff.br 
 

Thiago Ferreira da Cunha 
Universidade Federal Fluminense, Campos dos Goytacazes, Brasil 

thiago_ferreira_87@hotmail.com 
 

Palavras chaves: Dengue, epidemia, Geoprocessamento. 

Introdução 

O Aedes Aegypti, nome científico do principal mosquito transmissor da Dengue, segundo Dietze 
in Veronesi (1991), tem origem na África tropical e foi introduzido nos demais continentes no decorrer 
dos séculos. De acordo com Mahmood (2005), os primeiros registros de epidemias de Dengue 
ocorreram no final do século XVIII nos continentes Africano, Asiático e Norte Americano, sugerindo que 
esse vírus já circulava nas faixas tropicais há mais de 200 anos.  

No Brasil, as primeiras notificações da doença datam de meados do século XIX, quando as 
condições sanitárias e de saúde eram extremamente precárias. São Paulo (SP) e Niterói (RJ) foram as 
primeiras cidades brasileiras a registrarem seu aparecimento. Posteriormente, nos primeiros quarenta 
anos do século XX, novos avanços nas pesquisas científicas possibilitaram um maior entendimento do 
desenvolvimento e da manifestação da doença, que gradualmente foi sendo controlada e extinguida 
(SILVEIRA, 2005). 

Entretanto, desde o início da década de oitenta, do século passado, a Dengue é considerada 
epidêmica no território brasileiro, atingindo o grau de grave problema de saúde pública no decorrer da 
década de noventa (BRANDÃO, 1992). Sua reintrodução ocorreu no ano de 1982 na capital de 
Roraima, com uma epidemia de proporções significativas (MARCIO, 1988). Cinco anos depois, a 
enfermidade já havia alcançado mais de seis estados da federação, dentre eles: Bahia, Pernambuco, 
Alagoas, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (MARTINS & SETÚBAL, 1990). 

Nos últimos anos, essa doença vem se difundindo de forma desenfreada no Brasil, atingindo 
até mesmo estados e regiões fora da zona tropical, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Nessa perspectiva, o geoprocessamento pode ser uma alternativa de análise dos estudos relacionados 
a Dengue no Brasil. Com essa ferramenta, é possível monitorar populações no espaço em que estejam 
acometidas por essa enfermidade. 

É importante ressaltar que o desenvolvimento da doença em território brasileiro não se deve 
apenas ao papel do estado no seu controle, mas também à falta de preocupação por parte da população 
no que diz respeito à atuação coletiva com o objetivo de minimizar os malefícios provocados pelo 
mosquito. 

 Esta pesquisa tem como objetivo a espacialização e análise dos dados e notificações e focos 
da Dengue nas sub-regiões do município de Campos dos Goytacazes, entre os anos de 2011 e 2015, 
utilizando as técnicas de Geoprocessamento. 
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Materiais e métodos 

Área de estudo 

Localizado no litoral Norte Fluminense, com uma área de 4.037 km² e uma população de 
463.731 habitantes (IBGE, 2017), Campos dos Goytacazes apresenta a maior extensão territorial 
dentre as municipalidades localizadas no Estado do Rio de Janeiro.  

Distante aproximadamente 279 Km da capital estadual, o município de Campos dos Goytacazes 
de acordo com Centro de Informações e dados de Campos (CIDAC), conta com 201 bairros, 
distribuídos em quatro sub-regiões. A figura 1 mostra a localização do município de Campos dos 
Goytacazes no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, além da distribuição das quatro sub-regiões 
campistas, Centro, Norte, Oeste e Sul, com suas respectivas cores de classificação e com a 
espacialização dos seus bairros classificados pela cor cinza. 

 
Figura 1 – Mapa de localização do município de Campos dos Goytacazes e sua respectiva divisão 

regional contendo os bairros classificados pelo CIDAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de Tabelas 

Para realização deste trabalho, adotaram-se métodos sistemáticos por meio dos quais as 
etapas foram sendo organizadas de acordo com o levantamento e processamento de diferentes dados. 
Estes foram adquiridos em órgãos do município de Campos dos Goytacazes, tais como a Secretaria 
Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes (SMS), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e o 
Centro de Informações e dados de Campos (CIDAC). 

Primeiramente, trabalhou-se com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, organizados em 
tabelas no Excel e separados por anos de notificação da doença. Nestas tabulações, existiam 
diferentes pontos para análise, como: data da notificação, sexo, bairro, logradouro, ano, além de outros. 
Levando-se em consideração o quantitativo de localidades do município, foram escolhidos apenas os 
aspectos ano de ocorrência e bairro de notificação para o desenvolvimento do estudo. E, para organizar 
essas duas frentes de informação, definiu-se trabalhar com o documento “Perfil dos Bairros” elaborados 
pelo CIDAC. 

Em seguida, analisou-se os dados obtidos no Centro de Controle de Zoonoses de Campos dos 
Goytacazes, que trabalha com os dados relacionados aos focos de Dengue na cidade. Com as 
informações obtidas neste órgão, buscou-se primeiramente avaliar se os mesmos bairros estabelecidos 
pelo CIDAC e selecionados nas tabelas adquiridas na Secretaria Municipal de Saúde, também estavam 
presentes nas tabulações elaboradoras pelo CCZ. Ao verificar que grande parte dos bairros estavam 
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presentes na classificação destas instituições, buscou-se informações mais relevantes para elaboração 
do trabalho. 

Para fonte de pesquisa e elaboração do material cartográfico, foi definido os valores relativos, 
da distribuição dos dados de notificação e foco anuais da Dengue em Campos dos Goytacazes, entre 
os anos de 2011 até 2015. Devido ao tamanho significativo das tabelas de dados. 

Produção dos Mapas 

Para a elaboração do material cartográfico, foram estabelecidas algumas etapas importantes que estão 
enumeradas a seguir: 

1 – Transferência das planilhas finais de notificação e focos anuais por sub-região com dados relativos 
construídas no Excel para o ArcGis, adicionando colunas a essas tabelas com os dados oriundos do 
Excel.  

2 – Edição das tabelas com o nome dos bairros e com os dados do ArcGis, uma vez que certas 
localidades não foram utilizadas por conta dos seus valores pouco expressivos. 

3 – Criação das simbologias nas tabelas dos mapas: 

4 – Utilização do subprograma Imagery do ArcGis para apresentar as imagens de fundo dos mapas de 
cada bairro, para analisar as texturas presentes nas diferentes áreas de Campos. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos na realização desta pesquisa serão exemplificados, por meio das tabelas 
e dos mapas temáticos de uma parte da região central do município. Nesta perspectiva, serão 
discutidas as produções cartográficas e a forma pela qual as notificações e focos da doença aqui 
analisada se desenvolvem e se distribuem ao longo deste território municipal no período estipulado 
pelo estudo. A relação entre os dados de notificação e foco da Dengue também foi analisada, na 
tentativa de entender se essas duas variáveis possuem ligações. 

Nos resultados obtidos na figura 2, exemplificado pela sub-região central, os valores de 
notificações anuais são baixos, como Parque Carlos Lacerda, Parque Fazendinha, Parque João Seixas 
e Parque Salon Brand. Acredita-se que, pela proximidade de determinados bairros, os agentes de 
saúde da SMS e até mesmo a população em geral, ao informar a área onde reside, acabam 
confundindo o local de moradia, o que explicaria a percentual pouco significativo dessas áreas centrais. 

Nesse mesmo espaço existem unidades bairrísticas com números mais expressivos de DNA 
(Dados de Notificações Anuais) ao longo dos cinco anos. Parque Aurora, Parque Turf Club e Centro 
são exemplos de localidades que demonstram as maiores referências de notificação no trecho 
estudado.  

Essa maior concentração de casos nesses três bairros pode ser justificada pelo maior número 
de pessoas nesses bairros. Só o centro reúne 10.071 habitantes (censo 2010), um número bem 
significativo. Além disso, de acordo com dados do IBGE, nenhum desses 3 bairros estudados possui 
Unidades Básicas de Saúde (censo, 2010).  

Na figura 3, que retrata os dados de foco em análise, podemos visualizar que os bairros que 
possuem os maiores valores relativos de DFA (Dados de Focos Anuais) são os mesmos destacados 
anteriormente ao examinarmos as informações contidas na figura 2. Centro, Parque Aurora e Turf Club.  

Analisando visualmente a imagem, a mesma apresenta uma textura rugosa, caracterizada por 
um trecho urbano com construções em sua maioria compostas por casas com quintais e muros baixos, 
o que provavelmente pode indicar uma maior ocorrência de criadores de larvas do Aedes Aegypti. Ruas 
estreitas e pouca infraestrutura urbana também podem sugerir tal acontecimento. 

Entretanto, em uma análise mais apurada, é possível perceber que o Parque Aurora e o Parque 
Turf Club apresentam texturas mais rugosas que outros bairros. Assim, podemos afirmar que, no caso 
da figura 2 e 3, tanto os dados de DNA quanto os dados de DFA possuem valores de grande similitude. 
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Figura 2 – Mapa da sub-região Central, contendo informações de notificações anuais 

 

 

Figura 3 – Mapa da sub-região Central, contendo informações de focos anuais. 

 
 

Considerações finais 

Através dos resultados da pesquisa, após a verificação da correlação entre os mapas 
analisados e os dados presentes no site do IBGE cidades, pode-se deduzir que a estrutura urbana dos 
bairros campistas e as condições físicas e socioeconômicas da população de Campos dos Goytacazes, 
apresentam uma forte relação com os casos de notificação e foco da doença estudada. 
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Na página virtual do IBGE cidades, as informações referentes à questão salarial, ocupação de 
seus habitantes, rendimentos domiciliares, esgotamento sanitário adequado e urbanização de vias 
públicas, corroboraram para a fundamentação deste estudo. Pôde-se perceber que grande parte da 
sua população apresenta um baixo rendimento mensal, somente 57% das suas áreas urbanas 
possuem saneamento básico e apenas 34,2% das suas vias públicas apresentam uma urbanização 
adequada (IBGE, 2010). Isso demonstra que no município em discussão, os aspectos citados se 
desenvolvem de forma insatisfatória, favorecendo a proliferação do principal mosquito vetor. 

Com relação aos aspectos físicos, a existência de um número significativo de corpos d´água 
próximos aos bairros analisados, favorece o aumento dos casos de Dengue nos períodos de maior 
pluviosidade, com a ampliação do nível de suas margens, facilitando o aparecimento de áreas 
pantanosas e alagadiças, a grande concentração de chuvas nos meses de verão também contribui 
para a ampliação dos criadouros do Aedes Aegypti. Neste trabalho, os casos de Dengue se mostraram 
mais significativos no ano de 2013, 22.327 notificações. Não por acaso, esse foi o período, dentre os 
trabalhados, em que houve os maiores índices pluviométricos. 

Assim, espera-se que este trabalho contribua para a criação de políticas públicas voltadas não 
apenas para a população de Campos dos Goytacazes, como também para o planejamento territorial e 
ambiental. Ações do governo no sentido de atenuar e mitigar a evolução do mosquito Aedes Aegypti, 
são de suma importância para o progresso e o desenvolvimento do município, através de intervenções 
em escolas, residências, hospitais e outras áreas públicas. Dessa forma, espera-se que o trabalho 
apresentado auxilie nas questões referentes a essa doença, que cada vez mais torna-se um problema 
de ordem pública no Brasil. 
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Introdução  

Etimologicamente a palavra desastre significa fenômeno natural e/ou 
desencadeado/intensificado pelas ações humanas (CASTRO, 1998; et. al. 2009, ZACHARIAS, 2015 
SANTOS, VENTORINI 2017).  As variáveis fundamentais na ocorrência de um desastre são perigo, 
risco e vulnerabilidade. O perigo é uma situação danosa que antecede o risco cuja definição é a 
probabilidade de perda sociais, econômicas etc. (WISNER et al., 2003, UITTO, 1998, SDR, 2004, 
BRASIL, 2007; LINDELL et al., 2006, SANTOS, VENTORINI, 2017). Para Freitas e Cunha (2013, p.16) 
o termo vulnerabilidade está relacionado ao risco que podem atingir, “[...] direta ou indiretamente, 
individual ou coletivamente, o ser humano, na sua saúde, nos seus bens ou nos modos de 
funcionamento das instituições em que se enquadram, na economia, na sociedade e na cultura”.  

No Brasil, as ocorrências dos Desastres conforme suas Regiões são: Norte, incêndios florestais 
e inundações; Nordeste, secas e inundações; Centro-Oeste: Incêndios florestais; Sudeste, 
deslizamentos e inundações e  Sul, inundações, vendavais e granizos (SEDEC, 2009). Neste artigo, a 
ênfase é às enchentes e às inundações que ocasionam danos significativos à população a cada período 
chuvoso. Suas ocorrências, em muitos casos, estão relacionadas às ações ou omissões antrópicas 
sobre as dinâmicas naturais e em ambientes muito degradados. A ocupação urbana em áreas 
impróprias como margens de rios, córregos e vertentes tem resultado em perdas sociais, econômicas 
e óbitos (SANTOS, VENTORINI, 2017). 

A gestão da drenagem urbana envolve o manejo do escoamento das águas pluviais no tempo 
e no espaço com objetivo de minimizar e/ou impedir danos à sociedade e ao ambiente. O Estatuto da 
Cidade, em seu artigo 2º, incisos I e IV, determina que Política Urbana deva buscar ações para evitar 
e corrigir os efeitos negativos do crescimento municipal sobre o meio ambiente, onde uso e ocupação 
do solo deve minimizar a deterioração, poluição e degradação ambiental em áreas urbanas e rurais  
(BRASIL, 2001; TUCCI, 2007). 

No estado de Minas Gerais, a cada período chuvoso agravam-se às ocorrências das 
inundações e dos alagamentos em muitas cidades. As ocorrências abrangem desde a escala regional 
até a local. A expansão urbana da cidade de São João del-Rei, situada na região do Campo das 
Vertentes de Minas Gerais no Sudeste brasileiro, sem a adequada infraestrutura para coleta das águas 
fluviais, somada à desconsideração das dinâmicas naturais da hidrografia que forma a Bacia do Rio 
das Mortes tem ampliado a intensidade e ocorrências das enchentes e alagamentos na área urbana. 
Neste paper apresenta-se a investigação para mapear os desastres ocorridos no Setor Colônia do 
Marçal1, localizado na referida cidade.   

 

                                                           
1 A nomenclatura é utilizada pelo IBGE na distribuição dos setores censitários. A área refere-se à região nordeste da cidade de 

São João del Rei e abrange os bairros: Solar da Serra, Colônia do Marçal, Colônia do Giarola. 
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Materiais e métodos 

  A fundamentação teórico-metodológica adotada é a Teoria Geral dos Sistemas aplicada à 
Geografia proposta por Christofoletti (1979). Os procedimentos para a pesquisa foram: a) elaboração 
de base digital composta por mapas temáticos como cenários urbanos dos anos de 1980 e 2018, mapas 
temáticos da hidrografia e áreas de preservação permanente e mapa preliminar das áreas susceptíveis 
aos alagamentos e enchentes; b) coleta de dados primários junto à população sobre a ocorrência de 
enchentes e alagamentos, c) Trabalho de campo para validação das informações e d) pesquisa e 
análise de registros de ocorrência de enchentes e alagamentos. 

 A base foi elaborada no ambiente do Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcGis® 10.5 
(módulos ArcMap, ArcCatalog e ArcToolbox). O desafio é realizar mapeamento a partir de mapas digital 
e analógico em multi-escalas e imagens de satélites em multiresoluções já que a Prefeitura Municipal 
e a Defesa Civil do Município não possuem mapeamentos bases dos locais susceptíveis aos desastres 
no município.  

O mapeamento base foi construído pelos setores digitais fornecidos Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e por mapas digitais e imagens de satélites do acervo do Laboratório de 
Cartografia, Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto – Labcar - da Universidade Federal de São 
João del-Rei – UFSJ. As imagens de satélites são Sentinel, resolução espacial de 10 metros, ano 2018, 
Landsat, ano de 1980, resolução espacial de 30 metros e Ikonos, ano 2005, resolução espacial 1 metro. 

As imagens de satélites foram recortadas e reprojetadas para SIRGAS2000 e foram utilizadas 
para verificação das informações sobre os mapas de APP, hidrografia e expansão urbana. As 
informações não validadas tendo como base as imagens foram validadas e/ou corrigidas com base em 
dados coletados em campo.  

O mapa preliminar de ocorrências de enchentes foi elaborado a partir do mapa de declividade, 
da espacialização das informações sobre os locais do Setor atingido por enchentes e alagamentos 
registradas no Plano de Contingência e Defesa Civil, do mapa digital com a setorização dos locais de 
risco muito alto e alto às ocorrências de enchentes e alagamentos na cidade de São João del-Rei, 
elaborado e disponibilizado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM. A validação dos dados foi por 
meio das informações coletados em campo por meio de diálogos com moradores, registros fotográficos, 
observações das situações de degradação e conservação das margens e cursos d’água, da 
infraestrutura para coleta de águas fluviais e pluviais, dentre outros.  

Resultados e discussão 

A análise do crescimento populacional da cidade de São João del- Rei nos anos de 1991 e 

2010 mostra que o setor Colônia do Marçal (Figura 1) foi o que teve maior aumento em área e em 

população, sendo em área, aproximadamente, um crescimento de 157% da parte urbana entre o 

período de 1980 e 2018 (figura 2).  
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Figura 1 – Mapa da localização da Colônia dentro da cidade de São João del - Rei – MG 

 
 

 

Figura 2 – Gráfico do aumento da população e área por setores na cidade de São João del - Rei 

 
Setores da cidade de São João del- Rei: 1: Bonfim, 2 Centro, 3 Colônia, 4 Fábricas, 5 Jd. Central, 6 Matosinhos, 7 Sr. dos 

Montes, 8 Tejuco.  

 

O mapa preliminar das áreas susceptíveis as enchentes e alagamentos (figura 3) mostra que 
parte da área do Setor localiza-se em área de muito alto e alto risco de enchentes e alagamentos. Os 
locais indicados como de alto risco possuem declividade entre 0° e 3° e o de alto risco entre 3° a 5° 
nos quais o escoamento das águas é naturalmente lento. Além disso, estes locais são planícies de 
inundações e terraços de dois rios de porte significativos: Rio Carandaí e Rio das Mortes. A área urbana 
expandiu-se desconsiderando a dinâmica natural dos afluentes do Rio Carandaí durante o período 
chuvoso.  O resultado é local com alagamentos e enchentes que colocam a população em risco de 
perdas econômicas e de vida.  
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Figura 3 – Mapa preliminar de áreas suscetíveis a enchentes e alagamentos 

 
 

A analise dos dados do Plano de Contingência do município de São João del –Rei (2015), 
indica que foram decretadas situações de calamidade e/ou emergência publicas por causa de 
enchentes e alagamentos nos anos de 2004, 2007, 2012 e 2013. O número total de pessoas atingidas 
no período de 2004 a 2013, segundo o Plano, foi de 6.768. Os prejuízos econômicos foram de $ 
770.759,432 (setecentos e setenta mil e setecentos e cinquenta e nove dólares e quarente e três cents). 
O Plano não indica o número de pessoas e prejuízos econômico por setor, no entanto mostra que o 
Setor Colônia do Marçal está entre os 3 setores mais atingidos.   

Os dados coletados em campo por meio de observações, registros fotográficos e diálogos com 
moradores validam o mapa preliminar e indicam que ações e omissões antrópicas agravam as 
situações de riscos e enchentes. Em campo constatou-se ausência de infraestrutura eficiente para a 
coleta de águas fluviais, significativa impermeabilização das margens de rios, canalizações para as 
coletas de águas e de esgoto das residências direcionadas diretamente para os córregos, 
assoreamentos e poluição da rede hidrográfica, construções de residências abaixo do nível das ruas 
(entre 50 a 100 cm abaixo do nível das ruas), córregos e nascentes soterrados e sobre estes, 
residências, dentre outros fatores.  

A rede de drenagem/esgoto não é suficiente para escoar as águas das chuvas e o esgoto ao 
mesmo tempo, por isso os bueiros são sobrecarregados e as águas misturadas com o esgoto 
trasbordam nas ruas e/ou retornam para dentro das casas por meio de ralos, ocasionando transtornos 
e perdas de bens materiais aos morados, maus cheiros e riscos de transmissões de doenças. 

Para atender a demanda por rede de esgoto em novos loteamentos, a prefeitura abriu valetas 
que formam novos córregos de esgotos e são lançados diretamente no Rio Carandaí sem nenhum tipo 
de tratamento, colocando os moradores em risco. Os resultados da pesquisa mostram que foram 
ampliadas as áreas de riscos às enchentes e aos alagamentos no Setor, mapeadas pelo Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM, no ano de 2013. Os resultados apontam que as enchentes e alagamentos 
no Setor são processos naturais que tem sido intensificados pelas ações antrópicas e por isso são 
urgentes obras de engenharia e ações de educação ambiental para a população, assim como medidas 
de planejamento e gestão de novos loteamentos.  

 

                                                           
2 Cotação do dólar no dia R$ 3, 92. 
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Considerações finais 

 A metodologia aplicada no estudo sobre as áreas de risco no Setor Colônia em São João del-
Rei, mostrou-se adequada para a análise das variáveis que desencadeiam Desastres no local. A Teoria 
Geral dos Sistemas aplicada a geografia possibilitou a analise integrada de todos os elementos 
presentes no Setor, tanto físicos como antrópicos. Na pesquisa considerou a dinâmica natural da 
hidrografia (input e output) sobre o relevo e as ações antrópicas que intensificam e/ou barram o 
escoamento natural das águas das chuvas e dos rios, ocasionando as enchentes e alagamentos.  

 Os mapas temáticos foram validados com o trabalho de campo feito na região e com dados 
coletados por meio de diálogos com moradores, assim como com dados secundários coletados no 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, verificaram a expansão do Setor e os dados 
disponibilizados no Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil de São João del-Rei, a ocorrência 
constante de desastres na região.  

 A análise geral da pesquisa mostra que a ocupação do Setor tem ocorrido sem o adequado 
planejamento e gestão, desconsiderando a dinâmica dos aspectos naturais, bem como com 
significativa degradação ambiental. 
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Introdução 

O catastrofismo é uma das marcas da humanidade nas últimas décadas e encontra-se atrelado 
à crise ambiental. Esta crise pode ser compreendida como um conjunto de problemas que afetam o 
ambiente, e traz impactos negativos para a própria sociedade. Mendonça (2001) enfatiza que se trata 
das crises de civilização, da razão e da história, e que por isso demanda de toda a sociedade e da 
ciência em particular, uma reflexão profunda acerca de sua natureza. 

A crise pode ser entendida como a manifestação do risco que se materializa na forma de 
catástrofes ou desastres. Para as Nações Unidas apud Lourenço (2014) o risco resulta da combinação 
da probabilidade de ocorrência de um evento com as suas consequências negativa. Ainda para 
Lourenço (2014) o perigo corresponde ao início da manifestação da crise, que é expresso por sinais de 
alerta. 

A Defesa Civil Nacional (1998) define desastres naturais como aqueles provocados por 
fenômenos e desequilíbrios da natureza, produzidos por fatores de origem externa que atuam 
independentemente da ação humana. Tominaga, Santoro e Amaral (2009) acrescenta que são 
fenômenos naturais que atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem causando-lhe danos. Para 
Tobin e Montz (1997 apud MARCELINO, 2008) os desastres naturais podem ser definidos como o 
resultado do impacto de fenômenos naturais extremos ou intensos sobre um sistema social, causando 
danos e prejuízos que excedem a capacidade da sociedade atingida em conviver com o impacto. 

Nesse contexto, este estudo teve por objetivo analisar os principais fatos e ações deflagradores 
das inundações ocorridas no município de Rio Casca, MG, em dezembro de 2017. Sua relevância 
repousa na dimensão do desastre ocorrido na municipalidade, que deixou parte da área urbana 
destruída. Ademais, ele deverá elucidar a dinâmica deflagradora dos desastres e contribuir com a 
formulação e implantação de políticas públicas para lidar com o fenômeno. 

Materiais e métodos 

Optou-se pela análise quali-quantitativa através do uso de técnicas de geoprocessamento, 
contidos no Sistema de Informação Geográfica - SIG, com auxílio do software ArcGis (versão 10.1). A 
coleta e o tratamento da informação espacial foram representadas em mapas temáticos. 

Foram realizadas análises das feições espaciais / estruturais observáveis e mensuráveis da 
paisagem, sendo caracterizadas a condição, desenvolvimento e a dinâmica temporal do espaço 
geográfico, utilizando-se dos métodos cartográficos. 
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As bases de dados geográficos foram fornecidas pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF e 
pelo Instituto Prístino. Todas as fontes foram devidamente citadas nas produções cartográficas. 

Realizou-se uma análise, em escala sinótica, do clima da região no período de novembro e 
dezembro de 2017, através das cartas divulgadas pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos - CPTEC e pela Marinha do Brasil. A partir da análise sinótica foi possível focar em fatores 
locais, de modo a corroborar a metodologia de análise e ritmo climático definida por Monteiro (1971) e 
da abordagem geossistêmica inerente à Climatologia Geográfica. 

Na elaboração dos gráficos da Análise Rítmica, foi utilizado o software livre Gnuplot (BORSATO 
& BORSATO, 2014). Foram utilizados dados diários dos meses de novembro e dezembro de 2017 
fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet em consulta ao Banco de Dados 
Meteorológicos para Ensino e Pesquisa disponível em seu site eletrônico. Os dados diários foram 
obtidos pelas Estações Meteorológicas localizadas mais próximas da área em estudo e que 
possibilitasse uma triangulação (Viçosa - Estação 83642 - Lat.20°75’S e Long.42°85’WGr; Caparaó - 
Estação 83639 - Lat.20°51’S e Long.41°09’WGr; Caratinga - Estação 83592 - Lat.19°73’S e 
Long.42°13’WGr). 

Dados de pressão atmosférica e direção dos ventos, não foram inseridos na elaboração dos 
gráficos da análise rítmica, visto não estarem disponíveis. Também não houve análise do sistema 
atmosférico atuante. 

Para estimar a precipitação total na bacia do Rio Casca foi utilizado o Método dos Polígonos 
de Thiessen, através da delimitação da área de influência das estações meteorológica citadas. 
Posteriormente, calculou-se a distribuição total das chuvas na bacia hidrográfica. O recorte temporal 
englobou o período de 28/11 a 06/12 de 2017, período do desastre ambiental. Foram utilizados gráficos 
de balanços hídricos das estações meteorológicas do entorno da bacia hidrográfica em estudo. 

Resultados e Discussão 

A bacia hidrográfica de Rio Casca localiza-se entre as coordenadas geográficas 42° 47’ 50” W, 
20° 55’ 19” S; 42° 22’ 7” W , 19° 58’ 28” S, possui uma área total de 2.511,93 km² que correspondem à 
7% da área total da Zona da Mata Mineira e 0,43% do território de Minas Gerais. Dos 14 municípios 
que compõem a bacia, parcial ou totalmente, 10 possuem sedes municipais no interior da bacia, sendo 
a sede distrital do município de Rio Casca o foco desta análise (figura 1). 

 
Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do Rio Casca 

 

Organização dos autores (2018). 

 

O município de Rio Casca localiza-se na porção norte da bacia do rio homônimo (Figura 2A), e 
possui uma população de 14.130 habitantes. Cerca de 80% dos moradores estão concentrados na área 
urbana e seu Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é de 0,650 (médio). A municipalidade não 
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possui plano diretor, tampouco legislação que regulamente o uso e o parcelamento do solo urbano 
(BRASIL, 2001). Na área rural predominam pastagens e lavouras como forma de uso e no perímetro 
urbano há expressiva quantidade de residências, localizadas em Áreas de Preservação Permanente - 
APP de margem de cursos d'água (figura 2B). 

 

Figura 2 - Em A localização do Município de Rio Casca na bacia hidrográfica homônima. Em B carta 
imagem do centro urbano do município de Rio Casca, MG 

 

Organização dos autores (2018). 

 

O uso do solo como pastagem resulta em sua compactação, intensificando o escoamento 
superficial. Usos urbanos contribuem para a redução da infiltração de água no solo, acelerando o 
escoamento superficial. 

Na estrutura geológica do município predominam rochas ígneas e metamórficas do Complexo 
Granito-gnáissico. Elas exercem considerável controle estrutural nas formas de relevo. Um forte 
controle estrutural direcionou o encaixamento do Rio Casca, de modo que ao longo de seu curso (neste 
trecho) há um traçado da drenagem em baioneta (que forma “cotovelos” com ângulos mais ou menos 
constantes), os quais tendem a reduzir a velocidade do fluxo e facilita a deposição de material em 
suspensão carreado pelas águas, causando assoreamento. Na porção norte da área (à jusante) 
observam-se planícies aluvionares recentes (da base para o topo é formado por cascalho, areia e 
argila), indicando um ambiente de intensa deposição aluvial (CPRM, 2010). Somados estes fatores de 
uma morfologia de colinas, morros e serras baixas à declividade verifica-se uma vulnerabilidade a 
processos erosivos e movimentos de massa. 

A ocupação da planície de inundação é fator preocupante. Espera-se que, em período de 
chuva, o leito maior ou mesmo a planície de inundação, sejam alagados, criando a condição de risco 
para a população ali instalada. 

Entre o fim de novembro e início de dezembro de 2017 ocorreu um evento de chuva intensa na bacia 
hidrográfica de Rio Casca, impulsionado pela ocorrência da Zona de Convergência do Atlântico Sul - 
ZCAS, e contribuiu com a saturação do solo e consequente aumento do escoamento superficial. 
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Utilizou-se o Método de Thiessen para estimar a precipitação na bacia (figura 3). É possível 
constatar que nos primeiros dias de dezembro de 2017 os totais pluviométricos aproximaram-se de 200 
mm em 24 horas. 

 

Figura 3 - Gráfico da estimativa da precipitação na bacia do Rio Casca, MG 

 

Organização dos autores (2018). 

 

Os balanços hídricos climatológicos regionais indicam que em novembro ocorre a reposição 
nos solos e que, no mês seguinte, a pluviosidade já corresponde ao excedente hídrico. Os solos já 
estão saturados e irão liberar parte do volume precipitado para o escoamento superficial (figura 4). 

 
Figura 4 - Balanço Hídrico Climatológico Mensal 

 
Fonte: Inmet (2018). 
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Desta forma, estima-se que grande parte da água precipitada no período do desastre fora 
lançado nas drenagens elevando as suas vazões. Os elevados índices pluviométricos ocorridos no 
período, indicam que nas três estações meteorológicas houve um incremento da pluviosidade ao final 
de novembro de 2017 (figura 5). 

Em Viçosa as chuvas intensificaram-se a partir do dia 1º prolongando-se até o dia 5 de 
dezembro. Os maiores valores foram registrados no dia 4 (87mm). Em Caratinga o pico da precipitação 
ocorreu no dia 2 (164,9 mm). Em Caparaó as chuvas intensificaram-se ao longo da segunda semana 
de novembro, e, entre 28 de novembro e 4 de dezembro choveu 278 mm, com o ápice no dia 4 (76 
mm). Esses dados devem ser relativizados para a bacia do Rio Casca, uma vez que nenhuma destas 
cidades estão localizadas na bacia em estudo, e sim, no seu entorno imediato. 

 
Figura 5 - Análise Rítmica para o período de novembro e dezembro de 2017 

 

 Adaptação de Inmet (2018). 

 

Conclui-se que, a elevada pluviosidade do período, aliada à morfologia da drenagem que, neste 
trecho, provoca a redução da velocidade do fluxo do rio devido ao seu controle estrutural e ao possível 
assoreamento, favoreceram o barramento da água. Fatores somados à posição da área urbana de Rio 
Casca no baixo curso, originaram a inundação que afetou a população e criou um desastre ambiental 
de elevada proporção. 

Considerações finais 

No município de Rio Casca, fatores ambientais, naturais e antrópicos, potencializaram a 
ocorrência do desastre de dezembro de 2017 que destruiu parte da área urbana do município. 

Formas do uso e ocupação do solo na bacia implicaram em substituição da cobertura vegetal 
nativa por pastagem, alterando a percolabilidade da água. O controle estrutural geológico do rio, neste 
trecho, juntamente com um possível assoreamento tornaram o meio favorável à redução do 
escoamento da água pelo canal principal. Estes fatores, somados à ocupação da planície de inundação 
contribuíram para a intensificação do desastre. 

O gatilho deflagrador do desastre ambiental foi o volume pluviométrico precipitado como 
derivação da formação da ZCAS. 

A alta pluviosidade, aliada a características estruturais naturais, a substituição da vegetação 
nativa por pastagem e o uso do solo no interior da bacia, evidenciam a carência de planejamento 
ambiental. 

A inexistência de um plano de uso e ocupação do solo que elucida as potencialidades e 
limitações da bacia hidrográfica, e principalmente para o município, permitiu, além dos impactos 
gerados pelas atividades econômicas, a ocupação urbana de parte da calha do rio principal pelos 
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moradores do município de Rio Casca. A ocupação dessa área potencializou o risco de desastres 
ambientais, principalmente enchentes e inundações, e colocou a população em situação de alta 
vulnerabilidade. 
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Vulnerabilidade e Riscos 
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Introdução 

O processo de mineração pode ser definido, de acordo com Chammas (1989), como o conjunto 
de atividades relacionadas à extração econômica de bens minerais da crosta terrestre, que acarretam 
grandes transformações ao meio ambiente. 

A mineração é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Como citado por 
Albuquerque Filho (2004), qualquer atividade, seja ela de cunho industrial ou agrícola, ou relacionada 
às áreas metalúrgica, química, da construção civil ou do cultivo da terra, utilizarão necessariamente os 
minerais lavrados ou os seus respectivos produtos derivados. Tal quadro, somado ao contínuo aumento 
da população mundial, torna cada vez mais importante um aumento da produção para atender à 
crescente demanda. 

Toda a atividade de mineração gera, entretanto, rejeitos que devem ser dispostos de forma 
segura e economicamente viável. Este constitui um dos desafios enfrentados na rotina das atividades 
minerárias. Para a disposição final desses rejeitos, provenientes do processo de beneficiamento do 
minério, existem diversas soluções possíveis a serem adotadas, cada qual apresentando suas 
particularidades, vantagens e desvantagens. 

Levando em consideração os aspectos citados de segurança e viabilidade econômica, observa-
se que a disposição em barragens de rejeitos é uma opção bastante adotada. A título de 
exemplificação, no caso da construção das barragens de rejeitos, três métodos possuem destaque: o 
método de montante, o método de jusante e o método de linha de centro, que possuem diferentes 
níveis de riscos. Entender como os materiais se comportam e quais os efeitos que possam vir a decorrer 
de uma ruptura constitui um aspecto de extrema relevância para escolha da metodologia mais 
apropriada. 

Em vista dessa problemática, o presente estudo se propõe a realizar uma análise da ruptura 
ocorrida na Barragem de Fundão da mineradora Samarco, no dia 05 de novembro de 2015. O colapso 
que a barragem sofreu gerou, aproximadamente, 32 Mm³ de rejeitos propagados pelo vale a jusante. 
Além disso, causou mortes e a destruição do distrito de Bento Rodrigues (MACHADO, 2017). 

A Barragem de Fundão foi construída por meio de um alteamento a montante com a utilização 
do próprio rejeito, oriundo do processo de beneficiamento do minério de ferro. A causa de sua ruptura 
foi resultado da liquefação iniciada após alguns tremores de terra na ombreira esquerda da barragem, 
segundo Machado (2017). 

mailto:asaliba@ehr.ufmg.br
mailto:asaliba@ehr.ufmg.br
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O conhecimento da envoltória de inundação é imprescindível para a classificação e geração de 
mapas de risco, para o planejamento em situações de emergência, para a criação do sistema alerta da 
população a jusante, assim como para a valoração dos dados associados (MACHADO, 2017). 

Como foi enfatizado por Vianna (2015), é muito importante o papel social e econômico das 
barragens, mas elas possuem um grande potencial de impactar negativamente também, especialmente 
quando não são adequadamente planejadas, projetadas, construídas, operadas ou mantidas. Os 
impactos decorrentes de falhas podem ser catastróficos. 

No presente estudo aborda-se o rompimento da Barragem de Fundão e todos os aspectos 
relacionados a esse evento. Em seguida, será realizada uma revisão bibliográfica com base nos autores 
Machado (2017), Conde et al (2014) e outros. A metodologia utilizada é descrita em seguida e a 
conclusão analisará os resultados encontrados. 

Materiais e métodos 

Para a determinação da mancha de inundação decorrente da ruptura da Barragem de Fundão, 
optou-se pela utilização do programa HISTAV e a posterior comparação dos resultados encontrados 
com aqueles gerados em um estudo desenvolvido com o HEC-RAS na tese de Machado (2017). Essa 
metodologia visa a validação de um programa ainda não tão difundido no mercado, face a outros cuja 
utilização já é consolidada. 

Inicialmente, a partir da obtenção de um DEM (Modelo Digital de Elevação) no site da NASA, 
resolução de 30 metros, realizaram-se algumas correções no arquivo. O objetivo era amenizar erros 
evidentes e deixar o modelo o mais próximo da realidade. Embora o ideal fosse a utilização de um 
Modelo Digital do Terreno (MDT) fornecido pela responsável pela barragem, por diversas razões isso 
não foi possível. No entanto, face às dimensões do evento esse modelo ainda se mostra satisfatório. 

O próximo passo consistiu na inserção do MDE no software QGis, no qual ocorreu a delimitação 
do domínio de cálculo. Uma vez delimitado, gera-se a malha de triângulos ao longo de todo o domínio 
escolhido. 

De posse de toda a base cartográfica deve-se especificar pontos fixos e móveis, portanto, 
erodíveis. Inserem-se os parâmetros de resistência ao escoamento e o módulo para o transporte de 
sedimentos. Finalmente, todas as camadas geradas são fundidas em um pré-processamento e, por 
fim, toda essa informação é fornecida ao modelo de cálculo. 

O resultado final consiste em um mapa ou em um conjunto de mapas, que cobrem a área da 
bacia e relacionam dados referentes à distribuição de velocidades, altura do fluxo e alterações 
morfológicas ao longo do tempo. 

O modelo HISTAV 

Montado pelo CERIS-IST, a ferramenta de simulação HISTAV é baseada em um solucionador 
de fluxo superficial (euleriano) adequado para limites de fundo complexos e dinâmicos. Para a técnica 
de discretização é necessário que seja realizada a determinação de um esquema de volumes finitos, 
baseado em uma técnica de divisão de fluxo incorporando uma versão revisada do solucionador de 
Roe Riemann (CONDE et al. 2013). 

Foram utilizadas duas formulações para modelar a advecção de detritos no HISTAV: uma 
abordagem contínua, na qual corpos sólidos são descritos apenas pela concentração e uma segunda 
formulação de material desacoplado (lagrangeano), onde corpos sólidos são rastreados entre tempos 
de parada, uma vez que o campo de fluxo é determinado pelo solucionador euleriano (CONDE et al. 
2014). 

O modelo conceitual do programa é baseado nas equações de águas rasas, apresentando 
geometrias de leito dinâmico e transporte de sedimentos. É através de um desequilíbrio entre a 
descarga da carga do leito de capacidade e a descarga sólida local, que as alterações morfológicas 
são modeladas com auxílio de uma equação de conservação do material do leito. 

A técnica de discretização é baseada na abordagem do volume finito, sendo as soluções 
fornecidas para problemas iniciais e de valor limite totalmente conservadoras. 
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O modelo HISTAV tem sido aplicado para realizar a simulação de cenários de tsunamis em 
locais chave da costa portuguesa. 

HEC-RAS 

O HEC-RAS é um software desenvolvido pelo Hydrologic Engineering Center (HEC) do U.S. 
Army Corps of Engineers (USACE), sendo um software de livre acesso. Ele é um modelo hidráulico 
que se baseia nos fluidos newtonianos. Levando em consideração que o fluido utilizado no presente 
estudo é um fluido não-newtoniano, é necessária a realização de ajustes nos parâmetros hidráulicos 
inseridos no modelo. 

Uma das principais dificuldades em se utilizar o modelo HEC-RAS, para modelar escoamentos 
hiperconcentrados, consiste no fato de que suas equações são propostas para fluidos com baixa 
concentração de sedimentos, com comportamento semelhante à água. Além disso, os fluxos 
hiperconcentrados não são frequentemente caracterizados por viscosidade e densidade constantes. 
(MACHADO, 2017). 

Como já citado anteriormente, o HEC-RAS é bastante consolidado em território brasileiro e 
utilizado para diversos Estudos de Ruptura Hipotética de Barragens (Dam Break). 

Resultados e Discussão 

A partir da elaboração dos mapas finais que continham as manchas de inundação, foi possível 
perceber que os resultados convergiam para resultados próximos dentro de limites aceitáveis e que se 
aproximavam da mancha real verificada via imagens de satélite capturadas logo após o acidente. 

Os resultados encontrados por meio do programa HISTAV referentes ao tempo de propagação, 
a vazão e profundidade ao longo da mancha de inundação estão ilustrados a seguir, nas Figuras 1, 2 
e 3, respectivamente. 

 
Figura 1 – Tempo de propagação mancha de inundação pelo Modelo HISTAV 

 

Fonte: Autores (2019). 
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Figura 2 – Vazão da mancha de inundação pelo Modelo HISTAV 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

Figura 3 – Profundidade da mancha de inundação pelo Modelo HISTAV 

 

Fonte: Autores (2019). 

 

Na Figura 1, que ilustra a progressão da onda de inundação no tempo proveniente da ruptura 
da Barragem de Fundão, observa-se em destaque a área correspondente a 30 minutos, que é a Zona 
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de Auto Salvamento (ZAS). Ela correspondeu a extensa área e chegou ao município de Bento 
Rodrigues. 

Avaliando-se os resultados obtidos por Machado (2017), em que foram estudados dois cenários 
no HEC-RAS: um de fluido aquoso e um outro de fluido hiperconcentrado, observa-se a similaridade 
entre os mapas de inundação encontrados. Importante destacar que a avaliação feita por Machado 
(2017) engloba apenas a área a jusante da Barragem de Santarém. O mapa final englobando os dois 
cenários encontra-se abaixo, na Figura 4. 

 

Figura 4 – Resultados comparativos obtidos por meio do HEC-RAS 

 

Fonte: Machado (2017). 

 

Tornou-se, portanto, possível a validação do modelo numérico HISTAV como uma alternativa 
ao convencionalmente utilizado HEC-RAS. Ressalta-se, entretanto, a importância de que sejam 
levadas em consideração as características de cada programa e os âmbitos nos quais suas respectivas 
aplicações são mais viáveis e justificáveis. 

Segundo Toombes (2014), não importa o quão complexo sejam os modelos numéricos 
desenvolvidos, nenhum programador possui total confiança nos resultados encontrados. Existe, por 
parte deles, uma tendência a dar ênfase em resultados provenientes de modelos físicos. O autor 
ressalta ainda, no entanto, que estes modelos também não são perfeitos. Existem diversos erros 
associados, como os oriundos dos processos de construção. 

É evidente, dessa forma, que por mais que os erros de modelagem sejam minimizados, sempre 
existirão incertezas no projeto do sistema hidráulico, mas a análise individual de cada situação deve 
ser realizada uma vez que atenção tão excessiva dos detalhes pode se mostrar desnecessária e uma 
aproximação razoável atende ao estudo proposto (TOOMBES, 2014). 

Considerações finais 

O presente estudo mostra-se um assunto de extrema relevância ao abordar um tema de 
tamanha importância e responsável por causar danos tão significativos para a sociedade. O resultado 
encontrado provavelmente teria se mostrado mais próximo da realidade caso os dados de DEM e da 
geometria da barragem tivessem sido fornecidos pela empresa responsável. 
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No entanto, em face de tudo que foi exposto, os resultados ainda se mostraram bastante 
satisfatórios. Todas as obras de semelhante atuação devem ser constantemente acompanhadas e 
esforços máximos devem ser realizados com a finalidade de evitar que acidentes como esse se repitam. 

Ressalta-se que a questão aqui tratada é um problema fenomenologicamente muito relevante. 
Logo, poder contribuir para que haja um avanço do conhecimento nessa área com intuito de que 
futuros acidentes desse tipo sejam melhor entendidos e exista uma melhor resposta foi um 
dos objetivos desse trabalho. 
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Introdução 

 Vazante é um dos municípios do estado de Minas Gerais, localizado na região Noroeste e 
compõe a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (Figura 01). Conforme caracterizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sua população é de 20.784 habitantes, com uma densidade 
demográfica de aproximadamente 10,31 hab./km2, e uma área de unidade territorial de 1.913,396 km2. 
Também faz parte do Bioma Cerrado e, por conseguinte, apresenta um relevo constituído a partir de 
grandes extensões de terreno plano e/ou elevado, onde se destacam as serras, morros, vales e domos.  

 
Figura 01 – Mapa de localização do município de Vazante, Minas Gerais, Brasil, 2018 

 

Autor: SANTOS, N. O. F, 2018; Org: STRINGHINI, J. C. 2018. 

 

 Sua formação enquanto povoado inicia-se em meados do século XIX, em função da visão da 
Lapa, onde uma Santa teria aparecido na Lapa de Pamplona, atualmente conhecida por Lapa Velha. 
Nos anos subsequentes o pequeno povoado passou a ser visitado por fiéis, fazendo com que, até os 
dias atuais o município seja lugar de romaria.  

Ao longo do desenrolar do tempo histórico somado ao desenvolvimento da ciência que 
condiciona os sujeitos a pesquisarem e a investigarem, no ano de 1925 um residente descobrira em 
suas terras uma jazida de minério de Zinco. Com a confirmação da existência de tal minério, o município 
passou a ser alvo de uma expressiva exploração realizada pela Companhia Mineira de Metais (CMM) 
do Grupo Votorantim. Dessa maneira, Vazante passou a compor a relação de municípios que possuem 
a mineração como atividade econômica principal, e que juntos, constituem um dos pilares da economia 
nacional, abastecendo a balança comercial Brasileira. No ano de 2017 a Votorantim Metais uniu-se a 
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Milpo, uma empresa peruana e juntas constituíram a Nexa Resources que passou a administrar o 
processo de mineração em Vazante.  

Essas duas condições fazem do município de Vazante um lugar rico em história. A devoção 
católica sustentada por fiéis movimenta a cidade em todos os meses de maio de cada ano. Levando 
uma nova forma de relacionar-se e vincular-se com o lugar. Do outro lado, temos a atividade minerária 
que movimenta o município economicamente. Levando desenvolvimento e geração de empregos de 
forma direta ou indireta mas também, riscos e danos. Por isso, quando acompanhamos o pensamento 
de Elias e Scotson (2000), constatamos que, quando nos colocamos diante de uma comunidade, faz-
se possível decompor seus problemas em diversas categorias e, sequentemente, analisa-los 
detalhadamente. 

Na presente comunicação o objetivo e apresentar e comentar brevemente os desdobramentos 
que se consolidam no lugar a partir da atividade minerária realizada pela Nexa Resources. Uma vez 
que tal atividade gera impactos, danos e riscos que precisam ser analisados de forma especial, para 
que, consigamos visualizar os impactos gerados mas também, as medidas mitigadoras que são 
adotadas pelo empreendimento.  

A começar, nos dedicaremos a explorar a ocorrência de dolinas no bairro Vazante Sul e como 
isso pode ser um reflexo da mineração que se realiza no lugar. Conquanto, faz-se preciso destacar que 
a disponibilidade de dados que dissertam sobre a possível questão, comparecem como principal 
empecilho para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que, o acesso a esses é restrito ao público, 
além de envolver questões judicias. 

 Ainda enquanto povoado, corriam histórias de que dolinas apareciam de forma esporádica e 
aleatória no território. Os moradores, como relara os mais velhos, por vezes se surpreendiam com tal 
acontecimento. Apesar disso, a pequena periodicidade não despertava o interesse daqueles que 
pesquisavam.  

Conquanto, a partir do momento em que a lavra subterrânea passou a ser explorada pelo 
empreendimento no ano de 1994 a uma distância de aproximadamente 7 km do perímetro urbano a 
frequência de aparecimento de dolinas sofreu uma elevação. Os anos de 2005, 2009, 2013 e 2018 
foram marcados pelo aparecimento de imensas dolinas que agora colocam em risco os moradores 
do/no lugar. Nesse cenário, “a geografia se interessa pelos riscos cuja percepção e gestão são 
acompanhadas por uma dimensão espacial.” (VEYRET, 2007, p. 63).  

 As dolinas são características e ocorrem em relevo cárstico a partir da depressão do solo e 
podem ser compreendidas como um indicativo do delicado sistema geológico da região de Vazante. 
Elas correspondem a um abatimento abrupto no solo e, antes da sua manifestação, dificilmente sinais 
podem ser percebidos. Quando abatem, levam abaixo tudo que estiver instalado no solo da superfície 
e, vistas do auto são como depressões circulares e a sua dimensão pode variar de poucos a vários 
metros.   

Materiais e métodos 

A fim de obter um panorama sobre a temática, pesquisamos através de artigos científicos, 
teses, dissertações, monografias, livros e relatórios técnicos que tratam do assunto aqui abordado. A 
pesquisa foi realizada principalmente através da internet por meio de diferentes bases de dados, como 
o Google Acadêmico e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), usando palavras chaves 
como mineração, impacto e dolinas. O material encontrado que vincula-se com a temática foi 
cuidadosamente analisado de modo a oferecer subsídio a discussão.  

O conhecimento aqui explanado acerca das percepções e as expressões dos habitantes 
afetados pelas dolinas se ampara no fato de que a pesquisadora é do lugar e, conviver com a 
possibilidade de surgimento dessas fez parte de sua vivência, condicionando a pesquisa de mestrado 
que, encontra-se em fase de desenvolvimento e carece por mais trabalhos de campo. Para além disso, 
alguns dados e/ou evidências, sobretudo laudos técnicos periciais que legitimam os apontamentos 
apresentados, encontram-se em processo de levantamento e investigação.  

O mapa que demonstra a localização do município em estudo foi confeccionado através do 
programa Qgis 2.4.0 (disponível em: http://www.qgis.org) junto ao Shapefile do Estado de Minas Gerais 
disponível no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
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Resultados e Discussão 

A dolina de Março de 2013  

 Dentre todos os acontecimentos que envolveram o surgimento de dolinas no município de 
Vazante ao longo do últimos anos, nos dedicaremos a analisar a dolina de março de 2013 em consoante 
ao expressivo risco que os moradores do bairro Vazante Sul se encontravam. Para Veyret (2007),  

O risco, objeto social, define-se como a percepção do perigo, da catástrofe possível. 
Ele existe em relação a um indivíduo e a um grupo social ou profissional, uma 
comunidade, uma sociedade que o apreende por meio de representações mentais e 
com ele convive por meio de práticas especificas. (VEYRET, 2007, p. 11) 

Portanto, o grupo social que está diante do risco que cerca o aparecimento de dolinas 
corresponde aos aproximadamente 2430 moradores do bairro. Esse, não é constituído por casas de 
elevado valor imobiliário. Sendo que, algumas das casas afetadas são de posse dos moradores, outras 
são alugadas.  

No ano em estudo, durante uma madrugada chuvosa, alguns moradores foram surpreendidos 
e consequentemente expulsos de seus lares por razão da materialização de uma dolina. De acordo 
com o Relatório Técnico do Serviço Geológico do Brasil e/ou Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (SGB/CPRM), pelo menos seis casas foram destruídas e outras trinta foram seriamente 
danificadas por trincas e/ou rachaduras, principalmente as casas próximas a área de aparecimento da 
dolina (BRASIL, 2013). Não foram registadas mortes em decorrência do acontecimento e, estima-se 
que, aproximadamente 120 pessoas tiveram suas casas seriamente danificadas e outras 24 foram 
desabrigadas. As casas que tiveram sua estrutura física corrompida pela dolina foram desocupadas 
pelos moradores com o auxílio do Serviço Social do município no mês da catástrofe. Contudo, contata-
se que, não existem políticas públicas institucionais em desenvolvimento que amparem previamente 
esses moradores uma vez que, em 2019 o bairro permanece ocupado e convive com novas dolinas.  

O risco é então percebido por nós no momento em que encontramos indivíduos “vivendo sobre 
dolinas”. Esses, muitas vezes não possuem uma adequada noção e orientação dos perigos que o 
surgimento de uma dolina envolvem e, por vezes, a percebem como uma fenômeno do cotidiano, 
desprovido de ameaça a vida. Todavia, elas podem ser caracterizadas como a mais pura representação 
do perigo, uma vez que são uma ameaça aos moradores e ao lugar. Os prejuízos que são resultantes 
de sua manifestação podem ser matérias, ambientais a até mesmo sociais, como poder ser observado 
na figura a seguir.  

Nos dias subsequentes ao surgimento da dolina, a administração pública do município solicitou ao 
SGB/CPRM uma vistoria técnica no bairro Vazante Sul. Visto que, esse é responsável por realizar a 
tarefa de selecionar e executar a setorização das áreas em risco no território brasileiro. Como resultado 
do estudo, contatou-se que tal acontecimento corresponde a uma subsidência cárstica (característica 
de relevo cárstico) nada mais que: uma dolina.  

Através da solicitação ao SGB/CPRM a administração pública objetivou encontrar subsídios 
técnicos que pudessem estruturar e definir a melhor forma de resolver o problema que agora afetara 
os moradores, deslocando-os de seus lares, por isso, medidas emergências precisavam ser adotadas. 
Uma das primeiras medidas adotadas foi que o município passa-se a ser monitorado em caráter 
prioritário e emergencial pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais 
(CEMADEN), através do seu Plano Estratégico para Redução de Risco de Desastres Naturais, 
responsável por emitir alertas.  
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Figura 02 – Dolina no bairro Vazante Sul, Vazante, Minas Gerais, Brasil, 2013 

 

Fonte:https://correioregional.net/2017/06/30/determinacao-judicial-permite-demolicao-de-casas-em-area-de-perigo-em-
vazante/. Acesso em 19. Jun. 2018. 

 
  O alerta emitido nada mais é que o indicativo de uma situação de risco, legitimando a afirmação 
de que agora, o bairro Vazante Sul aqui analisado está sob área de risco. Por isso, importa-nos saber 
como foi que o fenômeno se manifestou para que seja possível estimar as consequências em caso de 
uma nova repetição. (LOURENÇO, 2006). 

É indubitável que o acontecimento foi permeado por momentos ruins que colocara os 
moradores diante de uma situação jamais sonhada e, as singularidades só a eles pertencem. Porém, 
o ocorrido compõe a história do município que agora, em conversas informas do dia a dia, passou a 
ser caracterizado como “o lugar que vai afundar”, “a cidade que está cheia de buracos”. Mesmo que a 
dolina que desalojou moradores tenha acontecido em apenas um dos bairros de Vazante, permanece 
no imaginário daqueles que a desconhecem a existência de diversas dolinas sob diversos lugares.  

Os moradores, nesse cenário, passaram a conviver com a constante possibilidade de 
surgimento de dolinas as quais, causam medo nos que não possuem condições de se mudar. Na fala 
de uma moradora: “O medo é muito grande. Estou pensado em sair, mas por enquanto não tenho pra 
onde ir. Assim não dá pra permanecer. (MINEIRO G1, 2013).  

O medo sentido por aqueles que residem na área em risco relaciona-se diretamente com a 
percepção do perigo que a manifestação de uma nova dolina carrega, ele pode ser percebido em suas 
falas. Permanecer no lugar junto a sua família em função de não possui condições de se mudar, obriga 
os sujeitos de uma forma devastadora a assumirem o risco de ficarem diante de uma nova tragédia. 
Assim, o lugar de morada torna-se frágil e o cotidiano permeado por incertezas e inseguranças. No que 
confere ao fortalecimento de vínculos com lugar, ele é então ameado em função do perigo e do medo. 

A possível relação da atividade minerária com o surgimento de dolinas  

 Conforme apresentado, o município de Vazante passou a conviver com a extração do minério 
de Zinco desde a comprovação da existência desse recurso no seu solo durante a década de 1930. À 
vista disso, nas últimas décadas do século XX e início do século XIX o empreendimento realiza a lavra 
e beneficiamento do minério de Zinco. O licenciamento para a atividade extrativa foi obtido com o 
Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM).  

Entre os anos de 1960 e 1980, a exploração era realizada na mina a céu aberto. No entanto, 
no ano de 1980, estudos foram realizados e viabilizaram a expansão da mina na porção subterrânea. 
No ano de 1994, a mina subterrânea foi regulamentada e a exploração mineral iniciou-se. A mina vem 
sendo explorada a uma profundidade de 350 metros e para realizar a extração do mineral é necessário 
realizar o bombeamento da água subterrânea.  

A portaria de Outorga 919/2007 pertencente ao empreendimento regulamenta a captação de 
água para fins de rebaixamento do nível d’água. A vazão outorgada no ano de 2013 era de 13.600 m3/h 
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com um tempo de bombeamento 24 horas/dia. Conforme apresentado no Parecer Técnico (2013) em 
meados de 2013 o empreendimento solicitou retificação da mesma portaria para aumentar a 
capacidade de bombeamento para 19.823 m3/h.  

 A geologia do município é constituída pelo Sistema Cárstico de Vazante (SCV), o qual 
possui inúmeras cavernas e grutas que estão associadas às zonas de falhas e fraturas, essas são bem 
desenvolvidas e preservadas em seu interior. (BITTENCUOLT; REIS NETO, 2012). Todavia, esse 
sistema é considerado como “um domínio de natureza frágil, as áreas cársticas são dotadas de 
peculiaridades que as tornam vulneráveis às interferências humanas mal planejadas.” (SOUZA; 
AULER, 2018, p. 26).  

Esse ambiente extremamente frágil revela drenagem superficial incipiente, condutos e 
cavidades subterrâneas, lagoas sazonais, dolinas e extensos aquíferos que formam grandes 
reservatórios de água. (SOUZA; AULER, 2018).  

A formação geológica do solo do município de Vazante é constituída, predominantemente, por 
rochas porosas do tipo cárstico (calcário). Essas rochas são favoráveis ao desenvolvimento de relevo 
que permite a circulação de água subterrânea, com progressivo alargamento e conexão desses 
espaços. Com isso, forma-se uma complexa rede de canais subterrâneos que funcionam como rota de 
fluxos da água subterrânea. (SOUZA; AULER, 2018). 

Esses espaços que se interconectam, quando localizados sobre um grande aquífero, como 
ocorrem em Vazante, formam imensos bolsões de água que fornecem sustentação a superfície. 
Quando a água é bombeada no processo de rebaixamento do seu nível subterrâneo necessário a 
atividade minerária de Zinco, diminui-se a resistência ao peso da superfície, que é encaminhado para 
bolsões secos, assim, origina-se a subsidência do terreno, ou dolinas.  

O problema está concentrado no fato de a atividade interferir diretamente nas condições 
hidrogeológicas do aquífero no qual se processa o desaguamento. (ANDRADE et al. 2006, p. 99). 
Assim, todo o sistema em sua dinamicidade é desestabilizado. A interferência no aquífero, 
principalmente em áreas cárstica, potencializa o aparecimento de subsidências de terreno e o 
aparecimento de crateras em decorrência do solapamento de cavernas subterrâneas. (ANDRADE et 
al. 2006, p. 100).  

A atividade minerária realizada no município somada a geologia delicada que constitui o lugar 
nos faz crer na possibilidade de que o aparecimento de dolinas dentro do perímetro urbano de Vazante 
possui estreitas relações com tamanha interferência e modificação de um sistema natural. A 
dinamicidade do sistema é constantemente afetada pela mineração que retira imensas quantidades da 
água subterrânea as quais fornecem sustentação ao sistema cárstico.  

Nesse cenário encontramos moradores que convivem diariamente com tal instabilidade. Diante 
disso, precisam a todo instante estar sob alerta, permanecendo tencionados pelo medo e, convivendo 
com dolinas silenciosas que podem se materializar no instante em que menos se espera. Com isso, 
suas vidas estão em risco e a sua permanência no lugar está ameaçada.  

Considerações Finais  

 Três distintas realidades compõem a história do município de Vazante. Esse é lugar romaria, 
explorado através da atividade minerária do Zinco e, nas últimas décadas convive com o intenso 
aparecimento de dolinas. Juntos conferem ao lugar particularidades únicas, sejam elas positivas os 
negativas aos moradores que ali vivem.  

 É nas conversas do cotidiano com os moradores do bairro em área de risco que 
compreendemos como é para esses conviver com a possibilidade de surgimento de dolinas. Para 
alguns, trata-se de um processo natural, que pouco ameaça a sua permanência no lugar. No momento 
de sua materialização pisar no seu entorno para enxergar o fundo pode não ser um perigo, como 
podemos observar na figura 02.  Para outros, a sua manifestação é acompanhada pelo medo e pela 
desalojamento caso uma casa seja engolida, como podemos constatar na fala de um morador.  

 É fato que a interferência no sistema cárstico vem sendo realizada pela mineradora ao longo 
de todo os tempo em que se explora o mineral. O carste é algo dinâmico, frágil e até mesmo, 
surpreendente no que se refere a interferências. As dolinas nada mais são que um indicativo de que 
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algo no vai bem, sua manifestação de baixo pra cima esconde o risco que a modificação no sistema 
carrega.  

Aos moradores que não possuem condições de mudar do bairro Vazante Sul junta a sua 
família, restam estarem a todo tempo em alerta caso apareça uma nova dolina silenciosa.  
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Introdução 
 

Os incêndios florestais representam uma tipologia de riscos associada a um elevado perigo 
devido ao seu caráter eminente e ao seu elevado potencial de danos. Nos campos de estudos dos 
desastres, de acordo com o The International Disasters Database (EMDAT), os incêndios florestais 
se inserem na categoria de desastres naturais de natureza climatológica. 

O presente artigo foi motivado pela ocorrência do desastre socioambiental deflagrado pelo 
incêndio florestal no concelho de Pedrógão Grande, em 17 de junho de 2017, no distrito de Leiria, 
Portugal. Apesar da recorrência que caracteriza o histórico de incêndios florestais em Portugal, o 
referido desastre foi considerado o maior incêndio florestal da história do país, resultando em 66 
vítimas fatais e 254 feridos. 

O Brasil não registra, historicamente, um número elevado de vítimas fatais em consequência 
dos incêndios florestais, devido a forma ocupação do espaço das cidades e de questões físico-
geográficas. Porém, é um dos países que mais registram incêndios florestais. Neste sentido, o risco 
de um desastre, embora subestimado pelos órgãos de proteção civil e pela sociedade, existe. Um 
exemplo deste risco foi o incêndio ocorrido no estado Paraná no ano de 1963, que resultou em 110 
vítimas fatais. 

Materiais e Métodos 

Embora as consequências e os efeitos destes eventos serem distintos entre os dois países, 
buscou-se fazer um estudo comparativo entre as medidas de segurança e de prevenção entre o Brasil e 
Portugal, considerando-se o primeiro como um país que registra pouca atenção em relação ao incêndios 
florestais, e o segundo como um país cujos incêndios florestais representam uma realidade cotidiana, 
com uma população numerosa vulnerável a este risco. Para atender a este objetivo, buscamos analisar 
o histórico e a recorrência dos eventos de incêndios florestais nos dois países, assim como a literatura e 
documental acerca das medidas de prevenção e conhecimento, e uma comparação acerca dos riscos e 
da vulnerabilidade, com base na comunicação dos riscos. 

Resultados e Discussão 

A vulnerabilidade e os perigos relacionados a incêndios florestais no Brasil são um pouco 
diferentes do que os observados em Portugal, devido a diferentes processos de ocupação territorial 
e da inexistência de unidades florestais próximas a centros urbanos, representando um risco, em 
teoria, menor. A maior diferença se encontra na questão da vulnerabilidade associada à proximidade 
das residências em relação a estas áreas de risco. Para ilustrar a questão do risco, a tabela 1 ilustra 
um histórico mensal dos focos de calor no Brasil desde o ano de 1999, registrando uma média anual 
de 178.789 focos. 

 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

292 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Tabela 1 – Série histórica dos focos de calor no Brasil 

 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 2017. 

 
De acordo com Kazmierczak (2009) no período de 2000 a 2009, os focos de queimadas 

apresentaram a seguinte distribuição: 33,13% na Região Norte; 29,83% no Nordeste; 29,67% no Centro-
Oeste; 5,74% no Sudeste; e 1,63% no Sul, destruindo áreas de vegetação nativa. 

O aumento do risco dos incêndios florestais também se justifica pelos cenários climáticos 
apresentados pelo Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC), indicando que os eventos 
extremos de secas e estiagens prolongadas, principalmente nos biomas da Amazônia, Cerrado e 
Caatinga, devem aumentar e essas mudanças devem se acentuar a partir da metade e no fim do século 
21. A temperatura na Amazônia deverá aumentar progressivamente de 1ºC a 1,5ºC até 2040 – com 
diminuição de 25% a 30% no volume de chuvas –, entre 3ºC e 3,5ºC no período de 2041 a 2070 – com 
redução de 40% a 45% na ocorrência de chuvas –, e entre 5ºC a 6ºC entre 2071 a 2100. Desta forma, a 
incidência e a recorrência dos incendios florestais deverá ser cada vez maior. 

Outra tipologia de risco se dá pela prática de queimada dos canaviais como uma estratégia para 
facilitar o corte da cana-de-açúcar. Estas queimadas podem escapar do controle e se espalhar, atingindo 
outras propriedades, destruindo lavouras e instalações, e ameaçando grupos populacionais. Apesar das 
queimadas dos canaviais estarem proibidas através de legislações municipais, ainda persistem como um 
processo rotineiro no país. Principalmente considerando-se a expansão da cultura canavieira no Brasil. 

Ações preventivas no Brasil 

Em 10 de abril de 1989, o Governo Federal sancionou o Decreto nº 97.635, criando o Sistema 
Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO). Ele foi revogado pelo Decreto 
2.661, de 8 de julho de 1998, que regulamenta o artigo 27 do Código Florestal (Lei 4.771/65). A dimensão 
e a complexidade dos problemas causados pelos incêndios florestais fizeram com que o Prevfogo fosse 
elevado ao nível de Centro Especializado – por meio da Portaria nº 85, de 19 de julho de 2001. 
Atualmente, o Prevfogo tem como missão promover, apoiar, coordenar e executar atividades de 
educação, pesquisa, monitoramento, controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios 
florestais no Brasil, avaliando seus efeitos sobre os ecossistemas, a saúde pública e a atmosfera. 

Desde 2001, o Prevfogo, busca estabelecer o controle sobre incêndios florestais por estratégias 
diversas. A atuação junto aos governos estaduais, por meio de sua ação interagências e os comitês estaduais 
de incêndios florestais, permite que se agreguem esforços na prevenção e nos eventos de combate. Assim, o 
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apoio local é facilitado para que se execute a sensibilização de populações em regiões ameaçadas por 
queimadas e incêndios. 

De acordo com o subsecretário da Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), Ivan Ramos, a 
Sedec pretende aperfeiçoar as suas estruturas na prevenção aos focos de queimadas e ser mais eficiente 
e eficaz na resposta aos incêndios, com intuito de que a população seja menos atingida. Porém, ressalta-
se como estes processos são subestimados no país. Apesar da existência do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), esta tipologia de risco não é considerada 
como prioritária pelas medidas de prevenção do referido centro, que é o principal emissor de alerta de 
riscos de desastres naturais no país. 

Portugal 

Portugal é um dos países que apresentam o maior risco de incêndios florestais, como pode ser 
visualizado na figura 1, ilustrando a área florestal ardida no território português desde o ano de 1980, com 
destaque para os anos de 2004 e 2006, com expressivas áreas queimadas. 

 

Figura 1 – Série histórica de áreas queimadas em Portugal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.pordata.pt 

 

De forma proporcional, através da consideração entre a área ardida e a totalidade do 
território português, a figura 2 permite a compreensão espacial do impacto dos incêndios 
florestais no território português, destacando-se no contexto europeu. 

 
Figura 2- Área queimada a cada 100 mil quilômetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.pordata.pt 
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Apesar das campanhas de prevenção às queimadas, Portugal registra todos os anos um 
alto número de incêndios durante o verão, quando o clima seco e quente facilita a propagação do 
fogo. Segundo a Base de Dados Portugal Contemporâneo (PORDATA), somente entre 2010 e 2015 
foram identificados 110.634 focos de incêndio no país, uma média de aproximadamente 18,5 mil 
queimadas por ano. De acordo com João Camargo (apud FILHO, 2017), "os incêndios são uma 
característica do clima mediterrâneo e isso não vai mudar. A diferença desse ano para os anteriores 
é que no passado recente nós conseguimos evitar que pessoas morressem nessas grandes 
queimadas”.Luciano Lourenço (apud OLIVEIRA, 2018), professor e diretor do Núcleo de 
Investigação Científica de Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra (NICIF), afirmou que, 
no ano de 2018, foi a primeira vez que um ciclo de grandes incêndios cresce mais de 20 mil hectares 
de uma só vez. De acordo com o autor, até 1985 não há registos de mega incêndios em Portugal, 
ou seja, de fogos com mais de dez mil hectares.“Os grandes incêndios têm aumentado de área e 
de frequência”. 

Um perigo complementar ao risco de incêndios florestais em Portugal é o cultivo de pinus e 
eucaliptos em áreas suscetíveis de risco de incêndios. Esta tipologia de árvores apresenta elevado 
potencial de propagar o fogo, conhecidas popularmente como "árvore de gasolina". De acordo com 
Camargo (2017) “um dos principais problemas do eucalipto é que ele arde muito rápido e é muito 
resistente ao fogo. Ele continua a sobreviver durante o incêndio e graças ao calor a sua casca se 
solta do tronco, se transformando em condutor das chamas". 

Ações de prevenção em Portugal 

Em 2006, foi criado o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (PNDFCI) que 
determina os objetivos, as prioridades e as intervenções a desenvolver para atingir as metas 
preconizadas. Este Plano pretende contribuir, a par de demais legislação já aprovada e a aprovar, 
para a definição de uma estratégia e a articulação metódica e equilibrada de um conjunto de ações 
com vista a fomentar a gestão activa da floresta, criando condições propícias para a redução 
progressiva dos incêndios florestais. Para alcançar os objetivos, ações e metas desenvolvidos no 
PNDFCI, preconiza-se uma implementação articulada e estruturada em cinco eixos estratégicos de 
actuação: Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; Redução da incidência dos 
incêndios; Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; Recuperar e reabilitar os 
ecossistemas; Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

Como resposta ao desastre recente, foi criada a Agência para a Gestão Integrada de Fogos 
Rurais (AGIF), criada pelo Decreto-Lei n.º 12/2018, de 16 de Fevereiro de 2018, com o objetivo de 
“coordenar, de forma estratégica, integrada e transversal, a implementação do SGIFR por parte das 
entidades responsáveis, designadamente a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Guarda 
Nacional Republicana e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas”. A AGIF vai ter 
como competências “a análise integrada, o planeamento e a coordenação estratégica do Sistema 
de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR), incluindo o apoio qualificado à intervenção em 
eventos de elevado risco”. 

A reformulação dos princípios do sistema de defesa da floresta contra incêndios em 
Portugal, com reflexo na passagem do atual conceito de Defesa da Floresta contra Incêndios (DFCI) 
para a Defesa contra Incêndios Rurais (DCIR), assenta no Sistema de Gestão Integrada de Fogos 
Rurais (SGIFR), orientado para a defesa e sustentabilidade dos espaços florestais (Gestão de Fogos 
Rurais – GFR), e para a salvaguarda de pessoas e bens, incluindo aglomerados populacionais 
(Protecção contra Incêndios Rurais – PCIR). 

A Comunicação dos riscos e os incêndios florestais 

De acordo com Di Giulio et. al (2008, p.338) o interesse pela comunicação de risco vem 
crescendo nos últimos anos e é resultado do debate que tem ocorrido nas sociedades sobre abertura 
do processo decisório, justiça, confiança, participação pública e democracia; temas que têm 
apresentado papel central no desenvolvimento das agendas de pesquisa e política. É resultado 
também da consciência de que é possível lidar de forma mais eficaz com as respostas públicas 
dadas ao risco se, às pessoas afetadas pelas decisões sobre riscos, é dada a oportunidade de 
participarem efetivamente do processo decisório, ensejando assim um processo analítico e 
deliberativo, no qual os efeitos da amplificação do risco são incluídos como um elemento importante 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

295 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

nas decisões que são discutidas e tomadas. Entende-se por amplificação social do risco o fenômeno 
pelo qual os processos de informação, as estruturas institucionais, o comportamento do grupo social 
e as respostas individuais dão forma à experiência social do risco, contribuindo para suas 
consequências. 

Representa um processo que deve apresentar a proposta clara de compartilhar informações 
relativas a um perigo ambiental, que pode ser utilizado para proteger as pessoas em situação de 
risco (LYNDEL & PERRY, 2004). De acordo com Manetti (2009, p.11) a comunicação dos riscos 
representa uma situação na qual a população tem acesso à informação e, ao mesmo tempo, 
apresenta um envolvimento com a prevenção. Não se trata apenas da simples transmissão da 
informação e sim uma relação baseada na troca de percepções e opiniões de vários atores sociais. 
“A percepção do risco é tão importante quanto a realidade do risco; a sua aceitação é mais 
dependente da confiança do público no gerenciamento eficaz do risco do que em estimativas 
quantitativas”. 

No caso de Pedrógão, constatou-se a ineficiência do processo de comunicação deste riscos. 
De acordo com o Correio da Manhã (2017), o registro de comunicações dos meios de socorro, 
bombeiros e GNR durante o fogo de Pedrógão Grande mostra que várias pessoas ficaram sem 
assistência por falha na transmissão de alertas. Várias delas estavam em situação aflitiva, cercadas 
pelo fogo, mas o pedido de ajuda não chegou ao posto de comando que coordenava o combate aos 
incêndios que mataram 64 pessoas. A Autoridade Nacional de Proteção Civil enviou um relatório 
que detalha os momentos em que se registaram falhas no sistema de comunicações - são 30 
momentos em que as diferentes entidades reportam problemas no envio e receção de mensagens 
cruciais. 

Segundo Pedro Pinto (2017), mais uma vez, devido aos incêndios, foram várias as 
localidades que ficaram sem cobertura de rede móvel. Além do problema da comunicação, as falhas 
a este nível refletem-se também ao nível da localização dos condutores, isto porque são vários os 
sistemas de posicionamento que dependem de acesso à Internet. Sem este tipo de informação, os 
condutores, que muita das vezes são obrigados a circular por alternativas, acabam por se perder e 
por complicar ainda mais a sua viagem até ao destino. Já Cunha (2017) apontou que “várias 
antenas” do sistema de rádio de informações que ajudam a coordenar todas as forças da Protecção 
Civil “não resistiram ao incêndio” e arderam, e “não havia recursos imediatos nas comunicações 
para colmatar o vazio, tanto mais que a rede de telemóvel também estava gravemente afectada”, 
aponta o diário. 

Conclusão e recomendações 

Os incêndios florestais continuarão a ocorrer, seja por causas naturais como o ocorrido em 
Pedrógão Grande, seja por causas antrópicas. As condições físicas de determinados grupos 
arbóreos, associados a períodos extremos de calor e a baixa umidade, guardam condições propícias 
para a ocorrência deste processo. Porém, a questão a ser discutida é a da vulnerabilidade em 
relação a este perigo, com destaque para quem reside próximo a uma área propícia, assim como 
na consideração da mobilidade, em relação a quem transita por uma área que apresente este perigo 
específico. 

A importância de uma comunicação eficiente do risco é a de transmitir o conhecimento 
adequado de determinado perigo antes da ocorrência de uma crise, com a finalidade de reduzir os 
impactos de determinado processo, mitigando seus impactos e salvando vidas. Desta forma, se faz 
necessária a redução de residências em áreas perigosas, assim como a substituição de árvores que 
incendeiam com grande facilidade, como é o caso dos pinus e dos eucaliptos, por árvores nativas. 
No caso brasileiro, o risco de subestimar o potencial dos incêndios florestais é muito grande, 
relevado a segundo plano nas medidas preventivas. 
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Introdução 

O presente artigo busca apresentar um caso de assessoria técnica de arquitetura e urbanismo 
à conflito fundiário urbano e ambiental na Vila Bandeirantes, assentamento informal inserido em zona 
de especial interesse social (ZEIS) na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), decorrente da ação do 
poder público municipal que busca promover uma intervenção geotécnica e de urbanização de parte 
da encosta à jusante da comunidade. O objetivo da apresentação deste caso é revelar os graves danos 
socioambientais decorrentes da falta de gestão pública e de impropriedades na avaliação, concepção 
e resposta técnica pelo poder público na sua ação sobre o contexto infraestrutural (ambiental e 
geológico) daquela região, caracterizada pela produção de um meio ambiente urbano ambientalmente 
degradado e geologicamente decaído, principalmente pelo planejamento urbano. Compreende-se que 
tais efeitos são resultados da contínua reprodução de um modelo de desenvolvimento urbano que 
renega a verdadeira infraestrutura da cidade, a plataforma geológica e que reforça uma racionalidade 
técnica e burocrática pretensamente positiva que no entanto acaba por reforçar as contradições sociais 
e ambientais da urbanização nas cidades brasileiras marcada por uma profunda segregação sócio 
espacial, uma exploração excessiva da terra e dos recursos naturais e a promoção de uma engenharia 
urbanística (entendida aqui como a estrutura que viabiliza a mediação das estruturas antrópicas e a 
plataforma geológica, a mesoestrutura) que avança na degradação ambiental da cidade. 

Caracterização do sítio  

A região onde localiza-se a comunidade em questão localiza-se no bairro Luxemburgo, no limite 
das regiões centro-sul e oeste da cidade e localizada numa das cabeceiras da bacia do Córrego da 
Rua Guaicuí componente do Córrego do Leitão, rio importante na evolução urbana da cidade e que 
atravessa uma região de alto padrão sócio econômico e intensa urbanização. O limite noroeste da 
comunidade é a avenida Raja Gabaglia implantada no divisor de águas entre a bacia do Córrego Leitão 
e Piteiras, todos afluentes da bacia do Ribeirão Arrudas. Como pode se perceber na vista da encosta 
(Figura. 01) a geomorfologia predominante de áreas côncavas de alta declividade e um contexto 
geológico do Complexo Metasedimentar (PPms) do grupo Sabará, unidade mais espessa do Super 
Grupo Minas em Belo Horizonte, constituído predominantemente de xistos e filitos muito 
intemperizados, além de lentes de metagrauvaca e camadas delgadas de filito. A condição de baixa 
permeabilidade propiciou o estabelecimento de drenagem encaixada, que deixa exposições elevadas, 
onde o maciço, embora reduzido a um saprólito, exibe coesão satisfatória e bom comportamento em 
taludes de escavação, especialmente nas situações em que a foliação se mantenha confinada (BELO 
HORIZONTE, 1995). 

mailto:jcferreira@ufrn.br
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Figura 1 – Vista montante da encosta da rua Fábio Curi, na meia encosta o trecho da rua Flavita 
Bretas interrompido e na crista as edificações da Vila Bandeirantes 

 
Fonte: Do autor, 05/09/2018. 

 
Vale observar na Figura 1 o aspecto da encosta a jusante da ocupação informal não 

consolidada e sem tratamento ambiental e urbanístico. Também é possível observar a via a direita da 
foto, na meia encosta, Rua Flavita Bretas, que nunca foi implantada e que por iniciativa da prefeitura 
ao tentar avançar na terraplenagem para sua implantação deu início aos processos de escorregamento 
superficial de massa em trecho do talvegue sob a Vila Bandeirantes. Urbanisticamente, o entorno 
apresenta uma ocupação regular e de alto padrão com a predominância de edifícios com mais de 10 
andares e que promoveram grande movimentação de terra e demandam contenções de grande porte 
como altos muros ou cortinas por conta dos partidos arquitetônicos de implantação.  

A Vila Bandeirantes, assentamento informal localizado na crista da encosta trata-se de um local 
consolidado com todas as peculiaridades de uma comunidade de pequeno porte territorial, ocupando 
o terreno há mais de 50 anos a reboque de uma ocupação planejada pelo poder público, o Conjunto 
santa Maria construído na década de 1950 (segundo informações dos moradores). A localização desta 
comunidade na região e na cidade é privilegiada, pela vizinhança consolidada e semelhante no perfil 
da vida cotidiana e do padrão sócio econômico ao mesmo tempo em que tem acesso fácil à região 
central da cidade pela avenida no limite montante do assentamento e aos centros de consumo e 
trabalho que são os grandes edifícios comerciais e institucionais presentes no bairro Luxemburgo e na 
avenida Raja Gabaglia. 

Breve histórico do conflito fundiário urbano e ambiental 

Em 2011, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), órgão municipal 
responsável pela elaboração de projetos e a execução de obras por toda a cidade, realizou obras de 
intervenção na Rua Flavita Bretas, no bairro de Luxemburgo em Belo Horizonte, via interrompida na 
meia encosta do talvegue. Esta intervenção acionou evento geotécnico de escorregamento de parte do 
talude à montante da via e junto à Vila Bandeirantes, causando a também a destruição de sistemas de 
esgotamento sanitário e escoamento pluvial implantado na encosta para resolver parcialmente as 
demandas por urbanização daquela parte do assentamento.1 

 Em 2013, após impasse entre a equipe da prefeitura e a comunidade, o processo de 
elaboração do Plano Global Específico (PGE), outrora financiado por recursos do Orçamento 
Participativo, foi interrompido. O PGE é um instrumento valioso para o planejamento das áreas de 
interesse social na cidade, previsto na legislação que orienta a Política Municipal de Habitação (PMH) 
e vem sendo utilizado pela URBEL desde a década de 90 nas áreas de ZEIS e teve seu 

                                                           
1 A interação entre a obra e tal escorregamento foi confirmado por perícia judicial posterior em ação movida pelo poder público 

para antecipação de tutela e remoção forçada das famílias pelo alegado risco iminente à vida (sob intenção de erradicar situação 
de risco geotécnico e promover ações de urbanização em zonas de ZEIS). 
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desenvolvimento interrompido na comunidade devido à recusa dos moradores em aceitar os impactos 
sobre o tecido urbano das propostas de intervenção elaboradas pela equipe técnica contratada pelo 
poder público. Elas promoviam um grande número de remoções no pequeno assentamento para 
implantação de vias veiculares e também para a implantação de áreas livres e edifícios de habitação 
social (Figura. 02). Os moradores não concordavam com esta substituição de tecido urbano por 
considerarem desnecessária a implantação de vias veiculares por entendem que o sistema viário 
interno formado por vias de pedestres poderia ser urbanizado com pequenos alargamentos e remoções 
apenas das edificações que estrangulavam alguns trechos dos becos. 

 
Figura 2 – Proposta preliminar de reurbanização da Vila e planta de remoções previstas pelo PGE 

(2013). 

 
Fonte: Reprodução a partir de apresentação digital disponibilizada aos moradores durante apresentação pública das 

propostas de intervenções urbanístico ambientais do PGE em 10/01/2013 (elaboração própria). 

 

Também em 2013, a SUDECAP realizou obras de contenção com muro de saco de terra (tipo 
rip-rap) que não foram suficientes para a solução definitiva do evento. Antes disso, em outubro 2012, 
houve ação de remoção de moradores na crista da encosta por alegado risco iminente de desabamento 
(autorizada por ação judicial de antecipação de tutela pelo direito à vida).  A população foi notificada 
em menos de 30 dias segundo relatório da própria prefeitura de atendimento do PEAR - programa de 
prevenção e monitoramento de áreas de risco promovido pela URBEL em 2012). Sem nenhum avanço 
diante dos impasses com a comunidade sobre o planejamento da urbanização por meio do PGE e sem 
dar resposta às reações de vários moradores removidos e da Defensoria Especializada em Direitos 
Humanos, Coletivos e Socioambientais, ao final de 2015, a SUDECAP apresentou projeto executivo 
completo de consolidação geotécnica da encosta que determinava a remoção de todas as edificações 
na crista de encosta abaixo do Beco Seis, mantendo o perímetro de remoção inicial do PGE. Após este 
fato da apresentação do projeto executivo sem discussão com a comunidade ou os assessores técnicos 
dos moradores, a Prefeitura manteve a posição no processo judicial pela alegação de risco e à 
necessidade de remoção e acabou sendo condenada a assumir o ônus para realização de uma perícia, 
que considera os argumentos dos assessores técnicos questionando aquela solução apresentada pelo 
governo e defendendo a possibilidade de estabilização da encosta sem a necessidade de remoção dos 
moradores afetados.  

A solução de estabilização da encosta elaborada e apresentada pela prefeitura afetava uma 
região muito maior do que a área de interesse social, alcançando duas quadras a jusante, consolidando 
todo o tecido urbano ainda incompleto no parcelamento aprovado da área e adotava um partido de 
estabilização geotécnica misto. A proposta de concentrou em implantar contenções ativas de muros 
tipo cortina atirantada no contato da encosta com o plano das duas ruas a serem estendidas e um 
suave retaludamento em toda a porção superior da encosta. Tal desenho revela o potencial presente 
de estabilidade acumulado na área tendo sido intervenções de contenção apenas na área onde os 
cortes de terra foram propostos para viabilizar a estrutura urbana do pavimento.  

Após a apresentação do projeto a prefeitura iniciou o trabalho técnico social para 
convencimento e orientação dos moradores indicados para a remoção de suas alternativas para 
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indenização por benfeitorias ou a inclusão em algum programa de reassentamento (compra assistida 
ou acesso a uma unidade de interesse social produzida pelo poder público). No entanto, a ação judicial 
continuou na busca por avaliar os argumentos de danos sociais e ao direito à moradia dos removidos 
ou notificados para tal protagonizada pela Defensoria e com a participação direta da Promotoria 
Especializada dos Direitos Humanos do Ministério Público Estadual de Minas Gerais e na possibilidade 
de se encontrar solução alternativa. 

Materiais e métodos  

Adotou-se uma abordagem centrada no acompanhamento dos grupos sociais afetados pela 
ação estatal por meio de uma assessoria técnica direta (ZERLOTINI et al, 2018) e na avaliação crítica 
das orientações, princípios e padrões estabelecidos pelo aparato legal das políticas públicas, das 
normativas técnicas e pelo estado da arte dos temas envolvidos. Tal assessoria permitiu a reunião de 
análises obtidas durante os momentos de conflito direto entre poder público e comunidade assessorada 
e na participação em momentos de mediação deste conflito, promovidos principalmente pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais. Durante esta atuação foi possível reunir as inquietações dos 
moradores sobre sua saída do local diante de outros argumentos técnicos que defendiam a 
possibilidade de sua permanência e a viabilidade do poder público viabilizar isto. 

As informações sobre a estrutura geológica e ambiental também foram incorporadas durante a 
assessoria e posteriormente a apresentação do projeto executivo de consolidação geotécnica da 
encosta. A avaliação crítica do projeto proposto buscou estabelecer a ponderação entre a necessidade 
ambiental (e capacidade de suporte do sítio) da encosta e da geologia do entorno, os tipos de soluções 
de estabilização e contenção propostos e os impactos na geomorfologia (sobretudo na alteração dos 
caudais líquidos provenientes das águas pluviais) assim como os impactos no assentamento, nas 
famílias indicadas para a remoção e no tecido urbano existente. 

Avaliou-se que a própria solução da prefeitura permitiria a supressão das remoções na proposta 
de intervenção à partir de uma alteração da inclinação dos taludes a montante das contenções e junto 
à crista da encosta, projetados com uma inclinação de 30% e que poderia alcançar declividades 
superiores a relação 1:1 pela geologia básica e da pedologia específica (KER et al, 2012) no local 
atestada pelos estudos de sondagem (SPT) consultados no processo judicial. 

Além disso, para alcançar um sentido na avaliação da conduta pública e técnica da prefeitura 
durante o conflito, do conhecimento doutrinário sobre direito coletivo e os princípios do direito 
administrativo, adotou-se a interpretação dos fatos e discursos a partir do conceito de interesse público 
primário e interesse público secundário: “os interesse públicos primários são os interesses diretos do 
povo, os interesses gerais imediatos. Já os interesses públicos secundários são os interesses imediatos 
do Estado na qualidade de pessoa jurídica, titular de direitos e obrigações”. (ALEXANDRINO; PAULO, 
2010. p.187). 

. A escolha de tal referência conceitual se fez relevante pelo seu alinhamento de outro grupo 
assessorado no conflito que eram a defensoria pública e o ministério público estaduais, de modo que 
as análises urbanas e ambientais se articulassem com estes princípios regentes da administração 
pública. Ressalta-se que os elementos da doutrina do direito coletivo também se aproximam de 
princípios éticos e ecológicos presentes na engenharia (que usa a geotecnia para garantir a 
estabilidade do ambiente antrópico e da vida humana na encosta) e dos saberes ambientais que 
mobilizam a sustentabilidade, a proteção e a reabilitação do meio ambiente físico natural como 
necessidade de toda a sociedade. 

Resultados e Discussão  

Por meio da interpretação e avaliação dos posicionamentos do poder público diante da 
realidade e do clamor da comunidade e dos envolvidos na mediação do conflito observa-se a relevância 
de apresentação da hipótese que a ação estatal neste caso está sendo responsável pela violação de 
direitos sociais básicos, que está demonstrando imperícia técnica a partir dos atos de planejamento 
e gestão urbana e ambiental e improbidade administrativa (ou crimes contra a administração pública) 
em seus atos, sobretudo ao se considerar, no contexto sócio ambiental do conflito, a necessária 
priorização do interesse público primário e os prováveis danos e violações ao longo dos atos 
administrativos acompanhados. 
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A violação de direitos é resultado da priorização da conveniência burocrática e do interesse 
público secundário que desvia a ação do estado das necessidades e expectativas da população e com 
isso acaba por fazer o governo decidir pelo que acha melhor tecnicamente ou burocraticamente. A 
importância da área em estudo para a cidade e para o meio ambiente de Belo Horizonte demonstra 
que as políticas públicas envolvidas necessitam assumir a necessidade expressa de mudança na 
conduta e no padrão da ação estatal, não sendo aceitável argumentos como a limitação burocrática ou 
como sendo opcional para a administração pública, mas sim renovadas continuamente em direção ao 
respeito das práticas cotidianas de uma comunidade e ao investimento em sua consolidação com 
qualidade de vida ambiental e urbana.  

Quanto aos danos socioambientais decorrentes dos atos administrativos e procedimentos 
técnicos tomados pela Prefeitura durante o conflito, aponta-se a hipótese da identificação de 
improbidade administrativa, porém entende-se que seja necessária uma maior avaliação jurídica (a 
luz do Direito Administrativo e da legislação federal) devido à inversão de prioridades por conveniência 
burocrática e pela reprodução de um padrão de gestão pública impróprios a urgência e às necessidades 
sociais, habitacionais, urbanísticas e ambientais decorrentes do conflito, podendo ser qualificadas 
como responsáveis por danos coletivos e ampliados a toda a cidade.  

É evidente que um outro tempo da ação e novas formas de atuar nos conflitos e nos espaços 
desiguais são necessários para a interrupção deste padrão de conduta e de reprodução de danos 
decorrentes da ação estatal.  

Avalia-se preliminarmente como imperícia técnica a conduta dos órgãos envolvidos em 
relação ao procedimentos técnicos de planejamento e gestão urbana e ambiental sobre o território da 
Vila e da encosta. Alguns pontos são apresentados pelo fato de ferirem os princípios técnicos mínimos 
desejados para os processos ocorridos, presentes em diversas fontes e referências nos procedimentos 
padrões do município, nos conteúdos técnicos do estado da arte relacionados aos campos da 
engenharia, da urbanização, da política habitacional, da gestão ambiental, da geologia e da geotecnia 
e da política urbana. São eles: 

- não garantir a estabilidade da encosta sobretudo a gestão dos caudais líquidos, o impacto dos caudais 
sólidos nas redes pluviais e lotes a jusante assim como sua proteção superficial. 

- promover intervenção em encosta para a extensão da rua Flavita Bretas sem devida qualidade técnica 
resultando na previsível movimentação de terra a montante e no agravamento da condição ambiental 
da encosta. 

- desconsiderar a capacidade de suporte do sítio a partir das condições lito geológicas presentes, 
considerando como gerais fenômenos isolados sem promover uma avaliação ambiental e geotécnica 
integrada de modo a compreender todos os processos que resultou em laudo imperito e promover 
remoções de áreas ocupadas garantidoras da cobertura superficial em área de crista de encosta 
deixando o terreno exposto a infiltrações em área plana ampliada, ao invés da condição anterior 
direcionada pelas soluções de encaminhamento das águas de chuva autoproduzidas pelos moradores 
que lançavam na encosta de forma pontual (causadora de erosão) sem incorrer no risco da saturação 
da camada superficial causadora de perda de estabilidade do solo. 

- abandonar resíduos das construções demolidas sem dar destinação ambientalmente correta e sem 
cuidar do tratamento, manutenção e destinação das áreas remanescentes dos imóveis demolidos, 
interrompendo caminhos, afetando a vizinhança das casas que permaneceram e aprofundando a 
precariedade urbanística e construtiva dos moradores na região da crista da encosta. 

- se omitir na proteção da crista da encosta quanto ao lançamento de efluentes, resíduos sólidos e 
quanto às águas de chuva que afluem para a área em conflito do Beco Seis e do Beco Bandeirantes. 

- não promover a manutenção de canaleta de drenagem provisória executada sem dispositivo de 
proteção do terreno contra erosão no seu lançamento final e de caixas de passagem que se encontram 
destruídas pela erosão do terreno na crista. 

- abandonar as edificações e ruinas demolidas pela prefeitura quanto ao seu monitoramento geotécnico 
e estrutural de modo a acompanhar com a devida qualidade técnica e segurança o comportamento 
natural da encosta e possíveis consequências na estabilidade da encosta decorrente das demolições 
e da desocupação das edificações na crista. 
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Figura 3 – Aspecto recente da encosta na sua porção superior, junto à crista e no limite com a Vila 
Bandeirantes e com o panorama da ocupação no entorno e o estado de ausência de proteção 

ambiental quanto a caudais sólidos e líquidos e amplos danos superficiais pela erosão e deposição 
de resíduos. 

.  

Fonte: Do autor, 05/09/2019. 

 
Compreende-se que a observação de tantos pontos sob a análise multi-disciplinar 

(pressupostos, condutas, ações, discursos e posicionamentos) e claramente descritos a partir do 
cenário real permitem a leitura que os objetivos do trabalho de assessoria e de pesquisa universitária 
extensionistas foram alcançados. Sendo possível a partir de agora fornecer aos interessados 
informações para a mediação e resolução do conflito 

Estas são as primeiras considerações expressas sobre o conflito que buscam possibilitar a 
todos que atuam na sua mediação, uma melhor visualização de sua complexidade técnica e 
socioambiental. Tais hipóteses, fatos e processos aqui apresentados podem ser melhor representados 
se acompanhados de estudos técnicos expeditos, coleta de dados primários disponíveis sobre a região, 
reprodução de casos análogos aos estudados e ilustração por relatório fotográfico das transformações 
e danos na vida cotidiana da comunidade decorrentes da ação estatal. Mas para isso, recomenda-se 
que os argumentos aqui apresentados sejam analisados a partir de uma estratégia jurídica e 
institucional entre todos os envolvidos, outros órgãos do Estado e também os moradores de toda a 
região que podem diante deste conflito participar do processo que até hoje foram alijados pela pretensa 
garantia de ordenamento do planejamento urbano estatal, contribuindo assim para a promoção de um 
meio ambiente urbano sustentável. 

Considerações finais 

Buscou-se com a apresentação deste caso explorar a compreensão que a superação de 
processos e cenários submetidos ao risco no meio ambiente urbano dependem da incorporação de 
uma prioridade na promoção de uma sociedade sustentável sócio e ambientalmente (ASCELARD), 
tendo seus agentes, sobretudo os que têm maior capacidade material e técnica (poder público e 
mercado imobiliário), necessariamente engajados em práticas que reconheçam as necessidades 
ambientais do sítio natural, que resultem na reabilitação da plataforma geológica mas também no 
atendimento das necessidades sócio espaciais da população residente sem a qual não se alcança um 
equilíbrio ecológico necessário para a superação dos problemas ambientais decorrentes das 
ocupações informais e da expansão urbana da cidade formal tão predatória sobre o meio físico natural 
(MARICATO, 2003). 

Há que se avançar na análise técnica e ambiental a partir das informações geológicas de 
campo e das possibilidades geotécnicas que se apresentam bastante factíveis até mesmo pelas 
declarações dos técnicos do poder público, no entanto, a intenção em revelar os danos sócio 
ambientais ampliados verificados na observação crítica fruto do acompanhamento direto do conflito 
fundiário permite dar fundamento a tais afirmações. 
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Apesar de ampla camada de aterro com material diverso, não há comprometimento dos 
horizontes atuais do solo o que permite a ação de estabilização e consolidação da ocupação na crista 
(ainda mais se for considerado o potencial positivo que os moradores podem exercer na proteção da 
encosta ao manterem a mobilização em sua crista para sua limpeza, drenagem e monitoramento). 
Ainda há a condição em alguns furos mais interiores ao terreno no topo do talvegue que apontam 
menos de 3 metros de profundidade de horizontes pedológicos superficiais, demonstrando a 
aproximação de ambientes geológicos mais consolidados e estáveis.  

Tecnicamente o concebido pela prefeitura não pode ser colocado como a única ou a melhor 
solução de forma incontestável, há uma grande ampliação da área de diagnóstico geológico e 
geotécnico que serviu de base para a propostas (inalterável pelo setor técnico do governo) pela sua 
correção na resposta aos processos sob a encosta. Um argumento de risco alto para o local apontado 
pelos laudos que iniciaram as remoções há mais de 5 anos atrás não se confirmou pelas dezenas de 
sondagens feitas por toda a extensão da encosta, não houve a presença de água. O encontro de águas 
servidas em linhas pontuais de drenagem junto à comunidade pobre foi extrapolado inadequadamente 
a uma potencial condição de saturação das camadas subsuperficiais argilosas. Ao mesmo tempo, o 
estudo técnico alternativo elaborado pela perícia judicial ainda persistem em vício por ter consultado 
apenas dados indiretos e visita de campo, e mesmo assim, confirma a necessidade de intervenção mas 
a possibilidade técnica de estabilização da encosta e manutenção das moradias na crista 
concomitantes. 

Os estudos de análise de solo efetivos não estão presentes nos dados dos projetos e 
documentos técnicos do poder público para alegação do risco iminente, tais como ensaios de 
granulometria, consistência, estrutura e grau de estrutura. Estes estudos permitiriam também definir as 
condições de drenagem em cada horizonte do subsolo da encosta ou pelo menos aliviar o risco 
hipotético da crista da encosta na comunidade afetada pelas remoções. Não há porque em se falar de 
perda de resistência pela situação atual, a não ser, em casos de total abandono da encosta como está 
sendo feito pelo poder público e a sociedade (proprietários dos terrenos na área não urbanizada, bairro 
ou favela) que poderia causar impactos pontuais e riscos futuros, até estruturais ao solo e sua 
estabilidade. 

Recomenda-se que primeiramente todos os envolvidos reúnam para um diálogo direto em 
busca de se compreender melhor a situação entorno da encosta e da Vila Bandeirantes, ponderar sobre 
todos os recursos perdidos e os que ainda restam para a tomada de decisão e construir 
democraticamente qual a melhor forma de executar as ações (planejamento, execução e manutenção). 
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Introdução 

O assunto de conscientização e prevenção contra desastres naturais é cada vez mais atual, 
inclusive é tema de uma campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) de ‘Cidades Resilientes’ 
à qual Patos de Minas aderiu em março de 2017. A cidade, com apoio da Defesa Civil e do Corpo de 
Bombeiros, deve seguir o guia da ONU, de forma a se preparar para resistir, absorver e se recuperar 
dos efeitos de um desastre, bem como prevenir a perda de vidas e bens. 

Uma característica relevante que deve ser evidenciada são os lotes vagos presentes na cidade, 
pois são críticos na proliferação de animais peçonhentos e riscos de incêndios. Segundo reportagem 
do MGTV (2018), atualmente existem aproximadamente 50 mil lotes vagos em toda a cidade de Patos 
de Minas em condições de mato e entulho, sendo uma ameaça iminente para a população. 

Além do mais, conforme Patos Hoje (2018), a Companhia de Bombeiros Militar alerta para o 
risco de incêndios em lotes vagos, sobretudo com a chegada do período seco. A fumaça e a fuligem 
podem agravar doenças, principalmente as alérgicas e respiratórias. Ainda, de acordo com Patos Hoje 
(2018), em agosto deste ano, no bairro Afonso Queiroz, um carro na garagem de um apartamento foi 
destruído pelo fogo que veio da queimada de um lote vago em frente. 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar os riscos causados pelos lotes vagos, e por meio 
disso, propor mecanismos de controle e prevenção. Dessa forma, busca-se elaborar um aplicativo de 
gestão dos lotes vagos para cadastramento e controle de diversos problemas que são iminentes nesses 
locais. 

Os objetivos específicos são embasados em evidenciar os lotes vagos por meio de um cadastro 
em aplicativo e, posteriormente, ser uma ferramenta de apoio para a Administração Pública para 
controle e gestão desses ambientes e, por fim, criar um meio de comunicação interativo entre a 
população e o setor de fiscalização. 

Materiais e métodos 

A metodologia desta pesquisa é dividida em duas etapas, sendo a primeira referente à coleta 
de dados, em campo, sobre os lotes vagos do município de Patos de Minas, e a segunda trata-se do 
desenvolvimento de um aplicativo de cadastro e gestão desses lotes vagos. 

1. Coleta dos dados de campo 

A coleta dos dados de campo consiste no estudo da área do bairro Alto dos Caiçaras, devido 
ao grande número de lotes vagos apresentados que, em grande parte, não estão recebendo os 
cuidados necessários. 
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Ao andar pelas ruas da área definida, foram observados os lotes vagos ali presentes, para que 
fosse realizada a localização no mapa e, com a ajuda de um drone, foram elaboradas as imagens dos 
respectivos lotes para avaliar a situação dos cuidados de cada um deles. 

 

Figura 1 – Município de Patos de Minas, MG 

 

Fonte: Google Maps (2018). 

 

Figura 2 – Bairro Alto dos Caiçaras, Patos de Minas 

 

Fonte: Google Maps (2018). 

 

Figura 3 – Delimitação da Área de Estudo 

 

Fonte: Google Earth (2018). 
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Figura 4 – Exemplo de Lote Mal Cuidado 

 

Fonte: Dados do Trabalho. 

 

A Figura 4 demonstra um lote da área de estudo que está fora das normas da cidade de Patos 
de Minas. Expõe um risco iminente às adjacências, podendo apresentar animais peçonhentos, 
criadouros de mosquitos Aedes Aegypti e significar risco de incêndio, sobretudo em períodos de seca, 
além de tratar-se de uma poluição visual. 

2. Desenvolvimento do aplicativo 

O software Marvel é um utilitário gratuito que permite a criação de protótipos de aplicativos. 
Sua interface simples facilita a exposição das ideias por meio da criação das interfaces do protótipo de 
maneira interativa. 

A partir disto, foi desenvolvido um protótipo de um aplicativo que mapeia e informa onde estão 
os lotes vagos, com os dados dos proprietários e se atendem a legislação municipal quanto à limpeza 
ou riscos iminentes no local. 

Resultados e Discussão 

O aplicativo poderá ser usado por funcionários da prefeitura ou por pessoas comuns, sendo 
que cada um utilizará o aplicativo de forma diferente. Enquanto as pessoas comuns poderão denunciar 
lotes que estão sendo mal cuidados e solicitar algum funcionário da prefeitura para conferir se seu lote 
está de acordo com as normas, os funcionários da prefeitura vão gerir com mais facilidade os lotes que 
estão apresentando maior risco, além de ter a informação das denúncias e das pessoas que querem 
ter seus lotes avaliados e colocados dentro das normas. 
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Figura 5 - Tela Inicial                         Figura 6 - Tela Usuário              Figura 7 - Cadastro de Lotes 

 

Fonte: Dados do Trabalho/Marvel.com    Fonte: Dados do Trabalho/Marvel.com   Fonte: Dados do Trabalho/Marvel.com 

 

O acesso ao modelo protótipo do aplicativo para a obtenção de mais detalhes está disponível 
em: <https://marvelapp.com/9e51jje/screen/47295650>. 
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Considerações finais 

Durante a realização do trabalho que foi dividido em duas partes, sendo elas coleta de dados 
em campo e desenvolvimento do protótipo de aplicativo, arcamos com a responsabilidade de buscar 
melhorar a sociedade em que vivemos deixando os bairros com seus lotes mais limpos e seguros. 

O desenvolvimento do projeto Resiliência ao Risco permitiu associar os conhecimentos teóricos 
adquiridos no curso com a parte prática. 

Adversidades encontradas, como a dificuldade do contato com o órgão da prefeitura 
responsável pela fiscalização e a grande quantidade de lotes para gerir e averiguar, destacam a 
importância da pesquisa na busca por avanços. 

O empenho por melhorias nos ajudou a seguir sem ter o conhecimento do desenvolvimento de 
aplicativos, expondo a idealização do aplicativo e suas funções, na perspectiva de que seja 
concretizado nos próximos anos. 

Agradecimentos 
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Introdução 

 Nos últimos anos, em todo o mundo, há notícias de episódios de desastres naturais. O desastre 
é entendido como sendo o resultado da combinação de ameaças/perigo, condições de vulnerabilidade 
e da insuficiente capacidade ou medidas para reduzir as consequências negativas e potenciais do risco 
(MCTIC, 2018). Por sua vez, o desastre natural, como o próprio nome diz, está sempre vinculado à 
ocorrência de determinados fenómenos naturais. Estes fenómenos podem ser de ordem 
climático/meteorológica, geológica, biológica ou astronómica. Também podem dar-se em decorrência 
da combinação de dois ou mais destes fatores (UN-ISDR, 2004). 

 No Brasil, em 2011, houve o maior desastre do país, resultando em 900 mortes e 350 pessoas 
desaparecidas. Esses episódios corroboraram para a implementação do Programa Nacional de 
Prevenção de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (PNPRRDN), lançado pelo Governo Federal 
em 08 de agosto de 2012, em Brasília. O risco pode ser compreendido como sendo a probabilidade de 
consequências prejudiciais ou perdas esperadas (mortes, ferimentos, a propriedade, meios de 
subsistência, a atividade económica interrompida ou ambiente danificado) resultantes de interações 
entre os riscos naturais ou induzidas pelo homem e as condições vulneráveis (UN-ISDR, 2004). Entre 
2012 e 2018, a CPRM – responsável pelo mapeamento de áreas de risco – já mapeou 1 377 municípios 
fazendo a setorização de áreas de risco (muito alto e alto) a movimentos em massa, enchente e 
inundação (CPRM, 2018). 

 O processo de antropização segue em ascensão, já que as áreas naturais próximas aos sítios 
urbanos vão sendo ocupados desordenadamente, provocando uma série de impactos ambientais que 
se refletem diretamente no ambiente urbano. A cobertura vegetal é a primeira a ser suprimida, deixando 
o solo desprotegido e consequentemente suscetível a erosão. Em geral, em seguida são instaladas 
moradias e o solo é recoberto por material impermeabilizante provocando o selamento. O esgoto passa 
a correr livremente provocando infiltrações e depósitos de lixo que minam com chorume, deixando o 
solo excessivamente húmido. Essas e outras situações associadas à declividade e alto índice 
pluviométrico são consideradas condicionantes básicos para os inúmeros incidentes de deslizamentos 
que foram citados anteriormente. Em relação às áreas de planícies, as ocorrências são de enchentes, 
e, neste caso, o fator principal deflagrador é a impermeabilização do solo, que dificulta a drenagem em 
áreas de depressão provocando acumulo de água. Todos esses fatores convergem para o desiquilíbrio 
do ambiente. 

A análise da fragilidade ambiental pode ser usada como análise preditiva em áreas de 
sucessivos episódios de eventos de risco de deslizamentos e inundação. Para esta pesquisa, o modelo 
de fragilidade ambiental foi aplicado no Parque Estadual do Cunhambebe (PEC) e sua zona de 
amortecimento. Os processos relacionados a erosão e eventos de movimento em massa estão 
presentes em toda Região da Costa Verde, dentro e fora dos limites do PEC em áreas naturais ou 
antropizadas. O facto de o PEC estar inserido na Serra do Mar foi uma motivação para avaliar o modelo 
de fragilidade ambiental, porque, nesta porção da Serra do Mar, existem duas situações muito bem 
definidas. Na vertente, voltada para o Oceano Atlântico, há predomínio de episódios de rolamento de 
blocos e na vertente norte há maior ocorrência de deslizamentos de terra. 

 Para realizar esta pesquisa, considerou-se a visão holística da área de estudo, tendo como 
unidade de paisagem os limites do PEC e sua zona de amortecimento. Neste caso, o olhar geográfico 
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é imprescindível no tocante à visão integrada do ambiente como um organismo que se inter-relaciona 
formando um geossistema. Em relação aos modelos de fragilidade ambiental, adotou-se o modelo de 
Ross para detetar a fragilidade ambiental em relação aos processos erosivos com vistas a 
escorregamentos. A visão sistémica através das unidades ecodinâmicas proposta por Tricard (1977) 
também foi considerada, com as devidas proporções para a modelagem de Ross (2000). Deste modo, 
permite distinguir quais são as áreas de instabilidade potencial e quais são as de áreas de instabilidade 
emergente. O modelo de fragilidade de Ross deu origem a dois mapas: mapa de fragilidade ambiental, 
que estabelece graus de fragilidade indistintamente, e o mapa de unidades ecodinâmicas, que distingue 
os diferentes processos potencial e emergente. 

 O objetivo deste trabalho visa ao desenvolvimento de modelos fragilidade ambiental e unidades 
ecodinâmicas como forma de análise ambiental preditiva que podem ser usados para estudos regionais 
ou evoluir para estudos de risco ambiental. Tais modelos têm como característica fundamental a 
distinção dos processos de fragilidade desencadeados por processos naturais (instabilidade potencial) 
ou antrópicos (instabilidade emergente). Os modelos foram desenvolvidos com base na superposição 
de planos de informações baseada em técnicas de geoprocessamento, técnica de álgebras de mapas, 
análise multicritério associada a técnicas de média ponderada, sobre os aspectos físicos. Entende-se 
que a modelagem de sistemas ambientais com base em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 
pode contribuir de forma significativa para a tomada de decisão e gestão do território com vistas à 
realidade socioeconómica ambiental da região.  

Materiais e métodos 

Grande parte dos dados e informações que foram utilizadas como insumos para o 
desenvolvimento dessa pesquisa foram adquiridas junto ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA), 
através da autorização para pesquisa científica INEA n° 006/2013. Esse documento autoriza 
legalmente o grupo de pesquisadores da UERJ a realizar visitas técnicas dentro dos limites do Parque 
Estadual (PEC) e também na APAMAN. Além disso, a autorização como pesquisador favorece o 
acesso aos dados produzidos pelo ITPA para o Plano de Manejo do PEC. Em contrapartida, a UERJ 
assume papel de colaborador, participando ativamente no Conselho Consultivo do PEC e APAMAN, 
grupos de trabalho da Estrada Parque (RJ-144) e desenvolvimento de pesquisas científicas nas UCs e 
respectivas Zonas de Amortecimento. É neste contexto que esta pesquisa acadêmica se insere e 
contribui com o INEA, aprofundando-se em estudos que envolvem a temática sobre risco ambiental na 
região. Os resultados podem contribuir para a gestão das citadas unidades de conservação na tomada 
de decisão. De forma mais pontual, foram também adquiridos dados com informações sobre áreas de 
risco junto à Defesa Civil, CPRM, DRM e mapeamento de localizações da rede hoteleira constando no 
recorte espacial com auxílio do Google Earth (2016).  

Em relação ao acervo geotecnológico utilizado para desenvolver as técnicas, métodos e 
indicadores da pesquisa, podem ser citados: ArcGIS 10.3, com as extensões Spatial Analyst e 
Geoestatistical Analyst, Quantum GIS (QGIS) Pisa versão 2.10 64 (Bit) para aplicar método AHP. Além 
dos softwares de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), valeu-se também de pacotes de banco 
de dados como Microsoft Access e Excel (Microsoft Office versão 10), que auxiliam a manusear dados 
tabulares para a construção de indicadores. 

Modelo de Fragilidade Ambiental 

 Dentre os diversos métodos investigativos de modelagem ambiental, a análise da fragilidade 
ambiental vem ganhando relevância em relação aos demais. Isso porque este método permite separar 
os processos que se desenvolvem no espaço geográfico, podendo verificar aqueles de origem natural, 
que são decorrentes do processo natural de modelagem do relevo, e os de origem não-natural, 
decorrentes de processos antrópicos. A partir desses resultados, pode-se então partir para outros 
estudos ambientais como, por exemplo, mapas preditivos de risco ambiental e estudos de 
vulnerabilidade (Goes-Souza, 2017). 

 O mapa de fragilidade ambiental tem foco nos processos erosivos e tem em seu bojo um 
conjunto de variáveis tais como: declividade, pedologia, uso da terra e cobertura vegetal e precipitação. 
Diferentemente do modelo de suscetibilidade, o modelo de fragilidade ambiental considera, em seu 
conjunto de variáveis, dados sobre uso da terra e cobertura vegetal contribuindo para a discretização 
dos processos atuantes no sistema ambiental e consequentemente a identificação entre unidades 
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estáveis, intergrade e instáveis. 

Em relação à metodologia, converteram-se dados vetoriais sobre relevo (curvas de nível), pedologia, 
uso da terra e cobertura vegetal e pluviosidade, em dados matriciais. Para cada um desses temas, foi 
calculado o tamanho do pixel de acordo com a escala do mapa. No caso das curvas de nível, criou-se 
posteriormente um Modelo Digital do Terreno (MDT) visando à produção de um mapa de declividade. 
Os dados matriciais possibilitam uma série de análises espaciais e estatísticas que não são possíveis 
de serem realizadas com uso de dados vetoriais. 

 Em seguida, com foco na fragilidade ambiental, reuniu-se um grupo de especialistas (análise 
delphi) e inferiu-se notas para cada uma das classes temáticas. As notas variam de 1 a 5, na qual 1 – 
significa muito baixa fragilidade; 2 – baixa fragilidade; 3 - média fragilidade; 4 - alta fragilidade e 5 - 
muito alta fragilidade. Ross (2000) utiliza a técnica de média ponderada que, geometricamente, tem 
uma resposta sob representação da lógica booleana, que é atenuada pela aplicação de pesos. 
Entretanto, em vez de dar pesos a classes temáticas, o autor utiliza a hierarquização das camadas de 
dados temáticos, que representa a prevalência de um tema em relação ao outro. Neste caso, tem-se a 
seguinte sequência hierárquica: declividade (1), pedologia (2), uso do solo e cobertura vegetal (3) e 
precipitação (4). Os dois primeiros temas, declividade e pedologia, vão balizar os processos em maior 
equilíbrio dinâmico. Os dois últimos, uso do solo e cobertura vegetal e precipitação, vão delinear os 
processos que se encontram em menor equilíbrio dinâmico. Com isso, será produzida uma sequência 
numérica composta por 4 dígitos, na qual cada um desses dígitos pode variar de 1 a 5. Com isso, 
conclui-se que o menor valor possível para fragilidade é 1111, muito baixa fragilidade, e o maior valor 
possível é 5555, muito alta fragilidade. 

 O processo de construção do mapa de unidades ecodinâmicas não é automático. Na verdade, 
ele é resultado da interpretação do pesquisador. Para criá-lo, é necessário separar os processos, para, 
em seguida, reclassificá-los em estáveis e instáveis. Neste caso, faz-se necessário transformar os 
valores de fragilidade em valores qualitativos, sobrepondo os planos de informações sobre pedologia, 
cobertura vegetal e uso da terra, precipitação e outros planos auxiliares como geomorfologia para fazer 
a classificação e separar e reagrupar os valores quantitativos. 

 Por exemplo, se a área analisada tem alta declividade e cobertura vegetal densa em estágio 
avançado significa que se refere a uma área de processo potencial natural estável (maior equilíbrio 
dinâmico) e que, portanto, não há antropização. Por outro lado, pode ocorrer de se deparar com área 
de média ou alta declividade e, no entanto, a cobertura vegetal ser de pasto ou áreas de faixa de 
servidão ou ainda com alguns pontos de assentamentos. Nestes casos, refere-se a um processo 
potencial natural instável (menor equilíbrio dinâmico). 

Resultados e Discussão 

 Em uma rápida análise visual (fig.1), verifica-se uma grande área impregnada pelos tons 
amarelos a vermelhos denotando média a alta fragilidade, com destaque para a linha sinuosa e 
contínua na direção leste-oeste de alta fragilidade e alta declividade limitando as vertentes norte-sul. A 
linha norte-sul muito bem definida refere-se à linha de cumeada da Serra do Piloto, separando a Serra 
do Mar e a bacia do Médio Paraíba do Sul. Os pontos com tons bem avermelhados em geral 
representam paredões rochosos aflorantes e/ou regiões muito declivosas, e estes se concentram 
continuamente na vertente sul com características mais rochosas. As áreas mais frágeis se concentram 
dentro dos limites de preservação do PEC. 

As classes de fragilidade mais elevadas chegam até 5533, o que significa que atingem nota 
máxima em declividade (5), nota máxima em solos frágeis (5), nota média em cobertura e uso da terra 
(3) e nota média em precipitação (3). Em relação à fragilidade mínima, chegou-se até 1112 indicando 
que obteve-se muito baixa fragilidade para declividade(1), pedologia(1), uso do solo e cobertura 
vegetal(1) e baixa para precipitação (2). 

 Importante observar as reentrâncias que se formam na vertente sul, devido à presença de 
pequenos vales, na área de Angra dos Reis, e médios e grandes vales e planícies fluviais, em 
Mangaratiba. Esses vales são áreas propensas a assentamentos populacionais. Os pontos 
avermelhados ficam mais esparsos e descontinuados à medida que avançam para o litoral, porém 
mantém-se como área de média a alta fragilidade impregnada pela cor amarela, salpicados por tons 
avermelhados contínuos ou não contínuos em toda a área. 
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As áreas em tom de verde-escuro são áreas de sedimentação de materiais carreadas das 
encostas, portanto são áreas de baixa fragilidade ambiental à erosão. Essas áreas têm baixa 
declividade e são representadas pelas áreas de planície fluvio-marinhas onde se encontram instaladas 
as sedes dos municípios litorâneos e também as principais localidades. A nordeste do mapa também 
se encontra uma grande planície que se refere à represa de Ribeirão das Lajes. Importante notar que, 
na vertente sul, as áreas se mantêm como frágeis até a beira mar. Na vertente norte, existem ruturas 
abruptas nos padrões de fragilidade, mudando rapidamente de alta para baixa fragilidade. 

 
Fig.  1 – Fragilidade Ambiental do Parque Estadual Cunhambebe, com base em técnica média 

ponderada – Método Ross (2000)  

(Fonte: Góes-Souza, 2017). 

  
O objetivo principal do mapa de unidades ecodinâmicas é classificar a fragilidade ambiental, 

discernindo o equilíbrio dinâmico de origem estável e instável. As unidades ecodinâmicas estáveis 
referem-se ao processo natural de modelagem do relevo. Já as unidades ecodinâmicas instáveis 
referem-se aos processos antrópicos que se iniciam com a remoção da cobertura vegetal e, em 
seguida, continuam com a ocupação do território por assentamento populacional, criação de áreas de 
pastagem ou cultivos ou, ainda, para instalação de projetos de infraestrutura viária, portuária, energia, 
turística, etc. 

 Em relação ao mapa de unidades ecodinâmicas, observa-se que as áreas de unidades 
estáveis se concentram em sua maioria dentro dos limites do PEC (fig. 2). Toda a faixa contínua de 
alta declividade e cobertura vegetal densa que acompanha a Serra do Mar no sentido leste-oeste foi 
classificada como área estável, portanto, fragilidade de origem natural e sem interferência antrópica, e 
se encontra na área classificada como zona de preservação do PEC. Toda a faixa de unidades 
ecodinâmicas estáveis se estende até o município de Paraty, formando um grande corredor que 
compõe o Mosaico da Bocaina e compreende o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, um 
“hotspot”, uma das áreas mais ricas em biodiversidade em toda a Mata Atlântica. O território do Mosaico 
abriga importantes maciços florestais totalizando cerca de 222 mil hectares, sob condições especiais 
de manejo e proteção legal (MOSAICOBOCAINA, 2018). 

 As áreas de reentrâncias entre os paredões rochosos da serra e as planícies fluviais 
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são as áreas consideradas de transição entre o estágio estável e instável. As planícies fluviais são 
consideradas de baixa a média instabilidade. As estreitas planícies litorâneas são consideradas 
também de baixa instabilidade, mas, pelo facto de estarem muitas vezes no sopé da serra, se tornam 
áreas perigosas. Porém, as áreas de unidades de altíssima instabilidade se concentram no entorno das 
principais vias de acesso à região, como a Rodovia Rio-Santos, RJ-149 e RJ-155 em menor grau. Nos 
municípios de Rio Claro e Itaguaí, existe elevada concentração de áreas de unidades instáveis, mas 
se referem a áreas de pastagem e, portanto, áreas muito desmatadas e de declividade considerada 
média a alta. 

 É importante chamar a atenção para a área do entorno da RJ-149. No mapa de 
fragilidade ambiental, o entorno da RJ-149 se classifica como média fragilidade. Entretanto, no mapa 
de unidades ecodinâmicas, a área chama a atenção por se classificar como área instável de média a 
alta. Isso porque, ao longo de toda a via, existem áreas de assentamento populacional, pequenos sítios 
que tornam a área de altíssima fragilidade, principalmente na área inserida na vertente sul, ou seja, 
muito declivosa, com rocha aflorante e/ou solos pouco desenvolvidos. Nessas áreas, podem ocorrer 
eventos de rolamentos de blocos e matacões. 

Já na vertente norte, existem sítios e fazendas com muitas áreas de pastos. Ao longo da RJ-
149, na vertente norte, existem muitas áreas de deslizamento de terra que ocorrem pelo corte de 
taludes da própria rodovia. Importante também destacar as áreas instáveis na área de Jacuecanga, 
nas proximidades do antigo estaleiro Verolme, Jacareí, sede Municipal de Mangaratiba e a área que 
está se formando interligando a área do Hotel Porto Bello a Jacareí. Outro ponto que se deve atentar é 
a área da RJ-155, em menor proporção devido às próprias condicionantes ambientais, visto que a 
rodovia foi construída sobre terreno rochoso. Entretanto, as áreas não rochosas apontaram para 
pequenas áreas instáveis. 

 

Fig. 3 – Unidades ecodinâmicas estáveis e Instáveis do Parque Estadual Cunhambebe 

(Fonte: Góes-Souza, 2017). 

 

Considerações finais 

 A análise geossistémica da área de estudo foi fundamental para compreensão dos diferentes 
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processos que ocorrem nas vertentes norte e sul da área de estudo. De facto, a visão holística e/ou 
integradora corrobora para a discretização dos diferentes processos que se desenvolvem sobre o 
ambiente natural e meio antrópico, favorecendo a visão da totalidade e, consequentemente, a predição 
de processos que podem ser deflagrados a partir dessa interação. O modelo de fragilidade ambiental 
desenvolvido nesta pesquisa pode seguramente contribuir como diagnóstico ambiental que pode 
subsidiar outras análises preditivas como, por exemplo, análise de risco ambiental, considerando os 
aspetos naturais, sociais e de infraestrutura. O uso do mapa de unidades ecodinâmicas, ao separar os 
processos, favorece a pré-seleção de áreas que necessitam de ser investigadas ou, melhor, detalhadas 
na aquisição de dados. 

Quando se trata de análise de risco, a ênfase maior encontra-se nas áreas de instabilidade ou 
de processos antropogénicos. Não há dúvidas que as áreas de risco precisam ser verificadas in loco, 
mas o uso de um modelo preditivo auxilia enormemente na escolha das áreas que devem ser 
investigadas. Além disso, minimizam o empenho de recursos para mapeamento. O uso de 
geoprocessamento na construção de modelagem ambiental envolvendo dados matriciais foi 
fundamental para obter os resultados satisfatórios dos modelos de fragilidade e de unidades 
ecodinâmicas. Por fim, acredita-se que o modelo de fragilidade ambiental pode ser considerado uma 
excelente ferramenta de análise ambiental preditiva. 
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Introdução 

O fogo é um componente comum nos cerrados, assim como na maioria dos ecossistemas 
savânicos (LACEY et al., 1982). O cerrado que hoje conhecemos é resultado, entre outros fatores, de 
um longo convívio com o fogo em diferentes regimes de queima sendo anterior à presença do ser 
humano (ZACHARIAS, 2013; RIBEIRO, 2008). Dentre os aspectos positivos do fogo no cerrado 
podemos citar o desbaste natural de gramíneas e a quebra de dormência de sementes (LEMES et al., 
2014).  

As Unidades de Conservação (UC’s) assumem um papel fundamental na conservação deste 
bioma, formando ilhas de proteção territorial e dos seus recursos ambientais. Contudo, as UCs vêm 
sendo submetidas a frequentes eventos de degradação ambiental por incêndios florestais, cujos efeitos 
estão entre os mais danosos, pois prejudicam amostras representativas em ambientes nativos. 

No Distrito Federal, além dos impactos derivados dos adensamentos urbanos, as ocupações 
irregulares, a monocultura, a incidência de incêndios e o desmatamento sobre os remanescentes de 
vegetação nativa, podem gerar prejuízos e desequilíbrios às áreas protegidas (FRAÇOSO et al., 2015). 
Para RIBEIRO et al.(2008), uma ferramenta muito eficiente para auxiliar o estudo de incêndios florestais 
é o mapa de Índice de Risco de incêndios o qual indicará os locais onde haverá maior probabilidade de 
ocorrer focos de calor, auxiliando assim no plano de prevenção e de combate. O objetivo desse estudo 
é realizar um mapa de Risco de Incêndios para Estação Ecológica Águas Emendadas e validar esse 
mapa com as cicatrizes de incêndios. 

Materiais e métodos 

Localização da área de estudo 

A Estação Ecológica Águas Emendadas é uma Unidade de Conservação pertencente ao grupo 
de proteção integral localizada em Planaltina, Distrito Federal, (15°33’40’’S e 47°36’00’’W – Ponto 
central) localizada à 50 km do centro de Brasília. Possui cerca de 10.500 hectares e abriga 
remanescentes importantes de vegetação do Cerrado, a maior, mais rica e possivelmente a mais 
ameaçada das savanas tropicais (MYERS et al., 2000). 

Além da área da Unidade de Conservação será considerada no estudo uma área de influência 
direta com um raio de 3 Km do limite da UC.  

Desenvolvimento do Índice de Risco de Incêndios 
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O mapa de Índice de Risco a incêndios na Estação Ecológica Águas Emendadas (ESECAE) e 
sua área de influência direta (3 Km) foi gerado com uso de método multicritério aditivo. Para isso foram 
utilizadas variáveis físicas associadas às fontes de ignição e aos fatores de ocorrência e propagação 
dos incêndios florestais. O processamento das informações foi realizado nos softwares ENVI 4.7 e QGis 
2.18. 

Para a produção do mapa de riscos a incêndios florestais o algoritmo para mapas raster 
utilizados foi: Aij = Σ (Pk × Nk) em que Aij é qualquer célula da matriz (alternativa) de acordo com o 
número de parâmetros envolvidos, que variam de i a j; P é o peso atribuído ao parâmetro, transposto o 
percentual para a escala de 0 a 1; k = 1; e N é a nota na escala de 0 a 10, atribuída à categoria 
encontrada na célula (NETO et al, 2016). 

Para elaboração de mapas de susceptibilidade a incêndios foram utilizadas as seguintes 
variáveis de estudo: uso e ocupação do solo, estradas, declividade do terreno e orientação das 
encostas (NETO et al, 2016; AGUIAR et al, 2015; RIBEIRO et al, 2008). Devido a variação altimétrica 
não ser tão expressiva na área de estudo esse plano de informação não foi utilizado na análise.  

As classes internas a cada fator foram padronizadas para uma escala comum de 0 a 10 pontos 
de acordo com o risco que oferecem para o início e propagação do fogo, sendo 0 (zero) para risco nulo 
e 10 (dez) para risco extremo. Para essa etapa o banco de dados utilizados assim como as fontes estão 
dispostos na tabela I abaixo: 

 
TABELA I. Banco de dados utilizados para análise de susceptibilidade a incêndios 

Dados Fonte 

Uso e Ocupação do Solo (2016) 
Imagem Landsat 8 sensor OLI ponto 221 

órbita 71 

Vias e Rodovias SEGETH (2017) 

Curvas de nível SEGETH (2017) 

Cicatrizes de Áreas Queimadas INPE (2011 à 2015) 

 

Uso e Cobertura do Solo: O conhecimento sobre o uso do solo é de fundamental importância 
para se determinar o risco de ocorrência de incêndios. Cada classe de uso terá uma propensão maior 
ou menor aos incêndios devido principalmente aos seus aspectos ecofisiológicos e de material 
combustível (PRUDENTE,2010).  

Para o presente estudo o uso do solo foi classificado em Agrícola, Urbano, Reflorestamento, 
Formações Campestres e Savânicas, Formações Florestais e Água. A análise da imagem LANDSAT 
sensor OLI em RGB (6, 5,4) foi realizada no ENVI 4.7 por meio de classificação supervisionada com o 
algoritmo de máxima verossimilhança. 

Proximidade com estradas: As áreas que circundam as rodovias foram consideradas mais 
susceptíveis ao fogo devido ao fluxo intenso de veículos que nelas transitam. A geração do mapa 
temático do sistema viário se deu por meio da ferramenta de distância euclidiana. Não foram 
diferenciados os tipos de vias avaliadas, sendo consideradas as rodovias federais, estaduais ou 
estradas internas de plantios. 

Declividade: Um dos conceitos mais básicos que se tem sobre o fogo é que ele se propaga 
mais rapidamente nos aclives do que nos declives e à medida que o grau de inclinação aumenta a 
velocidade de propagação também aumenta (SOAREZ; BATISTA 2007). A declividade do terreno foi 
classificada conforme a EMBRAPA (1979). As áreas com maior porcentagem de declividade obtiveram 
maiores pontuações uma vez que a quanto maior a declividade de uma área, maior o risco de erosão. 

Aspecto: O aspecto é determinado pela orientação da encosta (azimute) em que o terreno está 
localizado. A orientação das encostas indica indiretamente o conteúdo de umidade do material 
combustível devido à iluminação do sol, que influencia, consequentemente, na taxa de propagação dos 
incêndios florestais (PRUDENTE, 2010). No Hemisfério Sul, os raios solares incidem mais diretamente 
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sobre as faces voltadas para o norte, garantindo a elas maior suscetibilidade ao fogo. A distribuição 
dos pesos atribuídos a cada aspecto está disposta na Tabela II abaixo. 

 
TABELA II. Distribuição de pesos e influências para análise de susceptibilidade a incêndios. 

Fatores Classe Influência 
Valores 

Atribuídos 

ASPECTO 

SE/S/SW 

0,2 

2 

E 4 

NE 6 

NW/W 8 

N 10 

USO DO SOLO 

ÁGUA 

0,3 

0 

CERRADO 6 

URBANO 6 

MATA 4 

REFLORESTAMENTO 6 

AGRICULTURA 10 

DECLIVIDADE 

0º-3º 

0,2 

2 

3º-8 º 4 

8 º -20 º 6 

20 º -45 º 8 

>45 º 10 

DISTÂNCIA DE 
VIAS E URBANO  

100 m 

0,3 

10 

500 m 8 

1000 m 6 

3000 m 4 

>3000 m 2 

Fonte: NETO et al, 2016; AGUIAR et al, 2015; e RIBEIRO et al, 2008. 

 

Por fim, para validar a metodologia, após a confecção do mapa de susceptibilidade o mesmo 
foi sobreposto ao mapa contendo as cicatrizes de áreas queimada do ano 2011 a 2015 observados 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Resultados e Discussão 

Mapa de Riscos de Incêndios 

Na área de estudo o uso preponderante do solo é a de vegetação nativa que representa 58% 
da área seguida o uso agrícola ocupando 34% da área. No entanto, apenas 4% da área de vegetação 
nativa é referente a fitofisionomia Mata de Galeria, sendo o restante composto por Campos e Cerrado 
Sentido Restrito. A baixa densidade florestal das áreas nativas propicia a circulação do ar facilitando e 
contribuindo para acelerar a secagem do material combustível. Além disso, de maneira geral, a 
vegetação das áreas de campos é composta por gramíneas que durante a época de estiagem formam 
uma grande biomassa de material combustível.  

Ao analisar as distâncias das vias e áreas urbanas observa-se que 34% da área estão a menos 
de 500 metros das vias e áreas urbanas e 21% está a menos de 100 metros. Dessa forma, ao 
considerar somente esse aspecto, mais de metade da área está bastante susceptível a incêndios. A 
Estação Ecológica Águas Emendadas possui é delimitada por rodovias federais (BR-010 e BR-030) e 
estaduais (DF-205 e DF-128). Essa mesma prática é observada em outra grande área verde 
pertencente a Reserva da Biosfera que é Parque Nacional de Brasília. Ao mesmo tempo em que essa 
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prática facilita a demarcação da UC é nociva ao tráfego da fauna e também facilita a propensão de 
incêndios florestais. 

De acordo com a análise mais de 60% da área de estudo estão localizadas em zonas 
classificadas em Alto ou Muito Alto risco a incêndios. A área estudada possui 39,81% de suas áreas 
em áreas de risco Médio, 13,38% em zona de Alto risco e 46,08% em zona de risco Muito Alto. Somente 
0,73% da área possuem baixo risco a incêndios florestais. Não foi observada no estudo nenhuma área 
classificada em risco extremo a incêndios. A Figura 1 mostra a distribuição espacial o índice de risco 
de incêndios florestais na Unidade de Conservação ESECAE. As áreas com maior risco são as áreas 
próximas às rodovias e zonas urbanas e onde o uso do solo é destinado a agricultura.  

Em relação às áreas agrícolas o mais preocupante é que apesar do avanço tecnológico, o uso 
do fogo como modo de preparo da terra ainda é bastante presente na agricultura do DF (RODRIGUES 
et al, 2016). Todavia Sampaio et al (2016) ressaltam que nas áreas agrícolas a tentativa de exclusão 
do fogo tende a não ser eficiente nem adequada uma vez que marginalizam a agricultura familiar, sendo 
necessário negociar objetivos de manejo entre diferentes atores que atuam em um território.  

   
Figura I – Mapa de Risco de Incêndios 

 
Fonte:Autor (2018). 

 
Ao fazer a validação (Figura II) com as cicatrizes de incêndios ocorridos na UC, observa-se que 

63% das áreas de cicatrizes de incêndios estão localizadas nas zonas classificadas com risco Alto e 
Muito Alto. O restante das áreas das cicatrizes de incêndios (37%) estão em áreas classificadas com 
risco Médio. 

Nas áreas urbanizadas em especial nas rodovias mesmo que sejam importantes para o acesso 
das equipes brigadistas no momento de combate ao fogo, servem de acesso a indivíduos que, 
intencionalmente ou não, podem iniciar o processo de ignição do material combustível (CIPRIANI et 
al,2011). Além disso, o sistema viário também contribui para o acúmulo de material combustível às 
margens de vias (RIBEIRO et al., 2012).No mapa de validação, é possível observar que as maiores 
cicatrizes de incêndios estão a menos de 100 metros das áreas asfaltadas ou urbanas.  
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Figura II – Mapa de Risco de Incêndios e Cicatrizes de Queimadas 

 
Fonte:Autor (2018). 

 

De acordo com White et al (2016) dentre as ações possíveis a serem desenvolvidas, pode-se 
citar: alocação de materiais e equipamentos de combate ao fogo para áreas de maior risco, tornando o 
combate mais rápido e eficiente; construção de torres de vigilância para a rápida detecção de focos de 
incêndios em áreas de maior risco; definição de áreas para a construção de aceiros e, a realização de 
queimadas controladas para a redução de material combustível. 

Considerações finais 

Estudos de avaliação do risco de incêndio são de grande importância para a salvaguarda de 
vidas humanas e dos recursos naturais. A elaboração de mapas de risco de incêndios florestais pode 
ser utilizada para unidades de conservação e até mesmo em nível municipal, considerando para isso 
as variáveis locais que influenciam no comportamento do fogo. 

A partir dos resultados encontrados nesse trabalho conclui-se que área da Estação Ecológica 
Águas Emendadas não possui no seu zoneamento a classe de risco 'Extremo', porém a maior parte da 
UC está classificada na classe de risco 'Alto'. As cicatrizes dos incêndios ocorridos na UC nos anos 
2011 a 2015 validam o modelo proposto, pois condiz com as áreas mais propensas a ocorrência de 
incêndios. Dessa forma observa-se a necessidade de plano de prevenção a incêndios na UC.  
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transfronteiriça; Rio Quaraí/Cuareím. 

Introdução 

Embora as inundações fluviais sejam fenômenos de ordem natural, a ação antrópica, 
interferindo ao longo do tempo, seja nas áreas urbanas, seja nas áreas rurais do rio Uruguai no Estado 
do Rio Grande do Sul, tem contribuído, consideravelmente, para sua maior frequência, agressividade 
e expansão.  

Na fronteira do Brasil e do Uruguai, mais especificamente a Bacia Hidrográfica do rio Quaraí, 
área de estudo deste trabalho, as inundações fluviais constituem-se em fenômenos naturais já 
conhecidos pela população, em especial, àquelas que habitam as regiões urbanas muito próximas das 
margens do rio mencionado anteriormente. Dentre os principais estudos científicos de levantamento de 
inundações fluviais nas bacias hidrográficas sul-rio-grandenses, destacam-se os de Reckziegel (2007), 
Wollmann (2010, 2013), Righi (2011,2013), Oliveira (2010) e Menezes; Sccoti (2013). 

O tema deste trabalho foi a expansão irregular de moradias na área urbana do Município de 
Quaraí no Brasil e do Departamento de Artigas no Uruguai, em áreas plausíveis de inundações fluviais 
nas margens do rio transfronteiriço Quaraí. É importante expor essa realidade, pois ela atinge uma 
parcela significativa da população dos locais mencionados anteriormente, gera preocupação a todos, 
tanto do meio acadêmico, quanto da população em geral. O objetivo principal foi diagnosticar os casos 
de enchentes nas margens do rio Quaraí, entre os anos de 2008 e 2018. O trabalho se justifica através 
da necessidade de trabalhar com essa realidade na busca de soluções para esse problema, que ocorre, 
frequentemente, na região dos Munícipios de Quaraí/RS/Brasil e do Departamento de Artigas/Uruguai.  

Materiais e métodos 

Breve caracterização da área de estudo 

O rio Quaraí é um afluente pela margem esquerda do rio Uruguai, integrando a bacia do rio da 
Prata. A bacia do rio Quaraí possui uma área de drenagem de cerca de 14.800 km², dos quais 
aproximadamente 6.700 km² (45%) em território brasileiro e cerca de 8.100 km² (55%) no extremo 
Noroeste do Uruguai. Esta é uma bacia transfronteiriça de águas compartilhadas entre o Brasil e o 
Uruguai, sendo a fronteira entre os países o curso principal do rio Quaraí (VILLANUEVA et al., 2002; 
ARCELUS, 2005; PPGICBRQ, 2005; JUNGES, 2013; BERVIG, 2015).  

 

 

 

Figura 1 – Referente a localização geográfica da bacia hidrográfica transfronteiriça do rio Quaraí, na 
fronteira do Brasil e do Uruguai 
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                                          Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2008) – Brasil. 
 

O comprimento total da calha principal de drenagem é de 351 km, a diferença das cotas 
altimétricas, da nascente até o exutório, é de 326 metros, e a altitude média da bacia é de 200 metros. 
Situada entre os meridianos 55º35’W e 57º40’W e os paralelos 29º40’S e 30º55’S, a bacia apresenta, 
segundo a classificação climática de Köppen, um Clima Temperado Úmido, na variedade de Clima 
Subtropical do tipo “Cfa” (PPGICBRQ, 2005). 

A nascente do rio Quaraí, no Brasil, é formada pelo arroio Quaraizinho. Já os seus afluentes 
são: arroio do Inglês, sanga Capão do Inglês, arroio Espinilho, arroio Passo da Lagoa, arroio Jeromito, 
sanga da Unha de Gato, sanga da Tuna, arroio dos Trilhos, arroio Gaspar, arroio Moirões, arroio 
Invernada, Quaraí-Mirim, Salso, Areal, Cati, Pai-Passo, Garupá, Mancarrão e as sangas da Divisa e do 
Lajeado (PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAÍ, 1998). 

A nascente do rio Cuareím, no Uruguai, é formada pelo arroyo Catalán Grande e seus afluentes 
são: arroyo Pintado Grande, arroyo Tamandú, arroyo Yacaré e arroyo Cuaró y Yucutu (INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL DE ARTIGAS, 2014). 

Fonte de dados, métodos de análise e justificativa 

Os dados de pluviosidade foram obtidos no site Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 
através das Estações Automáticas. No caso específico da região do Município de Quaraí/RS/Brasil foi 
a Estação A831. Tomou-se como limitação temporal a última década, contemplando entre os anos de 
2008 e 2018. Foram obtidos dados de todos os anos envolvidos. A ressalva foi o ano de 2018, que 
obteve-se os dados até o mês de novembro, pois foram os disponibilizados no site do INMET.  

A classificação da intensidade foi de acordo com o Manual de Observações Meteorológicas do 
Instituto Nacional de Meteorologia (1999). A intensidade de precipitação é o volume de água que cai 
na unidade de tempo. Pode ser medida num período de minutos até anos. Logicamente, para uma 
mesma intensidade quanto maior for o período, maior será o volume de água acumulada. Embora o 
manual traga outras classes de chuva, optou-se somente para as classes fraca, moderada e forte. Na 
Tabela I pode-se verificar a intensidade de cada precipitação. Onde nela também há uma breve 
descrição do que cada uma delas pode ocasionar. Nesse artigo, por estar tratando de enchentes, 
tomou-se maior atenção às precipitações com intensidade moderada e forte.  

 
Tabela I – Referente as classificações das precipitações, conforme o Manual de Observações 

Meteorológicas do Instituto de Meteorologia – INMET (1999). 

INTENSIDADE FRACA MODERADA FORTE 

MILÍMETROS 
(mm) 

1,1 a 5,0 mm/hora  
500 mm/ano. 

5,1 a 60,0 mm /hora 
500 a 1000 mm/ano 

< 60,0 mm/hora 
< 1000mm/ano 

Adaptado por: Bervig (2018). 

 

A intenção, nessa ocasião, foi demonstrar que a quantidade de precipitação que ocorre no 
Município de Quaraí e no Departamento de Artigas não é o real problema na região. A expansão urbana 
irregular ocasiona muitos problemas. Os resultados obtidos foram demonstrados a seguir. 
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Resultados e Discussão 

Análise da variabilidade pluviométrica  

 O Estado do Rio Grande do Sul possui uma média de precipitação anual é diferenciada para a 
porção Norte e Sul do Estado. Conforme, o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul: “Ao Sul a 
precipitação média situa-se entre 1.299 e 1.500mm e, ao Norte a média está entre 1.500 e 1.800mm, 
com intensidade maior de chuvas à Nordeste do Estado, especialmente na encosta do Planalto, local 
com maior precipitação no Estado.” Na região transfronteiriça do rio Quaraí, no período entre os anos 
de 2008 e 2018 teve os volumes de precipitação conforme exposto na (Figura 2). 

Figura 2 – Volume de precipitação na região transfronteiriça do rio Quaraí 

 

Fonte: Estações automáticas do INMET (2018) - Elaboração: BERVIG (2018). 

 Relacionando os dados mencionados na (Figura 2) pode-se perceber que o Estado do Rio 
Grande do Sul possui como característica, com base nos dados da (Tabela I), precipitações de 
intensidade forte. Mas, ao mesmo tempo que são fortes, as mesmas são bem distribuídas ao longo do 
ano e até mesmo da década analisada 2008 a 2018.  

 Os anos de 2009, 2015, 2016 e 2017 possuíram maior quantidade de precipitação, por causa 
que essa região do Brasil e do Uruguai estava sofrendo consequências do fenômeno meteorológico do 
El Niño. O Niño Oscilação Sul (ENOS) é um fenômeno climático que causa anomalias na temperatura 
da superfície do mar na região do Pacífico Equatorial, mais particularmente na costa peruana (GRIMM; 
FERRAZ; GOMES, 1998). 

 
Tabela II – Ocorrência do fenômeno El Niño, entre os anos de 2008 e 2018, conforme a intensidade 

2008 2012 2016 

2009 2013 2017 

2010 2014 2018 

2011 2015  

Fonte: Instituto Nacional Pesquisas Espaciais (INPE) 2018 – Elaboração: BERVIG (2018). 

 

 Na (Tabela II) tomou-se como demonstrativo da intensidade os tons diferenciados de azul. 
Sendo assim exposto: - azul claro (intensidade fraca); - azul médio (intensidade moderada) e – azul 
escuro (intensidade forte). Com esses dados, pode-se traçar um comparativo entre os dados da (Figura 
2) e da (Tabela II), onde os mesmos estão em sintonia, demonstrando a intensidade das precipitações.  
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Análise dos locais mais propícios a inundações fluviais na região fronteiriça do rio Quaraí 

 A região exposta na (Figura 3) demonstra que ambas as cidades, Quaraí/RS e Artigas/Uruguai, 
estão muito próximas do curso d’água do rio Quaraí. As cidades foram construídas, entre os anos de 
1814 e 1822, baseadas nos moldes espanhóis de quarteirões, sem levar em consideração aspectos 
físicos do local, sempre tendo como ponto inicial, as margens do rio Quaraí. (MARÇAL, 2014). 

Figura 3 – A) Planta da cidade de Quaraí/RS, datada aproximadamente do ano de 1920; B) 
Delimitação da provável planta inicial do Município de Quaraí/RS; C) Planta de Artigas/Uruguai 

 

Fonte: A) e B) Prefeitura de Quaraí (2018); www.periodicas.edu.uy (2018). 

 

 O traçado inicial, na área destacada em preto na (Figura 3B), foi bem aplicada, visto que no 
terreno onde ela foi implantada, era mais alto e plano, não sofrendo com inundações do rio Quaraí. 
Onde hoje é localizada a Avenida Sete de Setembro, antiga rua Buarque de Macedo (seta laranja nas 
Figuras 3A e 3B), a principal rua da cidade, é justamente o que demarca o escoamento da água. Quem 
chega na cidade tem que subir essa avenida, para o lado direito da avenida, a água escorre em direção 
à sanga da Divisa, para o lado esquerdo da avenida, a água escorre livremente em direção ao rio 
Quaraí e seguindo a descida dessa mesma avenida, a água corre até onde se encontram as Sangas 
da Divisa e do Salso, que logo acabam por desaguar no rio Quaraí. 

Áreas susceptíveis a inundações na Área Urbana de Quaraí/RS e Artigas/Uruguai 

 Com base no que foi mencionado por (PUJOL, 2017) “apenas posteriormente à planta inicial 
que Quaraí começou a sofrer com inundações fluviais, quando a cidade começou a crescer de forma 
mais descontrolada, e antes disso que deveria ter sido feito o primeiro Plano Diretor da cidade, porém, 
o único documento encontrado, que se assemelha à um Plano, é o Código de Obras do Município, 
datado de 30 de setembro de 1969, definido pela lei Nº 493, e que também não contempla a ordenação 
das áreas de inundação fluvial que deveria estar em um Plano Diretor. Esse Código de Obras apenas 
regula como deveriam ser feitas as construções na cidade, segundo Violich (1959, p. 23). E em 
Artigas/Uruguai a Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE), exposta por Piperno (2009) demonstrada 
na (Figura 4A) na área em tracejada de azul. 

 
Figura 4 – A) Área susceptível a inundações fluviais em Artigas/Uruguai; B) Áreas susceptíveis a 

inundações fluviais no Município de Quaraí/RS 

 

                                               Fonte: A) UDELAR (2009); Freitas (2013). 
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A concessão de novos terrenos não poderiam estar a menos de 15 metros das áreas propícias 
a inundações fluviais, como pode-se observar na planta de 1920, em toda a área das margens do Rio 
Quaraí e das sangas, está pintado com a cor azul (Figura 4) provavelmente para estipular a área de 
preservação e que também é área inundável. Apenas em 1971 que é feita uma lei para determinar 
onde poderia ser construído, a lei Nº 530 de 21 de julho de 1971 que determina a organização da planta 
urbana da cidade através de um levantamento planimétrico e cadastral. Observando a (Figura 4B), 
pode-se ver os locais impróprios por onde se deu o crescimento da cidade, certamente construções 
irregulares, algumas dessas áreas são invadidas e as pessoas que ali residem convivem anualmente 
com as cheias do Rio Quaraí, que chegou, em 2015, ao nível recorde de 15 metros e 28 centímetros, 
na última maior inundação, em 1958, ele chegou à 14 metros acima do seu nível normal, se os 15 
metros descritos acima tivessem sido respeitados ao construir as casas na cidade, ninguém teria sofrido 
com essa cheia.  

 
Figura 5 – A) Área com enchente no Departamento de Artigas/Uruguai, no ano de 2017; B) Casas 

próximas da margem brasileira do Rio Quaraí, no ano de 2015 

 

Fonte: A) <http://ecos.la/UY/9/actualidad/2017/04/15/12950/el-60-de-los-desplazados-en-artigas-ya-volvieron-a-sus-hogares/> (2018); 
B) <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/04/enchente-deixa-quase-100-familias-fora-de-casa-em-quarai-

cj5wan96m1ix7xbj0silegu63.html >(2018). 

Considerações finais 

Concluiu-se que na região nesse período de tempo, ocorrerão alguns casos de inundações 
fluviais, e que provocaram perda material da população residente ao longo das margens do Rio 
Quaraí/Cuareím. Não é porque as precipitações são consideradas intensas na região que ocasionam 
esse problema para a população. Extrapolar a área que é considerada segura para construção, geram 
muitas perdas materiais e desolação na região. E esse cenário ocasiona a necessidade de melhor 
entendimento da realidade dessa região hidrográfica transfronteiriça. Tornando-a vulnerável e plausível 
de ser uma área de risco. 
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Introdução 

Nos territórios, vários factores são fundamentais para contextualizar a governação do risco: os 
riscos, propriamente ditos, os meios e recursos disponíveis, os atores que intervém nesses territórios, 
assim como os processos de comunicação e envolvimento estabelecidos. Neste âmbito, a 
implementação das políticas de governação do risco são, frequentemente geradoras de conflitos e 
dificuldades de implementação gerando tensões de natureza organizativa, institucional e de 
competências (Allen, 2006; Birkmann 2007; Renn, 2008; Tavares et al, 2014). 

Descrição dos objectivos 

Procurando analisar as controvérsias locais em torno da gestão dos riscos, foi estabelecida 
uma metodologia centrada na Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIM RL), onde se 
levantaram as principais controvérsias que marcam o território, os seus atores e dinâmicas, as quais 
enquadram os processos de governação dos riscos. Numa aproximação focada nos meios materiais e 
humanos disponíveis quer para a prevenção e mitigação do risco quer para a gestão da emergência, 
avalia-se a perceção de 10 decisores, à escala da freguesia, sobre os processos de gestão e as formas 
de participação pública relacionadas com a governação do risco à escala local. 

Materiais e métodos 

Caracterização da área 

Em termos de localização a CIMRL está inserida na NUT II, região Centro de Portugal. É 
composta por 10 municípios (Figura 1) e segundo o Censo de 2011 (INE, 2012), residiam neste território 
294.632 habitantes (13% da Região Centro). Comparativamente a 2011 verifica-se um decréscimo de 
4% da população residente. Esta Comunidade Intermunicipal possui uma área total de 2449,1 km (9% 
da região Centro), sendo composta por 67 freguesias (CAOP 2013).  

Em termos físicos o território é heterogéneo, com relevo suave na faixa litoral, a que 
correspondem as unidades sedimentares cenozóicas e cretácicas, e mais acidentado no interior da 
região, onde afloram, essencialmente, as unidades carbonatadas jurássicas e os terrenos metamórficos 
paleozóicos (IGM, 1992), registando-se aí os pontos culminantes nos municípios de: Castanheira de 
Pêra (1205 m – serra da Lousã), Porto de Mós (615 m - serra dos Candeeiros), Pombal e Ansião (560m 
– serra de Sicó) e Alvaiázere (617m). Do ponto de vista biogeográfico a CIMRL localiza-se 
maioritariamente no Setor Divisório Português, situando-se o território no andar mesomediterrânico 
inferior de ombroclima sub-húmido a húmido, com zonas litorais e olissiponenses que são 
termomediterrânicas superiores sub-húmidas (Costa et al, 1998). 
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Três dos municípios apresentam orla costeira e parte do território integra a Rede Natura 2000. 
Do ponto de vista hidrográfico o território reparte-se entre as bacias hidrográficas do rio Mondego, rio 
Liz e das ribeiras do Oeste e do rio Tejo. 

A análise do uso do solo faz salientar o uso urbano, como importante ocupação industrial, no 
triângulo Leiria-Marinha Grande e Batalha, destacando-se o uso florestal maioritário nos municípios 
localizados mais a norte. Em termos de desempenho económico a CIMRL possui um Poder de Compra 
per capita de 76, inferior à média nacional (Continente) e à média regional. A nível das exportações a 
região exporta mais do que importa, conforme se verifica pela taxa de cobertura das importações pelas 
exportações (CIMRL 2016). Em termos viários a CIMRL é atravessada por duas importantes linhas 
férreas, a linha do Norte e a linha do Oeste, sendo servida pelas auto-estradas A1, A8, A17, A19 e A13, 
e pelos Itinerários Complementares (IC2, IC8 e IC9).  

 
     Figura 1 – Mapa de Enquadramento da CIM RL e seus Municípios 

 

Fonte: CIMRL (2016). 

 

Caracterização organizacional relacionada com os riscos 

A CIMRL enquadra no seu território uma estrutura organizacional relacionada com os riscos 
tutelada operacionalmente pelo Centro Distrital de Operações de Socorro, que assume as funções de 
coordenação. Funcionam igualmente outras Entidades de Direção como Órgãos de Execução e 
Organismos e Entidades de Apoio. Destacam-se nos órgãos de Execução, as 10 Câmaras Municipais 
com os seus Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC), e as 67 Juntas de Freguesia. Como 
Agentes de Proteção Civil funcionam 15 Corpos de Bombeiros (CB) voluntários e 1 corpo de bombeiros 
municipal. Enquadram-se também neste território a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do 
Comando Distrital de Leiria, a Polícia de Segurança Pública (PSP)/Comando Distrital de Leiria, as 
Forças Armadas (FA), através do Regimento de Artilharia N.º 4-Leiria e a Base Aérea n.º 5 em Monte 
Real. Outras estruturas igualmente relevantes e com jurisdição no território da CIMRL estão presentes 
a Autoridade Marítima/Polícia Marítima da Capitania da Nazaré, o Instituto Nacional de Emergência 
Médica (INEM) e os Sapadores Florestais (SF), num total de 12 equipas. 

Identificação dos riscos a partir de referenciais  

Recorrendo a dois referenciais foi possível sistematizar os principais processos de perigo 
presentes na CIM RL. Foram utilizados na análise como referenciais o Plano Regional de Ordenamento 
do Território (CCDRC, 2008) e a Avaliação Nacional de Riscos (ANPC, 2014). 
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Metodologia 

Levantamento das controvérsias 

Para levantamento das notícias controvérsias, fez-se o levantamento hemerográfico do 
semanário jornal Região de Leiria, dado ser a publicação com maior circulação regional e aquela que 
apresenta uma maior abrangência territorial. Definiu-se um período de análise o intervalo entre Janeiro 
de 2010 e Dezembro de 2014 e para cada ano de análise selecionaram-se cinco (5) edições (Janeiro, 
Março, Junho, Setembro e Dezembro) e em cada mês foi escolhido o 3º número do jornal (Tabela I). 

Seguidamente foram identificadas as controvérsias e organizadas por título do artigo; descrição 
da controvérsia; página do Jornal e a data da recolha/pesquisa. A análise de conteúdo das 
controvérsias identificadas permitiu a classificação por natureza/tipologia e distribuição geográfica das 
notícias. A análise de conteúdo permitiu identificar as instituições envolvidas, os atores visados, a 
tipologia das controvérsias identificando as instituições e o reconhecimento e confiança dos 
atores/agentes de proteção civil, a dinâmica associativa e o envolvimento cívico. Pretendeu-se obter a 
representação das relações entre as entidades/associações/organizações e as práticas e envolvimento 
dos atores locais, assim a representação do grau de reconhecimento dos recursos ou capacidade de 
suporte para a prevenção/redução/mitigação do risco ou resposta à emergência. Os jornais foram 
analisados através de consulta online, e os números mais antigos em papel na biblioteca municipal de 
Leiria. 

Tabela I – Datas das edições escolhidas do Jornal Região de Leiria no período 2010-2014 

Ano Janeiro Março Junho Setembro Dezembro 

2010 22 19 18 17 17 

2011 21 18 17 16 16 

2012 20 16 15 21 21 

2013 17 21 20 19 19 

2014 16 20 19 18 18 
Fonte: Semanário Jornal Região de Leiria, (2016). 

 

Métodos de entrevista a autarcas de freguesia 

Para a análise das perceções dos autarcas de freguesia sobre os meios materiais e humanos 
e os processos de gestão associados à prevenção e mitigação do risco e à gestão da emergência, foi 
construído e validado um guião de entrevista estruturada, com uma amostra intencional de 10 
freguesias (Tabela II), em função da Tipologia (APU, AMU e APR), população e área.  

As entrevistas, foram gravadas e definiu-se o perfil do entrevistado, a duração da entrevista, o 
local e data em que ocorreu. Com a entrevista pretendeu-se identificar na freguesia os processos de 
perigo não sociais, os meios materiais e humanos disponíveis, quer na prevenção e mitigação do risco, 
quer na gestão da emergência, identificando os decisores, e outros atores envolvidos na gestão do 
risco, bem como conhecer as formas de participação pública.  

Tabela II - Freguesias seleccionadas em função da Tipologia, População e Área Territorial 

CIM REGIÃO DE LEIRIA 

CONCELHO FREGUESIA TIPOLOGIA POPULAÇÃO ÁREA 

Alvaiázere Pussos São Pedro APR 1139 4118,28 

Ansião Chão de Couce APR 1992 2379,49 

Batalha Golpilheira APR 1528 506,25 

Castanheira de Pêra Castanheira de Pêra e Coentral AMU 3191 6677,45 

Figueiró dos Vinhos Campelo APR 278 5164,05 

Leiria Parceiros e Azóia APU 6940 2298,64 

Marinha Grande Marinha Grande APU 31413 13583,45 

Pedrogão Grande Pedrogão Grande AMU 2550 8025,27 

Pombal Guia, Ilha e Mata Mourisca AMU 6438 8037,05 

Porto de Mós Juncal APR 3316 2663,56 
Fonte: Entrevistas estruturadas a Presidentes de Junta de Freguesia da CIMRL (2016) 
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Resultados e Discussão 

Identificação das controvérsias 

Relações institucionais 

Foram Identificadas tensões entre atores ao nível da relação de confiança entre Juntas de 
Freguesia, Municípios, com entidades como o ICNF e o PNSAC, com posicionamentos de relutância e 
subalternização das juntas de freguesia, relacionados com a dependência de meios e recursos 
financeiros e não envolvimento nos processos de decisão. Regista-se igualmente, casos de tratamento 
desigual entre autarcas de município com autarcas de freguesia em função do seu alinhamento 
político/partidário.  

Envolvimento da comunidade na gestão do risco 

Ressalta da análise de conteúdo que os agentes de proteção civil institucionalizados, como 
bombeiros, serviços municipais de proteção civil e forças de segurança demonstram uma intervenção 
direta na gestão do risco, com acentuação das formas reativas, apesar dos autarcas de freguesia 
mostrarem disponibilidade, e alguns pró-atividade, na antecipação dos processos de risco, através de 
medidas de prevenção ou mitigação. Relativamente à comunidade sente-se um particular envolvimento 
na gestão do risco nas freguesias menos populosas marcadas pela presença de grupos de risco, que 
alberga uma população idosa que exige especiais cuidados. 

Nível de confiança institucional 

Os Bombeiros são identificados como os agentes de Proteção Civil que merecem maior 
confiança por parte da comunidade, quer na resposta quer nas relações de proximidade, sendo esta 
constatação mais notória nas freguesias do interior, em que há um envolvimento e um conhecimento 
da sua missão, o que traduz uma prática vivencial com estes agentes. 

Reconhecimento dos recursos 

Os autarcas de freguesia reconhecem de forma aberta e objectiva as limitações dos recursos 
humanos, materiais e financeiros para a prevenção e mitigação do risco e também na gestão da 
emergência. Há uma explicitação clara e objectivada das falhas materiais, embora se desconheçam as 
dotações orçamentais destinadas à proteção civil, construindo-se uma noção de restrições e limitações 
que afectam a noção de segurança e eficácia dos sistemas de resposta. Observa-se assim um 
confronto entre a materialidade e a imaterialidade dos recursos territoriais. 

Tensões relacionadas com os riscos 

Os resultados fazem emergir tensões ao nível de competências e capacitação institucional da 
intervenção, entre Juntas de Freguesia e Municípios. Assiste-se à explicitação da 
exclusão/marginalização das freguesias, em resultado de processos não colaborativos e de não 
envolvimento, o que traduz níveis de desresponsabilização e alheamento dos autarcas de freguesia 
para as questões dos riscos. As tensões relacionadas com os riscos sublinham, quer formas de 
comunicação deficitárias, com bloqueamento de fluxos, assim como processos de planeamento sem 
dimensão estratégica Por último pode-se igualmente referir a condição de autarca de freguesia, que 
não exercendo funções em regime de permanência, se defrontam com condicionalismos para o 
envolvimento e discussão da problemática dos riscos. 

Dinâmicas locais 

As entrevistas demonstram uma fraca dinâmica associativa e envolvimento cívico, com 
exceção para os bombeiros voluntários, embora exibindo uma progressiva dificuldade de recrutamento 
de novos elementos, o que configura um menor reconhecimento da missão ou um desfasamento de 
práticas. A fraca participação da comunidade em exercícios e simulacros, apenas com acolhimento nas 
escolas por imperativos legais, é demonstrativo de práticas pouco consolidadas e por baixos níveis de 
envolvimento coletivo, demonstrado pelo nível reduzido de participação das colectividades locais. 
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Identificação dos processos de governação local do risco 

Percepções sobre o território e processos associados aos riscos 

Relativamente aos processos de perigo os autarcas de freguesia identificam na sua maioria os 
incêndios florestais como o principal perigo, não social, presente na sua freguesia, sendo que este 
perigo se reflete mais nas freguesias do Interior da CIM RL. Os acidentes rodoviários constituem as 
ocorrências que transversalmente preocupam mais os autarcas do litoral e interior. Resulta da análise 
a saliência de processos específicos de risco, como os deslizamentos de arribas, os incêndios 
industriais, perigos ambientais, como poluição do ar e dos recursos hídricos, colapso de habitações em 
aglomerados populacionais antigos e queda da rede elétrica de muito alta tensão. Estes resultados 
salientam o reconhecimento pelos autores de uma dimensão escalar dos impactos, na eventual 
dependência da recorrência, assim como de contextos locais, o que denota níveis de conhecimento 
técnico/científicos de construção prévia, de que são exemplo os planos de ordenamento ou 
emergência. 

Reconhecimento e confiança dos actores na Proteção Civil 

Para além dos Bombeiros a comunidade reconhece igual importância aos serviços municipais 
de proteção civil e GNR concretamente nas freguesias mais populosas e urbanas, destacando-se neste 
âmbito a sua maior eficácia na comunicação do aviso ou alerta, por força da maior capacitação 
institucional na receção e veiculação da informação.  

Participação e envolvimento no planeamento 

Os autarcas de freguesia apresentam uma predisposição diversa quanto ao envolvimento nos 
processos de planeamento, que compreende a participação ativa e interventiva em reuniões, formação, 
exercícios e simulacros, como por outro lado, encontramos autarcas rendidos e conformados, com o 
status imposto, estabelecendo outras prioridades e demonstrando total ausência de conhecimento 
sobre os processos de planeamento dos riscos no seu território. 

Posicionamento sobre o financiamento 

Alheados dos processos de decisão, os autarcas de freguesia consideram que deveria haver 
um reforço financeiro no setor da proteção civil ao nível da aquisição de equipamento de proteção 
individual para os bombeiros e que apesar das normas contabilísticas o não preverem, canalizam 
pontualmente, apoios para a estrutura bombeiros. 

Expectativas sobre instrumentos, práticas e modelos de governação 

Ao nível da governação do risco foram identificados três patamares de preocupação que 
consubstanciam a necessidade de melhorias e aperfeiçoamento na governação do risco com a adoção 
de novos instrumentos de planeamento, para resposta mais eficaz aos riscos, mudança de práticas 
com maior apoio financeiro e reconhecimento institucional nas Juntas de Freguesia e quanto aos 
modelos de governação, impõem-se novas políticas de proximidade, uma reforma fiscal florestal, maior 
cobertura de telecomunicações, proteção do edificado e mais recursos financeiros para o setor. 

Considerações finais 

Conclusões gerais 

Os autarcas de freguesia têm uma participação informal na governação do risco à escala local, 
uma vez que o seu envolvimento e participação é mais numa otica de gestão da emergência e menos 
na prevenção ou mitigação dos riscos. Tal se deve a limitações de natureza administrativa e de 
competências próprias, bem como ao perfil e natureza do autarca e também a restrições financeiras de 
meios e de recursos com reflexos na delegação de responsabilidades nos Municípios e Serviços 
Municipais de Proteção Civil. 
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Contradições entre os resultados dos jornais e das entrevistas 

Podemos referir que não foram encontradas contradições entre os resultados dos jornais e das 
entrevistas. Verificamos mesmo em determinadas áreas sintonia como a preocupação com o 
despovoamento e a população envelhecida, a preocupação para o encerramento de serviços básicos 
e os modelos de governação, bem como para as questões ambientais e da regulação. Nas entrevistas 
e dada a dimensão da amostra e sua distribuição geográfica, algumas das controvérsias identificadas 
nos jornais não tiveram reflexo nas entrevistas. 

Limitações metodológicas 

Podemos referir que a dimensão da amostra poderá ser mais ampla e envolver maior número 
de autarcas de freguesia. Foram detectadas limitações em termos de disponibilidade de tempo por 
parte dos autarcas em regime de não permanência, com sedes fechadas e apenas com uma 
determinada hora de atendimento para além do período normal de funcionamento de repartições 
públicas. Também encontramos na cobertura noticiosa dos Jornais uma expressão mais vincada nos 
territórios urbanos, sendo menor a expressão dada às notícias dos territórios mais do interior da 
CIMRL. 

Conclusões específicas 

Os autarcas vêem a sua intervenção para os riscos limitada por força da sua condição de não 
estarem na maioria a exercer funções em regime de permanência. Denotam grandes limitações ao 
nível de recursos financeiros com implicações na Proteção Civil. Revelam grande voluntarismo 
desconhecimento e ausência de participação e envolvimento no planeamento da emergência. 

Visão futura 

O envelhecimento da população, o isolamento das comunidades rurais e o abandono do 
território, revelam ser uma fonte de preocupação para a gestão do risco e da emergência no futuro, 
bem como a falta de voluntariado e a ausência de uma cultura cívica dos cidadãos para as questões 
da protecção civil. Reclama-se maior assertividade na produção legislativa que tenha aplicabilidade e 
responda a lacunas estruturais na gestão do território com particular destaque na prevenção e 
mitigação dos riscos. 
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Introdução 

A Floresta Nacional de Ipanema (Flona de Ipanema) é uma unidade de conservação (área 
protegida) brasileira localizada no interior do estado de São Paulo. Criada pelo Decreto n° 530 de 20 
de maio de 1992, localiza-se a 120 quilômetros da cidade de São Paulo, possui uma área de 5.069 
hectares e abrange territórios dos municípios de Araçoiaba da Serra, Iperó e Capela do Alto (Fig. 1). 
Criada principalmente com o objetivo de proteger os ecossistemas associados ao Morro do Araçoiaba 
e os remanescentes históricos da Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, do século XIX, a 
Flona está inserida no Bioma Mata Atlântica e possui espécies de fauna e flora vulneráveis e 
ameaçadas de extinção. No Brasil, as unidades de conservação federais são administradas pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia em regime especial 
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. 

Figura 1 – Localização da Floresta Nacional de Ipanema, São Paulo, Brasil 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Org. do autor (2019) a partir de dados do ICMBio (2017), IBGE (2015) e Imagem Landsat 5 (2011-09-03) 
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A área onde se localiza a Floresta Nacional de Ipanema passou, historicamente, por profundas 
transformações paisagísticas e ecológicas desde o século XVI, mas os maiores danos ambientais 
tiveram início, principalmente, a partir de 1810, com a instalação da Real Fábrica de Ferro de São João 
de Ipanema, primeira siderurgia brasileira, criada por D. João VI. A extração do minério de ferro era 
feita no Morro do Araçoiaba e trazida por trilhos ferroviários até a sede da fábrica, onde os altos-fornos 
de refino de ferro consumiam combustível proveniente da derrubada da floresta nativa (REGALADO, 
2005). 

A partir da década de 1940 a área então conhecida como Fazenda Ipanema passou a ser 
administrada pelo Ministério da Agricultura que desmatou áreas para plantios, testes de tratores e 
máquinas agrícolas e treinamentos rurais, por meio da criação do CENEA (Centro Nacional de 
Engenharia Agrícola), que seria extinto em 1990. Em 1986, 882 hectares da área da Fazenda Ipanema 
foram cedidos à Marinha do Brasil para a implantação do Centro Experimental Aramar, voltado à 
produção de combustível nuclear e reatores para atender o projeto do primeiro submarino nuclear 
brasileiro. Em 1992, a área restante foi entregue ao Ministério do Meio Ambiente, que criou a Floresta 
Nacional de Ipanema e recebeu um passivo ambiental de séculos de degradação. No mesmo ano uma 
invasão promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupou uma área de 
1.210 hectares da unidade de conservação, promovendo o imediato desmatamento de áreas para 
plantio e gado (IBAMA, 2003). 

Todas essas transformações e usos da área, que fragilizaram o solo e a vegetação nativa, e a 
evolução da região para um polo urbano e industrial fizeram com que aumentassem as pressões e a 
exposição aos riscos. O risco de incêndio florestal tornou-se, então, a principal preocupação da equipe 
que faz a gestão da unidade. Esse tipo de risco é definido por Verde e Zêzere (2007), baseando-se em 
Bachmann e Allgöwer (1999), como 

(...) a probabilidade de que um incêndio florestal ocorra num local específico, sob 
determinadas circunstâncias, e as suas consequências esperadas, caracterizadas 
pelos impactos nos objetos afetados. Com base nesta definição, e transportando para 
os incêndios florestais o mesmo quadro conceitual internacionalmente aceite em 
outros domínios, o risco será aqui entendido como o produto entre a perigosidade e o 
dano potencial. (VERDE; ZÊZERE, 2007, p. 10). 

A Floresta Nacional de Ipanema sofreu os efeitos de centenas de incêndios florestais desde a 
sua criação. No período em que sua área pertencia ao Centro Nacional de Engenharia Agrícola, áreas 
de vegetação nativa foram desmatadas e ocupadas por plantios experimentais de grãos (feijão, 
amendoim e milho) e diversos tipos de capins de espécies exóticas, que se proliferaram e ainda hoje 
dificultam a regeneração de mata nativa e facilitam a propagação dos incêndios. A criação de um 
Projeto de Assentamento no interior e no entorno da unidade, por meio da Portaria INCRA/SR-08 nº 
342 de 04/12/1995, aumentou a vulnerabilidade da área e, consequentemente, o número de incêndios 
florestais causados por limpeza de roça (acidentes) ou por incendiários criminosos. As experiências 
práticas com essas ocorrências, juntamente com a evolução dos equipamentos e dos modelos de 
gerenciamento do fogo, fizeram com que os gestores, funcionários e moradores aprimorassem as 
técnicas de prevenção e combate. Contudo, os vários momentos de instabilidade política e econômica 
que atingiram o país refletiram-se diretamente na gestão das unidades de conservação e nos processos 
e práticas inerentes ao gerenciamento do risco. A falta de recursos humanos e financeiros, se, por um 
lado, foi fator agravante ao risco de incêndios florestais, por outro acabou por selecionar técnicas de 
prevenção e combate mais eficientes e com custos menores. Assim, as experiências diretas com os 
incêndios florestais e os inúmeros problemas que os acompanharam possibilitaram que os gestores, 
funcionários e brigadistas tivessem uma melhor percepção do risco para avaliar e utilizar as melhores 
opções de mitigação. 

O objetivo desse artigo é verificar quais são as principais ferramentas institucionais utilizadas 
na gestão, prevenção e combate aos incêndios florestais em unidades de conservação federais no 
Brasil, usando como estudo de caso a Floresta Nacional de Ipanema, e fazer um levantamento inicial 
sobre as fontes de dados sobre a ocorrência de incêndios florestais nessa área protegida, material que 
deverá ser utilizado na elaboração de cartas de risco e de perigosidade de incêndios florestais para a 
Flona de Ipanema. Essas cartas serão desenvolvidas no âmbito de tese de doutoramento do Programa 
Doutoral em Território, Risco e Políticas Públicas, das Universidades de Lisboa, Coimbra e Aveiro. 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

336 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Materiais e métodos 

Para esse estudo foi analisado, inicialmente, o Plano de Manejo da Floresta Nacional de 
Ipanema, que é o instrumento mais importante na gestão de uma unidade de conservação e que 
deveria conter as principais diretrizes para a proteção da unidade, incluindo elementos de apoio ao 
gestor na gestão do risco de incêndios florestais. O Plano de Manejo da Flona atualmente em vigor foi 
aprovado em 2017, após a revisão do primeiro plano, de 2003. 

Analisando-se o atual plano, percebe-se que houve um pequeno avanço, em relação ao plano 
de manejo anterior, na abordagem à questão dos incêndios florestais. No volume "Diagnóstico" da 
versão atual há, inclusive, um capítulo específico sobre o tema, intitulado "Ocorrência de Fogo na Flona 
de Ipanema" (ICMBIO, 2017a), indicando que 

Os incêndios na Floresta Nacional de Ipanema são antigos, e remontam ao período 
do Ministério da Agricultura, quando se permitia a queima de vegetação para preparar 
o solo para o plantio de culturas agrícolas. Atualmente, o fogo origina-se em sua maior 
parte em ações criminosas, provocados pelos invasores e caçadores (para afugentar 
caça, limpar tocas etc.), e também provocadas pelas composições férreas que 
trafegam em 12km nas divisas leste/nordeste da Flona de Ipanema. O período mais 
crítico é o inverno, mais seco e com frequentes geadas (período de junho e setembro). 
(ICMBIO, 2017a). 

Nesse mesmo capítulo é apresentada uma tabela com o número de ocorrências de incêndios 
florestais e o número de hectares de área queimada, de 1994 a 2011. Há, também, elementos que já 
estavam presentes na versão anterior, como uma breve descrição dos fatores de dificuldade ao 
combate aos incêndios florestais e uma proposta de divisão de áreas em classes de risco conforme 
seus Graus de Prioridade de Combate (GPC), Graus de Dificuldade de Combate (GDC) e Graus de 
Frequência de Ocorrência de Incêndios (GOI). O capítulo apresenta, também, alguns procedimentos 
adotados pela Flona para prevenir incêndios e descreve brevemente as etapas de combate a um 
incêndio florestal (reconhecimento, ataque inicial, ataque ampliado, controle, rescaldo, vigilância e 
extinção). (ICMBIO, 2017a). 

No volume "Planejamento" do Plano de Manejo é apresentado o "Programa de Proteção, 
Fiscalização e Combate aos Incêndios Florestais", que prevê a execução de atividades como a 
elaboração e as revisões do Plano de Fogo, a elaboração de um Plano de Ação para prevenção e 
combate aos incêndios florestais, trabalhos de sensibilização com as comunidades vizinhas, abertura 
e manutenção de aceiros e linhas de defesa, fiscalização do entorno, manutenção de mirantes e postos 
de vigilância e capacitação de brigadistas. Pelo Programa, a Flona deve preencher o Registro de 
Ocorrência de Incêndio Florestal (ROI) e elaborar mapas de risco, que deverão se integrar aos sistemas 
do instituto (ICMBIO, 2017b). 

Outro importante documento de apoio à gestão do fogo na Floresta Nacional de Ipanema surgiu 
em 2008, quando a unidade elaborou seu primeiro "Plano Operativo de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais" (IBAMA/MMA, 2008). No Plano constam informações como uma breve 
caracterização da área, tipos de pressões e ameaças, histórico da ocorrência de incêndios de 1993 a 
2007 (com tamanho de áreas queimadas e causas), mapa com focos de calor entre 2002 e 2007, 
zoneamento para combate, uma carta de risco (retirada da tese de Regalado, 2005), e um fluxograma 
de passos a serem seguidos para o acionamento do combate conforme o grau de severidade e a 
legislação sobre o tema. Apesar da premissa expressa no próprio Plano de que o mesmo deveria ser 
atualizado anualmente, verificou-se em consulta à administração da Flona que o Plano de 2008 nunca 
foi revisto ou atualizado após a sua publicação, e foi somente em 2017 que foi elaborado o primeiro 
Plano de Manejo Integrado do Fogo da Flona de Ipanema. 

Os Planos de Manejo Integrado do Fogo (PMIF) são, segundo o ICMBio, "uma estratégia de 
proteção que vem sendo aplicada com sucesso em várias unidades de conservação, no Brasil e no 
mundo" (ICMBIO, 2018a). A partir de 2017 o plano passou a ser elaborado anualmente pela Flona de 
Ipanema, baseado nos editais lançados pela Coordenação de Prevenção e Combate a Incêndios do 
ICMBio. O PMIF é elaborado também com base nos programas estabelecidos no Plano de Manejo da 
unidade. Segundo a Diretoria de Manejo do ICMBio, 

Essa abordagem surge como alternativa de manejo de UC com os objetivos de: Evitar 
o comportamento extremo de incêndios e as suas consequências negativas para os 
recursos naturais, biodiversidade e benfeitorias; Reduzir a áreas atingida por 
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incêndios de alta intensidade e severidade, proporcionando uma mudança no regime 
de fogo que favoreça a conservação da biodiversidade; Reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa provocados pelo fogo, contribuindo para a proteção do clima; 
Favorecer a segurança das benfeitorias e das produções dos comunitários; Reduzir 
os riscos, esforços e custos para o combate aos incêndios. (ICMBIO, 2018a). 

No Plano de Manejo Integrado do Fogo atualmente em vigor na Flona (ICMBIO, 2018b) há uma 
breve avaliação dos incêndios florestais e não florestais já ocorridos (que inclui dados como a 
quantidade de área queimada em hectares e o número de ocorrências anuais de 1994 a 2014), 
identificação dos alvos de conservação, objetivos e indicadores específicos (estabelecidos no Plano de 
Manejo), efetivo atual de brigadistas, equipamentos disponíveis e necessidades de aporte, atividades 
de prevenção e preparação para combates (basicamente as mesmas que estão no Plano de Manejo 
da unidade) e um cronograma de ações de manejo abrangendo o período de um ano (manutenção de 
pontes, aceiros, trilhas, equipamentos e espaços, sensibilização da população do entorno, previsão de 
combates, treinamentos e processo de seleção e de contratação de brigadistas. 

Outra publicação importante que serve de apoio à gestão de fogo das unidades de conservação 
do Brasil é o manual de perícia de fogo intitulado "Investigação de Incêndios Florestais" (IBAMA/MMA, 
2011), um guia detalhado e ilustrado usado na capacitação de peritos do Ibama e do ICMBio, cujo 
conteúdo foi, em grande parte, produzido por um engenheiro florestal da Floresta Nacional de Ipanema. 
Nesse manual são expostas análises detalhadas sobre causas e comportamentos dos incêndios 
florestais e como deve ser feito o processo de levantamento e investigação das origens das 
ocorrências, visando a elaboração de laudos que poderão embasar a aplicação de multas ou outras 
ações pelos gestores das unidades de conservação. 

Finalizando o levantamento sobre publicações de apoio disponíveis à gestão de fogo da Flona 
de Ipanema, incluiu-se a tese de doutoramento do biólogo e analista ambiental da Flona, Luciano 
Regalado, defendida em 2005 na Universidade de São Paulo e intitulada "Contribuição ao 
gerenciamento da Floresta Nacional de Ipanema: o uso de base cartográfica digital na construção de 
um modelo alternativo ao plano de manejo" (REGALADO, 2005). Apesar de não ser um documento 
institucional, é um dos mais lembrados e utilizados pela equipe técnica que faz a gestão da unidade. A 
tese apresenta uma "Carta de Risco de Incêndio" (que foi incluída no Plano Operativo da Flona em 
2008), baseando-se em cinco fatores (declividade, estradas e carreadores, uso da terra, vizinhança e 
exposição) e atribuindo pesos aos componentes internos de cada um, a partir da metodologia de Ferraz 
e Vettorazzi (1998). 

Para o presente artigo foi feito também um breve levantamento das principais ações, técnicas 
e ferramentas de prevenção e combate aos incêndios florestais por meio de consultas diretas aos 
arquivos e aos funcionários da Floresta Nacional de Ipanema, assim como uma pesquisa para se 
localizar os dados constantes nos Relatórios de Ocorrência de Incêndios Florestais desde a criação da 
unidade. 

Como instrumento organizacional e de gerenciamento, os responsáveis pela gestão do fogo de 
cada unidade de conservação federal no Brasil devem preencher o Relatório de Ocorrência de 
Incêndios Florestais (ROI) que, no caso do ICMBio, passou a ser elaborado em sistema online, por 
algumas unidades, a partir de 2011. No ROI são registrados todos os detalhes da ocorrência, como a 
localização geográfica, caracterização ambiental da área, causas e prováveis agentes causadores, 
além dos danos provocados. Assim, para este trabalho de investigação, foi solicitado à administração 
da unidade o acesso aos ROIs elaborados a partir de 1992, mas constatou-se que os arquivos de 1992 
a 2008 estavam armazenados em local ignorado. Obteve-se, porém, acesso e cópias dos ROIs do 
segundo semestre de 2008 (quando a Flona de Ipanema passou para o ICMBio) até o ano de 2017. 
Em consulta ao site do Ibama, foi possível o acesso ao SISFOGO (Sistema Nacional de Informações 
Sobre Fogo), uma plataforma online abastecida com as ocorrências de incêndios florestais em todo o 
país. Em 2008, porém, após as unidades de conservação saírem do domínio do Ibama e passarem 
para o ICMBio, os dados dos ROIs em áreas protegidas pararam de ser enviados ao SISFOGO. Assim, 
em pesquisa a esse sistema, encontramos somente os ROIs da Flona de Ipanema do período de março 
de 1993 a setembro de 2008, mas a maioria sem detalhes da localização, como as coordenadas 
geográficas. 
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Resultados e Discussão 

Percebe-se, num primeiro levantamento e numa análise preliminar dos documentos e das 
publicações de apoio disponíveis aos gestores da Floresta Nacional de Ipanema, que existem 
elementos técnicos básicos para que a unidade possa dar início a um trabalho de planejamento voltado 
à mitigação do risco de incêndios florestais. Os planos e manuais analisados têm caráter institucional 
e são voltados a uma comunicação direta aos gestores e técnicos que trabalham em áreas protegidas, 
fornecendo alguns subsídios para que a gestão desenvolva ações de prevenção e aprimore as técnicas 
de combate. 

A experiências diretas também são fatores importantes na transformação de práticas voltadas 
a mitigação do risco de incêndios florestais (WACHINGER et al., 2013). Pelo que se observou no 
levantamento de informações com alguns funcionários que atuam na área da unidade desde a década 
de 1980, houve duas grandes evoluções no sistema de prevenção e combate aos incêndios florestais 
na unidade: a contratação anual de brigadistas, a partir de 2001, e a instalação, ampliação e alteração 
na manutenção de aceiros (linhas de proteção). Até 2001, os incêndios eram combatidos pelos próprios 
moradores e funcionários, sem equipamentos e capacitação adequados. Como a maioria dos incêndios 
florestais da Flona tinha início no final da tarde e começo da noite (após o expediente normal) ficava 
ainda mais difícil reunir um número adequado de combatentes, o que aumentava a severidade dos 
danos e o tamanho das áreas queimadas. Em 1990 o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos 
Incêndios Florestais (Prevfogo), do Ibama, iniciou a contratação de brigadistas e a compra de 
equipamentos de combate para unidades de conservação federais, mas foi somente em 2001 que a 
Flona conseguiu capacitar e contratar seu primeiro grupo, formado por 14 brigadistas que, 
prioritariamente, deveriam ser moradores de áreas vizinhas à unidade. Esses brigadistas são, até os 
dias de hoje, contratados temporariamente por seis meses, durante o período mais seco do ano, e 
recebem treinamento teórico e prático em cursos e laboratório de fogo realizados na própria Flona de 
Ipanema. Pelos depoimentos dos funcionários, é clara a vantagem em se ter brigadistas contratados e 
treinados durante os períodos mais vulneráveis e, segundo eles, foi observada uma diminuição do 
número e, principalmente, da gravidade das ocorrências. 

O outro elemento que contribuiu para a diminuição de áreas queimadas foi a alteração na 
gestão de manutenção dos aceiros, que são corredores estrategicamente instalados nos limites e no 
interior da unidade e mantidos limpos e sem vegetação, visando eliminar o combustível e ser um 
obstáculo à propagação de um incêndio às áreas adjacentes, facilitando o seu combate (SOARES, 
2000). No período em que a área da Flona pertencia ao Centro Nacional de Engenharia Agrícola, a 
manutenção dos aceiros era feita com tratores equipados com grade aradora, revolvendo o solo e 
deixando-o exposto. Isso se dava principalmente ao fato de não haver necessidade de tráfego de 
veículos sobre os aceiros, já que nessa época não se realizavam rondas de fiscalização. Com o passar 
dos anos (e dos incêndios), percebeu-se que se os aceiros fossem trafegáveis, o acesso dos 
combatentes e de seus equipamentos era mais rápido e o primeiro ataque tornava-se mais eficiente. 
Assim, com a transformação da área em unidade de conservação, em 1992, iniciou-se a prática da 
roçagem mecânica da vegetação dos aceiros, formada basicamente por gramíneas. Apesar da 
necessidade constante de manutenção (ao menos duas vezes ao ano), hoje a Flona possui cerca de 
150 quilômetros de aceiros trafegáveis, com larguras que variam entre 5 e 15 metros e que, além de 
ajudar a impedir a propagação do fogo e possibilitar o acesso rápido às ocorrências, são utilizados 
diariamente pelas equipes de fiscalização. 

No caso da Flona de Ipanema, as principais fontes de dados sobre os incêndios florestais são 
os ROIs e os relatos dos funcionários mais antigos que acompanharam pessoalmente as ocorrências. 
Com o levantamento das ocorrências anuais, realizado a partir dos dados constantes nos ROIs 
registrados no SISFOGO, do Ibama, e de dados recolhidos diretamente nos arquivos da Floresta 
Nacional de Ipanema, foi possível fazer uma análise preliminar do histórico de eventos de incêndios 
florestais no interior da unidade e áreas contíguas, gerando subsídios para os estudos de elaboração 
e revisão do Plano de Manejo Integrado do Fogo e das cartas de risco e perigosidade, ações previstas 
no Plano de Manejo da Flona. 

Análises comparativas sobre os locais mais frequentemente atingidos, tamanhos de áreas 
ardidas, tipos de combate, duração e causas dos incêndios etc. podem, também, ser desenvolvidas a 
partir do material coletado, porém há necessidade de se verificar individualmente cada um dos ROIs, 
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trabalho que deverá ser executado no âmbito da investigação para tese a ser elaborada no Programa 
Doutoral em Território, Risco e Políticas Públicas das Universidades de Lisboa, Coimbra e Aveiro. 

Considerações finais 

Numa análise inicial, verificou-se que a gestão do risco de incêndios florestais na Floresta 
Nacional de Ipanema se baseia em planos e manuais institucionais do Ibama e do ICMBio e evoluiu 
conforme as experiências diretas com as ocorrências. Apesar de existirem diversos instrumentos de 
apoio à gestão, percebeu-se, após a análise desses instrumentos, que há a necessidade de aprimorar 
a capacitação dos brigadistas e servidores em relação aos aspectos teóricos e práticos dos incêndios 
florestais, melhorar a fiscalização e a manutenção de aceiros em áreas mais vulneráveis e modernizar 
equipamentos, tratores e veículos. 

As experiências com as centenas de incêndios que ocorreram na unidade atuaram como fator 
de transformação nas maneiras de se lidar com a prevenção e o combate. Isso se verificou na evolução 
das técnicas de manejo dos aceiros, que ficaram mais versáteis e eficientes. Além disso, outras ações 
surgiram a partir das experiências diretas e indiretas dos funcionários e moradores com risco, como a 
instalação de mirantes em pontos estratégicos do Morro do Araçoiaba, a rápida mobilização de 
voluntários das comunidades vizinhas (alguns por terem sofrido prejuízos diretos em suas propriedades 
com os incêndios, outros por ouvirem relatos dessas perdas), a instalação de uma sirene no Centro de 
Visitantes para alertar e agilizar a mobilização dos moradores e funcionários da Flona para o combate 
e as parcerias com os bombeiros e a polícia militar, que em casos mais sérios, disponibilizam equipes, 
veículos e helicópteros equipados com bolsas bambi-bucket. 

Apesar dos casos de fogo serem registrados nos Relatórios de Ocorrência de Incêndios, esses 
relatórios permanecem guardados ou perdidos e raramente são lembrados pela gestão. Essa fonte de 
dados, se devidamente analisada, poderia apoiar na elaboração de planos de prevenção e combate 
mais completos e eficientes, além de serem materiais essenciais na confecção de cartas de risco e de 
perigosidade, que não existem no Plano de Manejo da unidade. 

A necessidade de ações de sensibilização ambiental sobre a prevenção de incêndios florestais 
e manejo do fogo com os moradores do entorno e outros stakeholders é constantemente citada na 
maioria dos documentos analisados, mas a Flona de Ipanema nunca desenvolveu um programa 
dedicado especificamente a esse tipo de propósito, sendo os cursos de treinamento e capacitação de 
brigadistas as únicas práticas que mais se aproximam deste enfoque. Ações participativas que 
envolvam os vizinhos da unidade poderiam ser eficientes na sensibilização sobre os riscos de incêndios 
florestais e ajudariam a melhorar as relações de confiança com a equipe de gestão. 
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Palavras chaves: Desastres; Profissionais de Saúde; Diálogo; Treinamento.  

Introdução 

Diante dos inúmeros desastres que ocorrem no país, os profissionais de saúde dos municípios 
são solicitados a se apresentarem para o trabalho com as comunidades. É comum ocuparem dois 
papéis simultaneamente: como profissionais e como sobreviventes. Em ambos estão diante de 
situações extremas e que necessitam de rapidez nas intervenções e encaminhamentos.  

É frequente o modelo de treinamento onde os profissionais recebem orientações e 
determinações de ações sem possibilidades de diálogos e de soluções conjuntas. Diversos exemplos 
nos chegaram de relações assimétricas, baseadas no autoritarismo e posturas desrespeitosas em 
relação à cidadania e violação de direitos humanos. Principalmente no que tange aos chamados 
Abrigos Temporários, constata-se a ocorrência de desrespeito, assédio e mesmo estupros.  

Ao longo dos últimos dez anos acompanhando os acontecimentos relacionados a desastres, 
podemos afirmar a necessidade que temos de favorecer e incrementar o diálogo entre os diversos 
atores desses momentos. É necessário que sobreviventes, técnicos e representantes dos órgãos 
oficiais e de ong’s possam estabelecer uma relação simétrica durante o desenvolvimento dos trabalhos, 
sejam de prevenção ou reconstrução. 

Acreditamos que um dos desafios de trabalhar com desastres é a efetivação do desenvolvimento 
de ações intersetoriais. Entendemos que o diálogo é base que leva à possibilidade de uma escuta 
qualificada para a construção de ações conjuntas. Assim, o presente trabalho tem como foco 
justamente o incremento do diálogo como forma de condução do ofício profissional de maneira mais 
humanizada, onde a relação possa contribuir para o enriquecimento de ambas as partes.  Visa também 
clarificar quais interpretações o profissional de saúde da rede municipal tem em relação à experiência 
de vivenciar situações de emergências e desastres, como atuar nessas condições e que avaliação faz 
dos órgãos envolvidos. Assim, o trabalho pretende colaborar para que se tenha um quadro mais claro 
do que os profissionais da saúde pensam e sentem em relação aos desastres e da forma como têm 
sido realizado os trabalho nessas situações. 

O município de Petrópolis 

O município de Petrópolis pertence à Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, que também 
abrange os municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova 
Friburgo, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, 
Teresópolis e Trajano de Morais. Representa 1,8 % da área do Estado do Rio de Janeiro e 11,5% da 
Região Serrana.  (PETRÓPOLIS, 2014). 

O município está localizado no topo da Serra da Estrela, pertencente ao conjunto montanhoso 
da Serra dos Órgãos, a 845 metros de altitude média, com sua sede a 810 acima do nível do mar. 
Segundo os Decretos‐Lei nº 1.056/43 e 1.255/87, o Município tem como limites: ao Norte, São José do 
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Vale do Rio Preto; a Leste, Teresópolis, Guapimirim e Magé; ao Sul, Duque de Caxias e Miguel Pereira; 
e a Oeste, Paty de Alferes, Paraíba do Sul e Areal (PETRÓPOLIS, 2014). Grande parte da 
municipalidade de Petrópolis está incluída dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis, 
criada pelo decreto nº 87.561 de 12 de setembro de 1982 (ICMBio).  

O município de Petrópolis está exposto à diversas ameaças, dentre as quais destacamos as 
relacionadas ao incremento das precipitações hídricas como: movimentos de massa, alagamentos, 
enxurradas e enchentes que ocorrem, principalmente, durante os verões. Além de questões 
socioeconômicas que favorecem os desastres, o município apresenta um relevo onde a área urbana 
se insere na região das escarpas e reversos da Serra do Mar, em uma das quatro unidades que 
compõe essa região, a Unidade Geomorfológica da Serra dos Órgãos (Radam,1983). 

Trata-se de área resultante de desdobramentos, reativações de falhas tectônicas e 
remobilização de blocos. Em toda a sua extensão são registrados vales alongados, segmentos de 
drenagem retilíneos, maciços graníticos, linhas de cristais e cumeadas paralelas, relevos com grandes 
desníveis altimétricos, escarpas íngremes e alvéolos intermontanos (IGuerra e Cunha,2004). As 
Rochas apresentam-se intensamente seccionadas por fraturas e falhas de extensão regional.  

O regime de chuvas da cidade é conhecido pelo atual sistema de observações 
meteorológicas, coletadas através da rede de monitoramento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), 
que mostra que o período chuvoso ocorre, principalmente, de dezembro a março e de forma 
concentrada em poucos dias, geralmente associado à entrada de sistemas frontais, prevalecendo 
chuvas superiores a 50mm. 

Na medida em que se expande o processo de urbanização, aumenta também a preocupação 
com os impactos dos desastres naturais e antrópicos sobre a sociedade, os quais podem causar 
diferentes danos à vida humana, como: elevados números de mortos e feridos, altos índices de 
desabrigados, prejuízos econômicos, impactos sociais, perdas do meio ambiente, etc. 

Algumas questões são também geradores dos desastres que anualmente ocorrem nesta 
cidade, como os problemas de moradia, os movimentos de massa, as inundações bruscas, dentre 
outros, expondo os munícipes ao aumento considerável dos riscos em todas as regiões do município 
de Petrópolis que passam por um intenso processo de crescimento físico e populacional, de 
característica desordenada e com aumento da vulnerabilidade. 

Fundada em 1843, Petrópolis possui registros de inundações a partir de 1850, com recorrência 
em quase todos os verões. No século XX, se destacaram pela intensidade e magnitude as inundações 
ocorridas nos anos de 1930,1945,1947,1966,1988 e 2011. O Atlas Brasileiro de desastres naturais 
registra em seu volume “Rio de Janeiro” (2011) 28 desastres ocorridos em Petrópolis entre 1991 e 
2010, sendo cinco inundações graduais, seis inundações bruscas e 17movimentos de massa. O 
município de Petrópolis que passa por um intenso processo de crescimento físico e populacional, de 
característica desordenada e com aumento da vulnerabilidade.  

Um dos mais graves desastres ocorreu entre o dia 11 e madrugada do dia 12 janeiro de 2011. 
O município de Petrópolis sofreu um forte impacto hidrometeorológico que ocasionou uma enxurrada 
com inundação brusca, causando diversos danos.  

 O Anuário Brasileiro de Desastres Naturais 2011 apresenta da seguinte forma a 
tragédia da Região Serrana Fluminense: 

O Megadesastre “11 da Região Serrana do Rio de Janeiro” ocorreu entre a noite do 
dia 11 e a manhã do dia 12 de Janeiro de 2011. Deixando um número incalculável de 
cicatrizes de escorregamentos em encostas de quatro municípios – Nova Friburgo, 
Teresópolis, Petrópolis e Sumidouro –, principalmente nas duas primeiras, e 
provocando prejuízos indiretos por conta de enxurradas em mais três municípios – 
Areal, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim. O “Megadesastre” provocou 912 
mortes e deixou mais de 45.000 desabrigados e desalojados, caracterizando-se como 
o maior desastre registrado no Brasil e consolidando, infelizmente, a Serra Fluminense 
como a região brasileira com o maior quantitativo de vítimas fatais provocadas por 
desastres naturais (40% do total nacional entre 1988 e 2012) (BRASIL, 2012).  
 

Podemos considerar este desastre como um marco que motivou nacionalmente a reformulação 
das ações em desastres.  
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Mapas: Arquivo pessoal. 

Materiais e métodos 

O trabalho foi desenvolvido para a atualização dos profissionais da Secretaria Municipal de 
Saúde do município de Petrópolis-RJ em parceria com a Ong Rede de Cuidados-RJ.  

O projeto dá continuidade às ações que a Secretaria Municipal de Saúde vem desenvolvendo 
nos últimos anos com o objetivo de que seus quadros estejam preparados para atuar eficientemente 
nas situações de emergências e desastres. 

Sempre na perspectiva da Psicologia Humanista-Existencial, foram utilizados os referenciais 
teóricos da Abordagem Centrada na Pessoa, uma das principais representantes da terceira força em 
Psicologia (GONDRA, 1981).  

 Nos encontros estiveram presentes agentes comunitários de saúde, médicos, dentistas, 
profissionais de educação física, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e auxiliares de 
saúde bucal, além de recepcionistas. Até o final de 2018, cerca de 300 profissionais da rede de saúde 
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das Unidades da Estratégia Saúde da Família passaram por oficinas presenciais onde foram utilizados 
recursos audiovisuais, aulas expositivas e atividades da obra que embasou as oficinas.  

As oficinas foram mensais, com grupos de 30/40 pessoas, que mesclaram as profissões e as 
diversas regiões das Unidades de Saúde. Em suas respostas não houve necessidade de identificação, 
ou seja, tiveram suas identidades preservadas. Um dos objetivos foi a escuta dos profissionais da 
atenção básica sobre suas vivências e percepções em situações de desastres socioambientais e 
avaliação das ações dos órgãos governamentais.  

A obra Inundações e Cuidado Integral: Guia para discussões técnicas e comunitárias (2018) 
serviu como base para as oficinas. Este guia promove sugestões de exercícios que podem facilitar o 
dialogo entre profissionais e gestores, semear a possibilidade de construção conjunta para situações 
de enfrentamento dos desastres. Este instrumento foi utilizado com a finalidade de ser “disparador” 
para o exercício sobre situações vivenciadas em desastres.  

Uma primeira leitura foi realizada a partir do material produzido nas oficinas, tendo como 
referência uma abordagem compreensiva do vivenciado pelos profissionais. Posteriormente foi 
realizada a análise de conteúdo (MINAYO, 2014) com a sistematização dos dados qualitativos e 
quantitativos. O quadro de análise não foi determinado previamente, mas sim após o conhecimento do 
conteúdo das respostas dos participantes (BARDIN, 2016). Em seguida categorias foram criadas para 
os resultados de cada grupo de atividade. 

Não houve financiamento para o projeto já que um dos autores é funcionário da Secretaria 
Municipal de Saúde e ocupa o cargo de Coordenador Municipal do VIGIDesastres, Programa do 
Ministério da Saúde para desenvolvimento de ações municipais relacionadas à desastres. Por outro 
lado sendo um dos fundadores da Ong, Rede de Cuidados-RJ, colocou a mesma prestimosamente 
nessa parceria com a Secretaria; a outra autora, também fundadora da Ong aprovou a iniciativa, 
colaborando no desenvolvimento do projeto. 

Resultados e Discussão 

As categorias foram desenvolvidas a partir da análise de conteúdo de quatro atividades do Guia 
para discussões técnicas e comunitárias. Atividade I (Você já viu algumas dessas situações? Como 
isso atrapalhou sua vida? O que você acha que pode ser feito para melhorar essas situações? Quem 
é responsável por essas situações? Quem paga o pato?). Atividade II (Quem em caso de emergência 
deve ser acudido primeiro? Como minorar o sofrimento enquanto o socorro não chega? Como promover 
a recuperação social do lugar?). Atividade III (Como se sente em relação aos desastres? Sente-se 
apoiado (a) comunitariamente se acontecer um desastre? Que tipo de auxílio espera dos órgãos 
governamentais em caso de desastre? O que você aponta como mais difícil num desastre?). Atividade 
IV (As ações governamentais atingem a integralidade humana durante as situações de desastres? 
Durante os desastres que dimensões humanas se mostram mais vulneráveis?). 

Na atividade I, a maioria dos participantes já vivenciou situações de desastres, ou como 
afetado, ou como trabalhador. As repercussões em suas vidas estiveram e estão presentes tanto 
emocionalmente, quanto no sentido de vivencia de perdas (objetivas e subjetivas), abandono do poder 
público, sobrecarga de trabalho e mobilização com a dor do outro. Sobre o que pode ser feito para 
melhorar, sugerem diversas ações de prevenção com escuta qualificada, fazem críticas e propõem 
ideias para políticas públicas e ações governamentais. Quanto à responsabilidade sobre os desastres, 
apontam as esferas governamentais municipal, estadual e federal, assim como responsabilidade 
dividida entre governo e população, ou só população. Quem paga o pato: desde todos até os mais 
vulneráveis e os afetados.  

Na atividade II. A maioria considerou que crianças, idosos, gestantes e pessoas com 
necessidades especiais têm prioridade, entre outras observações. Enquanto aguardam a chegada de 
socorro especializado, o acolhimento teve destaque, com indicação de algumas medidas de segurança, 
calma e orientações gerais. Para a recuperação social, as colocações estão nas categorias de 
mobilização comunitária e social, resgate emocional, políticas públicas eficientes, parcerias entre 
comunidades e poder público. 

Atividade III. Os sentimentos são muitos. Entre eles: tristeza, medo, impotência, desproteção e 
preocupação. Os participantes se dividiram entre se sentir e não se perceber apoiado comunitariamente 
em desastres. Sobre ajuda esperada dos órgãos governamentais, as respostas apontam para projetos 
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que considerem o cuidado integral, evidenciando a necessidade de contemplar múltiplas dimensões 
que envolvem um desastre. Também sinalizam a falta de apoio dos governos (municipal, estadual e 
federal) e a necessidade de que sejam éticos, que não haja desvio de verbas. Quanto ao considerado 
mais difícil em desastres, ganham destaque as perdas, as questões emocionais, a ineficiência das 
políticas públicas e a fase de reconstrução.  

Atividade IV: As ações governamentais não atingem a integralidade humana em desastres e 
diversas dimensões são afetadas (psicológica, física, social, econômica), apesar de evidenciar que a 
compreensão desta atividade ficou comprometida. 

Considerações finais 

Os resultados obtidos através das oficinas demonstraram que os profissionais da Atenção 
Básica na Estratégia Saúde da Família, no município de Petrópolis, necessitam de aprendizagem, apoio 
emocional, confiabilidade nos órgãos públicos e desenvolvimento de habilidades e competências para 
lidar com os diversos aspectos que envolvem emergências e desastres. 

Também se pode afirmar que bons resultados são esperados na medida em que os trabalhos 
desenvolvidos tenham um caráter interdisciplinar e intersetorial, o que envolve a criação de relações 
simétricas entre os diferentes órgãos e cidadãos. 

Mais do que o entendimento da situação é necessária a compreensão da subjetividade humana 
implicada em sua multidimensionalidade durante as diversas transformações que ocorrem no concreto 
geográfico, na noção de tempo, nos referenciais emocionais e na lógica da necessidade de superação 
para reconstrução da própria vida. Destacamos nesse sentido que alguns participantes foram 
sobreviventes de desastres vivenciados quando eram crianças. Lembrança que se faz presente. 

Os participantes evidenciaram o sofrimento social em desastres, a importância de 
desenvolvimento de instrumentos como a prática do acolhimento que é apontada como atitude 
preconizada para o início do cuidado integral. A prevenção, a solidariedade e a intersetorialidade são 
desatacados como formas de atuação hoje inexistentes. Ressaltam a falta de compromisso dos órgãos 
públicos resultando em consequências para as comunidades, tendo sempre a população como a 
grande prejudicada. Para a recuperação social é apontada a necessidade de união entre as pessoas. 
A dimensão emocional é vista como a mais vulnerável nessas situações, tanto por parte dos 
profissionais quanto por parte dos sobreviventes. 

Os resultados são norteadores para a atualização das políticas públicas em desastres e  
contribuem para a construção do cuidado integral nessas situações. 
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Introdução 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) de Uberlândia, em meados de 1967 
optou pela criação de um projeto de fabricação de tubulações de aço ao invés de importar um modelo 
de estação de tratamento de água. Um dos fatores importantes para essa decisão foi a redução nos 
custos de produção de adutoras. A necessidade de ampliação da capacidade de produção de água 
culminou com a inauguração em 1986 da Estação Bom Jardim, que dobrou a produção de água e, em 
2003, à frente da grande maioria dos municípios brasileiros, começou a tratar o esgoto doméstico. 
(UBERLÂNDIA, 2017). 

A área de intervenção do Sistema Produtor de Água Capim Branco apresenta uma área total 
de 23.504 ha (vinte e três mil quinhentos e quatro hectares). Existem a partir de então 1.128 ha de área 
urbana e 22.375,2 ha de área rural. A Comunidade Tenda do Moreno está localizada nas proximidades 
do bairro Morumbi, no municipio de Uberlândia, estado de Minas Gerais, às margens da bacia do rio 
Araguari, onde se encontra a Estação de Tratamento de Àgua Capim Branco- ETA e Captação Capím 
Branco como mostra a figura 1. 

 
Figura 1 – Tenda dos Morenos: Captação de água do Sistema Capim Branco 

 
Fonte: elaborado de Google Earth (2018). 
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A comunidade Tenda do Moreno, conta com a infraestrutura de saneamento básico e alguns 
equipamentos sociais tais como: escola municipal de ensino fundamental, unidade básica de saúde da 
família, campo de futebol e igreja católica, para atender as demandas nas áreas de educação, saúde, 
lazer e práticas religiosas da população local. (UBERLÂNDIA, 2017). 

Dentro da área rural, o espaço geográfico é ocupado por propriedades rurais, pequenas 
comunidades, assentamentos e setor de chácaras, como também ocupada por pequenos 
agrupamentos populacionais, com características sociais, econômicas e ambientais diferentes dos 
grandes territórios com características e condições que as difere quanto a forma de ocupação e uso do 
solo e recursos hídricos. 

Martins define “Grandes empreendimentos como projetos econômicos de envergadura, como 
hidrelétricas, rodovias, planos de colonização, de grande impacto social e ambiental, mas que não tem 
por destinatário as populações locais” (MARTINS, 1993, p. 61-62). 

Pode-se citar Maurice Godelier quanto à conceituação da dimensão econômica de território, 
onde concebe o território como fonte de recursos, e aqueles que usam as relações de produção dentro 
de determinada sociedade como fundamental para compreender a noção de território. (UBERLÂNDIA, 
2017). 

Designa-se por território uma porção da natureza e, portanto do espaço sobre o qual 
uma sociedade reivindica e garante a todos ou a parte de seus membros direitos 
estáveis de acesso, de controle e de uso com respeito à totalidade ou parte dos 
recursos que aí se encontram e que ela deseja e é capaz de explorar (GODELIER 
apud CRESPO, 2015, p. 6). 

De acordo com Crespo (2015) baseado nas obras do marxista Milton Santos, o “uso” do 
território é o principal definidor do território e está diretamente relacionado ao uso pelo modo de 
produção, pelos atores hegemônicos da sociedade, no sentido de garantir sua reprodução e seus 
interesses particulares, a despeito do coletivo e da comunidade. Sobre o território usado argumenta 
que: 

O território usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma trama de 
relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do conceito, convidando a pensar 
processualmente as relações estabelecidas entre o lugar, a formação socioespacial e 
o mundo. O território usado, visto como uma totalidade, é um campo privilegiado para 
análise na medida em que, de um lado, nos revela a estrutura global da sociedade e, 
de outro lado, a própria complexidade do seu uso (SANTOS apud CRESPO, 2015, p. 
6). 

É notório que os impactos em bacias hidrográficas, por tratar-se de sistemas complexos, podem 
ocasionar problemas relativos tanto à sua configuração físico-geográfica, bem como, nos modos de 
vida e organização da população atingida. 

Nesse contexto, com relação aos aspectos sociais, pode-se observar mudanças na dinâmica 
da comunidade Tenda do Moreno, dentre os fatores podemos citar: a alteração da paisagem local, 
novas formas de trabalho, alteração na cultura e na vida das pessoas. 

Os riscos territoriais, encontram ressonância com os espaços apropriados por grandes 
empreendimentos, neste caso, por hidrelétrica que coloca o território em risco a partir do uso dos 
recursos hidrícos, pela formação do reservatório (lago) e a consequente captação e tratamento da 
água, destinada a abastecer o município de Uberlândia. 

Materiais e métodos 

Este trabalho teve como objetivo analisar e identificar os impactos socioambientais em 
decorrência da instalaçao de empreendimento hidrelétrico, para a comunidade diretamente atingida. A 
abordagem em questão se refere a construção do Sistema de Captação de Água Capim Branco, mais 
especificamente o impacto na comunidade Tenda do Moreno, localizada na Zona rural do município de 
Uberlândia, no estado de Minas Gerais. 

Para alçancar o proposto, utilizou-se da pesquisa documental, fundamentada no Projeto de 
Trabalho Social (PTS) (UBERLÂNDIA, 2017), enquanto base de dados de fonte secundária que 
sustentaram as discussões acerca dos impactos socioambientais.  
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A construção do PTS utilizou como base legal o Manual de Instruções do Trabalho Social nos 
Programas e Ações do Ministério das Cidades, particularmente, a Portaria nº 21/2014, que normatiza 
e orienta para elaboração, contração e execução do trabalho social. (BRASIL, 2014). As diretrizes 
metodológicas subsidiam o planejamento de cada objetivo específico, com vista a garantir resultados 
satisfatórios e condizentes com o escopo do Trabalho Social. 

Resultados e discussão 

A implantação do Novo Sistema de Produção de Água potável denominado “Capim Branco” 
(captação e tratamento da água) estima atender de 1,5 milhões de habitantes até o ano de 2019. A 
captação é feita na margem esquerda do Reservatório Capim Branco I (Rio Araguari), a Estação 
Elevatória composta de Conjuntos de Moto-bomba que fazem o bombeamento da água da represa até 
uma adutora e encaminha até a Estação de Tratamento na Tenda do Moreno. Após o tratamento a 
água segue por uma adutora até o sistema de reservação no bairro Custódio Pereira, na área urbana, 
do município de Uberlândia, para ser processada a distribuição.  

Em termos de riscos socioambientais, existem situações que são intrínsicas ao grande 
empreendimento, avindo da obra instalada nas áreas próximas do Rio Araguari que pode ocasionar 
grande especulação imobiliária, maior volume de venda de lotes, o que causa preocupação quanto a 
construção desordenada de edificações, assim como, de fossas sépticas sem o rigor necessário e 
consequente contaminação do lençol freático.  

Ademais, na construção de edificações e pavimentação das ruas, são constatados impactos 
como a impermeabilização do solo e derrubada de vegetação. Além disso, problemas sociais 
relacionados à segurança e saúde pública, uso e ocupação desordenada do solo e demanda por 
serviços e equipamentos públicos.  

A comunidade Tenda do Moreno, objeto deste estudo, está submetida aos riscos 
socioambientais pela sua proximidade do Rio Araguari, local de instalação da hidrelétrica Amador 
Aguiar I e II, construção do reservatório e aproveitamento do recurso hídrico para captação e tratamento 
da água. 

Quanto ao risco sociocultural, o papel do rio, como meio de vida e aspectos simbólicos é 
sempre lembrado pela Comunidade Tenda do Moreno, de forma que o uso do rio encontrava-se 
intimamente ligado às pessoas de maneira natural. Outrora, o Rio Araguari era chamado de “Rio das 
Velhas”, as suas águas eram utilizadas para pesca e banho, como forma de lazer e complemento de 
renda da população local.   

Segundo BRASIL (1986) o impacto ambiental é definido na resolução Conama nº 001 de 
23/01/86, como “alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas [...] alterando as 
atividades sociais e econômicas; a biota; [...] e a qualidade dos recursos ambientais.” Analisando esta 
resolução e considerando a sua aplicabilidade no sistema de captaçao de água do Consórcio Capim 
Branco Energia - CCBE em questão percebe-se que a exploração de recurso natural pelo 
empreendimento hidrelétrico, provoca alterações substanciais no meio ambiente e por conseguinte 
impactos ambientais negativos para a Comunidade Tenda do Moreno, em relação às modificações 
socioambientais no lugar de vida e trabalho e impacto positivo para o município de Uberlândia no 
tocante a ampliação da captação de água.  

Os impactos negativos relacionados à Comunidade Tenda do Moreno são alusivos à  possível 
exploração do turismo local de forma desordenada e predatória; ao aumento do fluxo de  veículos 
automotivos em vias de acesso sem pavimentação; exacerbação de bens de consumo material e maior 
produção de lixo sem destinação adequada, como mais uma forma de poluição e degradação do meio 
ambiente.  

Dentre os aspectos negativos durante a etapa de execução da obra do Sistema Produtor de 
Água Capim Branco, para a Comunidade Tenda do Moreno, podemos destacar a questão do fluxo de 
500 (quinhentos) trabalhadores diretos e indiretos, envolvidos na construção, além do trânsito de 
caminhões de grande porte, alteraram o trânsito da pacata comunidade, daí a importância da 
informação e sensibilização da populaçao local para os riscos de acidentes e as medidas preventivas 
cabivéis a serem tomadas pelo empreendedor. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html
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O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) de Uberlândia, com o intuito de amenizar 
as transformações advindas de um grande empreendimento e preocupado com o impacto 
socioambiental proveniente da execução da obra de Captação e Tratamento da Água, promoveu a 
contratação de empresa especializada para elaboração e execução de Projeto Técnico Social (PTS), 
consistindo na contratação de agência de comunicação, diagnóstico físico-ambiental, socieconômico e 
plantão social envolvendo reuniões e elaboração do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial – PDST 
por equipe técnica, na área de intervenção do PTS do Sistema Produtor de Água Capim Branco, tendo 
como escopo geral promover a participação social, resultando nos seguintes produtos: desenvolver 
diagnóstico físico-ambiental e socioeconômico da área total, nas proximidades e entorno do Sistema 
Produtor de Água Capim Branco, através de pesquisa censitária, por meio de aplicação de questionário 
às famílias residentes e, ainda, mapeamento de demanda de mercado e institucional, devendo prover 
subsídios e resultar no perfil socioeconômico das famílias moradoras no entorno do empreendimento, 
bem como as demandas prioritárias atuais das famílias residentes (UBERLÂNDIA, 2017). 

Os resultados obtidos a partir da pesquisa documental apontam para a necessidade de 
monitoramento das atividades realizadas pelas empresas envolvidas, em relação à preservação do 
meio ambiente, para que as futuras gerações possam usufruir de um ecossistema conservado, cujos 
impactos ambientais foram minimizados e mitigados pelos agentes promotores.  

Os estudos de impactos ambientais, como no caso do PTS, têm papel fundamental nas formas 
de aproveitamentos de recursos hidrícos, com foco na mitigação dos impactos socioambientais gerados 
para a população do local de implantação do empreendimento  Sistema Produtor de Água Capim 
Branco. 

Por fim, há a necessidade de fomento dos canais de controle social, para que a população 
tenha acesso as informações e aos riscos aos quais esta submetida, de forma a fortalecer as 
organizações comunitárias que visam proteger e promover os direitos do cidadão dentro do território 
de livre escolha. 

Os estudos acadêmicos têm papel fundamental quando da implantação de um grande 
empreendimento, pois tais pesquisas podem sensibilizar a sociedade de que as comunidades próximas 
sofrem uma série de impactos negativos, muitas vezes, correndo o risco de perder até a identidade 
com o lugar de vida e de trabalho.  

A divulgação por meio das mídias tradicionais (jornais, rádio, televisão) e das redes sociais, 
acerca dos riscos socioambientais envolvendo as pequenas comunidades, deve ser feita de maneira 
mais efetiva a fim de atingir um número cada vez maior de pessoas.  

O fomento da participação popular e o estimulo à organização de associações comunitárias ou 
até mesmo parceria com organizações sociais de defesa de grupos em situação de vulnerabilidade 
social, possibilitaria mitigar os efeitos causados pelas transformações sofridas pela comunidade Tenda 
do Moreno. Essas alterações promovidas no território usado, tanto no campo material (indenização) 
como no campo simbólico (pertencimento), estão diretamente ligadas ao processo de submissão da 
população à implantação de um grande empreendimento. 
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Introdução 

Existe atualmente um consenso alargado quanto à inevitabilidade das alterações climáticas 
decorrente do aumento das emissões globais de gases com efeito de estufa, sendo provavelmente a 
principal causa do aumento da temperatura desde meados do século XX (PBMC, 2016). Todas as 
projeções realizadas pelo Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em 
inglês), criado em 1988, apontam no sentido do aumento da temperatura terrestre e na alteração dos 
padrões climáticos. Os aspectos históricos que envolvem a análise de clima e seus impactos ampliaram 
a preocupação mundial sobre a questão ambiental ao longo do tempo. Mais recentemente, em 2015, 
três acontecimentos mundiais merecem destaque nessa temática, são eles o Acordo de Paris, o Marco 
de Ação de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável para uma agenda mundial.  

O clima do final do século XXI será provavelmente bem diferente do atual, com projeções que 
indicam um aumento da temperatura, cenários pluviométricos mais complexos e irregulares com 
períodos de seca mais prolongados e chuvas mais fortes e concentradas (CHOU et al., 2014; PIVETTA, 
2013). As mudanças no clima trazem consigo uma longa lista de impactos ambientais e 
socioeconômicos em diferentes áreas, como na biodiversidade, zonas costeiras, abastecimento de 
água, agricultura, segurança alimentar, saúde e energia (MARENGO, 2007; LELIS et al., 2011; 
STRECK e ALBERTO, 2006). A maior frequência e intensidade de eventos naturais e seus prejuízos 
econômicos no Brasil, nos últimos anos, torna relevante o tema da prevenção e gestão de riscos para 
um melhor desenvolvimento da sociedade (GUIMARÃES, 2012).   

As condições meteorológicas constituem um dos fatores que condicionam o desenvolvimento 
da produção agrícola. O impacto de fatores climáticos, como o aumento da temperatura, nas culturas 
agrícolas pode alterar os diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento de cada planta. Para 
que haja crescimento e desenvolvimento das plantas é necessário que os aspectos do clima, tais como 
temperatura média do ar (diurna e noturna), precipitação pluvial e radiação solar, estejam de acordo 
com as exigências de cada cultura. O aumento da concentração de CO2 também tem efeito direto sobre 
o crescimento das plantas e a produtividade das culturas, uma vez que a concentração do CO2 é um 
fator limitante para fotossíntese, variando de acordo com a cultura analisada (WALTER et al., 2010). 
Patamares de aumento da temperatura superiores à 4ºC colocam o Brasil numa situação altamente 
vulnerável, comprometendo a sua condição atual de principal player no futuro de fornecedor de 
alimentos para o mundo (ASSAD et al., 2018). As projeções de mudanças do clima e o aumento de 
fenômenos extremos, bem como o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à importância do setor 
agrícola na economia brasileira são de grande relevância para a sociedade brasileira e mundial.  

O risco climático se insere em um contexto de clima e processos socioeconômicos (IPCC, 
2014), como consequência potencial resultante da interação entre perigo e vulnerabilidade. Tem-se 
assim os eventos extremos provenientes das mudanças climáticas que impactam as atividades 
agrícolas, que são susceptíveis à dinâmica do clima, bem como as pessoas que dessa atividade vivem, 
que podem ser vulneráveis aos efeitos negativos dessa dinâmica, a partir de um processo socialmente 
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construído (SORIANO e VALENCIO, 2010). No contexto de alterações do clima, os riscos climáticos 
são intensificados, em um sistema amplo de interações em seus múltiplos impactos, especialmente os 
impactos no setor de agricultura (MORA et al., 2018).  

O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais explicita o crescimento exponencial de ocorrência de 
desastres naturais e de seus impactos no país, relacionados a alterações climáticas como estiagem e 
seca, inundações, vendaval, granizo, geada, incêndio florestal, movimento de massa (CEPED-UFSC, 
2011). Além dos impactos desses processos, o aumento da temperatura pode promover uma nova 
geografia da produção agrícola no Brasil. O zoneamento agrícola de riscos climáticos, definido em 
função do tipo de cultura e localização geográfica, indica queda na área de baixo risco de todas as 
culturas, pois o aumento de temperatura pode provocar, de um modo geral, uma diminuição de regiões 
aptas para o cultivo dos grãos, com exceção da cana-de-açúcar e da mandioca (DECONTO, 2008).  

Realizar o plantio no momento adequado, reduz os riscos em virtude da ocorrência de eventos 
climáticos adversos na lavoura (MAPA, 2018). Compreender o risco climático é componente 
fundamental de uma estratégia de adaptação da sociedade ligada à produção agrícola, tendo claros 
conceitos como o de perigo (ocorrência de evento climático), exposição (ou presença de pessoas e 
ativos em lugares onde possam ser afetados adversamente) e vulnerabilidade (ou predisposição ao 
risco). Esse conhecimento e sua difusão justificam um maior esforço para prevenir o impacto de 
extremos climáticos em espaços rurais. No entanto, a comunicação de risco é um conceito 
relativamente novo, caracterizado pelo processo de troca de informações de uma perda esperada 
(MORAES, 2013).  

A gestão do risco, nesse contexto, é inseparável da gestão da produção agrícola. Com a 
mudança do clima e o processo de intensificação dos sistemas produtivos, cada vez mais os sistemas 
de gestão de risco ganham importância nas diferentes cadeias produtivas da agricultura. Dada a 
importância da agricultura para a economia brasileira e a expectativa de intensificação de eventos que 
aumentam os riscos associados à produção agrícola, a gestão dos riscos é tema estratégico para o 
Brasil (EMBRAPA, 2018). Alguns estudos têm indicado que, por conta das alterações do clima, deverá 
ser alterado o zoneamento agrícola brasileiro. Contudo, há lacunas sobre os impactos da mudança de 
padrões climáticos a respeito da vulnerabilidade social e da capacidade adaptativa no espaço rural 
(KIRSCH e SCHNEIDER, 2016).  

A definição do "espaço rural" não é consensual, e existem diversas metodologias de 
classificação. A classificação do espaço rural pode ser feita por meio da localização, oferta de serviços, 
tamanho e densidade populacional, aglomeração de habitações, participação da agricultura e divisão 
administrativa (IBGE, 2017). Diferentemente da metodologia de classificação adotada em outros 
países, atualmente, no Brasil, adota-se o critério de classificação de divisão administrativa, pela qual 
cada município define através de legislação municipal própria o que é considerado zona urbana e rural, 
e sua classificação determina a forma de incidência de tributos. A agricultura sofre uma modernização, 
ainda que não de forma homogênea no Brasil, propicia mudanças significativas do espaço rural 
(WANDSCHEER et al., 2012).  

Este artigo, considerando a relevância dos impactos das mudanças climáticas sobre a 
produção agrícola e a difusão de conhecimentos sobre o tema, analisa a "visibilidade" do risco climático 
agrícola no Brasil, por meio da análise quantitativa da produção de conhecimento através de artigos 
científicos, em fontes bibliográficas e diferentes ferramentas de busca de dados big data. A combinação 
de um grande conjunto de dados digitais de transferências comerciais e redes sociais compõem o que 
é comumente conhecido como big data (BLANCO, 2014). Cada vez mais, os usuários acessam o 
conteúdo publicado em distintas bases de informação através dos mecanismos de busca (GARCÍA-
CARRETERO et al., 2016).  

Materiais e métodos 

A pesquisa exploratória, quali-quanti, adotou, como método de coleta de dados: revisão 
bibliográfica e documental sobre risco climático no Brasil e busca on-line de artigos científicos no big 
data, com um recorte temporal em um período de 10 anos, entre janeiro de 2008 e dezembro de 2017. 
A busca foi realizada com termos em português, e utilizou primeiro a palavra “clima”, e em seguida um 
conjunto com outras palavras referentes a dois binômios “cidade/urbano” e “rural/agricultura”. Ou seja, 
foram utilizadas 4 variáveis de busca: “clima/cidade”, “clima/urbano”, “clima/rural” e “clima/agricultura”. 
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Foram selecionadas 3 ferramentas de pesquisa, a saber: (i) Google Trends Brasil; (ii) Google Busca 
Brasil; (iii) Google Acadêmico Brasil. 

Para análise dos dados, foram elaborados gráficos comparativos entre o número de artigos que 
abordavam dois aspectos: clima associado ao espaço rural (considerando as palavras de busca “rural” 
e “agricultura” relacionadas a “clima”) e o clima associado ao espaço urbano (considerando as palavras 
de busca “urbano” e “cidade” relacionadas a “clima”). No período do recorte temporal, o uso das 
ferramentas de busca tiveram diferentes enfoques, são eles respectivamente: (i) No Google Trends, 
foram contabilizados os termos mais buscados recentemente e notícias publicadas, e as palavras-
chave “rural e agrícola” e “urbano e cidade” foram comparadas ao termo de pesquisa “clima”; (ii) No 
Google Busca e Google Acadêmico, foram contabilizadas as buscas mais recentes relacionadas às 
palavras chave dos dois binômios “rural/agrícola” e “urbano/cidade” associadas ao termo de pesquisa 
“clima”.  

Os dados obtidos foram tratados estatisticamente por ano, sendo calculada a média anual a 
partir de dados mensais. Para se ter a mesma escala na análise, os gráficos representam o interesse 
ou número de publicações relativo ao ponto mais alto/maior valor no Brasil, sendo que o valor de “100” 
representa o maior valor do termo no intervalo de análise. 

Resultados e Discussão 

Os dados obtidos para análise atenderam às características objetivas deste artigo. Destaca-se 
que, inicialmente, foi utilizado apenas o termo “agricultura”, associado a “clima” para as buscas, mas o 
resultado foi muito baixo, por isso inseriu-se o termo “rural”, conformando o binômio “rural/agricultura”. 
Esse é um primeiro dado que coloca em questão a visibilidade do risco climático agrícola no Brasil. 
Dessa forma, são apresentados os resultados utilizando a palavra “rural” (que subentende o binômio 
“rural/agricultura”) e a palavra “urbano” (que representa o binômio “urbano/cidade”). 

A comparação entre as tendências de interesse entre 2008 e 2017, utilizando a ferramenta do 
Google Trends, deu-se em dois grupos: publicações de notícias e pesquisa na rede, como mostra a 
Figura 1. Ao se analisar os resultados de notícias publicadas no Brasil, o “rural” associado a “clima” 
sempre manteve menores buscas se comparado a “urbano”. Por outro lado, quando se examinam os 
resultados de publicações na rede de internet, o “rural” associado a “clima” apresentou maiores buscas 
quando comparado com o “urbano”. Destaca-se também que a partir de 2017 a busca por “clima” 
passou a ter maior incidência. Esse aumento pode estar relacionado com os últimos eventos mundiais 
a partir de 2015 que colocaram na agenda mundial a redução das emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável (Acordo de Paris), bem como medidas de 
adaptação e resiliência frente aos eventos extremos ligados às mudanças climáticas (Marco de Ação 
de Sendai, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).  

Utilizando a ferramenta Google Busca, como mostra a Figura 2, identificou-se que o interesse 
sobre “clima-rural”, apesar de em 2008 ter sido expressivo, no comparativo da década, foi decrescente, 
caindo. Diferente das buscas “clima-urbano” que mantiveram certo equilíbrio durante o período 
pesquisado. Na mesma Figura 2 estão os resultados das publicações de estudos acadêmicas (Google 
Acadêmico), os trabalhos relacionando “clima-urbano” também mantiveram altos índices, 
diferentemente dos trabalhos relacionando “clima-rural” que apresentaram baixo volume tendo 
pequenos picos em 2013 e 2016.  

Com o aumento da população mundial em áreas urbanas, a vulnerabilidade das cidades e das 
megacidades têm ganhado destaque nos estudos e nas propostas de adaptação como forma de 
proteger populações e minimizar danos e perdas econômicas. O aspecto de baixa densidade 
populacional associada ao rural e a repercussão dos impactos de inundações e deslizamentos nas 
cidades podem explicar os dados da Figura 2.  

 

 

 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

355 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Figura 1 – Publicação de notícias e pesquisa na rede no Google Trends: sobre termo clima e os 
binômios “rural” e “urbano” 

 

Fonte: Elaboração dos autores com dados do Google Trends (2018). 

 

Figura 2 – Pesquisa na rede (Google Buscas) e publicação de estudos acadêmico (Google 
Acadêmico) sobre os binômios “rural” e “urbano” relacionados ao termo clima 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base em dados do Google Busca e Google Acadêmico (2018). 

 

Considerações finais 

Neste trabalho procurou-se identificar a visibilidade do tema ligado a clima e agricultura em 
publicações em um período de 10 anos a partir de ferramentas de busca on-line de uso público. A 
produção agrícola enfrenta desafios ligados aos efeitos das mudanças climáticas que afetam a 
produtividade do solo, a disponibilidade de água e a biodiversidade, bem como a geração de 
oportunidades de inclusão produtiva e de emprego e renda das pessoas que vivem do campo. Nesse 
contexto, além dos aspectos de zoneamento agrícola rural, é também importante analisar como as 
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alterações do clima impactam as infraestruturas, o bem-estar da sociedade rural, assim como sua 
vulnerabilidade social.  

Apesar de o impacto de um risco climático no espaço rural ter uma grande consequência para 
a economia do Brasil, a palavra “agricultura” associada à “clima” não gerou volume considerável de 
buscas/trabalhos o que demonstra a pouca pertinência social e científica deste tema. A palavra “rural” 
gerou resultados maiores e foi incorporada ao processo de busca, formando o binômio 
“rural/agricultura”. No entanto, quanto aos critérios de classificação do espaço rural, diversos estudos 
vêm apontando os desafios na delimitação do rural e do urbano na contemporaneidade, especialmente 
frente às novas tecnologias de comunicação e sistemas de transporte que alteram a morfologia dos 
territórios e dificulta uma delimitação clara entre esses espaços. Os estudos sobre riscos climáticos têm 
se concentrado nas (mega)cidades brasileiras, o que pode justificar a baixa visibilidade do espaço rural 
no contexto do clima, porque os impactos dos eventos climáticos extremos são mais destrutivos nas 
áreas urbanas - 86% dos brasileiros vivem nas cidades, segundo dados do Censo de 2010, bem 
diferente dos 54% da população mundial que habita espaços urbanos, segundo dados do Centro 
Regional de Informações das Nações Unidas (UNRIC, 2017). 

A expressiva diferença entre as buscas e publicações de artigos científicos sobre o espaço 
rural e urbano evidencia a problemática da valorização do espaço rural, e também da produção agrícola 
e da população a ela associada, nos estudos acadêmicos e na pertinência social, em relação aos 
espaços urbanos. No entanto, as cidades dependem dos insumos do campo e a invisibilidade dos 
impactos sobre a produção agrícola pode ser mais uma vulnerabilidade para as populações e atividades 
econômicas nas áreas urbanas. A utilização de ferramentas de big data é importante para melhorar as 
estratégias de informação de riscos climáticos para a sociedade, e contribuir assim para a 
implementação de políticas e medidas adequadas, e podem contribuir com a maior visibilidade do tema 
dos riscos climáticos e seus impactos na agricultura e nos diferentes territórios.  
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Introdução 
 

Mike Davis registrou em sua obra intitulada “Planeta Favela” que, já em 2006, havia 400 
cidades com mais de um milhão de moradores e que ce rca de 95% do crescimento populacional 
mundial seria absorvido pelas áreas urbanas de país es em desenvolvimento, especialmente na 
América Latina (DAVIS, 2006). Neste contexto, a maioria desta população tem sido relegada a áreas 
periféricas das cidades, caracterizadas pela falta de ordenamento territorial e grande densidade 
domiciliar. O déficit de serviços públicos como esgotamento sanitário, acesso à água potável, coleta 
regular de lixo e eficiente fornecimento de energia elétrica são a tônica observada nestas localidades 
denominadas aglomerados subnormais (IBGE, 2010). 

O Brasil apresentou um aumento de 75% no contingente de pessoas vivendo nestas áreas, 
pois o número saltou de 6,5 milhões no ano 2000 par a 11,4 milhões em 2010. Em termos 
populacionais, o IBGE (2010) deu destaque nacional para o estado do Rio de Janeiro com as favelas 
da Rocinha (69.161 habitantes) em primeiro lugar e Rio das Pedras (54.793 habitantes) em terceiro 
lugar. Na região Centro-Oeste, o Distrito Federal o cupou o segundo lugar com a localidade Sol 
Nascente (56.483 habitantes) e na região Nordeste o estado do Maranhão teve o quarto lugar com 
Coroadinho (53.945 habitantes). 

Na região Norte, o destaque se deu para as Baixadas da Estrada Nova Jurunas situada na 
capital do estado do Pará, ocupando a quinta coloca ção nacional com 53.129 pessoas residindo em 
aglomerado subnormal. O Sul do país apresentou os menores quantitativos populacionais alocados 
nessas áreas (IBGE, 2010). 

Nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, é notória a ínfima ou praticamente nula 
sistematização de políticas de estado que visem à gestão de perigos e riscos aos quais os extratos 
populacionais mais vulneráveis estão sujeitos. Além disso, a sociedade brasileira carece de uma cultura 
de percepção de riscos, bem como não dispõe m de informações ostensivas sobre prevenção de 
acidentes e de como lidar com emergências, a exe mplo de incêndios (MENDES et al., 2005). 

As situações de emergência envolvendo incêndios tem grande significância no contexto 
contemporâneo de crescimento de espaços urbanos des ordenados, haja vista a alta concentração de 
materiais combustíveis, inobservância de regras de dimensionamento das fiações elétricas e utilização 
de velas nestes locais. Além disso, geralmente não são atendidos os distanciamentos mínimos entre 
as unidades habitacionais, descumprindo determinações prescritas em legislações municipais e, de 
acordo com Alves (2014), as paredes de vedação são geralmente confeccionadas em material 
combustível. 

Quando do atendimento a incêndios em área de aglome rado subnormal, os Corpos de 
Bombeiros tem muita dificuldade para controlar as chamas, pois geralmente estas localidades estão 
em área de difícil acesso, com ruas e passagens mui to estreitas, sem contar a proximidade entre as 
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residências, que em grande parte tem estrutura em m adeira. O risco é potencializado pelo fato da 
precariedade e até mesmo inexistência dos hidrantes públicos para o fornecimento de água para as 
viaturas das corporações (NERY, 2016). 

Somado a este quadro, não há equipamentos de segura nça contra incêndio a exemplo de 
extintores, bem como não existem rotas de fuga adeq uadamente definidas e sinalizadas. Baranoski 
(2008) salienta que os moradores destas áreas não t em informações ou orientações básicas quanto a 
prevenção e resposta a emergências com fogo. 

Por consequência de incêndios em residência, especi ficamente no tocante a aspectos 
econômicos, o poder executivo tem envidado cifras do erário público em ações de recuperação, 
onerando os cofres estaduais. No estado do Pará, a cessão de benefício para reconstrução de casas 
incendiadas, conhecido por “Cheque Moradia”, chegou a valores de R$ 253.500,00 no ano de 2015 e 
em R$ 496.400,00 no ano de 2016, somente na cidade de Belém (COHAB, 2017). 

O estudo aqui apresentado é justificado pela importância de que o poder público, 
principalmente os setores de Proteção e Defesa Civil e os de Segurança Pública e Defesa Social, 
devem planejar suas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de maneira 
integrada e sob a ótica da gestão sistêmica dos per igos aos quais os moradores dos aglomerados 
subnormais estão sujeitos, haja vista sua significa tiva condição de vulnerabilidade. 

Feitas estas considerações, a presente pesquisa tem por objetivo apresentar uma metodologia 
desenvolvida pelos autores (índice Arteaga-Athaydes) que visa o estabelecimento de classes de risco 
de incêndio em residências localiz adas nas áreas de habitação precária, sendo uma proposta para 
nortear ações de prevenção a sinistro s, otimização de recursos operacionais e gestão de segurança 
e do ordenamento territorial em espaços desta natureza. 

O método proposto foi aplicado na localidade intitulada Baixadas da Estrada Nova Jurunas, 
situada em Belém (PA), observando as estatísticas de incêndios em edificações residenciais atendidos 
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará n a cidade de Belém entre os anos de 2008 a 2016, 
espacializando os sinistros na área estudada; a sazonalidade de elementos meteorológicos como 
temperatura do ar e precipitação pluvial no mesmo período, na condição de fatores que influenciam na 
periodicidade das ocorrências; bem c omo as características das instalações elétricas e a quantidade 
de moradores e de residências no terri tório estudado. 

Materiais e métodos 

A presente pesquisa teve como enfoque o bairro do Jurunas, cidade de Belém (PA), 
concentrando-se no aglomerado subnormal intitulado Baixadas da Estrada Nova Jurunas que tem uma 
área aproximada de 2,393 Km² e é localizado na região periférica da capital paraense, entre as latitudes 
1°27’54,72”S e 1°28’46,56”S e as longitud es 48°29’5,28”W e 48°30’36,00”W, às margens do rio Guamá 
(BELÉM, 2012). 

O termo Baixadas da Estrada Nova Jurunas foi proposto pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) no Censo Demográfico 2010 por ocasião da publicação denominada 
“Aglomerados subnormais: primeiros resultados” (IBG E, 2010). Ainda de acordo com o IBGE (2010), 
a localidade ocupou a quinta colocação nacional em termos de população que reside em habitações 
precárias (53.129 pessoas, entre homens e mulheres), com cerca de 12.657 domicílios particulares 
permanentes e uma média de 4,2 pessoas por domicílio 

Este estudo tem como uma de suas bases de dados os registros do SISCOB (Sistema de 
Cadastro de Ocorrências de Bombeiros), mecanismo vi rtual de catalogação de atendimentos 
operacionais implantado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Foram levantados dados de 
incêndios em edificações residenciais sem comprovad a ação humana ocorridos na cidade de Belém 
(PA) entre os anos de 2008 a 2016, sendo analisados conforme a sazonalidade dos dados distribuídos 
no período chuvoso (dezembro a maio) e no período menos chuvoso (junho a novembro). 

Os elementos meteorológicos selecionados para esta pesquisa foram a precipitação pluvial e 
a temperatura do ar, tendo como referência a cidade de Belém (PA). Utilizou-se a base de dados 
meteorológicos do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão atrelado ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento que atua no m onitoramento, análise e previsão de tempo e 
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clima no Brasil. Também foram considerados os dados disponibilizados pelo Projeto Clima Urbano, 
financiado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 

A principal fonte de dados concernentes ao total de domicílios, quantidade de moradores e condições 
de medidores de energia elétrica na área das Baixadas da Estrada Nova Jurunas teve como base o 
estudo intitulado “Aglomerados subnormais: primeiros resultados”, publicado pelo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística no ano de 2010. Tal levantamento buscou pormenorizar estes dados dentro 
de cada setor censitário, que sã o unidades territoriais peculiares que permitem um controle cadastral 
mais efetivo. 

Metodologia para estabelecimento das classes de risco (índice Arteaga-Athaydes) 

Esta seção apresenta a metodologia para o cálculo d o índice Arteaga-Athaydes (α), concebida 
pelos autores da presente pesquisa. Tal índice foi adotado para o estabelecimento das classes de risco 
para cada um dos 46 setores censitários das Baixadas da Estrada Novas Jurunas baseada nos 
parâmetros anteriormente mencionados. 

Tendo n como o número do setor censitário, a Tabela I ilus tra as seis variáveis relativas ao 
evento perigoso e aos fatores de vulnerabilidade, bem como os parâmetros considerados no tocante a 
gradação do risco, além dos fatores An, Bn e Cn, que correspondem a contagem de riscos baixos, 
médios e altos respectivamente. 

 
Tabela I - Variáveis e parâmetros utilizados para estabelecimento dos riscos 

 
Fonte: Org. do Autor, 2018. 

Por ocasião da influência climática, especificament e concernente a sua sazonalidade, quando 
se tratar de período chuvoso, após a contagem de riscos baixos por setor censitário (n), soma-se uma 
unidade ao fator An; Quando se tratar de período menos chuvoso, após a contagem de riscos médios 
por setor censitário (n), soma-se uma unidade ao fator Bn. 

Ato contínuo, a Tabela II demonstra o estabelecimento do índice Arteaga-Athaydes (α) 
mediante o somatório dos fatores Xn, Yn e Zn, obtidos pela multiplicação dos fatores An, Bn e Cn 
pelos pesos 10 (risco baixo), 20 (risco médio) e 30 (risco alto), na devida ordem. 
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Tabela II - Cálculo para obtenção do índice Arteaga- Athaydes (α) 

 

Fonte: Org. do Autor, 2018. 

 
Como exemplo, tem-se o setor censitário nº 03 ( n=3), cujas variáveis apresentaram os 

seguintes parâmetros: 02 incêndios (RISCO MÉDIO); 2 29 domicílios (Menos de 275 = RISCO BAIXO); 
929 moradores (Menos de 1.138 = RISCO BAIXO); 204 residências tendo fornecimento de energia 
elétrica com medidor de uso exclusivo (De 174 a 314 = RISCO MÉDIO); 25 residências tendo 
fornecimento de energia elétrica com medidor comum a mais de um domicílio (Menos de 42 = RISCO 
BAIXO); 0 residências tendo fornecimento de energia elétrica sem medidor (Menos de 50 = RISCO 
BAIXO). 

Fazendo a contagem dos riscos para o setor proposto, foram contabilizados 04 riscos baixos 
(A3 = 4); 02 riscos médios (B3 = 2); 0 risco alto (C3 = 0). Considerando o período chuvoso, adiciona-
se uma unidade ao fator A3, culminando em novo valor para tal fator (A3 = 5). Multiplicando-se os 
fatores A3, B3 e C3 pelos pesos 10, 20 e 30 respectivamente, obtém-se os fatores X3 = 50 (5 x 10); Y3 
= 40 (2 x 20); Z3 = 0 (0 x 30). Sequencialmente, o índice Arteaga-Athaydes (α) será alcançando 
mediante soma de X3 + Y3 + Z3, ou seja, 50 + 40 + 0 (α = 90). 

Já para o período menos chuvoso, após a contagem de riscos para o setor censitário 
exemplificado, é somada uma unidade para o fator B3, unicamente. Desta forma, tem-se os seguintes 
valores: A3 = 4; B3 = 3; C3 = 0. Calculando o produto dos fatores A3, B3 e C3 pelos pesos 10, 20 e 30, 
obtêm-se os fatores X 3 = 40 (4 x 10); Y3 = 60 (3 x 20); Z3 = 0 (0 x 30). Para esta condição, a soma de 
X3 + Y3 + Z3, correspondente a 40 + 60 + 0, o que contabiliza o índice Arteaga-Athaydes (α) = 100. 

A Tabela III apresenta os parâmetros que norteiam a classificação do Risco Final para o setor 
censitário (n) com base no índice Arteaga-Athaydes (α). 

 
Tabela III - Estabelecimento do Risco Final para o setor censitário (n) com base no índice Arteaga-

Athaydes (α) 

 

Fonte: Org. do Autor, 2018. 

Considerações finais 

Identificou-se que o período menos chuvoso (junho a novembro) é caracterizado por menor 
precipitação pluvial e maior temperatura do ar, sendo que a frequência de incêndios em residência 
atingiu 54,46% no período menos chuvoso em relação ao período chuvoso (dezembro a maio) com 
45,54% das ocorrências. Desta forma, há uma relação, mesmo que indireta, entre os elementos 
meteorológicos e a eclosão de sinistros em residênc ias. Afinal, as pessoas utilizam com maior 
intensidade determinados equipamentos elétricos que propiciam maior conforto térmico nos meses 
mais quentes e com menos chuvas durante o ano. 

Além disso, foi concebida uma metodologia específica para a classificação do risco de 
incêndio residencial em área de aglomerado subnorma l, mediante o cálculo do índice Arteaga-
Athaydes (α). Tal índice foi baseado nos registros de incêndio s (evento perigoso) ocorridos e na 
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quantidade de moradores, no número de domicílios e na condição de confiabilidade das instalações 
elétricas da rede de distribuição das residências (fatores de vulnerabilidade), associados à influênci a 
climática. Desta maneira, foi possível gerar mapas de risco de incêndio em edificações residenciais 
na área das Baixadas da Estrada Nova Jurunas, tanto para o período chuvoso quanto para o menos 
chuvoso. 

A presente pesquisa foi realizada sob o viés da gestão de segurança contra incêndio de 
maneira proativa e multidisciplinar, baseada na antecipação, identificação, análise e tratamento 
sistemático dos riscos. Assim sendo, espera-se fome ntar este tipo de estudo na região amazônica, 
considerando suas particularidades e especificidades, frisando que a conscientização e a preparação 
de como agir em situações de emergência deve envolv er os agentes públicos e privados da sociedade 
como um todo. 
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Introdução 

Os episódios de estiagens e secas, correspondem a 78,4% do total de desastres ocorridos no 
Nordeste. Os percentuais restantes são referentes aos desastres por enxurrada e inundação com 
11,6% e 7,9%, respectivamente, e por outras tipologias menos expressivas. De forma geral, a 
variabilidade sazonal e interanual na distribuição das chuvas é marcante, fazendo com que a região 
sofra consequências severas tanto por secas quanto por precipitações intensas. (ATLAS BRASILEIRO 
DE DESASTRES NATURAIS, 2013).  

Eventos como alagamentos e inundações estão em destaque no Nordeste do Brasil, perdendo 
somente para a seca. Em cidades litorâneas onde os volumes pluviométricos geralmente são 
superiores em comparação com o interior, tais fenômenos ganham conotação. Na cidade do Natal/RN 
as precipitações intensas são comuns durante os meses de março a junho, causando transtornos aos 
citadinos. Pesquisas utilizando modelagem hídrica estão ganhando espaço no meio acadêmico, porém, 
em relação a capital do Rio Grande do Norte ainda são poucos, para atender a enorme demanda de 
temas que a cidade possui. 

A alteração do solo ou urbanização afetam o microclima de determinado local, por modificar o 
ciclo hidrológico natural (PEREZ, 2013). As modificações nos grandes centros, tais como: 
impermeabilização do solo, construção de grandes edifícios (que alteram a circulação dos ventos), 
ocupação de córregos ou destruição das áreas de matas ciliares, contribuem para alteração da 
dinâmica natural e climática local. Com isso, há possibilidade de acontecimentos de eventos como 
alagamentos, ilhas de calor, deslizamentos, entre outros. Para O Manual de Desastres (2003), os 
alagamentos são frequentes nas cidades mal planejadas ou quando crescem explosivamente, 
dificultando a realização de obras de drenagem e de esgotamento de águas pluviais. 

A cidade do Natal, a partir da segunda guerra mundial, passou por intensos processos de 
urbanização, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a capital tem no 
século XX pouco mais de 16 mil habitantes, porém, inicia o século XXI com mais de 750 mil habitantes. 
O crescimento da mancha urbana ocorreu de forma espontânea, quase sem planejamento. Contudo, 
no período chuvoso, os problemas como alagamentos e inundações ocorrem praticamente em toda 
cidade. 

Esse trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um método indicativo de áreas 
propícias a alagamento na cidade, utilizando técnicas de geoprocessamento, visando a facilidade de 
obtenção dos dados, e sua utilização em diversos campos distintos, facilitando a tomada de decisões 
do gestor público ou entidades interessadas. 

Materiais e métodos 

Para a realização deste trabalho foi necessário, além da pesquisa bibliográfica, a utilização de 
dados secundários compilados do IBGE de arquivos vetoriais, e dados climáticos da precipitação na 
Estação Climatológica Principal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de 1985 
a 2018.As imagens Landsat 8 Oli (Operatinal Terra Imager) e o TIRS (ThermalInfrared Sensor) foram 
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adquiridas em (25/11/2016) e extraídas do Serviço Geológico dos Estados Unidos/USGS 
(https://earthexplorer.usgs.gov/). A utilização das imagens nesse período deve-se a proximidade da 
capital com o oceano. Natal está sempre encoberta por nuvens, o que dificulta o trabalho e interfere no 
resultado. 

Nas imagens de satélite Landsat 8 Oli, faz-se necessário realizar algumas correções para 
adquirir o resultado sem interferências. Foi realizado a Correção Atmosférica, da Radiância Espectral 
e Emissividade, em seguida, foi elaborado o mapa de Índice de Diferença Normatizada Da Água 
(NDWI) através da formula: 

 NDWI = (TM5 – TM6) / (TM5 + TM6)  

Para elaboração do Mapa Hipsométrico, da cidade do Natal, foi adquirido do Modelo Digital de 
Terreno (MDT) uma folha (sb-25-v-c) no site da Embrapa, posteriormente, foi tratada e adaptada para 
o mapa final. Da estação climatológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte obteve-se os 
dados pluviométricos de 15 municípios para elaborar o mapa de precipitação de metade do estado, e 
depois, realizado o recorte na área desejada. A partir dos dados (Tabela 1), foi elaborado o mapa de 
precipitação galgado no método inverso da distância.  

 

 

Fonte: Estação Climatológica da UFRN. 

 

Para elaboração do Índice Simples de Alagamento ISA foi necessário a normalização do Mapa 
Hipsométrico junto com o índice de água diferença normalizada e precipitação anual. Após o 
procedimento empregou-se uma integração dos mapas por álgebra simples, conforme equação: 

ISA = IPK + INDWI – IMDE 

Resultados e Discussão 

A cidade de Natal – RN possui uma característica bastante peculiar com relação ao relevo. 
Cercada de dunas fixas que estão sobrepostas sobre os sedimentos do grupo Barreiras, se constitui 
como as áreas com maiores índices de vegetação e os pontos mais elevados da cidade. 

É necessário ressaltar, também, a importância dos rios na cidade, onde o Rio Potengi, 
literalmente, corta a cidade ao meio, e em certos pontos da capital, principalmente em seu entorno, a 
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altura não chega a 28 metros em relação ao nível do mar. A feição que se destacando relevo é, sem 
dúvidas, as dunas fixas (Parque das Dunas) que ficam na parte oriental da cidade. O centro da cidade, 
onde ficam as Sedes administrativas, prédios históricos, instituições privadas, vai ficar entre o Parque 
das Dunas e Parque da Cidade, e essa área mais baixa do entorno junto com as lagoas pretéritas que 
foram soterradas, tornam um ponto de encontros das águas das chuvas, e o formato côncavo, é um 
facilitador para alagamentos. Contudo as dunas desempenham um papel essencial, além de reter a 
areia que poderia ser transportada para a cidade, conservar a fauna e flora da mata atlântica, funciona 
como uma área de alimentação para o aquífero subterrâneo, que por consequência alimenta lagoas, 
que abastecem a cidade, tais como a do Jiquí e Extremoz.  

A textura dos solos em boa parte do município, que é arenoso se torna algo benevolente, se 
por um lado casos de deslizamentos são mais susceptíveis acontecer, por outro a água infiltra com 
mais facilidade, e com a temperatura elevada à evaporação contribui para que os pontos alagados 
sequem. Por esse motivo, o problema só chama atenção quando deixam vítimas, diretas ou indiretas, 
sendo que tomando ou não alguma ação, grande maioria dos casos na semana seguinte o problema 
não existe mais. 

 
Figura 1 – Mapa Modelo Digital de Terreno 

 

Fonte: Autor (2018). 

Índice de Diferença Normalizada da Água -NDWI 

Outra variável que foi levada em consideração é a umidade presente no município. Com a 
utilização do Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI), pode-se especializar áreas de 
destaque. Com índices de NDWI mais elevados, estão as áreas próximas aos rios e com presença de 
vegetação. 
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Figura 2 – Índice de Diferença Normalizada da Água (NDWI) 

Fonte: Autor (2017). 

 

A região Sul aparece como uma área de destaque em relação à umidade. Os locais em tons 
amarelados são onde o mangue fica localizado, que mesmo reduzido ou alterado, para fins 
econômicos, surge como uma feição elementar. A vegetação das dunas fixas, o curso dos rios e até 
mesmo a própria umidade do oceano, ganham coloração diferente no mapa, enquanto bairros mais 
adensados, esses com tons mais rosados, apresentam menos umidade, sem a vegetação para reter e 
realizar evapotranspiração, o fluxo se torna mais intenso, porém com uma duração inferior em relação 
às áreas verdes. 
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Precipitação 

Figura 3 – Mapa de precipitação IDW 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

A precipitação é o evento climático que mais causa transtorno nas grandes cidades. 
Fenômenos como; deslizamentos, derrubadas de árvores, alagamentos, enchentes entre outros. Tendo 
como perspectiva que a cidade de Natal/RN possui índices pluviométricos elevados de março a agosto, 
incidentes relacionados à chuva tornaram-se algo “rotineiro”. Mesmo com o solo dificultando áreas de 
alagamento, a interferência antrópica e a intensidade das precipitações acabam quebrando o equilíbrio 
do sistema, gerando zonas de alagamentos em vários pontos da cidade. Outros fatores como falta de 
planejamento na ocupação, falta de conscientização da população e ações efetivas do poder público, 
contribuem para mais prejuízos aos citadinos. Isso implica que o modelo de gestão necessita de uma 
visão mais analítica para administração do município. 

Natal tem precipitações que apresentam fortes intensidades, principalmente no período mais 
chuvoso, concilia com um solo já saturado, das precipitações anteriores, e uma chuva de intensidade 
pouco recorrente, como resultado ocorrem os alagamentos e danos em geral a cidade.  

A estimativa da precipitação, não poderia ser feita somente com os dados da cidade do Natal, 
então para se obter um resultado mais seguro, amenizando possíveis erros das estações, tendo em 
vista que são dados obtidos ao longo de 30 anos, se faz o uso do mapa com isoietas, calculando uma 
média uma parte considerável do Estado, buscando amenizar possíveis distorções. Com vários dados 
agregados para formação do mapa, é possível ter uma visão do comportamento da precipitação no 
município. 
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Índice Simples de Alagamento – ISA 

Com a integração das três variáveis, vistas anteriormente, foi possível elaborar o mapa do 
Índice Simples de Alagamento – ISA. Com a classificação em 4 etapas, o índice classifica as zonas, na 
mancha urbana da cidade, mais sucessíveis a alagamentos. Partindo da cor preta que são áreas com 
alta suscetibilidade de alagamento, iniciando da cor preta, adjunto de vermelho e dois tons de verdes. 

 
Figura 4 – Índice Simples de Alagamento 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

É possível, com essa classificação, identificar as áreas urbanas que tem susceptibilidade a 
alagar. Em vermelho, principalmente ao sul do rio Potengi, fica localizado os bairros históricos da 
cidade. Na região norte (acima do rio), existem localidades onde o poder econômico reduzido, 
consequentemente a população com menos capacidade de resposta em eventos como estes. Os 
alagamentos afetam principalmente a parcela mais pobre do município, que é obrigada a se adaptar 
para não perder além dos bens materiais, mas também a vida. A naturalização dos alagamentos, assim 
como a terceirização da culpa, seja para divindades, políticos, instituições privadas, públicas ou até 
mesmo para população dificulta uma visão clara e coesa do problema. As obras se tornam promessas 
de campanha, e quando realizadas, reeleição na certa. E isto se tornou um ciclo vicioso no Brasil, mas 
é notado principalmente no Nordeste.  

Os alagamentos tomam conotações parecidas com a seca. Dessa forma, a culpa passa a ser 
terceirizada para Deus, os moradores, os gestores passados. A realidade continua a existir, as pessoas 
começam a se adaptar e com o passar do tempo naturalizar. Verdade seja dita, os municípios, neste o 
qual Natal se inclui, não possuem verba suficiente para realizar toda obra de estrutura para extinguir 
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eventos como alagamentos e inundações, mas não significa que não possamos quebrar esse uso 
irracional deles.  

O processo de mudança é quase uma questão utópica, passamos a priorizar com o tempo a 
questão econômica, deixando as questões sociais, do bem comum, sempre em segundo plano, fazendo 
com que aqueles mais vulneráveis sofram durante décadas, ou até quando situações extremas como 
a de 1998, que choveu mais 253mm em 24h, aconteça e chame atenção do país inteiro, para que a 
discussão volte a ser realizada.  

A sazonalidade da precipitação torrencial é uma situação que favorece tanto o planejamento 
quanto os problemas, associado ao relevo com altitude baixa, em sua grande maioria, com alguns 
pontos elevados em seu entorno, torna possível identificar áreas passíveis de alagamentos. A proposta 
do método aponta zonas propícias para alagamentos em toda cidade, porém, uma região de destaque, 
é a parte central do município, que se localiza numa parte côncava, e teve o seu processo de 
assentamento da população feito sem a preocupação das águas pluviais. 

Considerações finais 

Boa parte do município se encontra numa altitude baixa, com áreas elevadas devido a presença 
de dunas, junto com a textura dos solos, principalmente dos Neosolos Quartzarenos facilitam a 
infiltração de água em boa parte do município. Os alagamentos são mais intensos em áreas 
antropizadas que foi modificado a cobertura do solo com a retirada da cobertura vegetal e 
impermeabilização para construção de vias e moradias.  

O modelo mostra áreas e pontos com susceptibilidades a alagamentos e pode ser utilizado em 
diversas regiões, com diferentes características. Como também pode ser utilizado em escalas distintas, 
de acordo com a necessidade do executor. Vale salientar, que a cidade do Natal tem uma carência de 
modelos voltados a previsão e análise de fenômenos meteorológico, e que métodos precisam ser 
desenvolvidos, visando facilitar o poder público na tomada de decisões. 

O modelo proposto Índice Simples de Alagamentos (ISA), por ser simples e fácil de manusear, 
além de fazer uso de informações obtidas livremente na internet, apresentou resultados satisfatórios 
com otimização de um indicativo de áreas propícias à de alagamentos, podendo auxiliar em modelos 
de gestão administrativa no que tange ao monitoramento de situações extremas de alagamentos. 

Agradecimentos 

Agradeço a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto com o departamento de 
Geografia, principalmente pelo apoio do Professor Dr. Fernando Moreira, pela contribuição a realização 
deste trabalho. 

Referências 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Divisão de Pesquisa Pedológica. Levantamento exploratório-
reconhecimento de solos do Estado do Rio Grande do Norte. 1971. Disponível em: 
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/330796>. Acesso em: 18 jun. 2018. 

Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED), (2013). Atlas brasileiro de 
desastres naturais 1991 a 2010: volume Brasil. 

Antônio Luiz Coimbra de Castro. MANUAL DE DESASTRES: DESASTRES NATURAIS. Brasília, 
2003.174 p. Disponível em: 
<http://www.defesacivil.pr.gov.br/arquivos/File/publicacoes/desastres_naturais_1.pdf>. Acesso 
em: 12 dez. 2018. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) (Brasil) (Ed.). IBGE - Censo 
Demográfico. 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 21 jan. 2018. 

PEREZ, Letícia Palazzi. Índice de vulnerabilidade urbana a alagamentos e deslizamentos de terra, 
em função de eventos extremos de clima, na Região Metropolitana de São Paulo: uma proposta de 
método. 2013. 115 f. Tese (Doutorado) - Curso de Geografia, Departamento de Geografia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

370 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

POLI, Cláudia Maria Basso. As causas e as formas de prevenção sustentáveis das enchentes 
urbanas. Seminário Nacional de Construções Sustentáveis, 2013. 

USA. SERVIÇO GEOLÓGICO DOS ESTADOS UNIDOS (USGS). (Org.). Serviço Geológico dos 
Estados Unidos (USGS). 2017. Disponível em: <https://earthexplorer.usgs.gov/>. Acesso em: 19 jan. 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

371 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Territórios em Riscos  

GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES AMBIENTAIS NA MINERAÇÃO DE 
BAUXITA EM BARCARENA-PARÁ 

 

Marcos Antonio de Queiroz Lemos 
Mestre em Gestão de Riscos e Desastres Naturais na Amazônia-Instituto de Geociências/UFPA 

marcoslemosdpc@yahoo.com.br 

 
Márcia Aparecida da Silva Pimentel 

Faculdade de Geografia-Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/UFPA 
mapimentel@ufpa.br 

 

Resumo 

Este trabalho se insere na discussão dos desastres ambientais provocados pela mineração e 
apresenta os principais problemas ambientais ocorridos durante o período de 2003 a 2018, nos rios 
Dendê e Murucupi no município de Barcarena, estado do Pará. Na área de pesquisa está instalado um 
importante polo industrial às margens da Baía do Marajó, sendo que os incidentes foram provocados 
pela atividade de beneficiamento de bauxita que atingiu os corpos hídricos e, consequentemente, as 
comunidades locais. A metodologia da pesquisa envolve a análise dos inquéritos policiais instaurados 
na Divisão Especializada em Meio Ambiente da Polícia Civil do Pará, os laudos periciais do Instituto 
de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, os relatórios técnicos do Instituto 
Evandro Chagas do Ministério da Saúde e do Laboratório de Química Analítica e Ambiental da 
Universidade Federal do Pará. Os resultados apresentados no estudo demonstraram um grande 
comprometimento dos recursos naturais pela atividade mineradora, concluindo-se, portanto, que se 
faz necessário executar uma política de prevenção e gestão de riscos mais eficientes. 

Palavras chave: Poluição, Desastres ambientais, Bauxita, Mineração, Pará. 

Introdução 

O Brasil é destaque no cenário mundial por apresentar grande potencial mineral e reconhecidas 
vantagens comparativas de suas minas e jazidas, consideradas de classe internacional. A origem do 
produto se dá pela combinação da qualidade em volume e teor, custo operacional e disponibilidade de 
energia, o que o faz altamente competitivo no mercado externo, a exemplo do alumínio, caulim, cobre, 
estanho, ferro, nióbio, níquel, tântalo etc. (FAPESPA, 2015) 

Possui 55 tipos de minerais explorados. O ferro é o nosso principal minério, com 
aproximadamente 8% das reservas do mundo e cerca de 235 milhões de toneladas, sendo o segundo 
maior produtor mundial. Predominam ainda a bauxita, cobre, cromo, ouro, estanho, níquel, manganês, 
zinco, potássio e o nióbio, com aproximadamente 80 mil toneladas, o equivalente a 96% do total 
mundial. Com isso, o Brasil tem importância mundial no setor mineral, exportando cerca de 80% do 
minério de ferro e mais de 90% de nióbio e seus derivados. (SIMINERAL, 2018) 

Segundo Mathis et al. (2009), o Pará concentra a maior província mineral do Brasil, com 
reservas expressivas de ferro, bauxita (80% das reservas nacionais), cobre (85% das reservas 
nacionais), caulim, manganês e níquel. No entanto, no Estado Pará, as reservas de ouro, ferro, 
manganês e níquel, ficam na faixa de 20%. 

Conforme Ferreira (2015), a atividade mineradora no Estado do Pará tem posição de destaque 
na economia regional e nacional, ocupando o 2º lugar no ranking nacional de produção, 
correspondendo principalmente à exploração e beneficiamento dos minérios de ferro, cobre, bauxita, 
manganês, ouro, caulim, calcário e água mineral. 

Segundo Lemos, Pimentel e Rocha (2017), a discussão sobre os impactos socioambientais da 
mineração no Estado do Pará é necessária, e medidas urgentes devem ser tomadas para reduzi-los. 
Embora instalada dentro das especificidades legais, a atividade minerária de grande porte vem 
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provocando desastres ambientais e problemas sociais de diferentes tipos e graus. Não menos 
impactantes são aquelas de pequeno porte, muitas vezes invisíveis aos órgãos ambientais. 

A classificação da Estratégia Internacional para Redução de Desastres, escritório das 
Nações Unidas (UNISDR, 2009), declara que: 

Uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade ou sociedade, 
envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais de grande 
extensão, cujos impactos excedem a capacidade da comunidade ou sociedade 
afetada de arcar com seus próprios recursos (UNISDR, 2009, p.09). 

Neste estudo, analisam-se os principais desastres ambientais ocorridos no período de 2003 a 
2018, provocados pela atividade de beneficiamento de bauxita nos rios Murucupi e Dendê, dentre 
outros curso d’água e seus impactos socioambientais no município de Barcarena - Pará. 

Materiais e métodos 

Conforme Ferreira (2015), o Complexo Portuário de Vila do Conde foi inaugurado em 24 de 
outubro de 1985 em Barcarena, pela Companhia de Docas do Pará (CDP), situado em frente à Baía 
do Marajó, formada pela confluência dos rios Tocantins, Guamá e Capim, com amplo acesso marítimo, 
fluvial e rodoviário, apresentando uma eficiente ligação da região com o resto do mundo em vista do 
seu privilegiado posicionamento geográfico. 

 
Figura 1. Mapa de localização do município de Barcarena-Pará 

 
Fonte: PARÁ, 2016 (adaptado). 

 

Nas proximidades de empresas mineradoras há importantes cursos d’água que banham várias 
comunidades que sofrem diretamente os impactos sociais e ambientais quando ocorrem desastres 
provocados pela atividade minerária. 

Segundo Ferreira (2015), o rio Dendê nasce às proximidades da ALBRAS - Alumínio Brasileiro 
S/A, e no seu curso estão três comunidades: Bairro Industrial, Ilha São João e Praia do Conde. 
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O rio Murucupi tem sua nascente principal na área do complexo industrial da empresa 
ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S/A, seguindo seu curso pela Vila dos Cabanos, pelos bairros 
Pioneiro e Laranjal, por terras de comunidades tradicionais e ribeirinhas até desaguar no Furo do 
Arrozal. O complexo ALUNORTE/ALBRAS integra o grupo Hydro, transformando bauxita em alumina, 
e depois em alumínio (SILVA, 2012). 

 

Figura 2. Setorização da Bacia Hidrográfica do Rio Murucupi - Barcarena-Pa 

 
Fonte: Silva, 2012. 

 

Para esta pesquisa foram consultados: literatura e legislação sobre a mineração de bauxita; 
dados quantitativos e qualitativos de desastres ambientais causados por essa atividade no Pará; 
documentos oficiais sobre as ocorrências de vazamento de rejeitos e efluentes líquidos de bauxita. 

Foram analisados documentos oficiais de 2003 a 2018, para quantificar e qualificar os impactos 
socioambientais da atividade de beneficiamento de bauxita em Barcarena, a natureza dos desastres 
ambientais (naturais ou tecnológicos), os responsáveis pelos eventos poluidores e as consequências 
para o meio ambiente e as comunidades diretamente atingidas. 

Por meio desses documentos e dados produzidos nesse período como: inquéritos policiais 
instaurados na Divisão Especializada em Meio Ambiente da Polícia Civil do Pará; laudos periciais 
expedidos pelo Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves; relatórios 
técnicos do Instituto Evandro Chagas do Ministério da Saúde; relatórios técnicos do Laboratório de 
Química Analítica e Ambiental (LAQUANAM), da Universidade Federal do Pará (UFPA), identificou-se 
os impactos socioambientais. 

Resultados e Discussão 

O estado do Pará é o segundo maior produtor de bens minerais do Brasil, abrigando 7 (sete) 
das 33 (trinta e três) províncias minerais do país: Carajás (PA); Aurífera Gurupí (PA e MA); Rio Capim 
(PA); Paragominas (PA); Capanema (PA); Aurífera Tapajós (AM e PA) e Baixo Jaru/Pari (PA). No 
cenário nacional, o Pará responde por 53% da produção de minerais metálicos e 29% da produção 
mineral total do país, números que se encontram em franca expansão em virtude dos investimentos 
que estão sendo realizados. (FAPESPA, 2015) 
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Segundo Ferreira (2015) no contexto socioeconômico, os projetos de mineração são 
importantes devido ao grande potencial desse recurso natural no território paraense. Entre os cinco 
maiores municípios em termos de renda per capita, quatro possuem importantes indústrias minerais na 
extração de cobre, ferro e bauxita e na transformação de alumina e alumínio. Barcarena foi inserido no 
ciclo da mineração a partir do beneficiamento primário de minérios como a bauxita e o caulim e 
concentra um importante Polo Industrial de mineração. 

A implantação e operação dos grandes projetos minerários promove a migração desordenada, 
o inchaço dos núcleos urbanos, o crescimento de favelas, o desenvolvimento da economia informal, o 
aumento da criminalidade e a sobrecarga dos serviços públicos. (FAPESPA, 2015) 

Para além dessas mudanças as transformações da dinâmica local geram novas formas de uso 
e ocupação da terra e dos corpos hídricos, gerando uma diversidade de problemas socioambientais, 
incluindo os conflitos decorrentes dos usos dos recursos e espraiamento da poluição da água dos rios 
e igarapés, percebidos pelos moradores locais. 

Os desastres tecnológicos, originados pela ruptura de bacias de rejeitos de minérios, estão no 
centro das discussões. O desastre provocado pela mineradora Samarco em 2015, na cidade de 
Mariana (MG), foi apontado por Freitas, Silva e Menezes (2016) como o maior, desde 1960. O fato 
reacendeu o debate sobre o risco, a vulnerabilidade e a responsabilidade pelos danos sociais e 
ambientais. 

Para Lemos et al. (2017), os recorrentes episódios que envolvem as atividades industriais sobre 
os corpos hídricos e seus desdobramentos sociais colocam o município de Barcarena em estado de 
alerta e expõe a fragilidade da gestão ambiental, especialmente hídrica, tanto no que compete às 
empresas privadas, quanto à responsabilidade dos órgãos públicos de meio ambiente. 

Nesse município, o beneficiamento de bauxita tem gerado resíduos sólidos e efluentes líquidos, 
havendo registro no ano de 2003, de poluição no rio Murucupi, igarapé Pramajozinho, e comunidades 
de Arrozal, Itupanema e Vila Nova. 

A pesquisa sobre as ocorrências desses desastres registrados pela Divisão Especializada em 
Meio Ambiente-DEMA, confirmou que após 2003, outros ocorreram, no ano de 2009 e recentemente 
em 2018, envolvendo a mineração de bauxita, o igarapé Pramajozinho e as referidas comunidades, 
mas atingindo dessa vez também as comunidades de Burajuba e Bom Futuro. 

 

 

Fonte: G1. Fonte: G1. Reprodução/Aftenposten. 
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Para efeito de estudo, uma identificação desses desastres é apresentada na Tabela1 que reúne 
as características dos eventos de acordo com os seguintes atributos: a) a natureza do impacto gerado, 
b) os indicadores de alteração ambiental, c) a localização das comunidades atingidas, d) o resultado 
das análises, e) o andamento/conclusão das investigações policiais realizadas pelos Órgãos auxiliares 
de perícia científica, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde Pública e de Ensino Superior. 

Tabela 1. Incidentes com vazamentos registrados nos inquéritos policiais de 2003 a 2018 

Período Impacto gerado Indicadores de  Comunidades Resultado das  

da    pelo  alteração ambiental atingidas de análises e conclusão 

Ocor- 
 derramamento de     pescadores e das investigações 
 rejeito de bauxita     agricultores,       

rência 
           

 
da Alunorte/Hydro 

    
ribeirinhos. 

      
            
            

Abril de Desanelamento1 Alteração da cor, Comunidades às Poluição no  rio 
2003  de tubulação de cheiro, sabor   (água margens do rio Murucupi  pelo 

  concreto  da avermelhada). Morte de Murucupi: Arrozal, vazamento   de 
  empresa Alunorte. peixes, crustáceos   e Itupanema e Vila efluentes alcalinos. 
       poluição da  agricultura Nova.   

Indiciamento dos        

de várzea. 
    

           
responsáveis. 

  
                
           

Maio de Vazamento de Comprometimento das Comunidades às Dano  ambiental. 
2003  lama vermelha águas do lençol freático margens do rio Lama vermelha na 

  sobre os taludes pela presença de  Al e Murucupi e igarapé floresta e nascentes 
  das bacias de Na às proximidades Pramajozinho.  do rio Murucupi e 
  contenção  de das bacias de rejeitos. 

Comunidades do 
igarapé     

  rejeitos sólidos.      Pramajozinho.   
       

Arrozal,  Itupanema 
  

           Indiciamento dos            

e Vila Nova. 
 

            
responsáveis. 

  
                
          

Junho de Aumento da vazão Descaracterização de Comunidades do Mortandade  de 
2003  de licor cáustico corpos hídricos em Arrozal  e peixes. Hemorragia 

  por falha na decorrência do Itupanema e suas sem coagulação e 
  válvula  de extravasamento de respectivas praias, com  necrose  de 
  alimentação da parte do  condensado e o rio Pará.  coagulação,   

  terceira unidade com  valores  de  pH  e    compatível  por 
  de   caldeira temperatura  acima do    compostos álcalis, 
  (condensador),  estabelecido na    pelo lançamento de 
  contaminando o legislação vigente.     efluentes líquidos.  

  condensado         
Indiciamento dos   descartado  no rio        

         

responsáveis. 
  

  
Pará. 

            
                  
         

Abril de Transbordamento Mortandade de peixes. Comunidades às Efluentes de lama 
2009   de bacia de  

Turbidez e  alterações 
margens do rio vermelha  com 

   contenção de  Murucupi e furo do alterações físicas e     
na cor (avermelhada) e    rejeitos (lama  Arrozal.   químicas no  rio     
espuma  nas  águas  do 

   

  vermelha) e canal    Murucupi, com risco   

rio Murucupi. 
    

  de drenagem da     a saúde pública.   
           

  área de depósito        
Indiciamento dos   

de rejeitos sólidos. 
       

         
responsáveis. 

  
                
       

  Lançamentos de Alteração de coloração Comunidades de Inquérito  da  Polícia 
Fevereiro efluentes líquidos do rio Murucupi  Vila Nova, Burajuba Civil para a Federal, 
de 2018 de bauxita para o     e Bom Futuro e rio após a federalização 

  meio ambiente     Murucupi.   do caso.    

Fonte: (PARÁ, 2003a - 2018). 

                                                           
1Ruptura dos anéis. 
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Entende-se, que a questão mineral deixou de ser apenas uma questão meramente econômica 
e política, pois conforme argumenta Leoncy (1997), quando a disputa pelos recursos naturais passa a 
ser um objeto de conflito pela sociedade, torna-se uma também uma questão jurídica pois, necessita 
de uma regulamentação normativa que zele pela conservação e uso sustentável dos mesmos. Em 
Barcarena, conforme tabela, os mais vulneráveis são as comunidades locais dependentes dos recursos 
do seu território para sua reprodução social, econômica e cultural. 

Conclusão 

Desastres ambientais de diferentes tipos e graus têm ocorrido com frequência na atividade de 
beneficiamento de minério no município de Barcarena, estado do Pará, na Amazônia brasileira. A 
atividade mineradora deve ser instalada e operacionalizada dentro das especificidades legais, sendo 
de fundamental importância ainda na fase de licenciamento ambiental, a exigência da apresentação 
de um plano de contingência, com exercícios de simulação a cada seis meses, pelo menos. Essa 
exigência do órgão licenciador para o empreendedor de grande porte poderia evitar os impactos 
negativos no ambiente e na sociedade. Dessa forma, considerando a repercussão e reincidências do 
impacto dos desastres, necessário se faz executar uma política de prevenção e gestão de riscos mais 
eficientes. 
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Introdução 

A temática dos eventos naturais, riscos e vulnerabilidade conquistaram espaço nos debates, 
no contexto da academia e da sociedade, devido à desastres e catástrofes evidenciadas no país, 
principalmente após os anos 2000 e com ênfase na década de 2010, os quais podem ser constatados 
no Atlas Brasileiro de Desastres Naturais no período de 1991 a 2012. É nesse contexto que estudos e 
métodos foram elaborados de forma que medidas preventivas e restauradoras para redução do risco 
de desastre fossem planejadas, uma vez que estes tem suas ocorrências predominantemente 
associadas as condições geoambientais e socioculturais. 

No âmbito institucional, com vistas a redução e a prevenção de desastres, houve a criação da 
Lei Federal nº 12.608 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil a qual objetiva 
ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil, 
ou seja, para a gestão dos riscos e gerenciamento dos desastres que é o “conjunto de decisões 
administrativas, de organização e de conhecimentos operacionais desenvolvidas por sociedades e 
comunidades para estabelecer políticas, estratégias e fortalecer suas capacidades e resiliência” 
(EIRD/ONU, 2009 apud CEPED, 2016, p.16). Nessa perspectiva, a identificação do risco é relevante 
uma vez que Veyret (2007) comentar que o risco vai existir à medida que haja uma população que o 
perceba e sofra suas consequências (sejam elas perdas sociais ou econômicas). 

Outro termo importante para o debate é a compreensão da vulnerabilidade, apontada como 
base para produção de políticas de redução de risco, perigos e desastres (ALMEIDA, 2011). Além 
disso, Blaikie et al apud Almeida (2011, p.90) conceitua a vulnerabilidade como “uma situação ou 
estado futuro” que está relacionado com a capacidade de um indivíduo ou grupo de antecipar, resistir 
e recuperar-se de um perigo natural. Ou seja, a vulnerabilidade é, como Almeida, Welle e Birkimann 
(2016) propuseram, um conjunto da vulnerabilidade social e ambiental, sendo a social composta pela 
suscetibilidade (exposição social), capacidade de lidar e capacidade de adaptação. E ambiental voltada 
para exposição e degradação do ambiente. 

A temática deste trabalho, logo, justifica-se por uma ausência de estudos anteriores na área 
em questão voltados para perspectiva do risco e da redução do risco de desastres, uma vez que os 
trabalhos elaborados geralmente são direcionados para a dinâmica costeira. Com isso, o presente 
trabalho terá aplicabilidade efetiva, dado que, os resultados aqui propostos podem contribuir de forma 
direta na discussão e que auxiliarão na proposição do ordenamento territorial, com medidas para 
redução do risco do desastre. O trabalho em questão objetiva identificar as principais vulnerabilidades 
socioambientais ligada às atividades econômicas desenvolvidas no município de Galinhos (RN) e 
propor medidas para gestão de riscos e gerenciamento de desastres. 

mailto:deboraleysemm@gmail.com
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O município de Galinhos (RN) está inserido na mesorregião Central Potiguar, mais 
especificamente na microrregião Macau que abrange os municípios de Macau, Guamaré, Galinhos, 
Caiçara do Norte e São Bento do Norte. Galinhos limita-se, como pode ser observado na figura 1, ao 
Sul pelo município de Jandaíra, a Leste o município de Caiçara do Norte, no sentido Oeste Guamaré e 
a Norte tem-se o Oceano Atlântico. 

 
Figura 1 – Mapa de localização do Município de Galinhos- RN 

 
Fonte: Rocha (2017). 

 

Na área, a princípio, com base no censo do IBGE (2010), o município conta com população de 
2.159 habitantes, dos quais 1.115 são homens e 1.044 são mulheres, sendo que 113 são idosos e 635 
crianças, os quais distribuem-se em uma área de aproximadamente 342 Km². Porém, a população 
estimada para o ano de 2018, segundo a mesma fonte, é de 2.726 habitantes (IBGE Cidades, 2010). 
No município, devido às condições ambientais que contribuíram para a fixação e desenvolvimento do 
povoado, houve (no início) a presença de duas atividades, sendo elas: a pesca e as salinas naturais. 
Atualmente, de acordo com Costa Neto (2009), como principais atividades desenvolvidas a indústria 
salineira, que data do século 16; A exploração petrolífera, a partir dos anos 70 dos século XX; A 
carcinicultura que ocorre nos anos 80 e 90 do século XX; Pesca artesanal; e o turismo e as eólicas. 

Estas atividades ocorrem em consequência do potencial e da variedade dos serviços 
ecossistêmicos disponibilizados no local, os quais são alterados em resultados dos empreendimentos 
postos, como os comentados anteriormente e com a ocupação humana em alguns ambientes frágeis 
que são compreendidos pelo município (como é o caso da ocupação das áreas de dunas e 
manguezais). Além das alterações motivadas pelos processos anteriores, há ainda as alterações 
promovidas pela dinâmica costeira que influencia diretamente nos ambientes lagunares e estuarinos. 

Galinhos (RN) encontra-se a aproximadamente 174 Km de distância da capital do estado, com 
acesso pelas BR 406 e RN 402. Lima (2004) comenta que o município está inserido no 
litoralSetentrional do estado em um local que compreende área de transição de três ambiente distintos, 
sendo eles: A zona costeira, o mangue e caatinga. Ainda com base em Lima (2004), este litoral possui 
características peculiares, uma vez que apresenta uma variedade nas feições geomorfológicas, 
podendo ser visualizado, nesta área feições como: praia, lagunas, dunas, esporões arenosos (spit), 
estuários, mangues entre outros. Estes são modelados e remodelados pelas ondas, correntes costeiras 
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e ventos. A alimentação da zona costeira é realizada com o transporte da corrente litorânea (para o 
caso do spit e as ilhas barreiras). 

Nesse contexto, dado as condições ambientais (físicas e climáticas) verifica-se o potencial que 
há na área para o desenvolvimentos das atividades salineira, eólica, petrolífera, carcinicultura e turismo 
(como já ocorre), mas além disso, há também a ocupação e o ordenamento, a instalação de 
infraestrutura para atender as demandas dos serviços, que segundo Lima (2004) ocorre sem um 
diagnóstico prévio da capacidade de suporte. E desta forma pode levar a um desequilíbrio do ambiente 
e com isso, tornam-se relevantes trabalhos. 

Materiais e métodos 

Na geografia tem sido crescente e pertinente à busca e aplicação de métodos que colaborem 
para a sustentação de estudos de riscos e vulnerabilidades em suas diversas especificidades, levando 
em consideração a legitimidade de tais abordagens para dar suporte ao planejamento, gestão e 
ordenamento territorial. Partindo de tal pressuposto e para contribuir com o objetivo de propor um plano 
de redução de riscos e desastres para o município de Galinhos (RN), esse trabalho, que é fruto de 
uma atividade de campo da disciplina do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGe) “Riscos 
e Ordenamento Territorial” em conjunto com o Grupo de Pesquisa GEORISCO, adotou as seguintes 
etapas para aquisição de informações referentes ao local como procedimentos metodológicos: 
Levantamento bibliográfico com aquisição de dados cartográficos preexistentes, visita in-loco e análise 
dos dados. 

- Levantamento bibliográfico: Esta fase, que ocorreu ao longo de todo processo para elaboração do 
plano, baseou-se no primeiro momento em análise de biografias com enfoque nas abordagens de 
riscos, vulnerabilidade e ordenamento territorial, utilizando os trabalhos de Veyret (2007), Almeida 
(2011), Brasil (2012), Atlas brasileiro de desastres (2013) e Almeida, Welle e Birkimann (2016) para 
isso. No segundo momento, após a visita de campo, foi realizada uma busca por pesquisas já 
desenvolvidas levando em consideração os aspectos geoambientais (cobertura vegetal, pedologia, 
geologia e geomorfologia) e as atividades sócioeconômicas presentes no município de Galinhos (RN), 
neste momento foi utilizado como referência dados secundários presentes nos trabalhos de Lima 
(2004), Costa Neto (2009) e portal do IBGE cidades. Além disso para espacializar essas informações 
valeu-se de uma base cartográficas já existente produzida por Rocha (2017) a partir de dados 
disponibilizados pelo IBGE (2017). 

- Visitas in-loco: No município para realizar o reconhecimento dos principais aspectos físico-naturais 
que caracterizam Galinhos (RN) e que auxiliarão na proposição do plano de redução de risco e 
desastre, foi visitados no dia 29 de novembro de 2018 quatro locais, nos quais estão instalados 
algumas atividades especificas daquela área. Como é o caso do primeiro ponto, onde há o 
desenvolvimento da indústria salineira, observado na Salina Diamante Branco; seguido da visita em 
dois empreendimentos eólicos, encontrando-se eles em dois ambientes distintos: Parque Eólico Rei 
dos Ventos - Subestação (ponto 2) instalada na formação barreiras e o Parque Eólico Rei dos Ventos 
- Duna do capim (ponto 4) instalado em depósitos arenosos. O terceiro ponto 3 foi em um espaço 
utilizado pela atividade do turismo, a Duna do André, que é aproveitado por aqueles que realizam os 
passeios de buggy como ponto de parada. 

Dessa forma, sendo possível verificar os prováveis impactos socioambientais gerados pelas 
atividades econômicas mais significativamente atuantes. Para isso, neste momento, foi utilizada uma 
ficha de campo elaborada por Almeida (2018) com base em www.mobilizadores.org.br (2018), a qual 
foi de suma importância para identificação dos impactos e aquisição dos dados gerais dos pontos 
visitados, objetivos do plano de redução de riscos e desastre com ênfase nas vulnerabilidades 
socioambientais, proposta para a Redução de Riscos e Desastre (RRD), Gestão de Risco e Desastre 
(GRD) e componentes do plano (tipos de perigos, vulnerabilidade, recurso e estruturas disponíveis, 
ações de redução de risco, ações de preparação para resposta e comissões para o seguimento do 
plano). Além o uso da ficha de campo, o grupo valeu-se de registros fotográficos para exemplificar as 
condições do ambiente. 

- Análise dos dados: A última etapa do processo para proposição do plano de RRD, conta com uma 
discussão dos dados obtidos em campos, presentes na ficha, os registros fotográficos e as anotação 
que corroboraram para a construção dessa pesquisa. 
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Resultados e Discussão 

A apropriação dos recursos naturais, especialmente, por empresas de iniciativa privada tem 
ocasionado em um ônus que atinge expressivamente a população que reside na sede municipal de 
Galinhos e entorno. Atividades econômicas como a indústria salineira, carcinicultura, pólo petrolífero 
de Guamaré e parque eólico testificam as boas características fisiográficas significativas. Porém, vale 
respaldar que o ônus supracitado está direcionado a populações vulneráveis aos eventos naturais e 
atípicos potencializados pela descaracterização do meio físico-natural. Diante o exposto, foi analisado 
nos pontos visitados algumas dessas implicações: 

- Salina Diamante Branco- SBD (Ponto 1): A empresa tem sua produção de sal atrelada a evaporação 
da água do mar, favorecidas pelas temperaturas médias de 26,8 °C e ação eólica. Tal atividade tem 
contribuído para a descaracterização da paisagem, ocasionando na possível contaminação do solo e 
alteração dos corpos hídricos, geralmente em função dos efluentes gerados ao longo do processo e 
danos à cobertura vegetal. 

- Parque Eólico Rei dos Ventos (Ponto 2 e 4): Tem sua atividade associada ao alto potencial eólico 
presente no litoral setentrional do rio grande do norte. Porém desde o período de implantação dos 
aerogeradores do parque, muito se tem debatido sobre os danos causados a população e a dinâmica 
natural do ambiente devido à instalação desse empreendimento sobre campos de dunas móveis 
(popularmente conhecida como Duna do Capim), área essa com acentuada instabilidade morfológica. 
No que tange a descaracterização da paisagem mediante a tal ação antrópica, é possível constatar a 
degradação dos das dunas, alteração no fluxo das marés, interferência na dinâmica de aves e 
degradação do manguezal. 

- Duna do André (Ponto 3): A duna está localiza no distrito de Galos e se caracteriza como uma área 
de ambiente estuarino. As presenças de recifes que protegem a linha de costa contribuem para o 
deposito de sedimentos trazidos pela ação eólica e dão origem aos espigões costeiros que fazem a 
delimitação territorial da costa de Galinhos. A alteração da dinâmica costeira promovida pela ação 
antrópica pode gerar danos à população, como inundação e movimento de massa, gerada pela 
degradação das planícies de deflação. 

Proposta do plano de redução de riscos para o município de Galinhos (RN) 

Diante do diagnóstico das vulnerabilidades presentes no município de Galinhos (RN) e da 
probabilidade e registro da ocorrência de desastres, – como as marés de tempestade recentemente 
registradas – aqui propomos, sinteticamente, algumas medidas que buscam orientar as ações 
direcionadas à prevenção e resposta ao desastre, baseando-se nos principais perigos e ameaças 
percebidos durante a visita ao município. 

Uma das principais ameaças constatadas é a da movimentação de massa nos ambientes 
dunares, esta que ocorre em face das modificações no meio natural através dos processos antrópicos, 
sendo os principais deles a instalação da infraestrutura de geração de energia eólica que 
acompanhada da exploração turística, que se dá através da movimentação de veículos nestes 
ambientes, pode vir modificar o ciclo natural dos sedimentos e provocar o seu direcionamento para as 
áreas habitadas do município. 

A instalação das salinas, dos poços de exploração de petróleo e dos parques eólicos ainda 
implicam numa série de modificações no ambiente natural, impondo a descaracterização total ou 
parcial das condições geoambientais primárias, o que resulta em uma série de consequências que 
impactam negativamente nos serviços ambientais prestados pelo ecossistema em questão, inclusive 
nos de regulação, que atuam como redutores do risco de desastre. 

Nos ambientes em que ocorrem estes tipos de atividades econômicas foram registradas a 
modificação da topografia para a instalação das infraestruturas e acesso aos empreendimentos e 
retirada parcial ou total da cobertura vegetal, fenômenos que podem ser diretamente associados a 
erosão e modificação da drenagem das águas, podendo ocasionar alagamentos nos pontos mais 
baixos do terreno. Dentro deste circunspecto, o quadro a seguir expõe as ações propostas para a 
redução de risco de desastre no município em questão. 
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Quadro 1 – Propostas para a Gestão dos Risco de Desastre – Município de Galinhos (RN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização das autoras (2018). 

 

 

Quadro 2 – Ações de preparação para resposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização das autoras (2018). 

 
Para se alcançar o devido controle através da prevenção, mitigação e respostas adequadas se 

faz altamente necessária a implantação efetiva de um órgão central para o sistema municipal de 
proteção e defesa civil para mediar essas fases da gestão e gerenciamento dos ricos. Além de mediar 
demandas de proteção e defesa civil junto aos demais órgãos setoriais municipal com a presença de 
um corpo técnico qualificado e multidisciplinar, que seja capaz de detectar os riscos e criar um 
planejamento adequado à realidade do município para lidar com os mesmos. 

Considerações finais 

Sabendo-se que o ambiente físico natural se coloca como base para a fixação do homem e 
das suas atividades de subsistência e exploração econômica, estas últimas que ao encontrarem 
parcelas espaciais que oferecem as condições propícias para seu desenvolvimento, quase 
semprenecessitando modificar as condições geoambientais iniciais, e em muito dos casos sem prever 
como as mudanças afetarão o equilíbrio ambiental tanto à nível planetário como, principalmente em 
escala local, dão origem a uma série de processos geradores de risco. 

Dentro do contexto de exploração dos recursos naturais surgem os riscos inerentes às 
modificações antrópicas sobre o ambiente e ao ordenamento territorial adotado, que além de promover 
a fragilização dos serviços ambientais por parte dos ecossistemas, podem potencializar os riscos e 
suas consequências à sociedade. 
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No caso do município de Galinhos, onde os riscos são de origem natural – ventos que causam 
a movimentação dos sedimentos – e tecnológicos – às mudanças nas condições ambientais primárias 
para a instalação da estrutura das usinas eólicas, salinas e carcinicultura – existe uma visível 
potencialidade à desastres e a necessidade da implantação e efetividade de uma defesa civil municipal, 
com um corpo técnico qualificado para entender os processos geradores de risco e que oferecem perigo 
à sociedade, sendo assim, capaz de elaborar um plano de prevenção e resposta aos fenômenos 
elencados, evitando maiores prejuízos à sociedade e a natureza. 
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Introdução 

A praia de Ajuruteua, localizada a 36 (trinta e seis) quilômetros de Bragança é um destino muito 
procurado no Estado do Pará, e de acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
de Bragança - COMPDEC (PARÁ, 2016), a procura se intensifica no mês de julho. O balneário tem 
uma grande extensão de praia oceânica, são aproximadamente 2,5 km de litoral. 

Por outro lado, a praia reflete um processo de ocupação desordenada, com construções 
precárias e a possibilidade de erosão costeira em períodos de marés intensas, que ocorrem 
principalmente no inverno amazônico, entre dezembro e junho. Tais fatores colocam a população e os 
turistas em riscos, com possibilidade de desabamentos dos imóveis, afogamentos e desmoronamentos 
de taludes. 

Não obstante, resultante do turismo sem planejamento, aparecem os problemas ambientais, 
como ocupação de dunas, construções em áreas de mangue, despejo de resíduos orgânicos e 
inorgânicos em locais indevidos, falta de saneamento adequado dos esgotos que somado à dinâmica 
das marés contribuem para a contaminação das águas. Os problemas sociais são identificados pela 
visível deficiência de infraestruturas nos setores de saneamento básico, saúde, educação e segurança 
pública. 

O agravante para a população local é que a área é classificada como área com alto e muito 
alto risco (Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 2015), em função da dinâmica costeira que vem 
provocando a rápida erosão da costa. Portanto, torna-se necessário realocar a população para áreas 
seguras de forma emergencial. Entretanto, a sobrevivência das pessoas que moram em Ajuruteua 
depende, em sua maioria, da renda gerada por atividades relacionadas à pesca, ao aluguel de casas, 
às pousadas e ao comércio (PARÁ, 2016). 

Diante do exposto, o trabalho busca pesquisar sobre a percepção de risco e vulnerabilidade 
social dos moradores de Ajuruteua, tentando compreender a manifestação das vulnerabilidades sociais 
e a percepção de risco da população diante dos eventos naturais de erosão, baseando-se no presente 
questionamento: a compreensão da percepção de risco e das vulnerabilidades sociais dos moradores 
de Ajuruteua/PA pode contribuir com políticas públicas para redução do risco de desastres? 

Para responder a tal questionamento surgem as seguintes hipóteses: os moradores de 
Ajuruteua tem percepção dos riscos de erosão costeira; a remoção dos moradores da praia de 
Ajuruteua para a sede do município implicará em impactos sociais. 

Objetivo 

Geral 

Compreender e identificar a vulnerabilidade social e a percepção da opulação de Ajuruteua, 
diante dos eventos naturais de erosão. 

Específicos 
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Apresentar indicadores de percepção de risco e vulnerabilidades sociais dos moradores de 
Ajuruteua/PA. 

Analisar iniciativas do poder público municipal para minimizar os impactos dos desastres 
naturais em Ajuruteua/PA. 

Justificativa 

O trabalho busca compreender a percepção de risco e as vulnerabilidades sociais dos 
moradores de Ajuruteua, litoral da cidade de Bragança/PA, onde segundo o CPRM, (2015) é 
considerada área de alto e muito alto risco a erosão costeira marinha, tornando- se necessário realocar 
as pessoas que ali vivem para áreas consideradas seguras, pois o fenômeno natural compromete a 
segurança dos moradores e frequentadores do local. No entanto, as medidas de segurança propostas 
não consideram aspectos sociais, no que diz respeito à convivência das pessoas que moram anos 
naquele local, tampouco, aspectos econômicos já que os moradores da área de risco, em sua maioria 
vivem do comércio, aluguel de pousadas e a pesca; também não se estuda a percepção de risco dos 
moradores a fim de melhor propor ações públicas para sanar ou mitigar o problema. 

Materiais e métodos 

A metodologia empregada nesta pesquisa baseia-se na revisão de literatura sobre teoria e 
método, na pesquisa documental em Instituições Públicas e Privadas e, na aplicação de um 
questionário semiestruturado, dividido em partes: a primeira para identificação do perfil 
socioeconômico, a segunda se refere à percepção do questionado quanto ao fenômeno estudado; a 
terceira parte do questionário busca compreender a apreciação e finalidade do local de moradia. 

O questionário utilizado nessa pesquisa foi adaptado do trabalho de Cavalcante (2013) que 
realizou pesquisa sobre percepção de riscos ambientais na cidade de Natal – RN. Este roteiro foi 
dividido para moradores e moradores/empresários que residem ou possuem empreendimento nos 
setores de risco mapeado pelo serviço geológico do Brasil – CPRM, e ainda moradores que residem 
em Ajuruteua distante dos setores de risco. 

Os moradores são pessoas que não exercem nenhum tipo de atividade empresarial, que se 
declaram residentes da praia de Ajuruteua, usam e ocupam o solo para fins residenciais, os 
moradores/empresários, são habitantes que se identificaram como proprietários dos empreendimentos, 
o uso e a ocupação do solo acontece para fins comerciais. A área de risco analisada é ocupada 
principalmente por estabelecimentos comerciais, portanto, a divisão da pesquisa foi necessária, pois 
os riscos que estão submetidos os moradores/empresários pode comprometer a segurança de outros 
indivíduos, principalmente os turistas. 

Foram aplicados trinta questionários, realizados com os moradores e moradores/empresários 
da área de risco, e ainda com que residem distante dos setores de risco, dez questionários para cada 
grupo. Foi selecionado 1(um) individuo de cada família, o responsável familiar. No total, os 
levantamentos atingiram 15% das famílias residentes em Ajuruteua, uma amostragem por 
acessibilidade ou por conveniência. Dentre os moradores das áreas de risco dividiu-se também por 
setor, onde foram selecionados cinco questionados do setor NW, bem como cinco do setor SE, tanto 
para moradores, quanto para os moradores/empresários, todos os questionários foram aplicados no 
mês de março e dezembro de 2017. 

Para a otimização utilizou-se uma ferramenta eletrônica disponível na internet denominada 
google formulários. O levantamento de dados baseado na metodologia quanti-qualitativa, puderam ser 
analisadas e comparadas e também possibilitou analisar informações mais subjetivas. A pesquisa 
quantitativa tende a enfatizar os atributos mensuráveis da experiência humana. Por outro lado, a 
pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos e individuais da experiência humana, para 
apreender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno (POLIT, BECKER E 
HUNGLER, 2004). 

Resultados e Discussão 

A população residente em área de risco com mais de 60 anos de idade representa 20% do 
total, são pessoas possivelmente mais vulneráveis aos eventos erosivos que ocorrem ocasionalmente 
na praia de Ajuruteua. (LICCO, 2013) ressalta que os idosos podem ser os mais vulneráveis pela 
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dificuldade de locomoção. Eles têm menos força física para sobreviver a catástrofes e muitas vezes 
são mais suscetíveis a certos fatores estressantes. 

O número de moradores aposentados em área de risco é expressivo, alguns continuam vivendo 
nesse espaço buscando uma renda extra, pois a área é a mais frequentada pelos turistas, 
principalmente na alta temporada, outros não dispõem de condições financeiras suficientes para 
mudança de moradia. No entanto, considerando o aumento dos registros de desastres na praia de 
Ajuruteua e o significativo número de idosos residentes na área de risco, é fundamental que o poder 
público priorize medidas de proteção social para tal grupo. 

Nesse sentido, as medidas de proteção sociais prioritárias a população de Ajuruteua devem 
considerar a importância das pessoas para a construção de uma cultura de risco, favorecendo as 
percepções, principalmente no que diz respeito à inclusão de cidadãos com maior vulnerabilidade aos 
desastres, nesse caso especial, os idosos, pois dispõem de renda proveniente de aposentadoria, cabe, 
portanto, sensibiliza-los para os riscos aos quais estão submetidos como forma de, indiretamente, 
aumentar sua resiliência, bem como favorecer as condições para a mudança de moradia para locais 
considerados seguros. 

 

Tabela 01 – Tipo de morador e nível de escolaridade 
 
 

 Morador de Empresário Morador não residente em área 

Escolaridade 
área de risco 

de área de risco 
de risco 

  

    

Nenhum   10% 

1º Grau incompleto 20% 30% 30% 

1º Grau completo  20% 30% 

2º Grau Incompleto 30% 20%  

2º Grau completo 40% 20%  

Superior incompleto   10% 

Superior completo 10% 10% 10%  
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os moradores de área de risco possuem as melhores escolaridades, porém as escolaridades 
gerais são baixas, pois de modo geral, a pesquisa demostrou que 43% da populaçãode Ajuruteua não 
concluiu o ensino fundamental, 17% não concluiu ensino médio, porém 30% concluiu, e somente 10% 
concluiu o ensino superior. 

Os moradores informam que muitas outras famílias mudaram definitivamente de Ajuruteua, 
principalmente para a sede do município. Muito embora não possa evidenciar, provavelmente as 
pessoas que conseguiram mudar as moradias encontraram condições objetivas suficientes para ação, 
sensibilizadas dos riscos reais as quais se submetiam. 

A sensibilização sobre os riscos torna-se fundamental, pois como observado, há moradores 
com nível superior na área de risco, portanto, a escolaridade pode ajudar no processo de 
reconhecimento dos riscos, porém não é suficiente para o processo de decisão sobre a mudança da 
área, pois outros fatores podem ser decisivos nesse processo. 
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Tabela 02 – Renda familiar da população de Ajuruteua. 
 
 

 Morador de área Empresário Morador não 

Renda 
de risco 

de área de risco 
residente em área 

  

   de risco 

    

Até 1 salário mínimo 80% 20% 87,5% 

Até 2 salário mínimos 10% 30% 12,5% 

De 3 a 5 salários mínimos 10% 50%   
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A renda familiar pode ser um fator importante para a compreensão da exposição dessa 
população aos riscos associados aos eventos naturais erosivos, principalmente dos 
moradores/empresário, pois apesar da baixa escolaridade a maioria não possui baixa renda, no 
entanto, os moradores são socialmente vulneráveis nesse aspecto, pois possuem renda familiar baixa, 
portanto terão maiores dificuldades para se recuperar de um evento adverso. 

 
Tabela 03 – População atingida por processos erosivos. 

 
 

  Morador de área Empresário Morador não 

 
Atingidos 

de risco 
de área de risco 

residente em área 
   

    de risco. 

     

 Sim 70% 100% 30% 

 Não 30%  70% 

    
Fonte: Elaborado pelo autor    
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
A alta vulnerabilidade da população aos processos erosivos é notável, pois 85% dos residentes 

em área de risco de Ajuruteua foram atingidos pelo processo natural de erosão costeira marinha. Os 
moradores atingidos residentes no setor seguro eram moradores do setor de risco no período que foram 
atingidos pela erosão marinha, mudaram para área segura após perderem totalmente suas residências. 

Quanto à responsabilidade dos riscos os moradores do setor de risco responsabilizam 
principalmente a natureza, culpa ainda o governo, um observa fatores antrópicos, no entanto, os 
moradores afastados dos setores de risco ressaltam principalmente fatores antrópicos, os demais se 
dividem culpando o governo e a natureza. De acordo com o (CPRM 2015) a tendência geral erosiva da 
praia de ajuruteua se deve principalmente a uma carência de sedimento, no entanto as ocupações 
fazem parte das pressões incidentes nesse espaço geográficos. 

Na maioria dos casos, desastres são os produtos de uma combinação particular entre ameaças 
e vulnerabilidades, portanto são as condições sociais de existência de uma população que determinam 
fortemente o nível de destruição ou de interrupção de serviços essenciais numa sociedade (BRASIL, 
2013). Nesse contexto é notável que moradores de Ajuruteua, ao se instalar na orla da praia, sujeitos 
a ataques frontais de ondas marinhas, criam condições necessárias à ocorrência de eventos adversos. 
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Contudo, fatores como renda, baixa escolaridade e habitação própria são determinantes para 
a permanência dessa população nos setores de risco. Portanto é preciso refletir sobre como 
produzimos socialmente não apenas uma configuração territorial adversa, mas um espaço 
problemático, pois é a partir daí que estratégias de redução do risco de desastres poderá lograr êxito. 
(VALENCIO & CAMPOS, 2003B; VALENCIO, CAMPOS & TRIVELIN, 2003C). 

Considerações finais 

A pesquisa sobre percepção de riscos e vulnerabilidades sociais dos moradores de Ajuruteua 
foi delimitada por intermédio de variáveis que apresentam o perfil do morador de Ajuruteua, 
principalmente os residentes nas áreas de risco de erosão costeira marinha, percepção dos sujeitos 
sobre os riscos expostos, avaliação e escolha do local de moradia, considerando a percepção dos 
riscos e aspectos socioeconômicos da população, limiar de segurança e ajustamentos. 

O perfil da população de Ajuruteua demonstrou que as vulnerabilidades sociais se manifestam 
na comunidade, pois parte da população residente nos setores de riscos são idosos com mais de 60 
anos de idade, o nível de escolaridade e renda familiar são baixos. Portanto são pessoas mais 
vulneráveis aos eventos erosivos, já que são menos propensas a resistir e se recuperar de desastres. 

Tratando-se da percepção de riscos, destaca-se que a população possui experiência com o 
processo natural erosivo, pois conhecem os meses de maior intensidade de maré, e mudam o local de 
moradia para evitar a maré intensa sobre as residências, esses aspectos diminuem a vulnerabilidade 
da população diante dos eventos de erosão, porém essa experiência se deu em razão da vivência com 
as situações adversas. No entanto, a vulnerabilidade social presente na comunidade mostra que os 
riscos são enfrentados pela população porque não dispõem condições objetivas para solucionar o 
problema. 

Com relação à responsabilidade dos riscos, a população aponta causas ligadas aos fenômenos 
naturais e principalmente o poder público, no entanto, se observa que o processo natural erosivo traz 
consequências em razão da ocupação desordenada da orla da praia de Ajuruteua. Nesse aspecto, 
nota-se que a população tem consciência das ameaças reais, porém os riscos são consequências das 
vulnerabilidades sociais dos moradores de Ajuruteua, pois a exposição dessa população tem relação 
com a falta de oportunidades, como melhor acesso à educação, emprego e renda. 

De modo geral a população de Ajuruteua avalia o processo erosivo como frequente e 
perigoso, e consequentemente as condições de vida vêm piorando na comunidade para a maioria da 
população. Nesse contexto, observa-se que o evento erosivo apontado como desastre natural traz 
consequenciais sociais, pois o fluxo de turista diminui, refletindo diretamente na renda da população 
que fica com dificuldades de escoamentos da produção, pois nota-se que o turismo é o principal 

agente motivador da economia local. 

Nesse aspecto o ajustamento coletivo proposto pelo poder público é remanejar as famílias 
para a sede do município, porém é observado que tal avaliação resultará em novos riscos, 
principalmente ligados a aspectos sociais, pois as pessoas sobrevivem de atividades praticadas na 
praia de Ajuruteua. Nessa perspectiva, o poder público não tomou medidas efetivas para garantir 
segurança dos moradores, deixando-os cada vez mais expostos aos riscos sociais e ambientais. 

Os riscos, a percepção e a vulnerabilidade social dos moradores de Ajuruteua estão 
inteiramente associados, pois a exposição da população aos eventos de erosão acontece 
principalmente em razão das dificuldades sociais enfrentadas na comunidade. Nesse contexto, a 
percepção de risco da população é uma adaptação necessária de sobrevivência para enfrentar as 
dificuldades que expõe a população aos riscos de erosão, pois o risco atual é produzido e depende 
cada vez menos das contingências naturais e cada vez mais de intervenções sociais. 

Portanto, as políticas de gestão de riscos de desastres aplicadas para aos problemas 
enfrentados pela população de Ajuruteua precisa contemplar a diminuição das vulnerabilidades 
sociais, reforçando a resiliência da população. Nesse contexto, torna-se necessário melhorar as 
políticas públicas adotadas, com base em alternativas acerca do uso e manejo do espaço, visando a 
qualidade de vida dos moradores, pois os problemas enfrentados pela população são complexos e 
exigem a mesma complexidade de resolução. 
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Introdução 

O município de Novo Hamburgo passou a ser conhecido na última década como um dos 
detentores de áreas de risco e que contribuem para o crescente número de perdas, tanto humanas, 
quanto de bens, resultantes dos desastres naturais no Brasil. Localizada na região metropolitana de 
Porto Alegre, aproximadamente à 40 km da capital do Rio Grande do Sul, apresenta 11 áreas de risco 
de movimentos de massa e inundação, sendo que 8 áreas estão mais ao norte do município, nas 
encostas e três áreas mais ao sul, próximas ao Rio dos Sinos que é o curso hídrico principal da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos (CPRM, 2011) 

A Universidade Feevale, que é uma instituição de ensino comunitária, desenvolve diversas 
ações de ensino, pesquisa e extensão, e conta atualmente com 37 projetos de extensão que atuam no 
município de Novo Hamburgo, mas também em municípios vizinhos, pertencentes à bacia hidrográfica.  
O programa de educação ambiental em desastres desenvolve atividades desde 2016, por meio dos 
projetos de extensão Habitar Legal e aTUAção em desastres naturais, que atuam em conjunto em dois 
bairros do município. 

A partir da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (2012), todo desastre é resultado de 
eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um cenário vulnerável, causando grave 
perturbação ao funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas e 
danos humanos, materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o 
problema usando meios próprios. Esse conceito é importante pois salienta a questão da 
vulnerabilidade, que nas áreas de atuação dos projetos de extensão, é bastante elevada, 
principalmente com relação à qualidade ambiental, marginalidade e questões socioeconômicas.  

Materiais e métodos 

Desde 2016, os projetos de extensão realizam atividades junto à dois bairros, que sofrem com 
movimentos de massa, ao norte de Novo Hamburgo. O projeto de Extensão Habitar Legal tem como 
foco ações a serem realizadas com adultos e o projeto aTUAção em desastres atua com crianças e 
adolescentes da comunidade dos bairros São José e Dihel (figura 1).  

As atividades podem ser sumarizadas em oficinas mensais, que tem como propósito discutir 
as questões ambientais, causas dos desastres naturais, questões legais, principalmente relacionadas 
à posse e propriedade, regularização fundiária, noções de cidadania, questões jurídicas e 
habitacionais. As oficinas são planejadas pelos professores e acadêmicos dos projetos, e a partir da 
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realização e sugestões dos beneficiados atendidos, são feitas adequações, buscando a construção 
coletiva do conhecido. 

Além de oficinas, os projetos realizaram pesquisas para o desenvolvimento de melhorias para 
as comunidades atendidas, além de estudos das condições do ambiente, eventos científicos e também 
ações coletivas (festas, sessão de cinema, formatura de alunos), com o objetivo de promover a 
integração social. Com base qualitativa, a pesquisa desenvolvida pelos projetos de extensão é 
realizada conjuntamente com outros projetos de pesquisa da universidade. 

 Para avaliar o resultado das ações desenvolvidas foi elaborado um questionário de 
conhecimento específico, abordando os temas tratados no projeto. Para o projeto aTUAção em 
desastres o questionário continha seis perguntas entre objetivas e dissertativas, sendo que o mesmo 
questionário foi aplicado para todos os beneficiados. Já, para o projeto Habitar Legal, o questionário 
continha 8 perguntas objetivas com o objetivo de medir o grau de satisfação dos temas abordados. 

Resultados e Discussão 

Em 2018 a equipe do projeto habitar legal atendeu um Centro de Referência em Assistência 
Social Kephas composto por 14 mulheres, uma Unidade de Saúde da Família, com 15 agentes de 
saúde e técnicos de saúde, um grupo de mulheres, chamado de Um Novo Amanhã (15 mulheres) e 
Adolescentes do Centro de Vivência Redentora (21 adolescentes). Os locais de atuação estão inseridos 
ou próximos de áreas de vulnerabilidade socioambiental, e também, próximos de áreas mapeadas pelo 
CPRM como áreas de risco. A predominância de pessoas atendidas é do gênero feminino. 

Ao final de três anos de projeto foi possível atender todos os agentes de saúde dos dois bairros 
que estão ao norte de NH, os bairros São José e Diehl. Esse é um resultado importante, já que as 
agentes de saúde são as pessoas que circulam por todas as residências, criando-se assim, uma rede 
de multiplicadores de informações sobre os temas abordados. Neste ano também foi possível trabalhar 
com jovens que são protagonistas da mudança, já que muitos estão em fase de iniciar a formação de 
novos núcleos familiares. O grupo de mulheres Um Novo Amanhã foi uma importante parceria iniciada, 
pois elas também passaram a realizar atividades em conjunto com a escola que é foco de atividades, 
na mesma temática, pelo projeto aTUAção em desastres. 

O município de Novo Hamburgo é um dos 8 municípios do Rio Grande do Sul que são 
monitorados 24horas por dia em decorrência do grau de risco que algumas habitações estão expostas. 
No caso de eventos extremos é comum que as famílias que são atingidas possam ser acolhidas em 
abrigos emergenciais, porém, nos bairros de atuação do Habitar Legal, esses abrigos não existem, e 
nenhum estudo sobre as possibilidades de abrigamento foram realizados até hoje. Neste sentido, foram 
desenvolvidas 3 propostas/projetos de abrigos emergenciais, a partir do estudo da realidade dos bairros 
São José e Diehl, e também, pensando em esses abrigos poder ser transformados em habitações 
permanentes. 

As comunidades que são atendidas pelo projeto residem em áreas vulneráveis e suscetíveis à 
deslizamentos. Em virtude do risco de deslizamento é recomendável que estejam mapeadas rotas que 
venham a indicar os locais de fuga, em caso de um desastre, porém, essas rotas não existem no Plano 
de Contingência do Município, sendo que esse é um instrumento fundamental para a mobilidade da 
comunidade, auto proteção e também para o atendimento às vítimas, não somente em caso de 
desastres, mas também em outras emergências. Sendo assim, foram desenvolvidas 3 rotas de fuga, 
para três diferentes comunidades que são alvo dos atendimentos do projeto. A proposta é que essas 
rotas possam ser validadas e incluídas no Plano de Contingência do Município de Novo Hamburgo. 

Outro aspecto importante é referente à água consumida pelos moradores pois utilizam água de 
fontes variadas, sendo que é bastante recorrente o uso de “águas de bica”, ou pontos públicos de 
acesso à água subterrânea. Ao longo das atividades os beneficiários relataram que não se conhecia a 
qualidade destas águas, deste modo, foram realizadas três análises de bicas em 2017 e três em 2018, 
visando conhecer as características químicas, físicas e biológicas destas águas. Das seis análises 
realizadas, apenas uma apresentou contaminação por coliformes fecais.  Os dados foram apresentados 
em oficinas do projeto, bem como, também foi informado à moradores que residem próximo dos pontos 
de análise, em atendimentos domiciliares, em conjunto com o grupo de pesquisa Ambiente e 
Sociedade. 
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A Escola Kurt Walzer, que é atendida pelo projeto aTUAção em Desastres, apresenta diversas 
dificuldades com relação à infraestrutura e projetos que orientem possíveis melhorias de suas 
dependências. Deste modo, a partir de uma demanda dos alunos desta escola, foi realizado um projeto 
de revitalização para a quadra esportiva da escola, de modo a facilitar a captação de recursos e 
realização das melhorias. As áreas de vulnerabilidade que são objeto de estudo e atividades do projeto, 
apresentam um déficit habitacional, principalmente quando analisada a necessidade de realocação das 
famílias que residem em áreas de risco. Neste sentindo, foi realizado um estudo de vazios urbanos 
para identificar possíveis locais vazios para indicar a administração pública, como alternativas de 
espaços para novos assentamentos. Esses vazios são opções de terrenos que são públicos, sem 
características de risco e/ou terrenos privados com inadimplência de IPTU. São apresentados 4 
espaços/terrenos aptos para novos projetos sociais. 

O projeto de Extensão aTUAção em desastres naturais, que atua com crianças, adolescentes 
e professores/educadores (totalizou 167 crianças atendidas nas oficinas mensais no ano de 2018) da 
comunidade dos bairros São José e Dihel, demonstrou ser de fundamental importância junto à 
comunidade de Novo Hamburgo. Essa importância se percebeu pelo feedback que a equipe recebeu 
nos eventos que realizou, principalmente no VI Seminário em 20/11, no qual os beneficiados do projeto 
apresentaram as influências das ações que foram desenvolvidas nas suas práticas educativas.  

Também foi possível perceber, por meio dos relatos durante as oficinas, que os grupos 
atendidos demonstram amadurecimento sobre o conhecimento dos bairros que residem, bem como 
assumiram uma postura de maior responsabilidade sobre as questões ambientais junto à comunidade. 
Um dos desafios enfrentados foi a criação de estratégias de engajamento dos professores das escolas, 
que inicialmente optavam por não participar das atividades, mas que com o passar das oficinas e com 
a aproximação da equipe, passaram a se envolver mais. A captação de documentos para comprovação 
dos atendimentos, que é uma das premissas das atividades de extensão, também foi um grande 
esforço, já que muitos não possuem toda a documentação. A equipe multidisciplinar se apresentou 
como sendo um diferencial importante para o tratamento desta temática, também a participação de 
alunos de graduação dos mais diversos cursos, como voluntários, estagiários e bolsistas, foi um ponto 
alto do projeto. 

O projeto aTUAção em desastres naturais atua diretamente com escolas e para atender uma 
das principais demandas dos professores das escolas, que são materiais didáticos e estratégias de 
ensino, foram desenvolvidas as seguintes estratégias e disponibilizadas para os professores dos locais 
de atuação do projeto. São elas: 1) Cartilha sobre desastres naturais (cartilha de 78 páginas, fruto do 
curso de defesa civil mirim); 2) Coletânea de vídeos gratuitos que abordam temas correlacionados com 
as oficinas ministradas; 3) Material didático sobre uso de pluviômetros em escolas, com disponibilização 
de régua, ficha de medição de dados de chuva e alternativa de materiais para construção de 
pluviômetros; 4) Material didático sobre o assunto mudanças climáticas, com indicação de atividades 
para ser realizada em sala de aula; 5) Mapas produzidos com a finalidade de fomentar saídas de 
campo, com o viés de levantamento de informações ambientais do bairro; 6) Roteiro para gincana sobre 
o tema desastres naturais, com questões e atividades, de acordo com a faixa etária; 7) Material didático 
sobre os planos de emergência familiar, com desenvolvimento de kit de emergência que foi distribuído 
para cada escola; 8) Roteiro para criação de vídeos com os alunos, a partir da técnica de uso de 
recortes e movimentação manual para criação de histórias; 9) Projeto de tratamento de águas 
alternativo, conhecido como o ciclo de bananeiras, que pode ser implementado nas escolas e com 
baixo custo; 10) Disponibilização de dados públicos sobre chuva, mapeamentos na bacia do Rio dos 
Sinos e dos dados dos pluviômetros do CEMADEM; 11) Disponibilização do arquivo digital do jogo de 
tabuleiro, desenvolvido em 2017 e que teve questões adaptadas para crianças do ensino básico; 12) 
Disponibilização de cartilha em braile, sobre situações de emergência, para uso com crianças. 

Ampliação da percepção ambiental por parte dos beneficiados dos projetos 

A partir de um questionário aplicado com os beneficiados dos dois projetos de extensão, 
percebe-se que houve uma melhoria geral na compressão sobre as áreas de risco, localização e como 
agir em uma situação de emergência. Também demonstraram um significativo acréscimo no 
reconhecimento dos danos que a moradia provoca ao meio ambiente. Quanto à separação do lixo, 
essa foi a questão foi bem associada pelos beneficiados, isso se dá pelo fato de que ao início do projeto 
existiam muitas dúvidas sobre esse ponto. Após a realização das análises da água das bicas, os 
resultados foram apresentados em oficinais e esse aspecto auxiliou na melhor compreensão sobre a 
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qualidade da água consumida, como é possível perceber nos resultados. Outro aspecto importante é 
com relação às questões jurídicas e de regularização fundiária, pois esse tema não era de 
conhecimento ou as informações eram um tanto quanto desencontradas. Muitos declararam não 
conhecer seus direitos com relação à posse e propriedade, e com as oficinas e materiais didáticos 
disponibilizados passaram a ter os contatos importantes, saber a diferença entre os principais 
documentos que garantem a regularidade da propriedade, bem como, identificaram a importância da 
sociedade se organizar em cooperativa e associação de moradores. 

Considerações finais 

As instituições de ensino apresentam um importante papel junto às comunidades que estão 
inseridas, principalmente como estruturas que podem relacionar às demandas sociais e deficiências 
estruturais com a administração pública local. A comunidade que foi atendida pelos projetos aqui 
apresentados, em geral, não apresenta a conformação de um grupo sólido, o que dificulta o 
estabelecimento de vínculo, e organização social para o pleito de direitos cidadãos, como a 
regularização fundiária e estruturas para a redução do risco de desastres. A solidificação de confiança 
mútua demanda tempo e, por este motivo, percebeu-se resultados diferentes nos grupos atendidos em 
2018, com relação aos que participaram por períodos mais longos das atividades propostas pelo 
projeto. As diferenças foram percebidas tanto na participação ativa das oficinas, quanto na 
compreensão dos conteúdos abordados. Isso demonstra a importância de atividades continuadas e de 
longo prazo, principalmente com grupos de adultos. 

 Uma das peculiaridades do projeto Habitar Legal foi o atendimento, na sua maioria, por idosos, 
fato que demanda cuidado e atenção especial para as metodologias propostas. Já o projeto aTUAção 
em desastres naturais, que no princípio das atividades, em 2016, buscou trabalhar diretamente com 
professores, teve que ser ajustado à realidade escolar pública do munícipio, que infelizmente não 
possibilita que o professor consiga realizar atividades extraclasse. Isso se dá pois existe falta de 
professores, na maioria das escolas, e por esse motivo, o projeto passou a atender crianças e 
adolescentes. Por fim, a equipe, composta por professores e alunos de diversas áreas do 
conhecimento, possibilitou um olhar sistêmico sobre às áreas de atuação, além de fomentar oficinas 
que buscaram relacionar demandas da comunidade com o escopo do projeto. 
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Figura 1 – Mapa de localização de Novo Hamburgo na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 

 

Fonte: adaptado de Plang 2018 e Hasenack et al, 2015. 
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Introdução 

Os desastres naturais, em especial das últimas décadas, têm contribuindo para a elevação do 
Brasil, no ranking, de países mais atingidos pelos fenômenos naturais, em especial os climatológicos. 
A partir da criação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, no ano de 2012, a temática dos 
desastres ganhou um destaque importante em contexto nacional, pois estabeleceram-se objetivos 
estratégias para a gestão de riscos e gerenciamento de desastres, priorizando os diagnósticos e 
mapeamentos para a identificação dos municípios prioritários no contexto das ameaças que estão 
expostos.  

Atualmente, como parte das ações do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a 
Desastres, 958 municípios são analisados e monitorados pelo Centro Nacional de Monitoramento e 
Alerta de Desastres Naturais - CEMADEM, sendo que estes municípios somam 27.660 áreas de risco 
(CEMADEN,2018). Essas áreas integram áreas de risco com alto e muito alto risco no Brasil. Com 
relação ao granizo, mais de 90% dos casos ocorrem no Sul do Brasil, lembrando que o granizo 
apresenta relação com baixas temperaturas. 

Conforme estudo realizado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres 
Naturais em 2016, inundações e enxurradas tende a se elevar em 30% nos três estados do Sul, na 
porção meridional do Mato Grosso e em boa parte da faixa litorânea do Nordeste, segundo um cenário 
projetado para 2.100 pelas simulações climáticas 

Novo Hamburgo, cidade que compõe a região metropolitana de Porto Alegre, é um dos 821 
municípios detentores de áreas de risco a movimentos de massa no país, podendo resultar em 
desastres naturais. As áreas mais vulneráveis são áreas que, na grande maioria, estão localizadas em 
setores periféricos das cidades, áreas de risco e despreparadas para atuar de forma preventivamente, 
onde na redução de risco. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão como forma de contribuições de uma Universidade no Sul do Brasil, a 
Universidade Feevale, a partir de ações de seus projetos, nas temáticas de riscos e desastres naturais. 

A Universidade Feevale está situada em uma bacia hidrográfica que apresenta um contexto 
socioambiental complexo. Historicamente, a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, mais precisamente o 
Rio dos Sinos, figurou como elemento motriz de desenvolvimento econômico, mas atualmente é 
lembrado como o quarto rio mais poluído do Brasil (IBGE, 2016), e como se não fosse o bastante, 
margeia diversos municípios que atualmente são prioritários para a gestão de áreas de risco e 
vulneráveis à desastres naturais no país. Esse é o caso de municípios como Rolante, Novo Hamburgo, 
São Leopoldo, dentre outros, que somam desastres a partir de deslizamentos e recorrentes 
inundações. 
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 Em 2016 os projetos de extensão Habitar Legal e aTUAção em desastres naturais iniciaram 
atividades junto à duas comunidades residentes em áreas de risco de deslizamento, no intuito de 
contribuir com a educação para redução de riscos. A atuação destes projetos está em consonância 
com as recomendações do Marco de Sendai (2015), que salienta que, a “compreensão do risco de 
desastre” deve promover a incorporação de conhecimento sobre o risco de desastres, incluindo 
prevenção, mitigação, preparação, resposta, recuperação e reabilitação, na educação formal e não-
formal. Ainda, se deve promover estratégias nacionais para reforçar a educação e a conscientização 
pública sobre a redução do risco de desastres, incluindo informações e conhecimentos sobre o risco 
de desastres, por meio de campanhas, mídias sociais e mobilização comunitária, tendo em conta os 
públicos específicos e as suas necessidades (ONU, 2015). 

Além dos projetos de extensão mencionados, atuam de modo indissociado o Projeto de 
Pesquisa, Diagnóstico de Impactos Ambientais e da Saúde no Processo de Formação da Cidade de 
Novo Hamburgo e o projeto Metodologia de Avaliação e Caracterização de Áreas com Risco de 
Deslizamentos e Inundações.  

Trabalhar as temáticas de riscos e desastres naturais, apresentam-se como um desafio para o 
mundo científico, pois exige a interlocução de todos os saberes acadêmicos, porém, só tem sentido e 
demonstra ser eficiente, se soma-se os saberes da população que ali se insere, resultando em uma 
formação mais igualitária e uma produção científica mais condizente com a realidade. Quando se 
aborda as áreas urbanas, o tema ocupações irregulares emerge e é objeto de estudos 
interdisciplinares, pois, associadas a um processo de inclusão ao mercado de trabalho, e de exclusão 
social, porque, em sua maioria é uma população de baixa renda que, para conseguir a subsistência 
constroem suas habitações em áreas ambientalmente comprometidas.  Essas áreas, por serem 
irregulares, em muitos casos são abandonadas e isentas de responsabilidade do poder público, 
faltando assim infraestrutura básica, como saneamento, água, energia elétrica etc. 

Materiais e métodos 

O conhecimento científico deveria unificar-se em suas diferentes áreas, buscando soluções 
para as questões estruturais, por meio de uma discussão que possa perpassar as Ciências Humanas, 
Sociais, Aplicadas, da Natureza, ou seja, interdisciplinar. Jollivet e Pavê (1997) sustentam que a 
necessidade de um estudo interdisciplinar dos problemas ambientais tem justificativa na própria 
transformação da sociedade nos anos sessenta. Assim, os quatro projetos aqui citados, que atuam 
desde 2016, contam com profissionais de diversas áreas do conhecimento, sendo professores das 
áreas sociais, das ciências exatas, humanas e da terra, e acadêmicos dos cursos de ciências 
biológicas, engenharias, cursos da saúde, artes e licenciaturas.  

A indissociabilidade, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, lei 
essa que orienta o sistema educacional no Brasil, prevê atividades integradas entre ensino, pesquisa 
e extensão, onde a formação acadêmica, tanto em nível de graduação, quanto na pós-graduação, 
orienta os alunos a vivenciar este tripé da formação para uma qualificação completa.  Ainda na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, com relação à extensão, propriamente dita, cabe 
destacar que no inciso VII, do artigo 43 onde fala do que a educação superior tem por finalidade, 
“promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”. 

Os projetos de pesquisa vinculados ao vinculados ao Programa de Pós-Graduação em 
Qualidade Ambiental, envolvem acadêmicos de mestrado e doutorado, além de alunos de graduação. 
Os quatro projetos realizam diversas atividades em disciplinas, incluindo os temas riscos e desastres 
na formação de inúmeros alunos que não estão vinculados oficialmente aos projetos, possibilitando 
assim, a formação acadêmica associada aos temas emergentes das cidades que residem. 

Em Novo Hamburgo, segundo o mapeamento produzido pelo Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), existem onze setores de risco elevado, sensíveis a degradação ambiental; fato que se dá pela 
intervenção humana, onde pelo menos identificou-se, em torno de 4153 moradias e 16.612 moradores, 
ocupando tais áreas e sujeitos, por conseguinte à situação de risco ambiental. 

Além de atividades realizadas de modo interdisciplinar e indissociadas, outros métodos 
utilizados foram: a) levantamento de dados socioespaciais através de saídas de campo, onde também 
foram realizados diagnósticos do ambiente, da qualidade da água de consumo, e de percepção da 
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população de áreas de deslizamento. Uso de questionários, entrevistas, coleta de água e avaliação 
dos setores de risco, desde 2016, b) utilização de Modelos de Regressão Logística e SIG com 
mapeamento destas áreas identificando áreas suscetíveis de acordo com os fatores: distância do 
recurso hídrico, altitude e usos e ocupações do solo. Conhecer e mapear as áreas de risco é de 
fundamental importância para o bem-estar da população configurando-se como um importante 
indicador a ser considerado na análise da qualidade ambiental do ambiente urbano e, podendo servir 
como um receituário para a aplicação de políticas públicas.  

Também são realizadas oficinas e atendimentos mensais em escolas, postos de saúde e 
grupos de mulheres, situados nas áreas de risco, de modo a utilizar os princípios da educação 
ambiental no fortalecimento das comunidades em estratégias de redução de riscos. Nestas oficinas se 
busca a comunicação de dados governamentais e não governamentais, dados desenvolvidos pelos 
pesquisadores envolvidos nos projetos e acadêmicos de graduação e pós-graduação. Neste sentido, 
tanto métodos qualitativos quanto quantitativos são utilizados nesta interlocução de ações acadêmicas.  

Resultados e Discussão 

Os projetos atuam fortemente na construção coletiva com os moradores locais, onde por meio 
de oficinas, reuniões, atividades práticas, são repassados os conhecimentos acadêmicos, além de 
orientação sobre as condutas, formas de adaptação às áreas de risco e medidas comunitárias 
importantes sobre a melhoria da situação ambiental e social (figuras 1 e 2). Estas atividades com a 
população local tem a pretensão de contribuir para o resgate da cidadania, principalmente, pois parte 
das melhorias necessárias nestes locais, provém da participação social.  Os acadêmicos que tem a 
possibilidade de diagnosticar e vivenciar o contexto social e de conflitos nesta temática, também 
demonstram maior capacidade resolutiva para conflitos na esfera técnica.  

Outra atividade de extrema relevância é a percepção ambiental e de risco que vem sendo 
construída, através de diferentes métodos, como citados a pouco, dentre eles os questionários e 
entrevistas com a população do local. Ao analisar a POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 
CIVIL (PNPDC), (Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012), marco legal para a temática em território 
nacional, a percepção ambiental pode ser considerada uma estratégia relacionada a gestão de riscos, 
já que dialoga com os mais diversos atores envolvidos, desde comunidade até representantes da esfera 
governamental. Nesta mesma política, a gestão de risco se apresenta composta pelas etapas de 
prevenção, mitigação, preparação, e, o que se pode considerar como ações pós desastre, o chamado 
gerenciamento do desastre, envolve as fases de resposta e recuperação. A identificação da percepção 
de risco se faz fundamental principalmente nas etapas de prevenção e preparação. 

O Projeto que trata da caracterização e avaliação de áreas suscetíveis em Novo Hamburgo 
através de modelagem e SIG já avançou em sua proposta criando uma metodologia simplificada de 
análise e mapeamento destas áreas. Com isto foi possível estabelecer as principais áreas já mapeadas 
na região, bem como a indicação de outras possíveis áreas a serem avaliadas. 

Estes levantamentos e mapeamentos trazer contribuições tanto para a comunidade acadêmica, 
quanto para a população em geral. A principal contribuição está na criação de uma metodologia 
avançada na área de Gestão de riscos por inundações e deslizamentos que muito irá contribuir para o 
Município de Novo Hamburgo, mas que também poderá ser estendida a outras áreas e regiões. Esta 
etapa da pesquisa irá servir de subsídio para a entrada e tratamento de dados, artefatos de gestão e 
educação propostos por outros projetos de pesquisa que abordam a mesma temática, bem como os 
projetos de extensão. Também se pretende com a avaliação destes municípios generalizar os 
parâmetros do modelo estabelecido com a finalidade de estabelecer uma metodologia que pode ser 
ampliada para áreas de risco a deslizamentos e inundações em geral. Os mapeamentos in loco 
contribuirão para um melhor detalhamento dos riscos em análise e dão condições de compreender a 
dinâmica do uso e ocupação que interferem na vulnerabilidade ao qual as comunidades estão expostas. 
O padrão construtivo de muitas das áreas em avaliação é configurado como sendo o de 
autoconstrução, no qual os moradores planejam e executam as obras, o que em muitas das vezes, 
incluem obras de engenharia social que ampliam as fragilidades ambientais de áreas de proteção, como 
as encostas.  

A Educação ambiental tem um grande papel nas comunidades, ela pode ajudar na 
compreensão e a percepção do risco e das vulnerabilidades do ambiente ocupado pela comunidade 
(MARTINS e BRITO, 2017).  Deste modo, foram desenvolvidas ferramentas didáticas como tabuleiro 
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para atividades de educação ambiental, vídeos, questionários, roteiro para gincanas, cartilhas para 
professores, folhetos com orientações para moradores e outros materiais ao longo de três anos de 
atividades. Com o uso de uma maquete, foi produzido um mapeamento colaborativo com uso de 
maquetes – as agentes de saúde e um grupo de mulheres da comunidade indicam os principais riscos 
e ameaças na comunidade e essas informações geram mapas.  

Além das ações já mencionadas, outros produtos desenvolvidos pelos projetos foram: 
desenvolvimento de um guia para a elaboração de planos de emergência familiar, onde por meio deste 
guia é possível reconhecer os locais de perigo, fuga e itens importantes das residências; proposta de 
abrigos de emergência para episódios de desastres; estudo sobre impeditivos da regularização 
fundiária no contexto legal, nos âmbitos municipal, estadual e federal; promoção de seis seminários 
para divulgação das ações desenvolvidas e articulação de parcerias; realização de curso sobre 
percepção de risco a partir das experiências indissociadas entre os projetos; articulação para 
estabelecimento de parceria com outras Universidades para realizar o intercâmbio de metodologias 
para a gestão de riscos; proposição de recuperação ambiental em áreas de risco de deslizamento por 
meio de atividades turísticas. 

Considerações finais 

Para compreender e melhor se prepararem para as mudanças vindouras, é fundamental que 
as populações conheçam tecnicamente o território que residem, e que as universidades reproduzam o 
contexto social, cultural e a complexidade destes diferentes elementos que contemplam as cidades, e 
isso só se dará com mais aproximação aos agentes que vivenciam estes espaços. 

A extensão tem um papel primordial na interface das instituições científicas com a comunidade, 
pois é pela extensão que a universidade ingressa no contexto social, a partir dos agentes da 
comunidade. Porém, como bem determina a legislação brasileira, a indissociabilidade e a 
interdisciplinaridade são estratégias que devem fazer parte do ensino superior nacional, sendo assim, 
é impossível pensar em ação extensionista nas temáticas de riscos e desastres, sem integrar os 
conhecimentos produzidos em sala de aula, nos laboratórios, na intersecção das diversas áreas do 
conhecimento. 

Os avanços científicos e tecnológicos no contexto dos riscos e desastres socioambientais são 
notáveis, principalmente com a frequência e severidade de fenômenos climatológicos. Porém, 
suscetibilidade das comunidades que residem em áreas que já são de conhecimento dos órgãos de 
monitoramento tem-se ampliado, pois as medidas estruturais e não-estruturais não estão avançando 
na mesma ordem do crescimento destas áreas. Sendo assim, considera-se que é necessária uma 
maior integração por parte de diversos grupos da sociedade, como associações de moradores, bairros, 
gestões públicas municipais e comitês de bacia hidrográfica e órgãos de monitoramento.  

Agradecimentos 

As equipes dos projetos agradecem o apoio da Universidade Feevale para o desenvolvimento 
das atividades de pesquisa e extensão, além das comunidades e escolas das áreas de atuação entre 
os anos de 2016 e 2018. 

Referências 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9394, 20 de dezembro de 1996  

BRASIL. Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm>. Acesso em: 01 de 
março de 2018  

CEPED/RS - Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Projeto Mapeamento de 
Vulnerabilidades a Áreas Suscetíveis à Inundações e Deslizamentos em 8 municípios do RS. 
arquivos jpg. 2015.  

CEMADEM – Centro Nacional de Monitoramento de Desastres. Disponível em: 
https://www.cemaden.gov.br/. Acesso em 21 de dezembro de 2018. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. BRASIL  



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

399 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

CPRM – Serviço Geológico do Brasil. Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e 
muito alto risco a movimentos de massas e enchentes. Vila Esperança – Novo Hamburgo. Arquivo 
PDF. 2011 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD. Síntese de Indicadores 2017. 

JOLLIVET, M. PAVÉ, A. O meio ambiente: questões e perspectivas para pesquisa. In: Gestão de 
recursos naturais renováveis e desenvolvimento. São Paulo: Cortz, 1997.  

BRITO, A. MARTINS, D. Relatórios dos projetos de extensão, 2016 e 2017. Argus, Universidade 
Feevale. 

RIEGEL, R. P., QUEVEDO, D. M. de. Uso de geotecnologias na análise das áreas de risco do 
município de Novo Hamburgo e a relação do risco com a evolução urbana. In: LADWIG,   

UNISDR - The United Nations Office for disaster risk reduction. Marco de Sendai para a Redução do 
Risco de Desastres (2015- 2030). 2015. Disponível em: 
<www.mi.gov.br/documents/3958478/0/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2 015-
2030+%28Portugu%C3%AAs%29.pdf/4059be98-843e-49dd-836b-fe0c21e1b664>. Acesso em: 16 
dezembro de 2018. 

 

Figura 1 – Oficinas com a comunidade para construção de mapeamento colaborativo 

 

Fonte. Feevale, 2017. 

 

Figura 2 – Saídas à campo em setores de risco de Novo Hamburgo 

 

Fonte. Feevale, 2018. 
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Territórios em Riscos  
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Introdução  

É inquestionável o fato de que a atividade mineradora é parte fundamental da gênese e da 
formação socioespacial do Brasil. Desde a chegada dos portugueses às terras brasileiras e 
principalmente a partir do século XVIII, o fortalecimento da exploração mineral possibilitou que esta se 
tornasse até hoje uma das principais atividades econômicas desenvolvidas no território nacional. No 
período colonial, a extração de minérios visando sua exportação fora responsável pelo surgimento de 
diversos núcleos urbanos no interior do país, especialmente nos estados de Minas Gerais e Goiás. À 
época, tais localidades se fortaleceram, ganhando centralidade e importância nacional por conta de 
suas jazidas e dos fluxos comerciais que estas passaram a gerar. Entretanto, o declínio da chamada 
“era do ouro”, não fez cessar a exploração mineral em todo o território brasileiro. Ainda hoje, tal 
atividade tem provocado transformações territoriais a partir da alteração de dinâmicas espaciais em 
outras localidades, onde a mineração tem se desenvolvido de maneira mais moderna.  

Inserido na lista de municípios brasileiros onde, atualmente, é possível identificar uma intensa 
exploração mineral a partir de uma maior tecnificação da prática, encontra-se Minaçu, localizado na 
microrregião Porangatu, no norte do estado de Goiás. Com menos de 50 anos de idade, Minaçu surgiu 
a partir de sua emancipação do território de Uruaçu-GO, e se originou justamente em função das 
atividades locais desenvolvidas concomitantemente à implantação da Mina Cana Brava. Atualmente, 
esta jazida é considerada a terceira maior do mundo a explorar o minério amianto e a única em 
funcionamento no Brasil.  

Desde o surgimento do município, a população de Minaçu se vê, de certo modo, dependente, 
ainda que indiretamente, das atividades mineradoras ali desenvolvidas. O grupo empresarial para quem 
a exploração da mina foi concedida ainda é um dos maiores empregadores locais e oferece, para parte 
de seus funcionários, condições adequadas de moradia, saneamento básico, infraestrutura urbana e 
formação educacional. Por sua vez, o poder público local também muito se amparou nos recursos 
arrecadados a partir da mineração para viabilizar a execução de obras locais e, principalmente, garantir 
a oferta de serviços básicos à população. A relativa dependência do funcionamento da Mina Cana 
Brava por parte do município, quando atrelada à histórica falta de diversificação da economia local, 
justifica a instabilidade instalada em Minaçu após a recente decisão da suprema corte da justiça 
brasileira de banir a exploração, a comercialização e o uso do amianto no país1. Tal deliberação torna 
mais próximo o possível encerramento das atividades extrativistas de amianto locais e generaliza o 
sentimento de insegurança municipal.  

A partir do contexto apresentado, o objetivo deste trabalho é relacionar a falta de planejamento 
municipal e de mobilização social ao fenômeno da relativa dependência econômica da mineração em 
Minaçu-GO. Mais especificamente, também se estabeleceu como objetivos a verificação das ações 

                                                           
1A decisão foi tomara no dia 29 de novembro de 2017, após votação que obteve 7 votos a favor do banimento contra 2 favoráveis 

à manutenção da exploração mineral no país.  
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atuais do poder público local em prol da diversificação da economia municipal, e a análise do imaginário 
social quanto ao papel da exploração mineral no município.  

A discussão sobre o papel da mineração na atualidade brasileira se justifica, dentre outros 
aspectos, pelo próprio histórico explorador da atividade não apenas no território do Brasil, mas em toda 
a América Latina, haja vista que tem sido tradicionalmente desenvolvida por meio da exploração de 
territórios visando atender demandas internacionais em detrimento das necessidades internas e apesar 
das consequências socioespaciais capazes de desencadear local, regional e nacionalmente. Ademais, 
muito se fala sobre os impactos ambientais e visuais que a atividade mineradora é capaz de causar, 
especialmente em localidades cuja exploração ocorre a partir de minas a céu aberto, como no recorte 
territorial em questão. Entretanto, ainda se faz necessário discutir as consequências da mineração para 
além desta esfera, considerando a totalidade urbana e social na qual a exploração mineral se insere e 
na qual interfere, bem como avaliando seu legado para as cidades e para suas populações.  

Materiais e métodos  

Para desenvolvimento da presente pesquisa a partir de uma análise crítica da realidade 
estudada, optou-se, primeiramente, pela realização de um levantamento bibliográfico que embasasse 
a discussão sobre mineração no Brasil, seus efeitos territoriais e consequências socioespaciais, a partir 
do entendimento do modelo produtivista exploratório no qual a atividade historicamente se desenvolveu 
no país, inclusive no norte do estado de Goiás. A opção por este procedimento metodológico se realizou 
com a finalidade de alcançar tanto embasamento teórico para a pesquisa quanto para confrontar dados 
anteriormente produzidos e, possivelmente, incorporar novas informações às pesquisas já 
desenvolvidas a respeito do tema tratado, especialmente às poucas que abordaram o recorte territorial 
em questão.  

Também para viabilizar o alcance dos objetivos propostos, recorreu-se à efetivação de uma 
saída de campo para o município de Minaçu-GO nos dias 20 e 21 de dezembro do ano de 2018, de 
modo a investigar, na prática, os efeitos da mineração no município a partir de sua atual configuração. 
Em campo, um dos recursos mais utilizados foi o confrontar de informações e constatações presentes 
em outros estudos – a exemplo do realizado por Leite (2013) – com a realidade atual do município, o 
que pôde ser concretizado por meio de observações, entrevistas semiestruturadas com moradores 
locais, funcionários e ex-funcionários da empresa SAMA –responsável pela exploração do amianto no 
município – e representantes do poder público municipal. A opção pela entrevista semiestruturada 
deveu-se ao fato de se compreender que a memória coletiva e os relatos de vivências e experiências 
da população, de representantes da empresa mineradora e daqueles que compõem o poder público 
são capazes de revelar os porquês dos rumos tomados (ou não) no planejamento municipal, bem como 
explicar questões relativas à (falta de) atuação social em prol da mudança do cenário atual em que se 
encontra Minaçu, qual seja: grande dependência da atividade mineradora, apesar dos riscos que este 
fato carrega e das consequências que pode acarretar local e regionalmente. As entrevistas, portanto, 
viabilizam que tais questões sejam compreendidas por meio da ótica da população local.  

Além dos procedimentos já explicitados, também foram realizados registros iconográficos do 
município e da atividade extrativista ali desenvolvida, de modo a exemplificar e ilustrar a discussão 
proposta. Outro recurso ao qual se recorreu para a execução do presente documento foi a organização 
de mapa capaz de indicar a localização do recorte territorial analisado e facilitar a visualização das 
discussões possibilitadas por meio do presente estudo.  

Resultados e Discussão (principais resultados obtidos, suas consequências e explicação) 

 A descoberta de uma jazida de amianto crisotila no ano de 1960 no norte do estado de Goiás 
provocou o início da ocupação e a gradativa consolidação do núcleo urbano instalado nas proximidades 
da Mina Cana Brava – como passou a ser denominada –, desencadeando, em 1975, a emancipação 
de uma extensa área do município de Uruaçu e o surgimento oficial de Minaçu também como município, 
cuja localização pode ser verificada na Figura 1.  
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Figura 1 – Localização de Minaçu – Goiás – Brasil, 2018 

 

 
A cidade de Minaçu surgiu, literalmente, em torno da mina da qual ainda hoje se extrai a fibra 

do amianto crisotila, mineral utilizado em todo o mundo principalmente pela indústria de fibrocimento 
para a fabricação de telhas e caixas d’água. Apesar das diferenças temporais e tecnológicas que 
caracterizam a atual prática da exploração mineral no país e, portanto, em Minaçu, quando comparada 
às ocorridas no século XVIII, a atividade pouco alterou sua função principal, qual seja, produzir para 
atender ao mercado global de minério. Como afirma Leite, “as decisões tomadas no âmbito da ‘Grande 
Mineração’ seguem a lógica capitalista de busca incessante de lucro” (2013, p. 81). 

Por isso, para que seja possível compreender brevemente os papeis que a mineração assume 
atualmente no município de Minaçu, que nasceu e cresceu em torno da mina de amianto, como 
ilustrado na figura 2, é necessário considerar que as práticas extrativistas locais se enquadram na lógica 
exploratória que ultrapassa as fronteiras municipais, regionais e, inclusive, as nacionais, pois seguem 
padrões estabelecidos em toda a América Latina, muito embora se ampare nas singularidades 
locacionais para seu próprio desenvolvimento. Este fato permite afirmar que o recorte territorial 
analisado nesta pesquisa se configura como uma totalidade urbana inserida na totalidade mundo, como 
destacado por Costa (2015), por meio da adequação de suas dinâmicas a tendências globalizantes, de 
internacionalização da produção e frágil captura local dos valores gerados pela e a partir da atividade 
mineradora. Por estar inserida em uma realidade totalizante, é influenciada pelo todo ao mesmo tempo 
que nele interfere, como lembra Enríquez, quando afirma que “os efeitos dos empreendimentos 
minerais, normalmente, são de amplo alcance, abarcando desde a comunidade local até os grandes 
mercados financeiros internacionais” (2007, p. 109).  

 O desenvolvimento da mineração a partir da exploração mineral por parte da empresa SAMA 
em Minaçu e o próprio surgimento do município demonstram como o uso do território para atendimento 
de fins essencialmente econômicos e mercadológicos é capaz de provocar transformações espaciais 
e efetivá-las territorialmente por meio do que Santos (2008) denomina de fluxos e fixos que, local e 
historicamente, surgiram em torno da atividade mineradora.  

Por conta do dinamismo local gerado especificamente a partir da extração do amianto, os 
moradores de Minaçu se veem diretamente afetados por quaisquer variações tanto do volume da 
produção do mineral quanto de sua comercialização, o que justifica o impacto percebido no ambiente 
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urbano a partir das gradativas diminuições das atividades industriais por parte da SAMA após a decisão 
do Supremo Tribunal Federal brasileiro de proibição da extração, comercialização e uso do minério no 
país. A decisão segue o movimento global, haja vista as polêmicas internacionais que relacionam o 
contato com o material a graves danos à saúde humana.  

 
Figura 2 – Minaçu, a cidade que cresceu em torno do Amianto 

 

Autora: Agnes Serrano. 21 de dezembro de 2018. 

 
A indefinição da data limite para término da exploração e do beneficiamento de amianto crisotila 

no país é o único fator que ainda mantém em funcionamento a indústria extrativista instalada 
localmente, muito embora suas atividades tenham sofrido intensa redução de ritmo e volume. Esta 
realidade tem implicado em sérias questões urbanas ao município no último ano, como, por exemplo, 
o aumento do desemprego, a perda populacional para outras cidades, a diminuição da arrecadação de 
impostos e, portanto, a insuficiência de verbas para investimentos em áreas capazes de promover um 
maior dinamismo da economia local, o fechamento de pequenos comércios, a queda da robustez de 
fluxos financeiros, de pessoas, de investimentos, a redução no número de matrículas nas escolas da 
educação básica e o consequente arrefecimento do repasse de verba para o sistema educacional de 
Minaçu, dentre outros problemas. Conforme informação de representantes da prefeitura local, parte 
destes problemas ocasionou a redução da receita do ano de 2018 em mais de R$8.000.000,00 (oito 
milhões de reais), quando comparada com os valores de 2017.  

O que se percebe é que, historicamente, os moradores e o poder público pouco se 
preocuparam com o risco da dependência municipal praticamente em uma única atividade econômica 
– a exploração mineral – para além da prestação de serviços públicos locais. Tal atividade chegou a 
empregar diretamente mais de 2 mil funcionários e, atualmente, reduziu este número a menos de 250 
indivíduos. O que pôde ser verificado por meio das entrevistas realizadas é que a cidade é pouco 
percebida pelos moradores locais – especialmente do ponto de vista econômico – para além da 
mineração que ali se desenvolve desde a gênese do referido núcleo urbano. Isso significa que não 
houve em Minaçu o entendimento de que era preciso tratar a exploração mineral como um fenômeno 
necessariamente finito. No caso analisado, esta finitude se aproxima cada dia mais não por conta do 
esgotamento da jazida mineral e consequente encerramento da prática de extração, como 
normalmente ocorre nas demais cidades mineradoras, mas pela decisão judicial que, na visão dos 
moradores e do poder público local, muito tem prejudicado o desenvolvimento do município.  

Há quem questione se a riqueza mineral em determinada localidade é capaz de proporcionar 
mais benefícios que malefícios, sugerindo uma possível inversão de valores para o que poderia ser 
considerado uma “dádiva” natural. Lewis (1984), por exemplo, afirma que a possibilidade de 
desenvolvimento de outras atividades pode passar a ser encoberta pela atividade mineradora, 
reduzindo as chances de diversificação econômica local. O autor denomina de “maldição dos recursos” 
todos os aspectos negativos envolvidos na maioria das economias que tem como principal sustentação 
a própria mineração, as quais envolvem, segundo Enríquez: 
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[...] má distribuição de renda, pouca diversificação econômica, ganhos das 
exportações concentrados apenas nos produtos primários, além de taxas de 
crescimento de seus setores econômicos não mineiros inferiores aos das outras 
economias não-mineradoras, entre outros. Além disso, a mineração gera um mercado 
de trabalho monopsônico, ou seja, uma única grande companhia é a principal 
responsável direta e indireta [...] pela absorção de uma força de trabalho pulverizada 
e exerce um papel importante, porém servil, de captador de divisas para financiar o 
desenvolvimento industrial em outras regiões do mesmo país” (2007, p. 111).  

Para entender se a mineração no município analisado pode ser tratada como uma “dádiva” ou 
não, haja vista que parte das sugestões de Lewis e Enriquez parecem ser aplicáveis ao caso em debate 
neste estudo, recorreu-se à verificação da situação atual do município de Minaçu junto aos 
representantes políticos municipais. Neste intuito, alguns secretários da prefeitura municipal foram 
ouvidos e, em declaração realizada durante entrevista, um deles atribui a má fase do município à 
decisão equivocada da justiça brasileira. Para ele, a suprema corte federal estaria cometendo um grave 
erro ao inviabilizar a continuidade da extração e refinamento do amianto crisotila na mina Cana Brava, 
já que esta é a única do país a extrair o referido minério, e condenando o município a um futuro incerto 
e obscuro. Isto porque, segundo ele, não há registros locais de incidência de doenças causadas pelo 
contato com o material nas últimas décadas, considerando que a preocupação com os riscos à saúde 
pública é a principal justificativa da justiça pela decisão da proibição.  

De modo semelhante, outro secretário da prefeitura considera que o encerramento das 
atividades extrativistas de amianto pode desencadear prejuízos ainda maiores do que aqueles já 
enfrentados por Minaçu desde os últimos meses de 2017. Em suas palavras, ele demonstra o receio 
com o risco de Minaçu se transformar no que denomina de “cidade fantasma”, considerando a 
crescente evasão de população e o redirecionamento de fluxos anteriormente estabelecidos. 
Entretanto, quando questionado acerca de possíveis ações e planejamentos que, porventura, tenham 
sido ou possam ser realizados para diminuir o risco da decadência municipal, afirma não haver 
mobilização tanto pública quanto política visando este fim. Atribui o erro e a culpa aos governos 
anteriores, que não teriam executado um planejamento urbano e econômico adequado para a cidade, 
e, assim, reforçado seu caráter intensamente dependente da atividade extrativista até os dias atuais – 
ao contrário do que afirma Leite (2013) –, tendo em vista que considera a força econômica de outras 
atividades – como agricultura, pecuária e geração de energia, por exemplo – baixa para o município. 
Ademais, argumenta que a diminuição da arrecadação local e os volumosos gastos gerados para 
buscar sanar novos problemas urbanos são fatores que inviabilizam quaisquer investimentos públicos 
em áreas que não estejam relacionadas aos gastos com folha de pagamento de funcionários e com os 
serviços de saúde e educação, principalmente.  

A descrença da rápida recuperação do município está, também, explícita na fala da população 
local, e não apenas nas declarações dos representantes do poder público. Quando questionados 
acerca do que a mineração representa para o município, muitos moradores afirmam frases como “sem 
a mina [de amianto], Minaçu acaba”, ou “aqui não tem nada, só a indústria e o comércio que ela [a 
mina] gera”, e ainda “é um crime fechar a fábrica. Olha o que está acontecendo com a cidade! ”. 
Entretanto, se questionados acerca de como tem ocorrido a mobilização social para cobrar ações que 
promovam a melhoria da economia do município, a resposta é praticamente única e, 
surpreendentemente, negativa: “a gente não faz nada. Foi decisão da justiça [banir a exploração do 
amianto]. O que podemos fazer? ”.   

Percebeu-se, ainda, que a população se desacostumou com visitantes de outras cidades em 
Minaçu. Foi comum o estranhamento da presença de pesquisadores em Minaçu para estudar o 
município e as dinâmicas que este vem enfrentado nos últimos tempos, o que sugere que a própria 
população não vê motivos para a localidade atrair fluxos de pessoas. Tanto por parte de funcionários 
da SAMA quanto por prestadores de serviços e comerciantes locais, ouviu-se repetidamente a pergunta 
“o que você veio fazer aqui? ”, por meio da qual se infere que os moradores, em geral, não enxergam 
solução para o município, dado o provável encerramento das atividades ligadas à extração e 
beneficiamento do amianto.  

Apesar de atualmente perceberem o risco que o amparo econômico municipal especialmente 
em uma atividade com data de término definida pode acarretar, a população e o poder público de 
Minaçu têm se amparado na possibilidade de exploração de outros minérios em novas jazidas como 
provável forma de manter a sustentação do município e viabilizar seu maior desenvolvimento 
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econômico. Veem como esperança para o sustento local, por exemplo, o início das atividades 
extrativistas do minério “terras raras” – recentemente descoberto nos limites municipais –, haja vista o 
cada vez mais provável e próximo fechamento da SAMA localmente. Ou seja, percebem que a falta de 
planejamento adequado ao longo da história do município e a insuficiência de investimentos em áreas 
capazes de promover maior diversificação da economia local provocou a insatisfatória situação 
econômica na qual Minaçu se encontra na atualidade, mas não demonstram organização política e/ou 
social capaz de reverter o quadro de dependência da mineração. Ao contrário, ainda veem a atividade 
mineradora como solução para os problemas socioespaciais enfrentados localmente que, de modo 
contraditório, foram causados pelo amparo do município especialmente em uma mesma atividade.   

Considerações finais  

De fato, o surgimento e o desenvolvimento da exploração mineral no território hoje pertencente 
a Minaçu proporcionaram, direta ou indiretamente, a implantação de infraestrutura urbana e viária no 
município, criou fixos e fluxos, atraiu capital internacional e nacional à localidade e dinamizou sua 
economia. Entretanto, percebe-se que a histórica falta de planejamento tem prejudicado a 
diversificação desta mesma economia, de modo a pouco aproveitar a infraestrutura já presente no 
território local para promover outras atividades, que dificultariam o fato de o município se tornar 
majoritariamente dependente da mineração. 

Verificou-se que a população local ainda permanece à espera de soluções dos problemas 
urbanos atualmente enfrentados após a decisão da justiça brasileira, que proibiu a exploração do 
amianto no país, mas enxerga a mineração como principal modo de realizar o enfrentamento das 
questões pelas quais passa, mesmo que esta seja uma resolução paliativa. Ou seja, em geral, atribui 
grande parte dos problemas locais mais recentes à decisão judicial, não à falta de planejamento de 
seus governantes.  Ademais, o papel do protagonismo comunitário para reverter o quadro atual de 
expressivo sustento da econômica municipal na atividade mineradora por meio de possíveis 
mobilizações e cobranças ao poder público não é percebido. Ainda se faz necessário descontruir o 
imaginário de que o município não pode ter ou não possui autonomia com relação às suas próprias 
possibilidades de crescimento e desenvolvimento econômico para além da mineração. Isto porque a 
própria população não se percebe como protagonista da história do município, permanecendo às 
sombras do capital privado e dele tendendo a manter-se submissa.  
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Introdução 

Considerada uma das maiores tragédias ambientais já ocorridas no Brasil, o rompimento da 
barragem de rejeitos de Fundão da empresa Samarco mineração S/A, ocorrido no ano de 2015, em 
Mariana, estado de Minas Gerais, é o maior desastre socioambiental do país. De acordo com Lacaz; 
Porto; Pinheiro (2017), a onda de rejeitos, composta principalmente por óxido de ferro e sílica, soterrou 
o distrito de Bento Rodrigues e deixou um rastro de destruição até o litoral do Espírito Santo, através 
da contaminação da Bacia do Rio Doce.  

Passados três anos do desastre as vítimas do rompimento da barragem de Fundão ainda 
aguardam reparação da empresa, fundada em 1977, e hoje sob o controle acionário da Vale (50%) e 
da BHP Billiton Brasil (50%). Nessa perspectiva, o presente estudo buscou discutir o episódio do 
rompimento da barragem, seus danos e repercussões sobre a população atingida, em essencial à 
comunidade de Bento Rodrigues, afim de não silenciar a tragédia ocorrida e propor medidas 
compensatórias para reverter a trágica sina do esquecimento e da naturalização.  

Materiais e métodos 

Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica acerca da temática dos riscos 
socioambientais, utilizando-se de autores como: Lourenço (2014), Veyret (2007), Lacaz; Porto; Pinheiro 
(2017), entre outros.  Também foram utilizadas referências documentais, como diários de campo e 
fotografias produzidas durante o trabalho de campo à comunidade de Bento Rodrigues, realizado em 
junho/2018 pela disciplina de “Efeitos Sócio-Espaciais de Grandes Projetos”, do Programa de Pós-
Graduação em Geografia da UFU. 

Resultados e Discussão 

Resgate teórico conceitual: riscos e desastres  

Para poder compreender um pouco mais sobre o ocorrido em Mariana, com o rompimento da 
barragem de rejeitos, realizou-se o debate sobre alguns conceitos. Entre eles, o conceito de risco, que 
para Lourenço (2014, p.64), se define como: “algo de potencial, que pode vir a manifestar-se ou não e, 
nessas circunstâncias, parece nos fazer todo o sentido situá-lo a montante do perigo”.  

Na concepção de Veyret (2007), existem inúmeros riscos, tais como: riscos ambientais; riscos 
naturais; riscos industriais e tecnológicos; riscos econômicos, geopolíticos e sociais; entre outros. A 
autora também salienta que a Geografia se interessa pelos riscos cuja percepção e gestão são 
acompanhadas de uma dimensão espacial.  

Para tanto, a autora faz um enfoque sobre os riscos em função dos processos, dos tipos de 
perigos que podem permitir sua apreensão pela população e pelos atores. Nesse viés, uma das 
categorias mais frequentemente trabalhada é em relação aos riscos naturais, eles próprios 
classificados no grupo dos riscos ambientais. 
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Os riscos ambientais podem ser definidos através da associação entre os riscos naturais e os 
riscos decorrentes de processos naturais agravados pela atividade humana e pela ocupação do 
território. Desta forma, pode-se dizer que a barragem de rejeitos de Fundão apresentava um risco 
ambiental, devido à ocupação do território pela mineradora Samarco. 

Nessa perspectiva, a ausência de fiscalização e descaso são constatados na matéria da Folha 
de S. Paulo em 16 de janeiro de 2016: “Em depoimento à PF, projetista afirma que detectou ‘princípio 
de ruptura’ um ano antes da tragédia […] situação era ‘severa’ e, após cobrar providências, [a] 
funcionária disse que dados se perderam”.  

Conforme declarado anteriormente, a empresa responsável obtinha conhecimento sobre os 
riscos, o risco é uma possibilidade de dano, não necessariamente significa desastre, mas a partir do 
momento que o risco se concretiza, ele se torna um desastre. Por conseguinte, ao saber sobre os riscos 
e não agir sobre, a empresa se torna responsável pelas consequências do desastre socioambiental.  

Ao longo do século XX e, mais particularmente, nos últimos 50 anos a exposição das 
pessoas aos riscos de desastres vem crescendo no Brasil e no mundo mais 
rapidamente do que as capacidades de redução da vulnerabilidade, resultando em 
intensos e extensos (no tempo e no espaço) impactos. Nesta perspectiva, o desastre 
da Samarco deve ser compreendido não como uma excepcionalidade, mas sim como 
parte dos custos humanos, sociais e ambientais que esse tipo de desastre vem 
provocando no mundo (FREITAS et al, 2016, s/p). 

Ressalta-se que a expressão acidente não pode ser utilizada no referido desastre, e esta 
definição, não será abordada ao longo do trabalho, pois: 

[...] “acidente” tende a expressar uma visão de evento fortuito, sem causas ou 
responsabilidades. [...]. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), tratou-se de um 
crime sócio-ocupacional-ambiental cuja responsabilidade precisa ser apurada de 
forma rigorosa. No entanto, isso pode se tornar difícil de ser alcançado, quando se 
trata de manejar a notória morosidade da justiça no Brasil, dada a omissão das 
chamadas autoridades constituídas e a capacidade de procrastinação das grandes 
empresas, conforme seus interesses, mediante ações recursais de caráter jurídico-
legais. (LACAZ; PORTO; PINHEIRO, 2017, p.2).  

 Por sua vez, de acordo com o excerto acima, o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana 
não ocorreu sem causas ou responsabilidades, ela já havia dado sinais de que poderia acontecer, 
portanto, não pode ser compreendida como acidente e sim um desastre, mais precisamente, a ausência 
de medidas estruturais e não estruturais de prevenção.  No que tange ao conceito de desastre 
socioambiental, este pode ser definido por fenômenos naturais severos, como inundações, secas, 
escorregamentos, furacões, entre outros, que por sua vez são influenciados pelas características 
regionais, por exemplo, rocha, solo, vegetação, topografia e etc. “Quando estes fenômenos intensos 
ocorrem em locais onde os seres humanos vivem, resultando em danos (materiais e humanos) e 
prejuízos (socioeconômico) são considerados como “desastres naturais” (KOBIYAMA et al, 2006, p. 
19).  

 Para os mesmos autores, “os desastres são normalmente súbitos e inesperados, de uma 
gravidade e magnitude capaz de produzir danos e prejuízos diversos, resultando em mortos e feridos” 
(KOBIYAMA et al, 2006, p. 19). 

 Em outras palavras, um desastre traz perdas e danos às pessoas, ao meio ambiente (fontes 
de alimentação, água, saúde) e à infraestrutura (moradias, transportes, hospitais), resultando em um 
quadro no qual excede a capacidade da comunidade afetada de lidar com a situação.  

 Esclarecendo exatamente o que aconteceu com o rompimento da barragem de rejeitos de 
Fundão, que registrou dezenove mortes no decorrer da tragédia, além de diversos danos 
socioambientais, tais como: desalojamento de comunidades pela destruição de moradias e estruturas 
urbanas (Foto 1); mortandade de animais domésticos, silvestres e de produção; restrições à pesca; 
alteração na qualidade e quantidade de água; sensação de perigo e desamparo da população em 
diversos níveis; entre outros fatores. 
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Foto 1 – Distrito de Bento Rodrigues soterrado pelos rejeitos da lama 

Fonte: Acervo pessoal (2018). 

Conforme pode ser visualizado nas imagens acima, Mariana foi o primeiro dos 35 municípios 
em Minas Gerais e 4 no Espírito Santo (ES), afetado diretamente pelo rejeito da lama proveniente do 
rompimento da barragem. De acordo com alguns autores: 

[...] Várias espécies animais podem ter sido extintas, estimando-se em décadas o 
tempo para a recuperação das bacias hidrográficas atingidas. [...] Pesquisa da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais revelou que área de 1.430 
hectares atingida pela lama não tem mais condições para o desenvolvimento de 
atividades agropecuárias: a camada de lama depositada impede a fertilidade do solo 
e necessitará de muitos anos de investimento para recuperação. Além de violar 
direitos de trabalhadores, agricultores e pescadores, a tragédia atingiu terras 
indígenas Krenak (MG), Tupiniquim (ES) e Guarani (ES), ferindo a Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais (LACAZ; 
PORTO; PINHEIRO, 2017, p.2). 

Portanto, os “desastres naturais” necessitam de ações preventivas e restituidoras, “que 
envolvem diversos setores governamentais e privados, visando uma recuperação que não pode ser 
alcançada por meio de procedimentos rotineiros” (KOBIYAMA et al, 2006, p. 19).  

Proposta de medidas compensatórias após o desastre de Mariana 

 Após o desastre socioambiental de Mariana e suas consequências, buscou-se propor medidas 
compensatórias com o intuito de amenizar o sofrimento da população, bem como do ambiente como 
um todo.  

 Diante da necessidade de se propor medidas compensatórias após o rompimento da barragem 
de Fundão, elaborou-se o quadro 1, visando ilustrar algumas propostas para serem implementadas. 
Vale ressaltar que é extremamente importante que essa barragem seja monitorada para que esse 
desastre não volte a se repetir, seja em qualquer magnitude. 

Quadro 1 – Propostas compensatórias após o desastre de Mariana 

Ambiental Social 

✓ Recuperação da Bacia Hidrográfica do 

Rio Doce; 

✓ Reconstrução do distrito de Bento 

Rodrigues próximo ao lugar atingido; 

✓ Tratamento da água dos rios; ✓ Residência própria para os atingidos; 

✓ Recuperação da vegetação nativa; ✓ Reintegração dos atingidos às suas 

atividades econômicas; 

✓ Manutenção da fauna e flora.  ✓ Construção de um museu preservando a 

parte atingida pela barragem de Fundão. 

Org.: Autores (2018). 
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 No quadro 1 é possível observar algumas medidas socioambientais compensatórias após o 
desastre de Mariana, ressalta que a medida mais importante é a prevenção, no entanto, essas medidas 
ilustram um cenário em que já ocorreu o desastre, por conseguinte, busca-se uma medida de 
compensação desse dano. 

 Diante das propostas mencionadas, destaca-se inicialmente a questão da reconstrução do 
distrito de Bento Rodrigues em um terreno próximo ao distrito atingido, proporcionando residência 
própria para os atingidos. 

 Além disso, há uma necessidade urgente em recuperar a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 
tratando a água dos canais fluviais, a vegetação e todos os aspectos relacionados à fauna e a flora. 

 A reintegração dos atingidos às suas atividades econômicas é também uma variável muito 
importante, uma vez que haviam diversas atividades econômicas que a população desenvolvia nessa 
região, principalmente os pescadores, que utilizavam dos rios para o progresso de suas atividades 
econômicas, essa, por sinal, foi uma atividade diretamente afetada pelo rompimento da barragem de 
Fundão, excluindo inúmeros pescadores de toda a bacia do Rio Doce. 

 Desta forma, compreende-se que a construção de um museu para preservar a parte atingida 
pela barragem de Fundão no distrito de Bento Rodrigues seja essencial, de acordo com o relato dos 
atingidos em trabalho de campo. Pois, o fato dos moradores não quererem se desfazer do vínculo que 
tinham com o antigo local em que viviam, comprova a importância da afetividade com o referido local, 
uma vez que foram criados nessa comunidade, tornando-se de extrema relevância a referência do lugar 
para essa população. 

 Nessa perspectiva, Hobsbawm (1997, p. 62) discorre: 

[...] passado, presente e futuro constituem um continuum. Todos os seres humanos e 
sociedades estão enraizados no passado – o de suas famílias, comunidades, nações 
ou outros grupos de referências, ou mesmo de memória pessoal – e todos definem 
sua posição em relação a ele, positiva ou negativamente. Tanto hoje como sempre: 
somos quase tentados a dizer “hoje mais que nunca”. E mais, a maior parte da ação 
humana consciente, baseada em aprendizado, memória e experiência, constitui um 
vasto mecanismo para comparar constantemente passado, presente e futuro. As 
pessoas não podem evitar a tentativa de antever o futuro mediante alguma forma de 
leitura do passado. Elas precisam fazer isto. Os processos comuns da vida humana 
consciente, para não falar das políticas públicas, assim o exigem. E é claro que as 
pessoas o fazem com base na suposição justificada de que, em geral, o futuro está 
sistematicamente vinculado ao passado, que, por sua vez, não é uma concatenação 
arbitrária de circunstâncias e eventos. 

 Desta forma, propõe-se a criação de um espaço museológico no distrito de Bento Rodrigues, 
com o intuito de preservar a memória do lugar, bem como de não esconder e/ou naturalizar a tragédia 
de Mariana, para que possa sempre ser mostrada e lembrada, assim como contar a história desse 
distrito que tanto sofreu com as consequências do maior desastre socioambiental do país, através da 
afirmação: o que os olhos veem, da memória não se apaga.  

 Mediante esse contexto, cabe mencionar a necessidade de preservar lembranças nas 
sociedades contemporâneas, uma vez que na pós modernidade vêm ocorrendo a ausência ou perda 
da memória, seja ela individual ou coletiva.  Nas palavras de Schoenardie (2016, p. 418): 

O museu é um espaço rico e cheio de possibilidades. Onde se preserva a memória 
de uma cidade, de um país, de um indivíduo. É um lugar de História, que nos 
possibilita viajar no tempo e conhecer, mais intimamente, as memórias do lugar onde 
vivemos e do contexto social no qual estamos inseridos. Lá é o espaço para 
observarmos o passado, pensarmos o presente vivido e refletirmos sobre o nosso 
futuro. 

Desta forma, conforme demonstra a autora citada anteriormente, a responsabilidade por 
resguardar e conservar esse patrimônio que é a memória, recai sobre os museus, ou seja, o museu e 
a memória são inseparáveis em sua essência. Consequentemente, para conseguir preservar a 
memória da comunidade de Bento Rodrigues se torna essencial a construção de um museu.  

Um museu onde se possa contar a história dos seus antepassados, das suas tradições, 
culturas, festividades, religiosidades, entre outras características. Um espaço que possa proteger a 
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identidade da comunidade de Bento Rodrigues que fora destruída pela Samarco, afetada diretamente 
pelo rejeito da lama proveniente do rompimento da barragem e, por sua vez, considerada uma das 
maiores tragédias ambientais já ocorridas no Brasil. 

Considerações finais  

Como já mencionado, o ocorrido em Mariana é o maior desastre socioambiental do país. 
Contudo, essa não foi a primeira vez que um acidente ligado a atividades de mineração ocorre no 
Brasil, eventos trágicos relacionados a essas atividades já são descritos no país desde o século XVII.  

Logo, torna-se mais do que nítido a urgência e a necessidade de responsabilizar os culpados 
por essa tragédia, assim como desenvolver, fiscalizar e colocar em prática ações jurídico-legais que 
barrem as grandes empresas que se instalam no Brasil de provocarem mortes e destruição do ambiente 
em prol do lucro.  

E salientar a importância de se desenvolver medidas compensatórias, e, antes mesmo de 
ocorrer o desastre, monitorar todas as questões da barragem, pois a medida mais importante é a 
prevenção. Embora não tenha como reverter o ocorrido (não ao menos em curto tempo), agora é 
preciso não deixar cair em esquecimento tal fatalidade.  

Para tanto, a proposta de construir um espaço museológico no distrito de Bento Rodrigues é 
essencial para preservar toda a biografia da referida comunidade, incluindo a tragédia, independente 
da negatividade em relação ao desastre, a população local clama, antes de mais nada, por justiça, 
desejam que suas vozes sejam ouvidas e suas vontades exercidas, pois, apesar das perdas 
econômicas e materiais, o que mais importa, de acordo com o relato dos atingidos, é que a história da 
coletividade seja relatada e lembrada de acordo com a versão deles, servindo de exemplo para todos 
no presente e futuro, além de conservar a memória dos seus ancestrais para que jamais sejam 
esquecidos.  

Agradecimentos 

Agradecemos ao Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES pelo 
apoio financeiro que possibilitou a realização da pesquisa. 

Referências 

BERTONI, Estêvão. Engenheiro que projetou barragem diz que alertou Samarco sobre risco. Folha 
de S.Paulo, São Paulo, 16 de jan. 2016. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/01/1730239-engenheiro-que-projetou-barragem-diz-
que-alertou-samarco-sobre-risco.shtml> Acesso em: 20 de nov. de 2018.  

FREITAS, Carlos Machado de et al. O desastre na barragem de mineração da Samarco - fratura 
exposta dos limites do Brasil na redução de risco de desastres. Revista Ciência e Cultura, São 
Paulo, v.68, n.3, jul./set. 2016. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/ 
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252016000300010> Acesso em: 21 de nov. de 2018.  

HOBSBAWM, Eric. Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

KOBIYAMA, Masato et al. Conceitos Básicos. In: ___________. Prevenção de desastres naturais: 
conceitos básicos. Florianópolis: Organic Trading, 2006. Cap. 2, p. 19-43. Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fy_OooJzJ5EJ:logatti.edu.br/ 
images/prevencaodesastres.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> Acesso em: 19 de nov. de 2018.  

LACAZ, Francisco Antonio de Castro; PORTO, Marcelo Firpo de Sousa; PINHEIRO, Tarcísio Márcio 
Magalhães. Tragédias brasileiras contemporâneas: o caso do rompimento da barragem de rejeitos de 
Fundão/Samarco. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v.42, n.9, p.1-12, 2017. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/rbso/v42/2317-6369-rbso-42-e9.pdf> Acesso em: 20 de nov. de 2018.  

LOURENÇO, Luciano. Risco, perigo e crise: trilogia de base na definição de um modelo conceptual-
operacional. In: ____________. Realidades e desafios na gestão dos riscos: diálogo entre ciência 
e utilizadores. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014. Cap. 4, p. 61-72. Disponível 
em: <https://www.uc.pt/fluc/nicif/Publicacoes/livros/dialogos/Artg06 .pdf> Acesso em: 18 de nov. de 
2018.  



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

411 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

SCHOENARDIE, Fernanda Wisniewski. Memória em ação: a importância do Museu, da preservação 
e utilização da memória no espaço escolar. Revista História Unicap, Recife, v.3, n.6, p.416-426, 
jun./out. 2016. Disponível em: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-MemoriaEmAcao-
5766766.pdf> Acesso em: 26 de dez. de 2018.  

VEYRET, Yvette. Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. Tradução de 
Dilson Ferreira da Cruz. São Paulo: Contexto, 2007, p. 63-79. Tradução de: Les risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

412 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Resiliência ao Risco 

ENERGIA ELÉTRICA: COGERAÇÃO NO SETOR SUCROENERGÉTICO 

 

Aline Franco Basso 
Universidade Estadual de Minas Gerais, Frutal, Brasil 

aline_fbasso@hotmail.com 
 

Adriano Reis de Paula Silva 
Universidade Estadual de Minas Gerais, Frutal, Brasil 

prof.adrianoreisdepaula@gmail.com 
 

Lidiane Aparecida Alves  
Prefeitura Municipal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil 

lidianeaa@yahoo.com.br 
 

Palavras chaves: Cogeração, Energia, Sucroenergético.  

Introdução 

Nas últimas décadas do século XX, houve um acréscimo considerável em relação à produção 
da cana-de-açúcar em decorrência da implantação do Programa Nacional do Álcool - Proálcool, criado 
em meados dos anos de 1970, por meio do decreto nº76.593/75, sobretudo, devido à crise mundial do 
petróleo1. Com o objetivo de reduzir a dependência do país ao petróleo importado, o governo brasileiro 
passou a incentivar as usinas de álcool existentes a realizarem a implantação de novos 
empreendimentos. Além do incentivo às montadoras de veículos, que aderiram ao programa e 
aumentaram a fabricação de automóveis movidos á álcool ou flex (veículo de combustível duplo), deste 
modo o Programa beneficiava tanto a indústria automobilística nacional como as Usinas. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas 
Gerais (SEAPA/MG, 2016), os maiores produtores da cana-de-açúcar (em mil toneladas) são os 
seguintes estados brasileiros: São Paulo (400.790,8), Goiás (70.150,5), Minas Gerais (69.818,8), Mato 
Grosso do Sul (52.220,1), Paraná (49.860,0), Alagoas (21.628,3), Mato Grosso (19.203, 5), 
Pernambuco (14.785,7), Paraíba (6.929,0) e demais estados (28.125,5). A partir do mapa 1, pode-se 
visualizar a espacialização das plantações cana-de-açúcar.  

 

Mapa 1 – Brasil: Espacialização das plantações cana-de-açúcar 

 

                                                           
1 Entre os anos de 1973 e 1974, o preço do petróleo passou de U$$ 3 para U$$12, sendo que o valor gasto pelo Brasil com as 
importações de petróleo quadruplicou, passando de U$$ 600 milhões para U$$ 2,5 bilhões, o Proálcool, dentre outros objetivos 
buscava reduzir esse gasto.  
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Fonte: unica (2018). 

Atualmente o Brasil é líder nas exportações dos derivados da cana-de-açúcar, principalmente 
para Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Países Baixos/Holanda, China (álcool) e Bangladesh, 
China, Índia, Indonésia, Malásia (açúcar). Neste contexto, com o grande potencial tecnológico e com a 
ajuda da gestão de vanguarda o país obtém menor custo na produtividade (VIEIRA, 2007).  

Considerando o estado de Minas Gerais, um dos principais produtores de álcool e açúcar do 
país, a maior concentração da produção de cana-de-açúcar está localizada nas mesorregiões do 
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, sendo que o município de Frutal/MG se destaca como segundo o 
maior produtor de cana-de-açúcar em uma área de 61.972ha, com 5.001.040 toneladas e 80.698 kg/ha, 
segundo a Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (2016). 
Destaca-se que tal colocação foi alcançada após a instalação da Usina Frutal (Bunge) e da Usina 
Cerradão no município de Frutal. 

A Usina Frutal (Bunge) surgiu da fase remanescente do Proálcool e faz parte do Cluster Moema 
associado ao grupo Vale do Rosário. As atividades industriais desta Usina tiveram início no ano de 
2007, às margens da BR 364 na fazenda São Bento da Ressaca e a Usina Cerradão iniciou suas 
atividades no ano de 2009 a partir da união de dois grandes nomes: Grupo Queiroz e Queiroz e o Grupo 
Pitangueiras. Tais usinas estão localizadas, respectivamente à margem da BR 364 na fazenda São 
Bento da Ressaca e à margem da MG 255, próximo o entroncamento das rodovias BRs 364 e 153, 
conforme a figura 1. 

Figura 1 – Localização da Usina Frutal (Bunge) e da Usina Cerradão (2017) 

 

  
Fonte: Adaptado de IBGE (2011 apud SOUZA, 2012) e Google Earth (2016). 
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Devido ao aumento da produção do álcool em escala mundial e, especialmente no Brasil, os 
resíduos multiplicaram-se, sendo acumulados dentro das usinas e trazendo uma série de desvantagens 
tanto para as usinas, como para toda a sociedade. Diante deste contexto, foram desenvolvidas 
tecnologias para aproveitar os resíduos na fabricação de energia elétrica, contribuindo com resultados 
para a lucratividade de tais empresas, além da vantagem ambiental, decorrente da utilização desses 
resíduos. Processo que, por conseguinte, além de reduzir os riscos associados à presença destes 
resíduos implica em ganhos ambientais, sociais e econômicos, este nomeadamente na melhoria a 
imagem institucional destes empreendimentos. Neste sentido, destaca-se o papel do Centro de 
Tecnologia Copersucar, criado em 1969, e redenominado de Centro de Tecnologia Canaveira (CTC) 
em 2004 e da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, criada em 1997 reunindo organizações do 
setor. 

Deve-se considerar a importância do processo de cogeração de energia a partir do bagaço e 
da palha da cana-de-açúcar, posto que substitui a queima de combustíveis fósseis pela queima de um 
combustível renovável (bagaço), o que reduz os impactos causados ao meio ambiente pelas emissões 
de gases do efeito estufa proveniente de combustíveis fósseis. Portanto, observa-se que desde a 
chegada da cana no país, o setor sucroalcooleiro brasileiro tem passado por importantes 
transformações. 

O objetivo do presente trabalho consistiu em apresentar os benefícios da cogeração de energia 
elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar no setor sucroenergético. A elaboração deste trabalho 
justificou-se em razão da evolução da logística ao longo dos anos que vem contribuindo com a 
importância no setor sucroalcooleiro em fornecer energia elétrica cogerada em usinas hidrelétricas, 
advinda do bagaço da cana-de-açúcar. Uma prática viável, sobretudo no período mais seco do ano, 
quando o nível das águas nos reservatórios das hidrelétricas reduz consideravelmente. 

Materiais e métodos 

Os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os objetivos da pesquisa consistiram 
na realização de revisão bibliográfica da temática a fim de obter o suporte teórico. Também realizou-se 
a coleta de dados secundários publicados por órgãos públicos e instituições privadas. Por fim, para 
compreender o sistema de cogeração de energia, considerou-se o caso das unidades agroindustriais 
(Usina Frutal Bunge e Usina Cerradão), que utilizam os resíduos industriais no setor sucroenergético 
em Frutal/MG. 

Resultados e Discussão 

O processamento da cana-de-açúcar gera poluição devido às queimadas, ao desmatamento 
da vegetação para o aumento das áreas de plantação da cana, às contaminações do lençol freático 
por causa das irrigações de vinhaça, além das destinações do bagaço. 

A queima da cana-de-açúcar constitui numa atividade poluidora, por liberar gases poluentes, a 
Lei instituída vigora a princípio a prevenção, aos danos ambientais. A Lei nº 11.241/2002 do âmbito 
estadual trata da queima controlada da cana-de-açúcar para despalha e de sua gradual eliminação, 
prevendo o prazo para eliminação gradativa das queimadas, sendo: 20% de redução imediata da área 
cortada; 30% a partir de 2006; 50% a partir de 2011; 80% a partir de 2016 e 100% até 2021. 

 Além desses problemas causados ao meio ambiente, pode-se evidenciar também: acúmulos 
de detritos nos rios afetados pela erosão e ocupação agrícola nas áreas geográficas não apropriadas; 
adensamento do solo; destruição das florestas e matas nativas; aumento de dióxido de carbono (CO2); 
perda de micronutrientes e da mesofauna por consequência das queimadas causadas; contaminação 
das águas com lixo, fertilizantes e outros; crescimento da produtividade de produtos agroindustriais 
como vinhaça, torta e o bagaço. Apesar dessa preocupação com a questão ambiental, não se obteve 
a mesma atenção para com o aumento da produtividade. Por conseguinte, elementos importantes para 
o crescimento sustentável da agricultura canavieira jamais foram levados em conta, além de agregar 
valor ao negócio (CASTRO, 2009). 

Diante deste entendimento, Helene, Bicudo (1994) Rattner (1994 apud NAPP, 2008) 
corroboram a questão de que a natureza é fragilizada, ou seja, apresenta um equilíbrio sensível e 
complexo, sob riscos e as ameaças, devido a questões como por exemplo, o aumento: do efeito estufa, 
da poluição do ar, da acidificação do meio ambiente, da destruição da camada de ozônio, da produção 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

415 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

e disposição de rejeitos tóxicos e radioativos, da erosão do solo e das florestas, entre outros impactos, 
que tem como consequência a destruição da biodiversidade. 

Outros danos ambientais são apresentados por Napp (2008), como a emissão de gases 
poluentes, extermínio de animais silvestres, além da destruição da vegetação nativa e da desertificação 
do solo. Com exceção às queimadas, as quais tendem a ser extintas em função da pressão da 
sociedade tanto nacional quanto internacional, o que poderá contribuir de maneira significativa à 
minimização dos impactos ambientais, muitas outras ações tendem a continuar, caso não haja uma 
cobra social pela responsabilidade ambiental.  

O estudo realizado por Monteiro e Ferreira (2010), voltado para o funcionamento da 
agroindústria do setor canavieiro no estado de Alagoas, apontou que a produção da cana-de-açúcar 
possui pouca prática sustentável. Embora a tecnologia apresente eminente grau de interferência no 
setor sucroalcooleiro, principalmente, no que se refere ao processo produtivo.  

Tendo em vista a questão ambiental em pauta, o setor canavieiro tem buscado por processos 
produtivos mais sustentáveis, com a substituição da queima pelas máquinas, mudas mais resistentes 
aos insetos, melhor e o correto aproveitamento e destinação dos resíduos de modo a reduzir o impacto 
ambiental, por exemplo, a partir do aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar para a produção de 
energia. 

Diante das mudanças ocorridas no setor, observa-se que houve alteração de sucroalcooleiro 
para sucroenergético, uma vez que a produção, muito além de açúcar e de combustível, também atinge 
a eletricidade. De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar - Unica (2018), o sistema de 
cogeração de energia elétrica em usinas e venda do excedente, remonta à década de 1980, sendo que 
a Usina São Francisco, localizada em Sertãozinho (SP), foi pioneira em assinar contrato com a 
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). O primeiro leilão de energia vinda da cana foi realizado 
em 2005 no Rio de Janeiro, sendo que em 2010, 2% do consumo, o equivalente ao abastecimento de 
5 milhões de residências em 1 ano, era de energia produzida a partir de bagaço e palha da cana-de-
açúcar, apesar do potencial energético ser maior, equivalente a três Usinas Belo Monte.  

De acordo com Fiochi, Teixeira e Paula (2014), o processo sucroenergético tem como matéria-
prima a cana-de-açúcar e seus principais subprodutos, que são o açúcar, o etanol e a energia elétrica 
resultante do bagaço e da palha da cana, a qual vem sendo conceituada como uma forma renovável 
de energia. 

Essa renovação de energia é oriunda dos resíduos da cana a exemplo do bagaço, folhas e 
vinhoto os quais possibilitam a cogeração de energia para o próprio consumo nas usinas, assim como 
para venda no mercado de energia. Para isso, são utilizadas diversas tecnologias de produção que 
estão sendo desenvolvidas em todo o mundo (VIEIRA, 2007). Milanez e Nyko (2012) enfatizam que as 
perspectivas de mercado são sustentáveis, com grande importância à produção da cana-de-açúcar 
para a eletricidade, provocada por meio dos resíduos oriundos do cultivo. 

Tais mudanças foram observadas na Usina Frutal (Bunge) e na Usina Cerradão que produzem 
açúcar, álcool anidro e cogera energia. A energia produzida é utilizada no funcionamento da própria 
usina e o excedente é comercializado para a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) e depois 
utilizado no município de Frutal. 

De tal modo, a usina Cerradão, por exemplo, adota uma política ambiental, além de estabelecer 
parâmetros com o descarte dos resíduos sólidos oriundos do processamento da cana e cumprir as 
diretrizes para manter no mercado, aproveita resíduos no processo industrial, cuja importância é 
enfatizada pelo supervisor de manutenção elétrica quando afirma que “fazemos a coleta de palha na 
lavoura, no entanto, para que esta tarefa seja efetuada existem algumas condições comerciais para 
viabilizar o manejo. O preço da energia elétrica no mercado tem que estar acima de R$ 250,00 MW, 
para efetuar a coleta e armazenamento deste combustível”. Considerando os projetos ambientais, a 
Usina Cerradão também implantou o “nativas do cerrado”, um programa ambiental em prol da mata 
ciliar (vegetação ribeirinha), constituído de um espaço de 3 hectares com grande número de espécies 
nativas do cerrado, concentradas no viveiro de mudas nativas como: Ipê Verde, Ipê Felpudo, Peroba-
rosa, Guatambú, Aroeira e outras espécies frutíferas. A existência do viveiro é o resultado da 
conscientização, visando à produção de 100.000 mudas/ano, no intuito de atender às demandas 
impostas em relação à manutenção da qualidade ambiental. 
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Além dos riscos ao ambiente a indústria agroenergética, historicamente baseou-se na 
exploração da mão de obra barata e, até mesmo, escrava. Ademais, diante da pressão oriunda das 
metas de produção estabelecidas, outro agravante surge durante a execução da atividade agrícola: os 
acidentes de trabalho, que geram muitas lesões e também mortes. Logo, em oposição à incorporação 
de novas tecnologias no setor canavieiro, aprofundou-se a exploração do trabalho com precárias 
formas de arregimentação, contratação, moradia, alimentação etc. (IMEDIATA, 2008). 

Por outro lado, observa-se que existe um desenvolvimento tecnológico expressivo na 
mecanização da colheita da cana-de-açúcar, são máquinas monitoradas por computadores, GPS 
(Global Positioning System, que em português significa Sistema de Posicionamento Global) e outras 
tecnologias de ponta que estão ganhando espaço no setor canavieiro, o que passa a exigir novas 
formas de trabalho e, por conseguinte, pessoas qualificadas para manobrar esse maquinário. Na visão 
de Liboni (2009, p. 1), “[...] com a consequente adoção da mecanização do corte e plantio da cana-de-
açúcar tem ocasionado a redução da mão de obra agrícola e a demanda por novas ocupações no 
setor”. Diante deste cenário, percebe-se que, com a disponibilidade das máquinas na produção 
canavieira, houve uma redução de trabalhadores que realizavam trabalhos manuais no processo 
produtivo da cana-de-açúcar, o que provocou desemprego em massa no setor. 

 Desse modo, o Estado, a sociedade e as instituições sindicais do setor são pressionados a 
desenvolver políticas para a questão ambiental, nomeadamente em relação à demanda por energia e 
também qualificação de mão de obra com vistas a atender as demandas do setor. As ações neste 
sentido poderão ser efetuadas pelas usinas (CANESIN NETO, 2010).  

Considerações finais 

O presente trabalho buscou abordar a importância estratégica da cogeração de energia elétrica 
no cenário econômico nacional neste século XXI. Prática identificada nas Usinas Frutal (Bunge) e Usina 
Cerradão, que tem contemporaneamente, valor estratégico para as empresas.  

Diante do exposto, observa-se que as usinas investem nas inovações tecnológicas, 
(maquinário, equipamentos, etc.), possuem mão de obra qualificada e estão preocupadas em 
aproveitar economicamente os seus resíduos. A inovação tecnológica se faz presente desde o manejo 
da lavoura, nos equipamentos, nos estudos científicos das áreas disponíveis para o cultivo até o fim do 
processo produtivo. Portanto, no âmbito desta atividade as inovações tecnológicas são intensamente 
utilizadas e possibilitam ganhos, sobretudo econômicos, mas também socioambientais. Neste sentido, 
destaca a relevância da cogeração de energia, a partir dos resíduos sólidos gerados no setor 
sucroenergético. Esta além de utilizada no processo produtivo tem o excedente comercializado. Assim, 
por ser uma energia limpa, tal prática assegura uma mais produção sustentável e o equilíbrio ecológico. 

Agradecimentos 

Este resumo expandido é parte complementar dos resultados do Projeto de Pesquisa 
desenvolvido com o apoio PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À PESQUISA - EDITAL Nº 
08/2015UEMG/PAPQ/UEMG. Com divulgação dos resultados, na modalidade pôster (n.º 764) durante 
o 17º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG, no dia 27 de novembro de 2015, Tendas (Pátio), 
Carangola: UEMG, 2015. Apresentado na CSA - CÂMARA DE CIÊNCIAS APLICADAS, ÁREA: 
ADMINISTRAÇÃO. 

Referências 

ALSP. Assembleia Legislativa de São Paulo. Lei nº 11.241, de 19 de setembro de 2002. Dispõe sobre 
a eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar e dá providências correlatas.  

CANESIN NETO, Pedro. A mecanização da colheita da cana-de-açúcar: análises dos impactos 
sociais e ambientais. 30 f, 2010. Trabalho de Conclusão do Curso de Gestão de Produtos 
Sucroenergética da Universidade Federal de São Carlos. Araras, 2010 
<http://www.etanol.ufscar.br/trabalhos-mta/sertaozinho-i-c/trabalhos/monografia-pedro-canesin-
neto.pdf>. Acesso em: 15 set. 2016. 

CASTRO, Cristina Veloso de. Responsabilidade socioambiental das usinas sucroalcooleiras da região 
do triângulo mineiro. 146. f, 2009. Dissertação do Curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

417 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Ribeirão Preto, 2009. Disponível em: <http://www.unaerp.br/index.php/documentos/546-cristina-
veloso-de-castro/file>. Acesso em: 3 set. 2016. 

FIOCHI, Vanderson Guimarães; TEIXEIRA, Letícia de Azevedo; PAULA, Gustavo Gomes de. 
Gerenciamento de resíduos da agroindústria canavieira e cogeração de energia na região do 
Triângulo Mineiro, Minas Gerais. Anais do VII Congresso Brasileiro de Geógrafos. Vitória/ES. 2014. 
Disponível em: 
<http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1404306608_ARQUIVO_TrabalhoCompleto-
CBG.pdf>. Acesso em: 10 set. 2016. 

IMEDIATA. Resumo do documento “Direitos Humanos e a Indústria da Cana”. 2008. Disponível 
em: <http://imediata.org/?p=22>. Acesso em: 27 ago. 2016. 

LIBONI, Lara. Bartocci, Perfil da mão de obra no setor sucroalcooleiro: tendências e perspectivas. 
São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-17072009-
092226/en.php>. Acesso em: 28 ago. 2016. 

MILANEZ Artur Yabe; NIKO, Diego. O futuro do setor sucroenergético e o papel do BNDES. 2012. 
Disponível em: 
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/7062/1/O%20futuro%20do%20setor%20sucroener
g%c3%a9tico%20e%20o%20papel%20do%20BNDES_P.pdf >. Acesso em: 15 set. 2016. 

MONTEIRO, Thatiana Pedroso Pereira; FERREIRA, Patrícia Aparecida. Gestão e meio ambiente: um 
estudo de caso em usina sucroalcooleira. Anais do 48º Congresso SOBER. Sociedade Brasileira de 
Economia Administração e Sociologia Rural. Campo Grande, 2010. Disponível em: 
<http://www.sober.org.br/palestra/15/287.pdf>. Acesso em: 10 set. 2016. 

NAPP, Antônio Carlos. Analise da produção e mercado do setor sucroenergético brasileiro sobre a 
ótica do impacto econômico e ambiental. 143 f, 2008. Dissertação do curso de Economia da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo 2008. Disponível em: 
<http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/tede/AntonioNappEconomia.pdf>. Acesso em: 3 set. 2016. 

SEAPA/MG. Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento-MINAS GERAIS. Cana-
de-açúcar. Minas Gerais. Secretaria do Agronegócio. Belo Horizonte, 2016. Disponível em: 
<http://www.agricultura.mg.gov.br/images/Arq_Relatorios/Agricultura/2016/Nov/perfil_cana_nov_2016.
pdf>. Acesso em: 26 nov. 2016. 

Única - União da Indústria de Cana-de-Açúcar. 2018. Disponível em: 
http://www.unica.com.br/linhadotempo/index.html. Acesso em: 26 nov. 2018. 

VIEIRA, Maria Célia Azeredo. Setor sucroalcooleiro brasileiro: evolução e perspectivas. In: LIMA, 
Jaldir Freire; BRAGA, Natália Mesquita (coord.). Sucroalcooleiro. 2007. p. 209-246 Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/li
v_perspectivas/07.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

418 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Resiliência ao Risco 

OS IMPACTOS DOS DESASTRES EM DESTINOS TURÍSTICOS: UMA ANÁLISE 
DO PROCESSO DE RESILIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MORRETES/PR 

 

Marcelo Mariano da Rocha 
                                                                  Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 

Mmariano.rocha@gmail.com                    
                                                               

 Marcos A.T. Silveira 
                                    Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil 

marcos.ufpr@yahoo.com.br 
 

Palavras-Chaves: Desastres, Destinação Turística, Vulnerabilidade, Turismo. 

Introdução 

Devido à expansão do turismo, territórios se consolidaram como destinos indutores e/ou 
receptivos devido ao potencial atrativo que possuem. Em decorrência desta expansão, o meio ambiente 
se tornou frágil devido ao aumento da exploração por parte do setor e até mesmo em virtude da 
interferência humana sobre o meio, contribuindo para o surgimento dos riscos ambientais. Desta forma, 
estes riscos tornaram-se mais evidentes em alguns destinos e contribuiu com o aumento de 
vulnerabilidade e suscetibilidade ambiental. Em face à esta questão, muitos territórios tomados pela 
atividade turística passaram a sofrer com a ocorrência das intempéries devido a interferência antrópica, 
associado aos fatores naturais intensificados. No ano de 2011, o município Morretes/PR foi 
intensamente impactado por um evento extremo de grande índice pluviométrico que atingiu a 
municipalidade em um período curto.  

O município é considerado destino turístico por apresentar grande diversidade de atrativos, 
tanto naturais, quanto culturais, que atrai milhares de pessoas ao longo do ano. O trabalho se justifica 
em função do turismo ser uma atividade importantíssima para a economia da cidade e contribui ao 
desenvolvimento local. Além disso, existe uma lacuna na ausência de pesquisas que venha discutir os 
impactos dos desastres sobre destinos turísticos, bem como uma análise que apresente as ações que 
foram desenvolvidas no que tange a busca pela resiliência destes locais afetados por intempéries. 
Desta forma, a presente pesquisa busca apresentar as ações que foram adotadas pelo poder público 
frente aos impactos do desastre que atingiu o referido município. Assim, é possível determinar quais 
foram as medidas adotadas nas esferas local e estadual com o propósito de minimizar os impactos, 
quanto analisar o processo de reestruturação de setores essenciais do município. 

Breve Caraterização da área de estudo 

Morretes fica localizado no estado do Paraná, na Bacia Hidrográfica Litorânea. O município 
conta com uma área territorial de 684,580 km², na microrregião de Paranaguá e mesorregião 
Metropolitana de Curitiba (IBGE, 2018), com uma estimativa de população de 16 mil habitantes, 
segundo dados do IBGE (2018). Morretes está inserida na Região Turística do Litoral do Paraná que, 
juntamente com outros municípios, possui fluxo de visitantes que, em sua maioria, residem em Curitiba 
e nas cidades da região metropolitana, mas também recebem visitantes de outros municípios do Paraná 
e do estado de Santa Catarina (PARANÁ TURISMO, 2018). Morretes se destaca no processo de 
crescimento e desenvolvimento turístico da região do litoral, “tendo uma média frequente de turistas 
anualmente de 1 milhão e 400 mil que visitam o litoral, totalizando 66% dos visitantes” (SETU, 2008, 
p.37). 

 Uma das opções encontradas na cidade de Morretes que contribuiu para o cenário turístico é 
o “desenvolvimento do turismo gastronômico e de patrimônio histórico” (SILVEIRA, 2013, p.32), além 
disso, na cidade foi implementada o Turismo de Base Comunitária (TBC) (SAMPAIO; ZAMIGNAN, 
2012), sendo uma alternativa ao modelo de desenvolvimento turístico amplamente difundido 
mercadologicamente, tendo enfoque nos pilares a sustentabilidade, defendida por Sachs (2004).  
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Análise do desastre no Município de Morretes  

A partir das revoluções tecnológicas, a atividade do turismo passou a se dinamizar e aumentou 
a exigência por recursos ambientais para que o setor pudesse se fortalecer. No entanto, essa relação 
fez com que a natureza fosse seriamente afetada, contribuindo para aumento dos riscos ambientais. 
Assim, os “hazards” se tornaram cada vez mais frequentes em muitos territórios em função do aumento 
do padrão de vida moderno (MARANDOLA; HOGAN, 2004). Destinos turísticos vêm sendo expostos a 
desastres naturais devido à intensificação dos riscos ambientais em decorrência de características 
físicas e naturais, associado ao fator antrópico, como apontam (TANNER; ÁRVAI, 2017) que contribuiu 
para os impactos em decorrência de enchentes, inundações, deslizamentos de terras, abalos sísmicos, 
incêndios florestais, como enfatiza (DWYER, 2005), (MATIDINOS; VASSILIADIS, 2008), (FARHAN 
MAAIAH, 2011). 

No Brasil, destinações turísticas sofreram intensamente com desastres, em função de 
alagamento, enchente e deslizamento de terras, (ROCHA; MATTEDI, 2017), (RIO DE JANEIRO, 2012). 
Outro destino turístico afetado por desastre natural foi o município de Morretes/PR, devido ao grande 
índice pluviométrico que atingiu a região durante poucos dias e gerou muita destruição. Em um período 
curto, “a estação de Morretes registrou 537mm de chuva, volume superior a média histórica para o mês 
de março, que fica entre 250 e 350mm nas duas cidades” (LOPES; SOUZA, 2012, p. 3), como percebe 
no gráfico 1. 

                                        Gráfico 1 - Precipitação no mês de março de 2011 

 
                                            Fonte: (LOPES; SOUZA, 2012, p. 3) 

 

De acordo com o gráfico acima, o município de Morretes teve um grande índice pluviométrico. 
Em função da enorme quantidade de chuvas, houve grandes perdas materiais “afetando uma média 
de quase 15 mil pessoas” (MORRTES, 2011). Além dos impactos econômicos, Morretes também sofreu 
com os impactos sociais com seus serviços básicos comprometidos em função das chuvas, como se 
percebe na figura 1,2. Entre os serviços essenciais afetados estão: rede de distribuição de água, 
estação de tratamento, serviços de telefonia móvel (MORRETES, 2011).  

 
Figura 1-2 – Enchentes e deslizamentos em Morretes, 2011 

  
Fonte: (Google, 2018). 

 
Devidos as fortes chuvas, Morrestes registrou danos materiais, tais como: residenciais 

populares, prédios públicos e particulares de saúde, prédios públicos e particulares de ensino, estradas 
(aproximadamente 250 Km), prédios comerciais. Assim, comunidades ficaram isoladas como, por 
exemplo, o bairro “Floresta que ficou só entulho e lama, não tendo mais estradas” (MORRETES, 2011), 
que recebeu ajuda, como alimentos, medicamentos e água, levando o Estado do Paraná e o município 
de Morretes a decretarem estado de Calamidade Pública (MORRETES, 2011). O município de Morretes 
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teve praticamente 80% da Zona Urbana e parte da Zona Rural afetados, em especial os bairros: Vila 
Ferroviária, América, Centro e Distrito de Floresta em função de enchente, alagamento e corrida de 
massa (movimentação de encosta com detritos).   

A metodologia utilizada na elaboração do trabalho tem como propósito diagnosticar as ações 
que foram executadas pelos agentes públicos posteriormente ao desastre que atingiu o local. Para 
realização da pesquisa, foi utilizada a metodologia proposta por Dwyer (2005), que analisa pilares 
essenciais sobre a reposta a crise/desastres que podem ser tomadas pelos agentes públicos para um 
bom gerenciamento dos impactos sofridos pelo destino turístico. 

 

1- Restaurar infraestruturas puramente públicas (estradas, escolas e instalações de saúde); 

2- Estimular a economia local; 

3- Restaurar o governo e a administração pública; 

4- Proteger o meio ambiente de novas catástrofes naturais; 

  
 Desta forma, pretende-se analisar as medidas adotadas no pós-desastre com propósito de 
restaurar setores e serviços básicos do município. Além da metodologia, foram utilizados documentos 
oficiais produzidos tanto pela defesa civil estadual, quanto pela defesa civil do município de Morretes. 
Foram coletadas informações a partir de entrevistas com os profissionais da Defesa Civil de Morretes, 
bem como do Estado do Paraná, além de buscar dados com outros órgãos estaduais que contribuíram 
para o processo de reconstrução dos municípios.  

As ações pré-estabelecidas no pós-desastre na busca da resiliência no município de Morretes. 

Restaurar infraestruturas puramente públicas (estradas, escolas e instalações de saúde). 

Mediante as fortes chuvas que atingiu o município de Morretes foi diagnosticado a destruição 
no município. Desta forma, o prefeito Amilton Paulo da Silva decreta estado de calamidade pública em 
Morretes no dia 12/03/2011, que justificou o ato em virtude da “consequência do desastre, que 
resultaram em danos humanos, materiais e ambientais e nos prejuízos econômicos e sociais [....]” 
(MORRETES, 2011, p.1). A partir desse decreto, várias ações foram adotadas para implementação do 
Plano Emergencial de Resposta a Desastre, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à 
população afetada. As primeiras ações após o decreto municipal foi cadastrar as famílias afetadas e 
encaminhá-las para abrigos que foram montados pela defesa civil, juntamente com o serviço social 
municipal (MORRETES, 2011). 

Outra ação desenvolvida foi a distribuição “kit” de alimentos, limpeza e higiene pessoal, água 
potável, além de roupas e calçados (MORRETES, 2011). Foi providenciada sinalização nos locais de 
riscos, como estradas e pontes que caíram com objetivo de evitar novos acidentes. Para alguns locais 
da cidade, trabalhadores e máquinas foram direcionadas para retirarem entulhos das ruas e locais mais 
prejudicados pelas chuvas.  O serviço de coleta de resíduos ficou afetado em alguns locais na cidade 
devido à falta de acesso provocados pelo desastre. Mediante a destruição de uma escola e um posto 
de saúde na localidade de Floresta, houve remanejo de alunos para outras escolas. Aos que 
necessitavam de atendimento médico tiveram disponibilidade de outros centros médicos.  

Estimular a economia local 

A economia de Morretes foi seriamente prejudicada e, para tentar recuperar o setor econômico, 
foi desenvolvido um trabalho de “marketing” para promover a divulgação do turismo para que a cidade 
pudesse voltar a receber os turistas que deixaram de visitá-la após a ocorrência do fenômeno.  No 
entanto, segundo entrevista com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Morretes, 
Elaine Delay, a proposta “ficou isolada e parada por uns meses”. Outro setor afetado foi a agricultura, 
obteve muitos prejuízos. Para buscar a resiliência econômica neste setor, os bancos do município 
abriram créditos rurais com juros baixos para que os agricultores pudessem estruturar novamente suas 
lavouras, bem como ter a aquisição de novas máquinas agrícolas, já que muitos perderam seus 
maquinários. 
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Além dessas ações desenvolvidas pelo município e mediante a situação de emergência em 
função do desastre, o governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal fez a liberação para 
saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviços) aos munícipes que tiveram suas 
residências destruídas. Esse recurso liberado pela C.E.F contribuiu para o aquecimento da economia 
local, principalmente na aquisição de produtos relacionados a reconstrução de suas casas e produtos 
essenciais, como móveis e eletrodomésticos. 

Restaurar o governo e a administração cívica 

 Em resposta crise que se iniciava, devido aos prejuízos econômicos e sociais que foram 
diagnosticados, o município no dia 12/03/2011, através do prefeito Amilton Paulo da Silva decreta 
Estado de Calamidade Pública em função das chuvas, que provocou enxurradas, inundações e 
deslizamentos de terras, visando atender as necessidades da população afetada pelo desastre, no 
referido município para reabilitação do cenário (MORRETES, 2011). Para isso, foi instituída uma força 
tarefa composta por agentes e recursos de diversos órgãos municipal e estadual (MORRETES, 2011) 
com propósito de trabalhar no atendimento aos afetados e na reconstrução da cidade. 

 A partir disso, o município passou a recorrer ao Estado para que pudesse auxiliá-lo no 
atendimento aos danificados, bem como requerer auxílio financeiro para o processo de construção do 
município. O processo de restaurar o governo e administração cívica foi constante, desenvolvidas 
diversas ações, como por exemplo: busca e salvamento; evacuação da população em área de risco; 
isolamento das áreas de riscos ou áreas críticas e vigilância das condições de segurança da 
população (MORRETES, 2011). Com base nos dados relatórios da Defesa Civil de Morretes (2011), 
a população do município recebeu todo suporte necessário nas primeiras horas após o início das 
fortes chuvas e posteriormente ao desastre. Essas ações fizeram com que os afetados fossem 
atendidos, contribuindo para minimização dos impactos e, principalmente, na resiliência quanto aos 
prejuízos causados pelo evento. 

Proteger o Meio Ambiente de novas catástrofes naturais 

Subsequentemente ao desastre que provocou danos em Morretes, órgãos municipais, quanto 
estaduais passaram a implementar medidas preventivas contra novas intempéries. Com o auxílio da 
defesa civil estadual, foi desenvolvido um Plano de Contingência para o município de Morretes 
estabelecendo diretrizes para ações de respostas emergenciais e desastres relacionados aos eventos 
naturais (PARANÁ, 2017). Como parte do Plano de Contingência, o município de Morretes teve sua 
área territorial mapeada com o propósito de diagnosticar possíveis áreas suscetíveis a riscos. Além do 
Plano de Contingência, foram estabelecidas outras ações, podendo destacar as principais: 

- Mapeamento de áreas de riscos realizado pela Mineropar em Morretes; 

- Instalação de equipamentos de medição pluviométrica em pontos estratégicos para monitoramento 
da precipitação; 

- Mapeamento de áreas SISMAAR - para sistema de monitoramento alerta e alarme; 

- Criação de plataforma pelo Simepar, disponibilizada para a defesa civil, para monitoramento do litoral 
do Paraná, com possibilidade de acompanhar a evolução dos índices pluviométricos e viabilizar o envio 
de alertas;  

 - Desenvolvimento de atividades simuladas de atendimento com mobilização das equipes para alerta 
e saída das pessoas da área de risco (PARANÁ, 2017). 

Além destas ações, o município de Morretes por meio da recomendação do Ministério Público 
do Estado do Paraná com base em pareceres técnicos, pediu a desocupação definitiva da localidade 
Floresta, em virtude dos impactos e por ser considerada área de risco, impossibilitando a ocupação 
humana (MORRETES, 2017) Mediante as recomendações realizadas pelo Ministério Público, a defesa 
civil municipal e estadual realizou em 2017 um simulado de abandono da comunidade Floresta, com 
aproximadamente 200 participantes, entre moradores e frequentadores eventuais, como se percebe 
nas figuras 3 e 4. O objetivo da ação era simular que chuvas intensas haviam atingido a localidade e, 
por este motivo, as autoridades do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, determinaram que as pessoas 
tivessem que deixar suas residências em função dos possíveis impactos (MORRETES, 2017).        
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                           Figura 3-4: Simulado de Abandono da Comunidade Floresta                     

                                                                             
Fonte: (DEFESA CIVIL, 2017). 

 
Essas ações estabelecidas reforçaram a proteção do meio ambiente contra novas catástrofes 

naturais, bem como buscou resguardar a comunidade de quaisquer perdas, sejam econômicas, sociais 
e de vidas humanas. As ações estabelecidas pela defesa civil de Morretes no quesito resguardar e 
prevenção de novos desastres mostra que o evento ocorrido em 2011 trouxe marcas, mas também 
aprendizados na preparação da comunidade para evitar que o município sofra novamente com os 
impactos dos desastres.  

Considerações finais 

O desastre que atingiu o Litoral Paranaense, em especial o destino turístico de Morretes em 
2011, que ficou conhecido como “Águas de Março”, provocou muita destruição e, principalmente, trouxe 
prejuízos imensuráveis para o município em diversas áreas econômicas, entre elas o setor do turismo. 
Pode-se concluir que os órgãos do município de Morretes, já nas primeiras horas após o início das 
chuvas, passaram a trabalhar com intuito de minimizar e buscar a resiliência. Os governos municipal e 
estadual criaram uma força-tarefa para auxiliar os afetados, com propósito de recuperar os serviços 
básicos essenciais e infraestrutura.  Após o desastre, o poder público municipal e estadual passou a 
desenvolver plano de gestão e governança relacionada aos riscos de desastres naturais, com propósito 
de evitar novos eventos.  

Devido às ações desenvolvidas em Morretes, como por exemplo, criação do plano de 
contingência contra desastres, mapeamento de áreas de riscos, implementação de radares 
meteorológicos, o estado do Paraná e Morretes se tornaram referência no modelo de gestão, mitigação 
e prevenção contra intempéries. Desta forma, com base na metodologia de Dwyer (2005), houve uma 
recuperação do destino turístico de Morretes a partir das políticas públicas adotadas no âmbito 
municipal e estadual que visaram à plena recuperação, bem como garantir através de ações de gestão 
e planejamento contra novos desastres naturais. 
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Introdução 

O cenário brasileiro atual, construído a partir de um contexto socioambiental de exclusão social 
e do acirramento dos diferentes riscos (SOUZA, 2015), tem influenciado a ocorrência de diferentes 
eventos ambientais, que contribuem para a acentuação das desigualdades e racismo ambiental, sendo 
evidente que as classes vulneráveis arcam com as maiores consequências dos danos ao meio 
ambiente (LEFF, 2000). 

Desta forma, com o objetivo de discutir essas questões, o presente estudo, tem por finalidade 
a análise da resiliência e a perspectiva da cidadania (FUNARI, 2003), em específico, no caso barragem 
de fundão, MG, no ano de 2015. Dentro desse tema, será abordado a atuação das Defensorias Pública 
(União e do Espírito Santo), através da sua atuação, cujo papel busca reconhecer e criar mecanismos 
para a efetivação dos direitos humanos. Além disso, será demonstrado a intervenção do Ministério 
Público juntamente com aquela em prol dessa população atingida, buscando os seus direitos e 
garantias fundamentais. 

Neste caso, observa-se com base na literatura, que em um evento dessa magnitude, a 
inquietação que se apresenta para as Defensorias Pública (da União e do Estado do Espírito Santo), é 
justamente, saber as suas atribuições, tendo em vista que o quadro desenhando, envolve uma série 
de atores e reflexões. Logo, partindo desse pressuposto, cabe a ela, enquanto instituição, escolher 
entre os seus diferentes mecanismos, aqueles que melhor se adequa e que pode contribuir para a 
reinvindicação dessas comunidades atingidas. (CAMPOS; SOBRAL, 2018) 

Acrescenta-se ainda que, de forma ainda mais específica, vale ressaltar também, as medidas 
criadas pela Defensoria Pública do Espírito Santo para auxiliar a população prejudicada, como: O Grupo 
Interdefensorial do Rio Doce (GIRD), a Fundação Renova criada a partir do Termo de Ajustamento de 
Conduta firmado entre os entes federativos e as empresas para garantir a plena participação da 
população nas superestruturas e a partir do Núcleo Especializado de Defesa Agrária e Moradia do 
Espírito Santo (NUDAM) sendo que em seu setor específico sobre o desastre de Mariana, a população 
atingida terá acesso a informação e a orientação jurídica para receber a indenização causada pelas 
empresas.  

Em específico ao caso do Espírito Santo, o objetivo é analisar se atuação da “DPES em parceria 
com a Defensoria Pública da União e Ministério Público Federal” (DEFENSORIA, ES, 2019) tem 

mailto:krpedra@hotmail.com
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somado esforços e apresentado resultados favoráveis para o reconhecimento dos direitos humanos 
dos atingidos. 

Desse modo, após análise das medidas criadas pelas Defensorias Pública em conjunto com o 
Ministério Público, busca-se evidenciar a respeito da defesa das garantias e direitos fundamentais da 
população atingida, o que a depender do resultado pode contribuir para o fortalecimento da resiliência 
e do processo de construção da cidadania, com o trabalho desempenhado por esses diferentes atores, 
que atuam no intuito de resguardar os direitos da população. 

Materiais e métodos 

Para elaboração da referida pesquisa foram utilizados dados apresentados pelas Defensorias 
Pública (União e do Estado do Espírito Santo) e do Ministério Público (ES, MG), com a indicação do 
número de atingidos, que serviram de base para toda a discussão desenvolvida no referido estudo. 
Ademais, a escolha pela utilização dos dados fornecidos por essas instituições, deveu-se justamente 
ao campo de atuação que elas exerceram, de modo que, com base nesses dados, fosse oportunizada 
uma análise que pudesse dialogar com a  literatura que aborda as questões relacionadas aos direitos 
humanos e alteridade, o que em certo modo contribui para a compreensão da resiliência e cidadania. 
Sendo assim, inicialmente, buscou-se dados dos atingidos e do evento em si. Para se ter uma ideia da 
magnitude do desastre, vale destacar que 

Nessa trilha de 600 quilômetros ao longo do Rio Doce, o desastre matou 19 pessoas, 
provocou um abortamento, suprimiu a flora do leito do rio, matou diversos animais, 
destruiu comunidades inteiras, nomeadamente Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e 
Gesteira, suprimiu propriedades ribeirinhas em diversas comunidades de Mariana 
(Paracatu de Cima, Ponte do Gama, Borba, Pedras, Camargos e Campinas), 
interrompeu o fornecimento de água para consumo humano e animal, eliminou a fauna 
aquática, poluiu um rio que, para os indígenas do Povo Krenak, é uma entidade 
espiritual (Watu) e causou sofrimento em populações de mais de 40 municípios, 
afetando a qualidade de vida de 3 milhões de pessoas ao longo do Rio Doce, entre os 
estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. (MENEGHIN; SILVA, 2018, p.175). 

Partindo desses dados, observa-se que o desastre perpassa desde a violação aos direitos da 
comunidade, assim como do próprio meio ambiente, tendo em vista os diferentes recursos naturais 
mencionados na citação acima. Ademais, segundo os dados fornecidos pela própria 
(DEFENSORIA,2019) denota-se que no âmbito da sua atuação, essa tem acompanhado “156 ações 
individuais propostas pelo Grupo Emergencial SOS Rio Doce no município de Linhares/ES”, o que 
revela a reverberação do evento no âmbito do Poder Judiciário.  

Ademais, foi analisado a pauta da Defensoria Pública, colocando sempre em xeque a violação 
dos direitos fundamentais, analisando, inclusive, situações pontuais de violação desses direitos, 
ocasionado pelos “programas de reparação de danos das empresas Samarco Mineração S/A, Vale 
S/A, BHP Billiton Brasil e da Fundação Renova”. (DEFENSORIA, 2018). 

Resultados e Discussão 

Com a finalidade de estabelecer o diálogo entre a literatura e os resultados, partiu-se da 
informação de que “De forma itinerante, o Grupo SOS Rio Doce realizou aproximadamente 800 
atendimentos, ajuizando mais de 150 ações individuais. Foi realizado o atendimento in loco de 
comunidades como: Areal, Entre Rios, Degredo, Comboios, Povoação e Regência”. (CAMPOS; 
SOBRAL, 2018, p. 151) 

Ocorre que, a despeito de todos os esforços, observa-se diferentes entraves que minimizam a 
responsabilidade do poder estatal no protagonismo do reconhecimento dos direitos, neste caso, tendo 
como base o rompimento da barragem de fundão, MG, observa-se a necessidade de que seja incluída 
na pauta brasileira o processo de construção de cidadania, tal como prometido na Constituição Federal 
de 1988 (CF, 1988), enquanto fundamento para a construção de uma república democrática e 
igualitária, visto que a referida questão vivenciada no estado de MG não se mostra como isolada, mas 
ao contrário, tem sido recorrente no país. 

Desta forma, a dificuldade em reconhecer direitos humanos, neste país, só demonstra a 
fragilidade na própria construção da cidadania, ao longo dos séculos, sendo de suma relevância a 
participação do poder público na reafirmação desses direitos, sob pena de demonstrar documentos 



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

426 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

inócuos que não passam de meras “cartas de papel”. Diante disso, observa-se a necessidade de uma 
ruptura com métodos tradicionais, tal como mencionado pelos próprios defensores, veja-se: 

Assim, a crescente demanda que vinha dos mais diversos territórios impôs que a 
Defensoria Pública revisse os seus métodos tradicionais de atuação. A partir de uma 
atuação estratégica de empoderamento das comunidades, buscou-se promover 
trabalhos de educação em direitos, de modo a explicar o que significa o 
reconhecimento do indivíduo enquanto afetado e quais direitos decorrem dessa 
posição jurídica, enfatizando o viés coletivo da questão e a necessidade de 
mobilização e participação social como instrumento de reivindicação de direitos. Com 
a presença da Defensoria Pública de forma mais direta nas comunidades, divide-se a 
vivência nos espaços de mobilização criados pelos afetados, agregando confiança à 
relação da instituição com o atingido. (CAMPOS; SOBRAL, 2018, p. 152) 

Evidencia-se que, a despeito do ajuizamento de diversas demandas que buscam resguardar o 
direito dos atingidos, os entraves que são encontrados na sistemática do próprio Poder Judiciário, 
minimizam a possibilidade do reconhecimento desses direitos, essa concepção surge diante da 
seguinte afirmativa: “ Mais de 60 ações coletivas e milhares de ações individuais foram propostas com 
poucas tendo tido desfechos positivos em prol dos atingidos”. (CAMPOS; SOBRAL, 2018, p. 152).  

Vale ainda destacar que, a atuação da Defensoria Pública apesar de se mostrar relevante, na 
oportunidade que contribui para o reconhecimento dos direitos, não pode protagonizar toda a luta por 
direitos humanos, sendo necessário o fortalecimento das classes  vulneráveis, como forma de contribuir 
para o próprio processo de resiliência, à medida que desenvolve cidadãos mais conscientes dos seus 
direitos, mas, também, reconhecedores dos seus deveres, contribuindo para a integralidade no 
processo de cidadania. 

A despeito da atuação conjunta das Defensorias Pública e do Ministério Público, um sentimento 
de desamparo permeia muitos atingidos, o que resta evidenciado pela própria fala de membros dessas 
comunidades, que visualizam a violação dos seus direitos desde o preenchimento errado dos cadastros 
até o não reconhecimento dos documentos que buscam reconhecer e transacionar os direitos dos 
atingidos, a exemplo do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), tais fatores na visão dos moradores 
advém da ausência da participação dos interessados nos processo decisório. (CARTA DO RIO DOCE, 
2017). Por outro lado, a literatura evidencia a importância do Ministério Público no estabelecimento do 
diálogo entre o Poder Público e a população atingida. Ou seja, 

Nesse cenário, o Ministério Público de Minas Gerais buscou inovar na atuação frente 
à ordem jurídica ao ampliar e dinamizar os espaços de interação com os atingidos, 
movimentos sociais e outros atores sociais, que lhes ofereceram apoio na iniciativa 
de auto-organização e, a partir dessa interlocução, elaborar e ajuizar uma ação civil 
pública voltada exclusivamente para defesa dos direitos humanos dos atingidos. No 
curso desta ação, manteve-se a preocupação com a abertura ao diálogo constante 
com os atingidos, sendo a implementação da assessoria técnica autônoma, custeada 
pelas empresas, mas totalmente comprometidas com a defesa dos direitos dos 
atingidos, foi um passo decisivo para a qualificação da participação da incidência dos 
atingidos em todo o processo e, em especial, na tomada de decisão e para tornar mais 
dinâmico o processo de interação entre o Ministério Público e os atingidos. A ação 
coletiva dos atingidos e outros atores sociais e a importância de o acesso à Justiça 
priorizar a defesa dos direitos humanos e, partir daí, considerar a perspectiva das 
pessoas, grupos e comunidades que sofreram a violação de direito também é 
apresentada neste texto a partir da reflexão sobre as estratégias adotadas. 
(MENEGHIN; SILVA, 2018, p. 176) 

 Relevante também é reconhecer que o papel exercido pela Defensoria Pública não se limita a 
questão das indenizações aos danos materiais e morais, pois vai muito além do cunho patrimonial, 
tendo em vista que nesse espaço, cabe a ela contribuir para que essas comunidades se tornem 
protagonistas no reconhecimento dos seus direitos, o que estabelece laços de solidariedade e 
reconhecimento entre os diferentes atingidos, ou seja, neste processo, observa-se o crescimento da 
alteridade, diálogo que pode ser estabelecido entre o estudo desenvolvido pela Defensoria (CAMPOS; 
SOBRAL, 2018) e a concepção de alteridade (KROHLING, 2011).  

Nota-se que o processo de construção e efetivação dos direitos humanos, demanda por parte 
das instituições e pesquisadores, a necessidade de uma criticidade, tendo como pano de fundo a 
necessidade de que o outro, no caso os atingidos pelo rompimento da barragem, seja ouvido, sob pena 
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de se tornar inócuo qualquer reconhecimento que não contempla essa participação. Essa concepção 
pode ainda ser analisada sob a perspectiva da teoria crítica dos direitos humanos, tendo em vista que  

Os direitos humanos não devem ser enfrentados teoricamente apenas como questões 
epistemológicas a serem discutidas nas correspondentes mesas redondas. Estamos 
diante de temas e questões que, além de seu caráter epistemológico, têm um forte 
conteúdo ontológico, ético, cultural e, nunca esqueçamos político. O que é proposto 
pelos Saberes Subalternos é que devemos ter claro desde o princípio que, nessa 
questão da luta pela dignidade humana, há muitos caminhos e há muitas formas de 
ação. O mais urgente não é lançar anúncios universalistas, mas construir espaços de 
encontro entre ditas formas de ação nos quais possam fazer valer suas propostas e 
diferenças. (BARROS, 2012, p. 9).    

Notadamente aos espaços de participação dos atingidos, observa-se que as Defensorias 
Pública tem cumprido com o seu papel de informação e implementação de direitos, o que resta 
evidenciado a partir de uma agenda que em seu bojo contempla a fala dos atingidos cuja participação 
pode ser observada a partir da “realização de um conjunto de audiências públicas nos municípios de 
Colatina, Linhares e Baixo Guandu, entre os dias 19 a 28 de setembro de 2016”. (CAMPOS; SOBRAL, 
2018, p. 158). 

Neste processo, os diferentes atores que atuam no Estado Democrático de Direito, a exemplo 
da Defensoria Pública e Ministério Público, ganham um espaço relevante, tendo por finalidade 
minimizar a desigualdade social, e porque não dizer a exclusão socioambiental. 

Considerações finais 

O desenvolvimento deste trabalho, teve como base o desastre de Mariana/MG procurando 
compreende-lo por duas frentes. Em primeiro lugar, abordando quais iniciativas concretas têm sido 
tomadas pelos agentes envolvidos nas questões relativas às tentativas de reparação econômica, 
ambiental, social e cultural, observando cuidadosamente qual a efetividade das medidas em questão. 
Em segundo lugar, analisou-se qual a percepção dos mesmos agentes acerca dos prejuízos causados 
pelo desastre, qual o alcance sua ação concreta tem tido no sentido de reparação de danos e quais 
outras possíveis medidas podem e devem ser tomadas para intensificar este processo. 

Partindo destas premissas, foi possível observar quais direitos fundamentais, coletivos e 
difusos foram violados em decorrência do trágico acontecimento e qual tem sido o desempenho do 
Estado, com seus diferentes atores, no que diz respeito à reparação dos danos provocados além de 
especular possíveis caminhos para que tais tentativas já postas em prática e que puderem vir a ser 
tomadas sejam as mais bem sucedidas possíveis.    

Ademais, esta análise, foi capaz de demonstrar a necessidade de repensar o processo de 
desenvolvimento da cidadania, como pressuposto para a construção da resiliência, o que pode ser 
efetivado através da atuação do poder público, no fortalecimento e na difusão do conhecimento, bem 
como na luta por esses direitos. 

De forma clarividente, através dos diferentes estudos realizados pelas Defensorias Pública e 
Ministério Público, percebe-se que a despeito da especialização dos diferentes profissionais, que atuam 
e buscam a efetivação dos direitos dos atingidos, há um processo que, muitas vezes invisível, 
estabelece a exclusão dos atingidos em uma pauta de total interesse para esses, ou seja, apesar de 
subalternos, não possuem voz no processo decisório. Adicionando a essa questão, somam-se outros 
fatores, a exemplo dos próprios entraves estabelecidos pelas empresas, que diante da especialização 
no campo jurídico, conseguem facilmente dificultar o processo de indenização, seja através de 
embargos nas ações ou outras manobras, a exemplo de acordos que não contribuem para a efetivação 
dos direitos. 

Logo, diante de toda literatura utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, nota-se a 
premente necessidade de atribuir as próprias comunidades a significativa participação, o que é 
apresentado pelos autores como “empoderamento”, mas que na prática ainda passará por sérios 
desafios, visto que cuida-se de uma reorientação do panorama, rompendo com uma teoria dos direitos 
humanos que já está estabelecida, que não contempla o reconhecimento do outro em sua integralidade. 
E, neste caso, o ideal de justiça mostra-se distante da proposta da Constituição Federal de 1988, o que 
revela como algo sério a ser repensado pelas instituições desse país. 
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Por fim, este estudo faz emergir uma discussão em torno do próprio processo histórico de 
ausência de reconhecimento da cidadania no caso brasileiro, fator este que contribui para a 
compreensão dos diferentes problemas socioeconômicos, incluindo nesta perspectiva a dificuldade na 
efetivação dos direitos humanos. (KROHLING, 2011). 
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Introdução 

Os recursos naturais que atendem ao fornecimento de energia sempre foram fundamentais 
para garantir a sobrevivência humana, fornecendo-lhe a capacidade de produzir instrumentos e armas 
que permitiram prover de forma satisfatória suas necessidades de proteção, abrigo e alimentação. Além 
disso, o desenvolvimento de técnicas e tecnologias capazes de obter novas fontes de energia 
possibilitou a ocupação de regiões inóspitas, a rápida locomoção, além da complexificação das 
relações sociais e econômicas (TAIOLI, 2009). 

Neste contexto, a constante demanda por recursos energéticos implicou o desenvolvimento de 
tecnologias capazes de extrair fontes de energia aprisionadas há milhões de anos no interior da 
litosfera, como os combustíveis fósseis, que ainda sustentam a matriz energética global. Hoje, os 
conglomerados do setor de energia estão presentes em todas as regiões, explorando grandes reservas 
de petróleo e gás natural.  

Grande aposta no que diz respeito à autossuficiência energética por parte de alguns países, 
ganha emergência a explotação do gás de folhelho em bacias sedimentares por meio do fraturamento 
hidráulico, técnica polêmica junto a acadêmicos, setores da sociedade civil e gestores públicos, em 
virtude do reduzido dimensionamento de seus impactos e dos riscos ambientais subjacentes. 

Por isso, esta pesquisa tem por objetivo discutir a explotação do gás de folhelho à luz de uma 
aproximação inicial com o conceito de risco. Para tanto, o recorte espacial escolhido foi o Pontal do 
Paranapanema, Oeste Paulista, que teve blocos concedidos para a exploração/explotação1 de recursos 
energéticos convencionais e, pela primeira vez, aqueles chamados de não convencionais por 
demandarem técnicas específicas, como o fraturamento hidráulico para extrair o gás de folhelho em 
bacias sedimentares. A 12ª Rodada de Licitações de Petróleo e Gás, promovida pela ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), em 2013, marca, então, uma nova fase do setor 
energético brasileiro, acompanhando o que já vinha acontecendo em países como Estados Unidos e 
Argentina.  

Esta discussão é importante, uma vez que, em 2017, setores da sociedade e gestores públicos 
contrários a explotação do gás de folhelho conseguiram anular judicialmente a licitação, ainda que 
temporariamente, o que evidencia, além de interesses antagônicos nos territórios, a percepção social 
dos riscos associados ao fraturamento hidráulico. A discussão que segue é, portanto, fruto de uma 
abordagem incipiente da temática, que é alvo da pesquisa de doutorado.  

 

                                                           
1 Segundo o edital da ANP (2013), as empresas interessadas poderiam explorar (investigar, pesquisar) possíveis reservas de 
gás, além de explotar (extrair) o recurso energético. 
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Materiais e métodos 

A perspectiva teórica que permeia a pesquisa é a Ecologia Política, campo transdisciplinar 
apropriado pela Geografia para analisar a realidade de forma crítica, uma vez que considera as 
múltiplas nuances da relação sociedade-natureza e suas contradições imanentes, o que permite 
compreender e refletir sobre a maneira como a sociedade, o Estado e o poder econômico interagem 
numa trama complexa e contraditória, responsável por imprimir as lógicas de produção do espaço 
geográfico, bem como os impactos e riscos ambientais decorrentes desse processo. Assim, para 
apreender as resistências à extração do gás de folhelho no Pontal do Paranapanema, recorreu-se a 
trabalhos que analisam os impactos do fraturamento hidráulico, além da decisão judicial que anulou a 
licitação da ANP na região. Foram utilizadas, ainda, imagens do Google Earth para dimensionar o 
alcance espacial dos poços em áreas produtoras dos Estados Unidos. Neste contexto, a conceito de 
risco (ambiental), como produto da interface sociedade-natureza, permitiu orientar as discussões. 

Resultados e Discussão 

O início da “Era do Petróleo”, que ganha robustez na virada do século XIX para o XX, tem 
implicações diretas na ampliação da produção e do consumo de mercadorias, bens e serviços, além 
dos impactos ambientais subjacentes (CARVALHO, 2014). Diante disso, Altvater (2010) salienta a forte 
dependência que o modo de produção capitalista tem dos combustíveis fósseis, notadamente a partir 
do século XX na Pós-Revolução Industrial; o petróleo, como grande estrela da matriz energética, torna 
o capitalismo “fossilista” ao longo de sua evolução.  

Assim, existe a contradição entre o tempo acelerado das sociedades, que demandam cada vez 
mais recursos naturais para sustentar seu modo de vida predatório, e o tempo lento da natureza, em 
que é exigido “[...] um tempo, no mínimo, geomorfológico, para não dizer geológico, para se formarem, 
enfim, elementos (ar, água, fogo, terra) que estavam dados e que a cultura ocidental e ocidentalizada 
acredita poder prescindir” (PORTO-GONÇALVES, 2011, p. 32). Ainda segundo o autor, o modo de 
produção capitalista é caracterizado pela busca incessante do lucro, sobrepondo-se às particularidades 
das dinâmicas naturais e socioculturais das mais distintas regiões do planeta. 

A exploração do gás de folhelho é um dos incontáveis exemplos de como as sociedades, 
movidas pela necessidade de transformar os recursos naturais em mercadorias, impactam fortemente 
as dinâmicas da natureza e, portanto, provocam e/ou amplificam os riscos. 

A técnica de fraturamento hidráulico, nos Estados Unidos, resulta de pesquisas realizadas a 
partir de 1976 pelo Gas Research Institute junto ao Gas Technology Institute, cujo objetivo era encontrar 
novas técnicas de explotação de gás, diversificar a matriz energética e, assim, diminuir a dependência 
das importações de petróleo. No início do século XXI, começa a explotação em larga escala e, hoje, os 
Estados Unidos são o maior produtor mundial de gás de folhelho (RIBEIRO, 2014). 

O fraturamento hidráulico permite extrair o gás das rochas sedimentares chamadas de 
folhelhos, que têm baixa permeabilidade e, portanto, exigem a injeção de grande quantidade de água 
e produtos químicos diversos, a altas pressões, com o objetivo de fraturar as rochas e mantê-las 
abertas e, assim, permitir a liberação do gás para a superfície (HIRATA, 2014). Muitos poços devem 
ser perfurados, já que cada poço é exaurido em poucos anos (Figura 1).  
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Figura 1 – Evolução têmporo-espacial da exploração do gás de folhelho em Fairfield, Texas, EUA 

 

Fonte: Google Earth, 2000; 2018. Org. dos Autores, 2018. 

 

Nas imagens de satélite é possível constatar que muitos poços (pequenos pontos claros) foram 
perfurados nesse intervalo temporal. O impacto na paisagem é muito evidente e abrange, por 
conseguinte, as dimensões de reprodução socioeconômica e cultural das populações, uma vez que a 
explotação também ocorre em áreas ocupadas historicamente pela agropecuária e terras indígenas, 
provocando conflitos nos territórios, como no caso da Argentina (NARAHARA; TERRA, 2017). Além 
disso, no caso dos Estados Unidos, a explotação em áreas urbanas é permitida, já que o marco jurídico 
do direito à propriedade abarca recursos encontrados no subsolo (ARAÚJO, 2016).  

Visto o rápido processo de incorporação de áreas de extração do gás, é muito difícil 
dimensionar os riscos e impactos envolvidos. No que diz respeito às dinâmicas da natureza, há ainda 
muito a ser pesquisado, uma vez que a técnica é relativamente nova e as bacias sedimentares guardam 
características muito particulares do ponto de vista estratigráfico e litoestratigráfico, que foram forjadas 
ao longo do tempo geológico e cujas dinâmicas ainda são desconhecidas em sua maior parte. Scheibe 
et al. (2014), considerando a Bacia Sedimentar do Paraná, província geológica do Pontal do 
Paranapanema, avaliam que os riscos de explotação são altos, em virtude de fraturas que podem ser 
criadas e/ou reativadas por conta das altas pressões provocadas pelo fraturamento hidráulico, o que 
pode contaminar aquíferos importantes como o Guarani e o Serra Geral. 

  Neste sentido, em virtude de uma série de riscos ambientais potenciais que o fraturamento 
hidráulico enseja, houve mobilizações e pressões de setores da sociedade civil junto a governos de 
vários países, que culminaram com moratórias e proibições à explotação do gás de folhelho 
(HOLANDA, 2017). Contaminação de aquíferos devido à perda de fluido de retorno durante a 
perfuração; contaminação do solo e de cursos d’água superficiais devido aos vazamentos nos 
reservatórios de armazenamento de fluidos contaminados; contaminação dos aquíferos pelo gás no 
momento da extração; grandes volumes de água para a operação dos poços e; migração do gás e/ou 
fluidos através das fraturas induzidas pelas perfurações ou através de fraturas naturais são alguns 
exemplos dos impactos negativos que o fraturamento hidráulico pode causar (HIRATA, 2014). 

No Pontal do Paranapanema, a 5ª Vara Federal de Presidente Prudente anulou, em 2017, o 
processo licitatório promovido pela ANP que, em 2013, durante a 12ª Rodada de Licitações de Petróleo 
e Gás, concedeu a outorga para a exploração/explotação de recursos energéticos convencionais e, 
pela primeira vez, de recursos energéticos não convencionais. O setor da Bacia do Paraná (5 blocos) 
foi arrematado em consórcio pelas empresas Petrobras, Petra Energia S/A e Bayar Empreendimentos 
e Participações Ltda., conforme Figura 2.  
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Figura 2 - Setor leiloado na 12ª Rodada de Licitações, no Pontal do Paranapanema/SP (ANP, 2013) 

 

Fonte: ANP, 2013. Adaptado de ANP, 2013. 

 

Foram ofertados 240 blocos em sete bacias sedimentares: Acre-Madre de Dios, Paraná, 
Parecis, Parnaíba, Recôncavo, São Francisco e Sergipe-Alagoas. Grande parte dos blocos não foi 
arrematada, sendo ofertada nos leilões subsequentes, juntamente com novas áreas. 

Houve, contudo, resistências a instalação desses empreendimentos, sendo destacado o caso 
do Pontal do Paranapanema, que conseguiu barrar temporariamente a explotação do gás de folhelho. 
O princípio da precaução serviu de base para a decisão judicial que anulou a licitação na região. Dallari 
e Ventura (2002) afirmam que, segundo tal princípio, é dever do Estado criar mecanismos para prevenir 
a degradação ambiental, ainda que não se tenha certeza científica dos impactos negativos que 
determinadas atividades podem causar ao meio ambiente. Assim, na sentença2 o juiz da 5ª Vara 
Federal salienta que: 

A solução passa pela observância ao princípio da precaução, restando claro que o 
fraturamento hidráulico sequer pode ser inserido como opção de técnica aos 
solicitantes antes que as próprias repercussões do método, a curto, médio e longo 
prazo, sejam suficientemente conhecidas. É temerária, para dizer o mínimo, a conduta 
de oferecer a particulares o exercício de uma atividade econômica, já suspensa em 
países mais desenvolvidos, por quanto representativa de riscos não conhecidos ao 
meio ambiente, sob a alegação de que os necessários estudos ambientais e soluções 
para problemas técnicos serão apresentados futuramente, pelas concessionárias 
interessadas, após investimentos milionários e depois da constatação cabal da sua 
viabilidade econômica da extração, ou seja, da lucratividade. 

Num contexto de preocupação com o futuro que se avizinha, projeta-se uma situação de risco 
ambiental, conceito que pode abarcar diversos espectros e bases teóricas. Neste trabalho, o conceito 
tem como base Veyret (2007), segundo a qual “os riscos ambientais resultam da associação entre os 
riscos naturais e os riscos decorrentes de processos naturais agravados pela atividade humana e pela 
ocupação do território” (VEYRET, 2007, p. 63). O risco é, então, uma construção social; a percepção 
de que algo pode representar perigo para si, para a coletividade e para seus bens, e que não depende 
exclusivamente de fatos ou processos objetivos (VEYRET, 2007).  

Veyret (2007) ressalta que é importante compreender o conceito em cada contexto histórico. 
Isso porque, a concepção de risco muda, uma vez que se torna cada vez mais difícil explicar a realidade 
em contextos históricos que apresentam mudanças aceleradas e com grandes impactos nas relações 
sociais e destas com a natureza (NUNES et al., 2016). 

Contudo, é importante considerar que a ação humana é fundamental para amplificar os riscos 
naturais. Tal concepção permite analisar as características de ocupação e transformação do espaço 
geográfico, considerando-se os âmbitos político, econômico e sociocultural. Blaikie et al.(1994) relegam 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/docs/sentenca-gas-de-xisto>. Acesso em: 28 nov. 2018. 
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a dimensão natural do risco a um segundo plano, pois avaliam que a complexa organização da 
sociedade, e a desigualdade que lhe subjaz, são responsáveis pelas situações de risco ambiental. 

Evidentemente, há que se considerar, como aponta Rebelo (2003), que há riscos que 
independem da organização da sociedade, como os eventos relacionados às dinâmicas da crosta 
terrestre, por exemplo. Todavia, seus impactos ganharão dimensões diferentes de acordo a estrutura 
social e os distintos níveis de desigualdade que lhe são imanentes, implicando, portanto, em diferentes 
capacidades de resiliência aos fenômenos naturais que ocorrem em áreas de risco. 

Marandola Jr. e Hogan (2004) também salientam a importância de considerar o componente 
humano, uma vez que nem todos os furacões e terremotos serão convertidos em riscos, mas somente 
aqueles que ocorrerem em áreas ocupadas pelas populações; os riscos ambientais são, portanto, 
produto da interface sociedade-natureza. 

No caso do gás de folhelho, em virtude da carência de estudos técnicos, falta de legislações 
específicas e de audiências públicas para ouvir as populações que vivem e possuem vínculos com os 
territórios, a percepção de risco é alta e cria resistências à efetivação de projetos verticalizados.  

Numa situação de risco iminente, aquele que o produz será cobrado diante de eventuais 
impactos negativos (SANTOS, 2001). Assim, o Estado será responsabilizado e requerido pela 
população para as tomadas de providências cabíveis. Porém, instalado o impacto ambiental, o que se 
verifica, historicamente, é a omissão e/ou baixa capacidade do Estado brasileiro de garantir o bem estar 
das populações. Vide as inúmeras ocorrências em áreas de mineração, com danos irreparáveis na 
escala de tempo humana e que acarretam riscos ambientais, principalmente relacionados à 
contaminação das águas superficiais e dos solos por metais pesados e afins, cujos impactos negativos 
na saúde e no modo de vida das populações atingidas podem se perpetuar por gerações. 

Considerações finais 

As sociedades têm intensificado a exploração dos recursos naturais numa escala incompatível 
com o tempo da natureza. Neste contexto, a crescente demanda por energia, ainda ancorada na matriz 
fóssil, impulsiona a busca de novas e variadas fontes para atender ao modo de vida ocidentalizado, 
fortemente baseado no consumo.  

Assim, ganha destaque a explotação do gás de folhelho em bacias sedimentares por meio do 
fraturamento hidráulico. Impactos em subsuperfície ainda difíceis de dimensionar; impactos já 
materializados em superfície, principalmente relacionados ao uso da água e deposição de rejeitos 
contaminados; apropriação de territórios ocupados pela agropecuária e terras indígenas, dentre outros, 
conformam o quadro que vem se desenhando em países como Estados Unidos e Argentina. 

No Brasil, a 12ª Rodada de Licitações de Petróleo e Gás promovida pela ANP, em 2013, 
garantiu a possibilidade de explotação do gás de folhelho, embora reconhecendo a falta de 
conhecimento geológico e potencial comercial dos blocos leiloados. No Pontal do Paranapanema, a 
Justiça Federal acatou ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal e, em 2017, anulou a 
licitação, em virtude da forma prematura como esta foi conduzida pela ANP; resultado, também, das 
resistências por parte de setores da sociedade e gestores públicos municipais, temerosos dos riscos 
ambientais que o fraturamento hidráulico enseja.  

Os riscos ambientais ganham, então, eminência nos estudos geográficos, haja vista a grande 
capacidade que tem as sociedades de alterar as dinâmicas da natureza. Os distintos e contraditórios 
interesses que se materializam no espaço geográfico produzem impactos e intensificam os riscos. 

Diante do exposto, pode-se inferir que esta atividade econômica se constitui como de alto risco 
ambiental. Por isso, é imprescindível a realização de estudos mais aprofundados para garantir a relativa 
segurança ambiental e dimensionar as reais vantagens econômicas, não apenas para os 
conglomerados do setor de energia, mas para as populações que vivem nos territórios com potencial 
de exploração. Além disso, é fundamental que o Estado respeite e salvaguarde os direitos daqueles 
que possuem vínculos identitários com os territórios onde reproduzem seus modos de vida há várias 
gerações, para muito além dos interesses mercadológicos impostos pelo poder econômico. Porém, a 
julgar pelas ações estatais (históricas) de estímulo de incorporação de espaços para atenderem a tais 
interesses, parece que a futuro que se avizinha ainda é bastante nebuloso. 
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Introdução  

Este trabalho contextualiza os resultados alcançados em atividade de extensão e pesquisa 
realizada em escola pública, com aproximadamente 680 pessoas entre estudantes e professores da 
educação básica. A extensão intitulada “Educação para o Risco: conhecimento e percepção dos riscos 
na paisagem urbana e na escola” compreende programa constituído por três projetos - Rádio Escola, 
Boletim Informativo e Clube do Risco. O referido programa subsidia e é subsidiado por pesquisas que 
acontecem no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Educação e Riscos 
(GEPEGER). As pesquisas levantaram o conhecimento e a percepção de professores e alunos sobre 
o tema risco ambiental. 

Neste texto defende-se que pensar e discutir a respeito de situação de prevenção bem 
sucedida significa considerar a educação e percepção em situação pré-evento, pilar educativo inserido 
no âmbito da Gestão do Risco e da resiliência. A gestão na perspectiva de prevenção e preparação 
implica em estudos e ações que abarcam a identificação, a descrição, a avaliação e a mitigação do 
risco (Lourenço, 2003), por meio de “[...] estudos de natureza técnico-científica, definição da magnitude 
de um desastre e, principalmente, no estabelecimento das medidas que possibilitem a proteção da 
população e de seus bens mateirais” (Ministério das Cidades, 2010, p. 21). Essas especificações estão 
presentes em manuais e documentos referentes a programas de gestão e planejamentos de áreas de 
riscos e em artigos técnico-científicos. A gestão do risco também está presente no Marco de Ação de 
Hyogo (2005-2015) que define cinco ações prioritárias, em escala global e local. Entre essas é 
destacado aqui o terceiro pilar: “Utilizar conhecimento, inovação e educação para construir uma cultura 
de segurança e resiliência” (Pozzer et al., 2014, p, 51). Esse pilar refere à dimensão social da redução 
do risco de desatre e compreende ações educativas, disseminação do conhecimento e informações 
sobre os riscos, vulnerabilidade, por meio da atuação de atores sociais como sujeitos ativos 
(EIRD/ONU, Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, 2007, p.52), portanto, mais 
resilientes, pois uma comunidade resiliente é “[...] bem informada e saudável. Tem capacidade de 
avaliar, gerir e monitorar seus riscos” (Lin, 2016, p. 118), entre outros aspectos.  

No marco de Sendai (2015-2030), além das metas de Hyogo novas concepções são 
apresentadas, entre elas o entendimento da “redução do risco de desastre como um investimento 
custo-eficiente nas perdas futuras” (Marco de Sendai 2015, p. 3), ressaltando que “pequenos desastres 
recorrentes e desastres de início lento afetam particularmente comunidades, famílias [...], constituindo 
um percentual elevado das perdas totais” (Marco de Sendai 2015, p.4). Nessa perspectiva, a questão 
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do risco de desastre deve ser centrada nas pessoas, com práticas e atividades que considerem a 
variedade de perigos existentes (Marco de Sendai, 2015). Dessa forma, a gestão do risco compreende 
a educação e o conhecimento para formar população resiliente. 

O ensino de geografia se pauta em uma educação para cidadania, para leitura do mundo, 
fundamentada no pensamento geográfico e no entendimento da interação natureza e sociedade e da 
produção do espaço. Portanto, a educação geográfica, mediada pela abordagem dos riscos, 
vulnerabilidade e resiliência, possibilita introduzir na escola e no pensamento geográfico “uma nova 
perspectiva na percepção e análise dos espaços geográficos” (Mendonça, 2011, p. 115), percebendo 
e entendo a produção de territorios de riscos. Conforme Veyret (2007, p. 11) “o risco interroga 
necessariamente a geografia que se interessa pelas relações sociais e por suas traduções espaciais”. 
Portanto, compete à Geografia na escola considerar riscos entre os seus conteúdos, como 
conhecimento para a vida. A capacidade de leitura do espaço leva à formação de indivíduos e 
comunidades mais concientes e portanto mais resilientes aos processos perigosos, aos riscos.  

Material e metódo 

A perspectiva do conhecimento e da informação como uma das medidas para a redução e 
prevenção, por meio da educação geográfica, implica em práticas educativas subsidiadas por 
referencial teórico-conceitual dos campos dos Riscos (perigo, vulnerabilidade, crise) e da Geografia 
(Lugar, paisagem, fenômenos físico-naturais e sociais) e, também, por referencial teórico-metodológico 
da pedagogia crítico-social do conteúdo (Saviani, 2005). Essas bases subsidiam a sequência de 
atividades, pesquisas e produtos elaborados por grupo de graduandos dos Cursos de Geografia e de 
Jornalismo, com a participação de jovens do ensino fundamental II e médio. 

O trabalho de natureza qualitativa se fundamenta na ideia de gestão de risco à luz da 
prevenção, pautada na formação e educação para o risco no contexto da escola. Nessa abordagem, 
conteúdos significativos e pertinentes à ciência cindínica, retomados no campo da Geografia, em 
especial na geografia escolar, são considerados por meio de diálogos, exposições e construção de 
conhecimentos. Estes acontecem durante leituras e encontros semanais com crianças e jovens 
escolares, mediados por programa de rádio escola, pela produção e distribuição de boletim informativo 
e durante grupo de estudo intitulado Clube do Risco, que acontece no ambiente escolar.  

O caso (cidade) em questão de educação pré-evento: situação geográfica e situação de risco de 
desastre 

A cidade onde são desenvolvidas as atividades e ações como medidas de prevenção para 
redução de desastres está situada na bacia do rio das Mortes, na mesorregião do Campo das 
Vertentes, em Minas Gerais, cujo afluente Córrego do Lenheiro percorre grande parte da cidade. Este 
córrego e o rio das Mortes apresentam ampla planície fluvial e vale aberto na porção ocupada pelo 
centro histórico da cidade e em alguns bairros, que se desenvolveram isoladamente ao longo do seculo 
XIX, até se conectarem a malha da cidade. No final do século XX e início do XXI novas áreas foram 
ocupadas, com usos destinados a moradias e à expansão do comércio, em trechos do fundo do vale e 
das vertentes. Nos trechos referentes ao fundo dos vales aumentou o número de população ribeirinha 
e a ocupação por galpões, destinados a garagem de ônibus, distribuidoras diversas e serviços, devido 
aos baixos valores dos terrenos, a localização e a facilidade de acesso à cidade e região entorno. 

O processo de crescimento territorial combinado com a concentração populacional resultou em 
espaço urbano marcado por bairros com diferentes, densidade populacional, perfis socioecônomicos e 
com infraestrutura desigual pela cidade. Esse quadro de condições, uso e consumo do espaço produziu 
uma cidade caracterizada por elementos que marcam o tempo e diferenciam o espaço em paisagens 
de contraste e contradição. Esporadicamente, a paisagem evidencia transtornos e medo durante 
eventos extremos, de natureza climática e hidrológica, ao se considerar a origem do fenômeno. Apesar 
da ocorrência do fenômeno natural - precipitação, escoamento, transbordamento, entre outros - esse 
se torna evento danoso em áreas específicas, identificadas como áreas de riscos ambientais.  

Em fevereiro de 2012 a cidade foi exposta à intensa chuva, responsável, em parte, pelo 
aumento da vazão dos canais fluviais, pelo aumento do escoamento pluvial nas encostas, na área 
urbanizada, combinado com o grande aporte de material carreado pelas aguas superficiais em direção 
ao canal do rio das Mortes. Este teve a vazão elevada em pouco tempo, ocasionando o seu 
transbordamento e a ocupação de toda sua planície, indiferente às intervenções realizadas pela 
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atividade humana. Essa inundação ocasionou a divisão e o isolamento da cidade em duas partes, sem 
conexão terrestre entre elas durante três dias, impossibilitando que moradores circulassem entre as 
áreas da margem esquerda e direita do rio das Mortes. O evento atingiu a população de modo geral, 
independente das condições socioeconômicas. Apesar disso, os mais atingidos foram os residentes e 
ocupantes dos terrenos e lotes demarcados na planície de inundação do referido rio, nos bairros 
Fábricas, Vila Nossa Senhora de Fátima e Colônia do Marçal. Os danos e as perdas ocorridos referem-
se a bens materiais, sem notificação de caso de mortes.  

A escola parceira do referido programa de extensão encontra-se próxima à planície de 
inundação do rio das Mortes. Muitos estudantes e professores vivenciaram experiências diversas com 
o evento ocorrido na cidade. Segundo a população, essas chuvas e inundações ocorrem a cada 10 
anos. Portanto, as mesmas são previstas, mas a população e a cidade nunca estão preparadas. Esse 
fato reforça a importância de uma “Educação para o risco”, a começar pela escola e seus sujeitos. 

Resultados e Discussão  

Desde 2014 a universidade estabelece parceria como a Escola Estadual Governador Milton 
Campos, onde inúmeras atividades foram realizadas com a população escolar. O tema motivador das 
discussões refere-se às alterações nos processos fluviais e de vertentes, em interação com as formas 
de ocupação do relevo, que levam espaços distintos e a formação de áreas de risco ambiental. Os 
conteúdos, a partir do tema, foram trabalhados por meio de palestras sobre “A importância de se medir 
a quantidade de chuva”; “A relação ciclo hidrológico e a ocupação da terra”; “Medidas de prevenção 
em situação de eventos danosos”, “Áreas de riscos: tipos e condições”, entre outras. Com grupos 
menores foram realizadas oficinas, nas quais foram trabalhados conceitos como desastres, riscos, 
vulnerabilidade, tipos de riscos, medidas de prevenção, entre outros, por meio de jogos, imagens, textos 
e maquetes, durante atividades do grupo de estudo denominado Clube do Risco.  

Para auxiliar a divulgação e prolongar o alcance dessas discussões e ações, programas de 
rádio ocorrem semanalmente na escola, intitulado “Hora do Risco” 
(http://gepeger.wixsite.com/gepeger/radio-escola-hora-do-risco), assim como são preparados e 
distribuídos Boletins Informativos, impressos e online, (http://gepeger.wixsite.com/gepeger/boletim) 
sobre eventos naturais, situações e prevenções que ocorrem no ambiente e na cidade no período da 
Estiagem e no período das Chuvas. O conteúdo dos boletins compreende conhecimento técnico-
científico, saberes e experiências dos estudantes, indicação de medidas de prevenção de acordo com 
orientações da Defesa Civil, além de charges e problematizações sobre ocupação do espaço. O 
material busca resignificar e construir outras interpretações que se tem sobre os riscos e desastres 
apresentada pela população escolar. Em pesquisas realizadas pelo programa e o GEPEGER verificou-
se que 58% dos alunos entrevistados indicaram que os riscos ambientais ocorrem em função da relação 
entre o homem e o ambiente; 26% acreditam que o risco está relacionado à falta de infraestrutura, 
enquanto 16% responderam que os riscos ocorrem devido à vontade divina. Quanto à fonte de 
conhecimento sobre o assunto, 75% dos alunos indicaram a mídia como fonte principal. Para 46% dos 
entrevistados, risco ambiental e degradação ambiental são sinônimos, 16% acreditam ser antônimos e 
para 35% os termos têm significados diferentes (Ferreira et al., 2016). Em outra pesquisa, Souza e 
Silva (2018) verificaram que apenas 12,3% de 91 professores de Geografia de Minas Gerais 
efetivamente apresentaram práticas de ensino com o tema risco ambiental em suas aulas. Esses 
resultados reforçam a necessidade de se trabalhar e discutir a abordagem dos riscos ambientais na 
escola e em especial no ensino de geografia. 

Considerações finais 

Apesar de não ter ocorrido na cidade outro evento extremo como o de 2012, para que as ações 
e medidas realizadas na escola fossem aferidas em sua eficiência, acredita-se que a educação continua 
sendo importante caminho para formação de uma população consciente, informada, crítica e, portanto, 
preparada e resiliente às condições impostas socialmente na cidade onde se vive. Na perspectiva da 
extensão e pesquisa, a resiliência/ transformação pode ser alcançada com o trabalho contínuo de 
entendimento e conhecimento sobre riscos, para que outras áreas não sejam produzidas. Assim, não 
será necessária a adaptação de uma sociedade às condições anteriores após ter sido vitimada por um 
evento extremo, como sabiamente escreveu Mendonça (2011), ao discutir sobre riscos, vulnerabilidade 
e resiliência.  
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Introdução 

A pesquisa motivadora deste resumo expandido é a dissertação que teve como tema a 
“Memória social dos afetados do desastre socioambiental do Vale do Cuiabá”, região localizada no 
município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Este desastre ocorreu na madrugada de 11 para 12 
de janeiro de 2011. A pesquisa contemplou o período de sete anos do ocorrido e teve como objetivos: 
discutir as abordagens teórico-metodológicas sobre desastres nas ciências humanas e sociais; 
conhecer as histórias dos sobreviventes, após sete anos do desastre, por meio de realização de 
entrevistas individuais e grupais; conhecer o processo de reconstrução dos afetados e a dinâmica do 
novo cotidiano; e estudar os fatores psicossociais do desastre do Vale do Cuiabá. 

Ao compreender o desastre como um processo e não apenas como um evento pontual 
(VALENCIO, 2015; QUARANTELLI, 2015), é possível entender que um desastre não acontece da noite 
para o dia; ele é construído dentro de um contexto histórico, cultural, social, político, ambiental e 
econômico. O que o produz, e também o alimenta, não vem de fora, não são forças externas: ele é 
produzido pelo próprio sistema do qual faz parte. E não se limita ao tempo cronológico do 
acontecimento, mas sim ao tempo social e emocional da ruptura multidimensional causada pelo 
desastre. 

Os desastres têm se multiplicado no planeta evidenciando violências objetivas e simbólicas. Os 
danos que podem ser contabilizados em números são fáceis de quantificar e verificar suas 
consequências ao longo dos anos, mas não retratam os danos em outras dimensões, entre elas a 
psicológica, a social e a cultural, difíceis de computar quantitativamente.  

No cenário mundial, o número crescente de mortes, desabrigados e dos que precisam migrar 
por desastres mostram uma realidade que afeta muitos países. Segundo o relatório do Escritório das 
Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNISDR, 2016), nos últimos 20 anos, 1,35 
milhões de pessoas morreram, devido aos desastres. Outro relatório, o da III Conferência das Nações 
Unidas para Redução do Risco de Desastres, realizada em março de 2015 em Sendai, Japão, apontou 
que nos últimos 10 anos cerca de 23 milhões de pessoas ficaram desabrigadas em consequência de 
desastres no mundo. E, entre 2008 e 2012, 144 milhões de pessoas foram deslocadas por catástrofes 
(UNISDR, 2015).  

O Brasil acompanha os números crescentes. Segundo Folly (2018), entre os anos de 2000 e 
2017, desastres provocaram o deslocamento forçado de 6.425.182 pessoas. Em 2018, apenas nos 
primeiros 24 dias do ano, o Governo Federal reconheceu 17 cidades brasileiras em situação de 
emergência. 

mailto:marta.pinheiro@eco.ufrj.com.br
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Os Anuários Brasileiros de Desastres Naturais (2011, 2012 e 2013) revelaram que, entre os anos 
de 2011 a 2013, os desastres no Brasil produziram 48.070.248 afetados, 401.434 desabrigados e 
1.679.378 desalojados. Sendo que, este último quantitativo, pode sofrer aumento progressivo, pois um 
desalojado pode tornar-se um desabrigado, dependendo de sua rede social e familiar, de questões 
políticas e econômicas, e, principalmente, da morosidade do poder público na solução das novas 
moradias. O crescente aumento dos brasileiros que sofrem o deslocamento forçado por desastres 
agrava um problema crucial no país: a falta de moradia. 

O cenário dos desastres no Brasil evidencia a urgência em rever e atualizar a forma como o 
governo trata e desenvolve políticas públicas em circunstâncias de desigualdades, cujas ações fazem 
com que a própria política pública funcione como mais um desastre para a população (CUNHA et al, 
2015). 

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (2011) considerou o desastre de 2011 na 
região serrana do Estado do Rio de Janeiro como o maior registrado no Brasil. O Estado do Rio de 
Janeiro está localizado na região sudeste do Brasil. Na madrugada de 11 para 12 de janeiro chuvas 
fortes e escorregamentos atingiram sete municípios: Nova Friburgo, Bom Jardim, Sumidouro, 
Teresópolis, Petrópolis, Areal e São José do Vale do Rio Preto, deixando marcas de destruição, mortes, 
desabrigados, desalojados e inúmeros desaparecidos. No município de Petrópolis, o desastre afetou o 
terceiro distrito, Itaipava, atingindo alguns bairros, principalmente o Vale do Cuiabá. Segundo dados da 
Secretaria Nacional de Defesa Civil (2011), 71 óbitos foram constatados na região, 187 desabrigados 
e 6956 desalojados. Considerando que a população de Itaipava era de 20.444 habitantes (Censo 2010), 
somente o número de desalojados dos bairros atingidos representou 34,22% da população de todo o 
distrito de Itaipava. 

Estudos do CEPED/UFSC (2011) demonstram que o município de Petrópolis (Vale do Cuiabá) 
teve 50.000 afetados diretos no desastre. O mesmo estudo aponta que, após quatro meses, a maioria 
das organizações externas não atuava mais nos municípios atingidos, assim como o desastre já não 
estava mais no foco da mídia. E, também, que a população afetada ainda dependia de doações e do 
aluguel social.  

Até final do ano de 2017, somente 74 casas foram entregues aos sobreviventes, construídas 
em terreno cedido de particulares, sendo que 24 construídas por iniciativa privada e 50 casas pré-
fabricadas pelo Estado. Há grande contraste entre elas no sentido de tamanho da área construída, 
material e privacidade.  

Materiais e métodos 

O referencial teórico da pesquisa teve como base estudos de memória social, memória coletiva, 
desastre e comunidade. 

A escolha pela metodologia qualitativa ressoa com o universo de variáveis não quantificáveis 
que acompanham os desastres socioambientais. Uma opção pela tradução do universo da 
subjetividade, dos valores, das crenças e das motivações dos sobreviventes: “a abordagem qualitativa 
se aprofunda no mundo dos significados. Esse nível de realidade não é visível, precisa ser exposto e 
interpretado, em primeira instância, pelos próprios pesquisados” (MINAYO et al, 2016).  

A aproximação profissional anterior com o campo foi considerada como fase de observação da 
dinâmica local, uma etapa reconhecida e valorizada por Becker (2007) e que contribuiu para a escolha 
do tema da dissertação. Assim, os procedimentos metodológicos envolveram desde a fase exploratória 
(MINAYO, 2014) com o conhecimento do campo, assim como as análises bibliográfica e documental, 
as entrevistas e a análise das mesmas. 

A entrevista não diretiva foi escolhida por ser considerada uma forma menos invasiva e de 
profundo respeito pelo ser humano (REZOLA, 1981), quando a postura do entrevistador acompanha o 
fluxo, as necessidades e as possibilidades do entrevistado, através de condições básicas: congruência, 
aceitação positiva incondicional, compreensão empática (ROGERS E ROSENBERG, 1977). 

A partir da compreensão de que a fala é uma das formas de representação do mundo (BAUER 
e GASKELL, 2014) interno e externo, a análise de conteúdo qualitativa foi utilizada para compreensão 
das entrevistas, do diário de campo e do material da fase exploratória. Este tipo de análise também 
pode ser aplicado às imagens e sons (BAUER e GASKELL, 2014). Com a análise de conteúdo foi 
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possível analisar as informações, sistematizar os dados e a produção teórica. Esta técnica permitiu 
“uma leitura de primeiro plano das falas, depoimentos e documentos, para atingir um nível mais 
profundo, ultrapassando os sentidos manifestos do material” (MINAYO, 2008). 

O contato inicial com os participantes da pesquisa foi realizado através de lideranças locais, 
professores, associações comunitárias e religiosas. Um entrevistado indicou outros, possibilitando a 
rede de indicações. Foram entrevistadas 13 pessoas: 6 individuais, sendo que, em 2 duas delas, parte 
foi realizada em dupla; um grupo; e uma dupla. 

Após a conclusão do trabalho de campo, foi realizada a transcrição cuidadosa das entrevistas, 
respeitando as pausas, interrupções, frases interrompidas, repetições, gagueiras, silêncios e 
expressões corporais. Também foi devidamente considerada a forma como cada um iniciou a entrevista 
e a trajetória que escolheu seguir: se começou diretamente no dia do evento, antes, depois, ou em qual 
etapa se deteve mais tempo.  

A análise de dados começou pela leitura do material das entrevistas e dos registros no diário 
de campo. O objetivo nesta fase foi ter uma visão ampla e geral sobre o material. Anotações sobre 
possíveis categorias foram realizadas enquanto fazia a leitura flutuante. Em um segundo momento, foi 
organizada uma seleção de trechos considerados relevantes para a pesquisa e, posteriormente, foram 
elencadas cinco categorias dos dados empíricos e teóricos. O sistema de análise escolhido foi o de 
procedimento de exploração, priorizado por P. Henry e S. Moscovici (BARDIN, 2016), cujo quadro de 
análise não é determinado previamente, ocorrendo a partir do conteúdo das entrevistas. 

Resultados e Discussão 

Os dias de pesquisa no Vale do Cuiabá evidenciaram ponderações sobre contribuições de 
Beatriz Sarlo (2007), como quando aponta que o passado existe e não pode ser dispensado, 
simplesmente, por decisão racional, assim como, às vezes, não pode ser evocado somente pela 
vontade. Em condições subjetivas, sociais e políticas normais, o passado faz parte do presente. Porém, 
em situações de sofrimento e violência, como o caso aqui estudado, o passado pode ficar 
comprometido e ameaçar o sistema social, político e a própria subjetividade do indivíduo quando este 
não possui lugar e ajuda para lidar com o passado. Assim, o passado permanece mesmo quando não 
se quer ou não se pode lembrar, o que pertence ao processo de compreensão da memória.  

Em entrevista a Ferreira (2009), as contribuições de Arjun Appadurai foram base para a reflexão 
sobre o trabalho com memória como instrumento que, tanto processa a devastação multidimensional 
sofrida, como, ao mesmo tempo, cuida da recuperação do sujeito. Um cuidado necessário na 
abordagem com pessoas que passaram por rupturas abruptas e não imagináveis em sua vida, como a 
situação de desastres. Essa é uma característica desse grupo de sobreviventes que marca um 
diferencial nas entrevistas, quando requer, além do procedimento ético, um cuidado especial. Assim, 
internamente me propus a não só colher a entrevista, mas também facilitar, após a mesma, uma 
devolução da conversa com o (a) entrevistado (a), tendo como guia o material trazido por ele (a). Tanto 
nas entrevistas individuais quanto grupal.  

A partir da análise de conteúdo dos dados das entrevistas foram elencadas as seguintes 
categorias: (1) os dois lados do Vale; (2) Memórias do desastre de janeiro e de outros desastres no 
Vale do Cuiabá. Nesta categoria, quatro subcategorias foram desenvolvidas: O “Divino” presente, O 
abrigo temporário da Igreja do Divino, Do desastre ao assédio e a Oficina da Rede de Cuidados-RJ em 
março de 2012 no Vale do Cuiabá; (3) Abandono vivenciado: o emaranhado do poder público. Esta 
categoria recebeu duas subcategorias: A luta pelo direito dos sobreviventes e O condomínio Marília 
Cápua e as “Casinhas”; (4) “Eu era feliz e não sabia”; e (5) Quem sou eu?  

A mudança na relação entre os sobreviventes foi sinalizada desde a primeira entrevista e 
esteve presente durante a trajetória da pesquisa. Foi possível compreender como esta relação foi 
devastada não só pelo desastre mas também pelo abandono que vivenciaram com o poder público, 
resultando numa linguagem que foi silenciada entre os sobreviventes. A comunicação está prejudicada, 
perderam a intimidade e o compartilhar, comprometendo a construção do sentido de comunidade. Este 
cenário gerou vulnerabilidades, podendo potencializar novos riscos multidimensionais para os 
sobreviventes e o conviver em grupo.  

A pesquisa também evidenciou que, após sete anos, os sobreviventes ainda sofrem violências 
objetivas e subjetivas que comprometem a criação de laços comunitários.  



III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

443 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Considerações finais 

A reflexão sobre os conceitos de desastre e memória mostra que eles não pertencem a uma 
só disciplina e possuem característica transdisciplinar. Seus conceitos são inacabados e precisam ser 
dinâmicos, flexíveis e abertos à atualizações. 

Na análise dos resultados, podemos pensar que forças externas podem se apresentar como 
um “outro” e, consequentemente, fortalecer o grupo no sentido de resistência (COSTA e CASTRO e 
SILVA, 2015). Considerando os sobreviventes do Vale do Cuiabá, é possível pensar que alguns “outros” 
se apresentaram nem sempre favorecendo a luta da comunidade.  

O abandono do Estado como o “outro” poderia criar um movimento de resistência do grupo. O 
que ocorreu inicialmente. Mas a crueldade da demora nas decisões, a lenta burocracia cansa, 
desanima e, também, fragmentou as relações. É um “outro” que trouxe a desconfiança e competição 
para a relação entre eles com a falta de transparência na seleção dos moradores para as novas casas. 
São “outros” que não são identificados como possíveis ameaças. Outra questão levantada é se um 
“outro” ter aparecido no sentido de amigável, confiável (os senhores dos sítios e fazendas), trazendo 
ações “salvadoras” diante do caos, afetou a possibilidade de luta e resistência?  A situação atual 
encontrada é que o grupo foi “implodido” em sua coletividade. Parecem viver certa apatia ou 
entorpecimento. No novo local de moradia, os sentidos do grupo não foram construídos no e pelo 
coletivo, o que compromete a participação social. (COSTA E CASTRO E SILVA, 2015). 

Merece atenção quando o corpo fica como mediador entre o indivíduo e a comunidade e entre 
o passado e o presente em situações onde a comunicação fica comprometida (DAS, 2008). Sete anos 
após, foram encontrados sinais expressos no corpo dos sobreviventes: hipertensão, diabetes, dores 
diárias em partes do corpo, acidente vascular cerebral, perda da capacidade visual, óbito. Esta situação 
foi identificada e é importante seu aprofundamento em estudos futuros e esclarecimento quanto à 
possível relação com o desastre de 2011. 

O trabalho com memória social tem lugar importante na elaboração da ruptura psicossocial 
sofrida com o processo do desastre. Pode ser um instrumento de reconstrução e resistência à 
invisibilidade social; fortalecimento de vínculos comunitários e da expressão dos sobreviventes; gerar 
senso de pertencimento e contribuir para minimizar novos riscos. Um cuidadoso trabalho de resgatar e 
tecer as lembranças para liberar presente e futuro, desde que sejam disponibilizadas condições 
facilitadoras para tal jornada. Além disso, este trabalho pode humanizar as relações em desastres, 
tanto para os sobreviventes, quanto para os profissionais de políticas públicas e gestão de desastres, 
servindo de fonte para a construção de políticas públicas que verdadeiramente representem as 
necessidades e direitos dos sobreviventes. Pela natureza do campo dos sobreviventes de desastres, 
um campo ferido, é possível sugerir que as pesquisas psicossociais, além do objetivo de estudo, 
possam servir, durante o trabalho de campo, como um instrumento de reconstrução, contribuindo para 
o processamento do dano. 
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Introdução 

 Nas últimas décadas, tem se verificado um processo desenfreado de urbanização no mundo, 
principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. Sem um planejamento urbano adequado 
e devido à grande desigualdade social existente nestes países o crescimento dos municípios obriga a 
população menos favorecida socioeconomicamente a ocupar áreas impróprias para habitação, 
aumentando as situações de risco de desastres associados a eventos naturais, tais como inundações, 
deslizamentos de massa, terremotos, furacões, estiagens, entre outros (Tominaga et al, 2009). 

 Segundo UNISDR-CRED (2015), , o Brasil é o único país das Américas que está na lista dos 
10 países com maior número de pessoas afetadas por desastres entre os anos de 1995 a 2015. Dentre 
os eventos que atingem o país, os desastres associados a movimentos de massa vêm aumentando 
consideravelmente nos últimos anos (CEPED-UFSC, 2013). A Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 
registrou oficialmente 699 movimentos de massa no país entre 1991 a 2012. Estima-se que esses 
eventos ocasionaram 535 mortes e afetaram de alguma forma, aproximadamente cinco milhões e meio 
de pessoas. Isso sem levar em conta os danos ambientais, sociais e econômicos de cada região. 
Importante ressaltar que alguns eventos não são registrados adequadamente, como exemplo do que 
ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, que foram classificados como enxurradas e não 
como deslizamentos. 

A diretriz baseada prioritariamente na adoção de ações estruturais, como obras de engenharia, 
além do alto custo de execução se mostram muitas vezes pouco eficientes na gestão de riscos, 
evidenciando ser essencial investir também em ações não-estruturais para tornar as medidas de 
prevenção e mitigação verdadeiramente eficazes (Mendonça & Valois, 2014). A promoção do 
reconhecimento de vulnerabilidades e a disponibilidade de informações sobre as ameaças às quais as 
populações estão expostas e ações de redução de riscos são cada vez mais necessária, já que, uma 
comunidade participante desse troca de saberes tem condições de tomar medidas preventivas e 
também minimizar os efeitos do pós-desastre (Kobiyama et al., 2004). Dentro deste contexto, ações de 
Educação para a Redução de Desastres (ERD) vêm sendo realizadas em muitos lugares no Brasil e 
no mundo. 

Em 2012 a UNICEF divulgou um estudo de caso de trinta países, em que analisa como o tema de 
Redução de Risco de Desastres (RRD) está inserido no currículo escolar. Países como França, Japão, 
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Costa Rica, Nicarágua e Peru se destacaram como exemplos de integração consolidada e bem 
sucedida de RRD no currículo escolar. 

No Brasil a ERD passou a ganhar mais atenção com a entrada em vigor da Lei 12.608, de 10 de 
Abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, criando uma nova forma de 
tratamento dos desastres no Brasil. Diferente do que ocorriam com os textos normativos antecessores, 
que tratavam predominantemente de resposta e atendimento a desastres, a nova legislação prioriza a 
prevenção, incluindo a ERD como uma ação preventiva (Carvalho, 2013). 

 Dentro desse contexto o objetivo da presente pesquisa é conceber, testar e avaliar uma 
metodologia de ERD associado a deslizamentos de terra em um espaço não formal de educação. 

 O desenvolvimento de atividades de ERD associados a deslizamentos de terra se justifica 
devido ao aumento da ocorrência desses eventos e do expressivo número de pessoas atingidas nos 
últimos anos no país, principalmente no estado do Rio de Janeiro. O projeto foi realizado no Espaço 
Ciência Viva, um museu interativo, gratuito, situado no município do Rio de Janeiro, que foi escolhido 
justamente por facilitar o acesso à informação sobre diversos temas científicos à sociedade em geral.  

Materiais e métodos 

 O projeto vem sendo realizado no Espaço Ciência Viva (ECV), localizado na Avenida Heitor 
Beltrão, 321, Tijuca, Rio de Janeiro. O museu realiza um evento gratuito chamado “Sábado da Ciência” 
sempre no último Sábado de cada mês, abordando um tema geral principal tendo a participação de 
diversas oficinas, cada uma com um tema específico. Os visitantes do museu são de diversas idades, 
escolaridades e classes sociais. A quantidade de visitantes em cada evento varia, normalmente, entre 
300 e 700 pessoas. 

 O trabalho já vinha sendo realizado e está inserido em uma linha de pesquisa na área de ERD 
e é caracterizado pela abordagem do tema de desastres associados a deslizamentos no em espaços 
de educação formal e não formal utilizando-se de instrumentos pedagógicos interativos (Vale & 
Mendonça, 2016, Mendonca et al, 2016 , Mendonça e Valois, 2014 e  2017,).  

 A ação busca apresentar aos visitantes um debate sobre os deslizamentos através de 
atividades lúdicas e interativas, baseando-se em experiências anteriores, como os projetos de ERD 
realizados na Comunidade de Maceió (RJ) e Comunidade de Zumbi do Pacheco (PE) (Da-Silva-Rosa 
et al., 2015), no Colégio Estadual Joaquim Távora em Niterói (RJ) (Mendonça & Valois, 2014 e 2017) 
e algumas experiências com o uso de maquetes interativas descritas no livro Sociologia dos Desastres 
(Valencio et al., 2009). 

 Dentre os instrumentos utilizados na oficina de deslizamentos destaca-se uma maquete que 
permite simular os movimentos de massa (Figura 1). Para construir a maquete cortou-se um pedaço 
de isopor no formato similar a de uma encosta, sendo dentro de um reservatório de vidro aberto na 
parte superior com dimensões 65,20x23,70x28,50cm. Para representar o solo que desliza foi colocada 
uma camada de solo (pedriscos) sobre a superfície do isopor. Em seguida foram anexadas pequenas 
plantas artificiais para simular a vegetação em apenas um lado da representação do terreno da encosta. 
Foram adicionadas também representações de habitações, de lixo e de lançamento de esgoto no solo. 
O objetivo principal da maquete é simular os deslizamentos causados pela chuva e pelo aumento da 
declividade da encosta. Para representar a chuva é utilizado um regador e para produzir a mudança de 
declividade foi desenvolvido um sistema de inclinação do reservatório através de um macaco hidráulico. 
Na medida em que a maquete vai sendo inclinada pelo macaco percebe-se como o ângulo vai 
aumentando e consequentemente a ocorrência do deslizamento. Nas duas situações em que ocorre o 
movimento da camada de solo o visitante percebe que no lado que possui vegetação não desliza, 
ressaltando a importância das raízes no processo. Durante a interação com a maquete, além dos 
fatores chuvas, aumento do ângulo da encosta e desmatamento é exposto ao visitante também as 
questões das moradias em locais inapropriados, acúmulo de lixo nas encostas e lançamento de esgoto 
direto no solo. Todas as interações com os participantes na oficina são conduzidas por mediadores, 
que são alunos de extensão dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 

 Outro instrumento da oficina são os pluviômetros de garrafa PET, que permite discutir com os 
participantes sobre a importância de se prevenir em caso da ocorrência de chuvas fortes através do 
sistema de alerta e alarme abordando os critérios para se definir o momento em que os moradores de 
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áreas de risco devem deixar suas casas. O mediador ensina como confeccionar um pluviômetro de 
garrafa PET e como interpretar os resultados de acordo com parâmetros estabelecidos pela Defesa 
Civil do município do Rio de Janeiro. Ao final o áudio do sistema de alerta emitido pela defesa civil do 
Rio de Janeiro em caso de risco de deslizamento é reproduzido por caixas de som. 

 Um jogo de tabuleiro (Figura 2) também vem sendo desenvolvido, tendo sido já testado em um 
evento do Sábado da Ciência em que o tema era jogos sobre tópicos científicos. 

 Na etapa de avaliação foram realizadas análises de entrevistas semiestruturadas aplicadas aos 
visitantes antes e depois de participarem da oficina. A entrevista aplicada antes avalia os 
conhecimentos prévios que os participantes possuem sobre os deslizamentos e foi baseada 
principalmente no livro intitulado “1-2-3 Dissaster Education”, que fornece um programa abrangente de 
educação sobre desastres, conectando escola, família e comunidade. Já a segunda entrevista, que 
avalia os instrumentos da oficina, baseou-se no questionário que o ECV aplica para avaliar suas 
próprias oficinas. 

 Durante o ano de 2018 a oficina de deslizamentos participou de sete eventos do Sábado da 
Ciência, e em todos eles a maquete e o pluviômetro foram utilizados. Em alguns eventos outros 
instrumentos foram desenvolvidos para poder adequar a oficina ao tema proposto do mês, envolvendo 
microscopia dos solos, apresentação de tipos de solos e projeção de slides. Ao todo foram realizadas 
66 entrevistas, com um público variado de diferentes idades e níveis de escolaridade. Os resultados 
obtidos com a análise das entrevistas serão apresentados a seguir.  

Resultados e Discussão 

 A entrevista realizada antes da participação dos visitantes na oficina busca avaliar os 
conhecimentos prévios destes sobre os deslizamentos. Dos entrevistados 88% sabiam ou tinham 
alguma noção do que são os deslizamentos e por que ocorrem. Dentre estes, a maioria citou apenas 
fatores naturais que influenciam nos deslizamentos, sendo que o fator chuva foi o mais citado. Já o 
fator antrópico mais citado foi o desmatamento. Questionados sobre o que poderia ser feito para evitar 
a ocorrência de um deslizamento, a ação de reflorestamento foi disparada a mais citada, seguida por 
obras de contenção e evitar construções em áreas de risco. Foi perguntado também se os participantes 
achavam que poderiam contribuir de alguma forma para evitar a ocorrência de um deslizamento, e mais 
de 77% deles disseram que sim e citaram principalmente o reflorestamento, seguido pelas ações de 
descarte correto do lixo e divulgação de informações. 

 Na parte final da primeira entrevista o objetivo era identificar se o participante já havia obtido 
informações sobre o tema em algum outro lugar, apenas 36% das pessoas disseram que sim, e a 
maioria citou como fonte apenas a TV e poucas vezes a escola. E somente 10% responderam já terem 
participado de atividades de ERD em alguma outra vez.  

 Baseado na maioria das respostas envolvendo a chuva como o principal agente deflagrador 
dos deslizamentos e o desmatamento/reflorestamento sendo citado em quase todas outras respostas, 
conclui-se que o conhecimento da população em geral sobre os deslizamentos é bem básico e 
superficial, de acordo com informações que são obtidas através de veículos de comunicação como a 
TV. Nota-se que o tema raramente é tratado nas escolas, indicando, portanto a importância de se 
abordar o assunto em ambientes não formais de educação.  

 Já a segunda entrevista tinha o objetivo de avaliar a oficina, seus instrumentos e a relevância 
das informações divulgadas para os participantes. Mais de 77% dos entrevistados disseram ter obtido 
novas informações que não conheciam durante a oficina, dentre eles a maioria citou os mecanismos 
dos deslizamentos como novos conhecimentos. 76% avaliaram as informações obtidas e a importância 
do tema tratado como “Muito Relevante”. E quanto aos instrumentos utilizados na oficina, a maquete 
foi a mais bem avaliada, 80% das pessoas lhe atribuíram a nota máxima, já o pluviômetro obteve a 
nota máxima de 67% dos entrevistados. 

 Observou-se com essa avaliação que o tema tratado pela oficina de fato foi relevante para os 
visitantes e que novos conhecimentos foram adquiridos. Constatou-se também que os instrumentos 
utilizados alcançaram as expectativas de divulgação das informações. O destaque maior foi para a 
maquete, que nitidamente durante os eventos chamou muito a atenção dos participantes e que foi 
comprovada com o resultado da avaliação. Os recursos utilizados na maquete comprovaram ser muito 
eficazes para tratar do tema proposto. 
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Considerações finais 

 O projeto realizado durante o ano de 2018 no ECV permitiu conceber, executar e avaliar uma 
proposta de metodologia de educação para redução de desastres associados a deslizamentos de terra 
em espaços não formais de educação, principalmente em museus interativos.  

 A metodologia de ensino não formal permitiu aos visitantes da oficina participar de discussões 
sobre o tema de forma dinâmica e interativa, abordando aspectos físicos e sociais, tendo como 
consequência a aquisição de novos conhecimentos, como demonstrado na avaliação das entrevistas.  

 A participação da oficina sobre desastres associados a deslizamentos no ECV terá 
continuidade nos próximos anos em eventos com temas relacionados. Os instrumentos utilizados 
também podem vem sendo continuamente aprimorados de acordo com a interação com o público. 
Como já foi sugerido, a maquete será confeccionada em maior escala e o jogo vem sendo aprimorado.  

 O resultado desse projeto pode abranger diversas comunidades por meio da divulgação das 
informações obtidas pelos participantes da oficina, e assim, contribuir de várias maneiras para a RRD 
associados a deslizamentos, principalmente estimular um envolvimento maior da população na gestão 
de RRD e consequentemente a formação de comunidades resilientes.  
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Figura 1 – Maquete 

 
Fonte: MOTTA, Mariah. Arquivo pessoal, 2018. 
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Figura 2 – Jogo  

 
Fonte: MOTTA, Mariah. Arquivo pessoal, 2018. 
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Introdução 

O artigo propõe a discussão sobre resiliência territorial, como forma de resistência ao 
enfraquecimento do conceito, bem como os possíveis limites da sua aplicabilidade em situações de 
rompimento de barragens e que geram consequência destrutivas das ocupações humanas. São 
apontados alguns marcos da experiência internacional, confrontando o caso do rompimento da 
Barragem da Samarco na cidade de Mariana em 2015, por meio da análise do EIA (Estudo de Impacto 
Ambiental) e o TTAC (Termo Transitório de Ajustamento de Conduta), balizadores das medidas, ora 
em andamento, de recuperação e compensação às comunidades atingidas.  

Aborda-se de forma crítica a expressão ‘resiliência’ e o seu alcance conceitual para formulação 
planos e projetos, diante de eventos potencialmente letais, destrutivos e desarticuladores de situações 
comunitárias. O conceito de resiliência vem sendo utilizado em uma ampla gama de sentidos, 
verificáveis em diversas publicações, estudos e instrumentos jurídicos, mas quase sempre associado 
a ideia de minimização de riscos e de adaptação às situações de vulnerabilidade. Ao retornarmos à 
etimologia da palavra associada à física, pode-se perceber que o termo vem ganhando outras 
conotações. A resiliência1 tem o seu sentido original, então, vinculado à física e se refere às 
propriedades de elasticidade dos materiais, por exemplo um corpo de prova, de forma a lhe conferir 
uma capacidade de recuperação, após ser submetido à determinados esforços2. Este sentido migrou 
para outras disciplinas, indo da psicologia aos mercados. Aplicou-se também à ecologia, tornando-se 
parte da teoria ecológica, na observação da capacidade de interferência dos seus sistemas, quando 
submetidos à determinadas perturbações, sem alterar significativamente a sua estrutura, podendo 
retornar ao estado anterior3. Este conceito vem se popularizando e se aproximou dos estudos 
urbanísticos, por meio da incorporação nos discursos técnicos, por vezes, comprometidos com 
explicações calcadas em um discurso científico, quase sempre, vinculado à ideia de retorno à uma 
determinada origem.  

                                                           
1 “A aplicação do termo resiliência (‘resiliens’ no latim - saltar para trás, voltar, ser impelido, recuar, encolher-se, romper e 
‘resilient’, no inglês, que remete à idéia de elasticidade e capacidade rápida de recuperação) há muito vem sendo utilizada pela 
física e engenharia por Thomas Young, 1807, descrevendo experimentos sobre tensão e compressão de barras de ferro e 
buscando a relação entre a força que era aplicada num corpo e a deformação que essa força produzia (Pinheiro, 2004). 
Igualmente utilizada por outras ciências como a medicina, a resiliência refere-se à capacidade de a pessoa resistir à doença, à 
infecção, quer pela sua própria resiliência, quer pela ajuda de uma medicação curativa ou preventiva (Ruegg, 1997); para a 
psicologia, tem a ver com a qualidade de resistência e de perseverança do ser humano em face das dificuldades da vida (Schmied 
& Lawler, citado em Tavares, 2001; Rack & Patterson, 1996).” BARREIRA, Diná Dornelles  e  NAKAMURA, Antonieta 
Pepe.Resiliência e a auto-eficácia percebida: articulação entre conceitos. Aletheia [online]. 2006, n.23, pp. 75-80. ISSN 1413-
0394.  

2 Houaiss, A. Villar, M. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. Pag. 2437  
3 Calvente, A. M. “Resiliencia: un concepto clave para la sustentabilidad”. Buenos Aires: Universidad Abierta Interamericana, 
2007 
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 Assim, transposto para a ideia de ‘resiliência territorial’, o termo suporia algo como:  a 
implementação de ações de preparação de medidas em um determinado território ocupado, com a 
finalidade de aumentar a sua capacidade de recuperação após eventos potencialmente intempestivos 
e catastróficos.  Deste modo, será examinado aqui o conceito de resiliência territorial, frente ao evento 
que afetou, dentre outras localidades, o subdistrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana, que, 
como se sabe, gerou consequências locais dramáticas. A avalanche de lama de rejeitos percorreu 
longas distâncias e se estendeu às comunidades localizadas à jusante da barragem, com repercussão 
regional, ao longo de toda a extensão do vale do Rio Doce. Para esta análise, foram destacados alguns 
aspectos relacionados a esse impacto, buscando argumentar que este território não possuía de 
antemão uma preparação para eventos dessa magnitude e, apontando para a fragilidade de aplicação 
do conceito de resiliência, seja para a formulação de medidas de compensação, em decorrência do 
acidente, seja para a construção de uma visão de futuro para a região.  Com isso, tem-se por objetivo: 
(a) detectar alguns avanços teóricos em relação ao conceito de resiliência aplicado a cidades; (b) 
examinar práticas decorrentes destes avanços, sobretudo sob a perspectiva de aplicação do acúmulo 
de conhecimento em situações de ‘desastres’, ainda que de origens distintas; (c) se as medidas 
tomadas antes e depois do rompimento da barragem de Mariana se identificariam com a ideia de 
resiliência territorial e, como esta reflexão poderia reposicionar a sua aplicabilidade em casos similares 
em escala e abrangência.   

Materiais e métodos 

Para a realização deste artigo, foram levantados documentos de fontes oficiais, analisando-se 
os dados, por meio de indicadores socioeconômicos municipais e distritais. Buscou-se privilegiar as 
leituras qualitativas, cotejando-as com leituras conceituais e de experiências afins. Em particular, foram 
levados em consideração os trabalhos de consultoria, realizados pelos autores, como por exemplo, 
planos de gestão integrada no Quadrilátero Ferrífero e demais estudos comparativos de municípios 
mineradores e não mineradores. Além disso, foram pesquisados trabalhos acadêmicos, elaborados a 
partir de outros autores sobre os assuntos atrelados à discussão em curso.  Somam-se os 
levantamentos de campo no município de Mariana, realizados antes e depois do evento destrutivo. O 
último levantamento de janeiro de 2019, levou os autores à verificação de algumas das observações 
teóricas aqui levantadas. Assim, uma vez reunidos, os textos, imagens, gráficos e demais fontes de 
informação, foram confrontados à luz dos sentidos que palavra ‘resiliência’ pode assumir.  Vale lembrar 
que foram consideradas as formas de abordagem do termo ‘resiliência’, não apenas em estudos 
técnicos, mas na mídia em geral. Desta forma, acredita-se, desde já, que um conceito pode ser tão 
mais potente, quanto revelar possíveis camadas de leitura e de interpretação, ao se metaforizar, junto 
a outros campos do saber, ou seja, hibridizar-se4. Tais conceitos podem ser considerados para a 
reflexão teórica e que parecem permitir uma observação mais apurada das especificidades territoriais, 
diante de acontecimentos intensivos e transformadores da realidade.  

A resiliência como uma finalidade a ser alcançada por meio da restauração das condições 
iniciais, de situações de pós-desastres em áreas urbanas, revela-se bastante problemática, uma vez 
que parece não levar em consideração a complexidade dos locais e sua história. Junto a isso, as 
diversas temporalidades envolvidas nos agentes produtores daquele espaço podem ensejar 
orientações distintas às medidas a serem tomadas no processo de reconstrução, pós desastre, quando 
observadas as condições a anteriori. No caso do município de Mariana, seja pela aparente ausência 
de experiência empírica dos líderes locais no enfrentamento do inédito ‘desastre’, seja pelas escalas e 
abrangência do evento, o rompimento da barragem da Samarco, torna-se um caso emblemático, que 
deve ser acompanhado, ao longo do tempo, para a aplicabilidade do conceito de resiliência urbana no 
país e em situações afins.  

Uma das principais fontes desta pesquisa debruça-se na publicação “After great disasters”. 
Johnson, Olshansky (2017), que realiza uma análise em profundidade de como seis países 
gerenciaram a recuperação de contingentes populacionais atingidos por desastres naturais. Apontam 
para a importância de sistematização destas experiências, como instrumentais para a minimização do 
tempo da ‘experiência’ dos atingidos: “Quando ocorre um desastre catastrófico, os líderes das 

                                                           
4 Sentido indicado no artigo da Revista da Pós-Graduação da FAU USP, por Guatelli, I. “Cantaminações constitutivas do espaço 
urbano: cultura urbana por intermédio da intertextualidade e do entre”. São Paulo: FAUUSP, 2008.  
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comunidades afetadas geralmente reconhecem que não possuem experiência relevante, então eles 
procuram lições dos outros” (pag.3 - tradução livre dos autores). 

Tal leitura levou a indagar:  quais são os aspectos fundamentais das situações observadas no 
pós-desastre? Seria possível a constituição de um modelo?  Tais perguntas aqui formuladas, 
possivelmente também constituem as principais inquietações de líderes locais, diante da aflição e do 
sofrimento de muitos e da necessidade de mobilização de esforços para dar os primeiros passos, tais 
como:  atendimentos de urgência, reabilitação de infraestruturas básicas de acesso aos locais 
impactados, construção de alojamentos, entre tantas outras medidas. A sistematização, portanto, de 
experiências pode auxiliar como bússola na orientação dos esforços -  reunião de massa crítica -  
disponível de imediato, para a municipalidade adotar medidas, para a redução de situações adversas 
de todas as ordens, perdas humanas e materiais.  

Um dos marcos deste processo, levado em consideração nesta pesquisa, foi o Simpósio 
Internacional para a reconstrução após terremotos, realizado em 1990 e publicado por em 1991, sob o 
título “Rebuilding After Earthquakes. Lessons from Planners” por Willian Spangle5.  Neste documento 
são enunciadas as principais etapas dos processos envolvidos e em uma perspectiva temporal para a 
reconstrução das habitações e equipamentos afetados. Apontam também que deve ser assegurado 
um conjunto de planos de desenvolvimento, normativos ou não, na etapa pré-terremoto, bem como a 
necessidade de se criar a figura da autoridade local para o assunto. “Os participantes (do Simpósio) 
também enfatizaram o valor do planejamento regional e considerações adequadas de planejamento do 
local para habitação temporária e o valor de identificar riscos geológicos, sísmicos e estruturais antes 
do terremoto atingir.” (SPANGLE, 1991) 

Resultados e Discussão 

A centralidade da ideia de planejamento fica evidente nas conclusões do simpósio, o que 
suscita duas questões: (a) por um lado, objetivos claros, marcos temporais e etapas definiriam um 
cenário finalístico, o que aproximaria ao conceito ‘original’ de resiliência, e ajudar na formulação de 
programas de prevenção, mas que, por outro, poderia passar ao largo das diversidades territoriais, 
como, por exemplo, mencionado no próprio excerto do documento, quando cita as preocupações 
sociais e os seus “efeitos díspares sobre os pequenos empresários”. E, (b) se ao centrar esforços em 
constituição de metas, a partir de estatísticas recorrentes destes eventos, não se reduziriam as 
possibilidades rearticulação das condições específicas, a partir dos tempos próprios dos seus agentes 
locais? Não haveria uma redução do evento e perda de oportunidade para a superação de problemas 
sistêmicos e estruturais, verificáveis na situação de pré desastre? 

Embora possam ser apontadas algumas limitações para a formulação de discursos e práticas 
atrelados à resiliência em situações de desastre, um aspecto que poderia ajudar na formulação de 
programas e políticas de resiliência seria a do estabelecimento de uma linha de base para o 
monitoramento das transformações daquela realidade no decurso do tempo. Muito mais para 
estabelecer alguns referenciais e interpelações, do que na tentativa de retornar à situação original, o 
monitoramento de indicadores (quantitativos e qualitativos) poderia ser um suporte para o instante de 
transformações bruscas e intensas do território. Adicionalmente, pergunta-se: poderiam as tecnologias 
de informação (TI) contribuir para a construção de sistemas de monitoramento, interconectados aos 
dispositivos móveis, tendo em vista a constituição de indicadores, apoiando a enunciação de hipóteses 
que assegurassem as condições de incorporação de dinâmicas sócio culturais locais na reconstrução 
das áreas atingidas?   

A resposta afirmativa parece plausível, mas deve-se observar, entretanto, que a quantidade 
demasiada de indicadores poderia inviabilizar o próprio monitoramento e que a inteligência deve ser 
aplicada na seleção de indicadores relevantes.  Diante da probabilidade de exposição das comunidades 
e das infraestruturas locais aos diversos riscos, devem ser priorizados os indicadores que apontem 
para perdas humanas e materiais, os diversos graus de vulnerabilidade social entre outros, a fim de se 
adotarem as medidas para a implementação de um sistema de prevenção ou mobilização. Pode-se 
verificar que na maioria dos eventos estudados, os instrumentos tradicionais de avaliação de risco ainda 
não se mostram explicitamente eficazes para administrar os fatores territoriais imprevisíveis.  

                                                           
5 Spangle (William) and Associates, Inc., Portola Valley, CA 

javascript:void(0);


III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos 

SOCIEDADE E RISCOS: 
Da apropriação do espaço à criação de territórios em riscos 

17 a 20 de Junho de 2019 

Universidade Federal de Uberlândia 

 Brasil 

 

 

 

455 Anais do III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – SIAAR 
v. 3, Uberlândia, Junho de 2019. 

Como divulgado pela mídia, o rompimento da barragem do Fundão, de propriedade da 
mineradora Samarco, produziu deslocamentos extraordinários de lama (rejeitos de minério) morro 
abaixo e uma série de consequências ambientais, sociais e econômicas - matou pessoas, 
desestruturou vínculos sociais e afetivos,  causou danos seculares a alguns ecossistemas - trazendo 
também à tona a questão da prevenção de riscos e a existência de planos de emergência para 
evacuação da população possivelmente a ser atingida. A preparação do território por meio do controle 
dos usos e infraestruturas de contenção ou rotas de fuga, e o treinamento operacional da empresa 
responsável e a organização e capacitação das comunidades para o enfrentamento de riscos poderia 
se aproximar do conceito de resiliência, seguindo numa trajetória de enfrentamento, adaptação, 
recomposição das condições anteriores, total ou parcial, e construção do novo estado do território, 
ambiental e socialmente, garantindo, assim, uma trajetória positiva e uma melhor preparação para 
novos eventos extremos. 

Para o caso de Mariana, as evidências indicam que essas condições não estavam presentes. 
A análise do EIA-RIMA da barragem de Fundão, apresentado em 2005, indica problemas deste 
instrumento de licenciamento quanto ao aspecto de preparação do território à uma efetiva condição de 
resiliência. Alguns aspectos podem ilustrar esse fato. O primeiro se refere à análise das alternativas 
locacionais apresentadas, em que o córrego do Fundão, o escolhido entre duas outras alternativas 
(Natividade e Brumado), era a única alternativa que produziria impactos cumulativos com as outras 
barragens na mesma microbacia, com possibilidade de efeito dominó, ou seja, com potencialização 
dos riscos (Wanderley, 2015). A escolha recaiu possivelmente por razões financeiras, a de menor custo 
de implantação, aproveitando a racionalização proporcionada pela existência do sistema interligado à 
outras minas, como Germano e Santarém (Wanderley, 2015). O segundo seria quanto a não 
apresentação de outras alternativas tecnológicas para a destinação do rejeito. Portanto, soluções que 
poderiam ser previstas na fase de concepção e de projeto, como, por exemplo, de minimização da 
geração deste rejeito, por meio do beneficiamento do minério de ferro a seco6, não foram apresentadas,  
com justificativas apenas ligadas ao aumento da produtividade e redução de custos. Esta gestão do 
capital é muitas vezes executada a partir da formulação de discursos, por vezes em tom de ameaça, 
como, por exemplo, da mineradora inviabilizar a continuação da mineração no município, caso não 
sejam aceitas as barragens da forma como propostas.  

Um terceiro aspecto importante se refere à avaliação de risco de rompimento da barragem. A 
análise preliminar de risco apontava para um impacto considerado “improvável”. Ora, a análise de casos 
anteriores, no mundo, no Brasil e em Minas Gerais, mostra a maior frequência deste tipo de acidente7. 
Só em Minas Gerais, muito próximo de Mariana, já haviam sido registrados dois acidentes com 
ocorrência de mortes: Itabirito, em 1986, com 7 mortes; e Nova Lima, em 2001, com 5 mortes.  O 
instrumento EIA-RIMA descarta a possibilidade de rompimento da barragem e de mortes em Bento 
Rodrigues. Assim, não faz análise do pior cenário de impacto, que seria a tragédia de uma ruptura da 
barragem e fechamento das operações da mina, e, em decorrência, não dimensiona a magnitude e 
abrangência dos impactos, e nem cita o Rio Doce; bem como os programas de mitigação de impactos 
não contemplam acidentes da barragem.  

Considerações finais 

Neste sentido, algumas práticas parecem inspiradoras, frente à um cenário de reconstrução. Em alguns 
países orientais, sobretudo no Japão, em projetos urbanos de reassentamento, o chamado 
reajustamento fundiário (land readjustment) coloca-se como uma resposta não apenas indireta. 
Consiste em estabelecer procedimentos técnicos e sociais de longa duração, um processo de mútuo 
aprendizado entre a população afetada, equipes técnicas e governantes, a fim de se atingirem 
condições equânimes de reparação.    

A resposta econômica à resiliência urbana, sobretudo na região do Quadrilátero Ferrífero em 
Minas Gerais, deveria levar em consideração o descompasso entre o grande capital (em muito 
responsável pelo PIB – Produto Interno Bruto dos municípios extrativistas) e a economia informal de 
base familiar, geradora de renda. O conceito de resiliência para a região consistiria, de imediato, no 
reconhecimento das disparidades entre estes circuitos. A atividade industrial minero-metalúrgica que 
estabelece uma dinâmica conectada aos circuitos de provisão dos mercados mundiais e da grande 

                                                           
6 Esta solução já é adotada pela própria Vale em Itabira, na Mina de Conceição.  
7 Ver BOWKER & CHAMBERS, 2015; MELO, 2013. 
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acumulação de capitais, não pode minimizar a importância das atividades pré-existentes, na 
reconstituição das atividades comerciais e de subsistência. Como se reafirma nos relatórios estudados, 
há uma antiga tensão entre atividade mineradora e a vida local, parte integrante dessa região que 
surgiu e foi moldada pela mineração. (fonte: DIFS – relatório Diagonal/ Vale, 2007).  

A aplicação destes conceitos, ainda em maturação, torna-se uma oportunidade de mudança 
de paradigma para antevisão dos acontecimentos inesperados, preparando as cidades para situações 
adversas, não apenas a partir da resiliência, mas de uma constelação conceitual a ser constituída no 
tempo, como construção histórica do lugar.  
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Introdução 

A presente pesquisa subordina-se ao tema: a exploração mineira e o processo de 
reassentamento em Moçambique, uma análise de riscos das comunidades expropriadas pela Vale no 
distrito de Nacala-a-Velha.   

Assim, o estudo apresenta como objectivo geral analisar os riscos ambientais resultantes dos 
processos de expropriação das comunidades locais induzido pelo funcionamento do megaprojecto de 
mineração da Vale no distrito de Nacala-a-Velha. Especificamente, pretende-se (i) examinar o 
enquadramento legal e político de mineração em Moçambique e a respectiva política de 
reassentamento resultante de actividades económicas; (ii) compreender a influência dos recursos 
minerais no processo de ocupação de territórios em Moçambique, sobretudo no distrito de Nacala-a-
Velha, província de Nampula; (iii) caracterizar as formas de apropriação de terra e expropriação das 
comunidades locais no processo da implantação dos megaprojectos de mineração da Vale, no distrito 
de Nacala-a-Velha, província de Nampula; e (iii) analisar os riscos socioterritoriais nas zonas de 
reassentamentos resultantes da acção dos megaprojectos de mineração no distrito de Nacala-a-Velha, 
província de Nampula. 

Em Moçambique, a entrada de grandes investimentos de capitais estrangeiros no sector de 

recursos minerais tem levantado várias questões, sobre o papel dos mega‑projectos no 

desenvolvimento económico e social das comunidades locais. Estas inquietações surgem no contexto 
em que com a descoberta de bens minerais em Moçambique, subvalorizados pelo mercado capitalista, 
influenciou na apropriação de terra, e por conseguinte, a expropriação das populações em seus locais 
de habitação, de trabalho, de convivência social e culturais, visando implantar efectivamente os 
megaprojectos na perspectiva de desenvolvimento económico e social. 

Das literaturas revistas, Cambaza (2009), Selemane (2009), Matos e Medeios (2015), Human 
Rights Watch (2013), Sousa (2016), (Frei (2017), Bata (2018), entre outros, evidenciam que os 
megaprojectos de mineração em Moçambique apresentam um papel reduzido no desenvolvimento 
económico e social do país e estes implicam em maiores riscos socioterritoriais, envolvendo as 
comunidades afectadas em extrema prevalência de pobreza.   

 Assim, o estudo busca fornecer informações sobre os riscos socioterritorias do processo de 
apropriação da terra e da expropriação das comunidades locais resultantes da implantação dos 
megaprojectos de mineração em Moçambique, particularmente nas zonas de reassentamento do 
distrito de Nacala-a-Velha, província de Nampula. 

Materiais e métodos  

A perspectiva teórico-metodológica adoptada nesta pesquisa consistiu na abordagem 
qualitativa com carácter descritivo e exploratório. Para a análise do objecto de pesquisa, o estudo 
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privilegiou a pesquisa bibliográfica e documental que permitiu de forma importante a construção de 
uma fundamentação teórica sobre o processo de reassentamento das comunidades resultantes de 
megaprojectos de mineração em Moçambique e ainda mais sobre análise de riscos. Foram aplicadas 
as técnicas de observação directa e da entrevista semi-estruturada. 

O embasamento teórico metodológico centra-se na perspectiva de que em Moçambique a 
expansão dos grandes empreendimentos de mineração impulsionam a apropriação dos territórios 
mineiros, por conseguinte a expropriação das comunidades locais. Assim, a pesquisa esta isente em 
compreender uma realidade vivenciada pelas comunidades locais do distrito de Nacala-a-Velha sobre 
os riscos ambientais resultantes da apropriação de terra do megaprojeto de mineração da Vale. 

É neste âmbito que analisamos a partir do método materialista histórico e dialéctico as formas 
de apropriação dos territórios mineiros em Moçambique e as acções desencadeadas sobre tais 
espaços porque entendemos que são reflexos do desenvolvimento capitalista, como produto histórico 
à luz de suas contradições (LIMA, et al, 2014).  

O exercício dialéctico nos permite compreender que o homem enquanto ser histórico na 
produção de uma vida material estabelece relações de negação com o mundo e com ele próprio, 
criando contradições e gerando conflitos nas relações que se tornam a base da organização de sua 
vida social. 

Resultados e discussão   

Éramos pescadores, agricultores, comíamos e bebíamos até que as nossas vidas hoje 
mudaram. São cobras que nos mordem […] a água que bebemos é muito salgada que 
até queima a panela. São cemitérios que não vemos, não temos o que fazer, porque 
o coco não é forte com pedra (Conversa Verbal, 2018). 

O estudo de campo decorreu em duas comunidades reassentadas pela Vale, nomeadamente 
a comunidade de Nachiropa e Muriaco, no distrito de Nacala-a-Velha.  

O projecto de exploração mineira - Vale Moçambique Ltd. (Vale) é uma subsidiária da empresa 
brasileira Vale, e é a segunda maior empresa de mineração em todo o mundo. Foi em 2004 que Vale 
obteve permissão do governo de Moçambique para explorar carvão, no distrito de Moatize, província 
de Tete. Em 2007 foi atribuída a concessão mineira de 35 anos para 25 mil hectares. Tendo em conta 
que toda actividade económica realizada sobre o meio pode repercutir impactos ambientais, o governo 
moçambicano aprovou o EIA da Vale em 2007 e um EIA revisto que incorporou uma expansão 
planeada em 2011. A Vale começou a construção da sua mina Moatize, em 2008, e o reassentamento 
dos agregados familiares começou em 2009, e a mineração de carvão em Maio de 2011 (HUMAN 
RIGHTS WATCH, 2013; FREI, 2017). 

A implantação do projecto da Vale na mina de Moatize envolveu a deslocação de 1.365 famílias 
que viviam nas aldeias de Chipanga, Bagamoyo, Mithete e Malabwe em dois reassentamentos ou o 
fornecimento de outras formas de compensação. Nesse processo, a Vale reassentou 289 agregados 
familiares em 25 de Setembro, concebido como um bairro urbano na cidade de Moatize. A 
compensação não inclui terras agrícolas, mas incluiu bombas de água em cada casa, uma promessa 
de reformar a escola primária e o hospital de Moatize e novas casas (BATA, 2018). 

A Vale reassentou também 716 famílias em Cateme, um reassentamento rural projectado para 
os agricultores que se encontravam localizados aproximadamente a 40 km de Moatize. A compensação 
incluiu novas casas, bombas de água para o bairro, uma escola primária, uma escola secundária, um 
posto de saúde e os prometidos dois hectares de terras agrícolas. 

De acordo com o Relatório da Human Rights Watch (2013), destaca que para aqueles que não 
se quiseram deslocar nem para 25 de Setembro nem para Cateme, a Vale forneceu assistência para a 
compra de uma nova casa, para 106 agregados familiares e compensação financeira directa para 254 
agregados familiares, muitas vezes no caso de pessoas que já tinham uma outra casa.  

O processo de reassentamento nas comunidades do distrito de Moatize não foi satisfatório, 
dado que as populações viram a ser expropriadas, desprovidas de terra para produzir, sem água, sem 
trabalho, sem projectos de geração de renda e com casas em precárias condições, sucumbiram as 
alternativas de sobrevivência e, a vida em reassentamento, tornou-se cada vez mais difícil. 
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A semelhança da insatisfação das comunidades reassentadas no distrito de Moatize as 
comunidades expropriadas pela Vale no distrito de Nacala-a-Velha também vivem os seus dias 
angustiados. A primeira comunidade que descrevemos é a de Nachiropa. 

A comunidade de Nachiropa localiza-se a 10 km da vila sede do distrito. Esta comunidade foi 
deslocada das aldeias de Napasso e Namuachi, onde praticavam as suas actividades económicas, 
como agricultura e pesca, para a garantia do seu sustento familiar. Com o estabelecimento das 
instalações da Vale através da construção do terminal portuário em Namuachi, as comunidades viram 
as suas práticas a serem estorvadas. Antes do reassentamento, nem todas as famílias tinham acesso 
a boa terra agrícola, acesso aos terrenos férteis, ou eram capazes de proporcionar conforto para as 
suas famílias através da agricultura, mais proporcionavam outros mecanismos de sobrevivência como 
a pesca e a prática de comércio no mercado local. 

Um facto contrastante é que com o reassentamento das comunidades em Nachiropa, a Vale 
não proporcionou novos espaços para a prática de suas actividades como a agricultura e a pesca 
artesanal. Nesse aspecto, buscamos lembrar o objectivo do reassentamento proposto na legislação 
sobre minas, sobretudo, do Decreto 31/2012 de 1 de Agosto, pois estabelece que no processo de 
reassentamento as comunidades devem obter as condições iguais ou acima das condições anteriores 
em compensação do seu deslocamento. Mostra-se aqui, a fragilidade do cumprimento da legislação e 
das lacunas prestadas pelo legislador favorecendo efectivamente o investidor.  

Outro facto não menos relevante, em Moçambique a maior parte dos projectos de investimento 
pertencem a um grupo social que apresentam o poder de fiscalizador e operador do mesmo 
investimento, o que leva a confirmação da gíria local - quem consegue meter a mão na sua própria 
ferida? Este é um facto, que deixa as comunidades mais desfavorecidas e continuam vivendo a sua 
sorte, com a esperança que somente Deus resolverá os seus problemas. 

Das nossas observações, verificamos que a distância entre Nachiropa e a Vila-Sede é maior, 
tendo em conta a localização dos serviços de saúde, educação e mercado. Esta comunidade vê-se 
percorrer riscos a procura de tratamentos hospitalares, que sem recursos de transporte percorrem 
distâncias sobrepostas nas suas bicicletas, ou mesmo pelo recurso de caminhar a pé até ao local de 
destino. Muitas vezes, as mulheres grávidas chegam de nascer nas vias públicas antes de chegar ao 
hospital. 

Não se espera que a perda dos meios de subsistência anteriores seja compensada pelo 
emprego gerado pela Vale. As minas de carvão a céu aberto dependem de trabalhadores qualificados, 
por exemplo, para operar maquinaria pesada. A empresa diz que a maior parte do emprego gerado a 
longo prazo requer trabalhadores qualificados que as comunidades reassentadas não são capazes de 
fornecer e portanto o recrutamento tem sido feito noutras partes do país e países vizinhos. Com este 
facto, a comunidade vê-se cada vez mais frustrada, desesperada e enganada pelas promessas feitas 
pela Vale e pelo governo aquando da implantação do projecto, que pensavam que as suas condições 
de vida poderiam tornar-se melhoradas. 

A vida na comunidade de Nachiropa é pouco desejável, ou seja, é difícil viver naquelas 
condições. Ao analisar sobre o consumo do precioso líquido – a água, é outro problema vivenciado 
pela comunidade de Nachiropa, esta não dispõe de furos de água para o consumo, as famílias recorrem 
aos pequenos cursos de água que distam dos locais de habitação. Segundo as afirmações obtidas na 
conversa com o representante desta comunidade, salientou que água consumida apresenta maior teor 
de sal, com uma coloração esbranquiçada de loto, que não tendo outras alternativas usam para o 
consumo. Os reassentamentos estão localizados em zonas áridas identificadas como de escassez de 
recursos hídricos naturais. 

O distrito de Nacala-a-Velha dista a escassos metros do distrito de Nacala Porto, onde foi 
implantado a plataforma móvel de energia eléctrica. Mesmo com esta disponibilidade as comunidades 
reassentadas não dispõem da corrente eléctrica. Antes do reassentamento algumas famílias tinham 
energia eléctrica em suas habitações, mas hoje, estes assistem as suas vidas nas escuras, um factor 
que periga a vida destes, dado que na zona reassentada predominam animais como leões, cobras e 
outros. 

Devido as péssimas condições de vida das comunidades de Nachiropa, algumas casas 
encontram-se abandonadas. Pois, as famílias vão em outros locais tentar a sorte de sobrevivência, 
outras recorrem as suas antigas comunidades, sobretudo, nos seus familiares. De acordo com o 
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representante da comunidade de Nachiropa, regista-se maior fluxo residencial na comunidade 
reassentada no período de cultivo de terra, onde os pequenos espaços comprados pelos residentes 
procuram praticar a agricultura de subsistência.  

Segundo Frei (2017), uma questão que é bastante negligenciada em Moçambique está 
relacionada com o tamanho dos novos espaços realocados às famílias reassentadas. Salienta ainda 
que, em Nacala-a-Velha, para além do espaço de 20/30 m2, concebido para a construção das novas 
casas, não foi alocado às famílias, outro espaço onde pudessem desenvolver normalmente suas 
actividades de sobrevivência. De facto, das observações feitas na comunidade de Nachiropa 
constamos que a maior parte das famílias procuram aproveitar ao máximo os seus pequenos espaços 
para a prática de pequenos cultivos de terra. 

Não obstante, outro facto, bastante implicante no processo de reassentamento desenvolvido 
pela Vale na comunidade de Nachiropa é a desvalorização dos usos e costumes das comunidades. 
Inicialmente, no processo de reassentamento foram removidos pela Vale os restos mortais dos 
antepassados das famílias. Este processo iniciava com a sensibilização das comunidades. Segundo 
as informações obtidas no âmbito de estudo de campo, as comunidades não sabem onde foram 
despojados os restos mortais das suas famílias e hoje não encontram onde podem colocar makeya1 
porque os seus embondeiros foram destruídos. 

Em África, caso específico de Moçambique o culto pelos antepassados constitui uma prática 
transmitida de geração em geração, pois acredita-se que depois da morte, existe uma segunda vida, 
daí que, as comunidades comunicam com seus antepassados através de cerimónias tradicionais, 
pedindo qualquer coisa para a melhoria de suas condições de vida.  

A semelhança da primeira comunidade reassentada em Nachiropa os agregados familiares 
reassentados em Muriaco sofreram também perturbações significativas no usufruimento de vários 
direitos económicos e sociais, incluindo a sua capacidade de obter água e comida adequada e acesso 
ao trabalho e aos cuidados de saúde e educação. A comunidade reassentada em Muriaco provém de 
uma pedreira explorada pela Vale para a construção da sua ferrovia.  

Os problemas consentidos na comunidade de Nachiropa também evidenciam-se na 
comunidade de Muriaco. As famílias reclamam com falta de serviços de saúde, com espaços para a 
prática de agricultura e criação de gado. Segundo as informações obtidas no trabalho de campo, a Vale 
havia prometido a concepção de 1 casa condigna, 1 motorizada, 2 lençóis, 1 mesa e 4 cadeiras, entre 
outros mobiliários e a compensação de 35 mil meticais. Destas promessas, somente a comunidade 
recebeu as casas e 2 mil meticais. As casas têm problemas de chapas de zinco porque estas permitem 
a infiltração de água, algumas janelas e portas encontram-se danificadas, e sem condições de 
reabilitação, cada vez mais as casas vão se degredando ao pior. A Vale não presta nenhuma 
assistência as famílias reassentadas. 

Das constatações analisadas nas comunidades reassentadas no distrito de Nacala-a-Velha, 
permite-nos afirmar que a exploração mineira dos megaprojectos em Moçambique tem deteorizado as 
condições de vidas das comunidades onde estes projectos estão sendo desenvolvidos. A precarização 
das condições de vidas da população evidencia-se pela escassez de água, alimentos, espaços para 
cultivo, hospitais, escolas entre outros recursos, tornado assim, estas comunidades cada vez mais 
vulneráveis propalados pelo desenvolvimento económico capitalista.   

Assim, compreendemos que em todos processos de reassentamento da exploração mineira no 
distrito de Nacala-a-Velha apresenta muitas falhas. A fraca supervisão do governo durante um período 
de rápida mudança, relacionado a ausência e fraca implementação de requisitos legais detalhados para 
o processo de reassentamento e a fraca informação e participação da comunidade em decisões-chave 
sobre o acto, criou as condições para as deficiências do processo e implementação dos 
reassentamentos da Vale em Moçambique, especificamente no distrito de Nacala-a-Velha. 

Contudo, no distrito de Nacala-a-Velha, província de Nampula, o processo de apropriação da 
terra e dos recursos do solo e subsolo, induziu a expropriação das comunidades locais para zonas de 
reassentamento, dando lugar a implantação dos megaprojetos de mineração para atenderem às 

                                                           
1Makeya é um ritual de homenagem de cariz espiritual que consiste em apresentar uma mensagem a uma entidade 
sobrenatural nas comunidades macuas. 
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demandas do desenvolvimento capitalista. No entanto, este processo intensifica os conflitos que 
resultam de interesses contraditórios entre o megaprojecto, o Estado e as comunidades locais. 

Considerações finais  

 Em Moçambique, a exploração mineira criou muitas expectativas para o desenvolvimento 
económico e social do país e o seu reflexo na melhoria de vida das comunidades locais. Esse processo 
tem sido frustrante para as comunidades onde esses projectos se implantam. Estes pressupostos têm 
sido evidenciados em vários estudos ligado a sector de mineração. 

Neste artigo, analisamos o processo de reassentamento desenvolvido pelo megaprojecto de 
exploração mineira da Vale nas comunidades do distrito de Nacala-a-Velha. Buscamos compreender 
que implicações sócio económicas esses projectos trazem para as comunidades locais através da 
interpretação da legislação mineira e de reassentamento em Moçambique. 

De forma geral, entendemos que os programas de reassentamento da Vale no distrito de 
Nacala-a-Velha se inserem no contexto da emergência das apropriações transnacionais de terra, que 
prevêem a concessão de vastas porções de terra para investidores estrangeiros. Compreendemos 
ainda que, com a implantação dos megaprojectos de mineração no distrito de Nacala-a-Velha induziu 
na expropriação das comunidades locais e por conseguinte vários riscos ambientais, dado que as 
comunidades foram despojadas para regiões longínquas, inférteis, desprovidas de acesso a bens 
naturais como a água potável, insumos agrícolas, escolas, hospitais, mercados, aumentando assim, o 
subemprego e a insegurança alimentar dentro dessas comunidades. 

Contudo, cabe-nos através deste estudo manifestarmos as nossas reclamações em nome das 
comunidades reassentadas no distrito de Nacala-a-Velha, que sem resiliência aos riscos vêm os seus 
direitos, as suas vidas a serem subjugados pela utopia do desenvolvimento capitalista. A nossa 
proposta remete-se na renegociação entre a Vale, o governo e as comunidades reassentadas de modo 
que seja desenvolvido um plano de acção eficaz de forma a proporcionar assistência imediata e 
medidas a longo prazo para remediar os impactos negativos nos direitos dos indivíduos reassentados. 
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Introdução 

Nossa sociedade está, constantemente, exposta ao perigo da ocorrência de desastres 
ambientais. A crescente urbanização do espaço, o uso indiscriminado dos recursos naturais, somado 
a insuficiência e ineficácia das políticas para o gerenciamento de riscos, causa o aumento da 
frequência, da intensidade e do número de vítimas dos desastres naturais. 

A identificação e o mapeamento das áreas de risco, o estudo de processos como migração, 
urbanização ou mesmo, a busca por um entendimento holístico sobre a relação homem e natureza são 
passos importantes na construção de projetos e pesquisas que visam diminuir os impactos negativos 
atrelados aos desastres naturais.  

Segundo Botelho (2011), as inundações ou enchentes são, atualmente, um dos maiores 
problemas enfrentados pelas cidades brasileiras. Este tipo de desastre tem causado grandes prejuízos 
financeiros e perdas de vidas humanas, seja por efeitos imediatos, como afogamentos, ou indiretos, 
como doenças infectocontagiosas decorrentes do contato com a água contaminada das inundações. 

O banco de dados Emergency Database - EM-DAT, é uma compilação de dados e informações 
sobre a ocorrência de desastres obtidos de diversas fontes, como agências das Nações Unidas, 
organizações não governamentais, companhias de seguros, institutos de pesquisa e agências de 
notícias. No EM-DAT, o Brasil é classificado como um dos países do mundo mais afetados por 
inundações e enchentes, tendo registrado 94 desastres no período de 1960 a 2008, com 5.720 mortes 
e mais de 15 milhões de pessoas afetadas (desabrigados/desalojados) (TOMINAGA, SANTORO e 
AMARAL, 2012). 

As inundações ou transbordamento dos canais fluviais são fenômenos naturais que ocorrem 
nas áreas de baixo curso dos rios formando as planícies ou terraços aluviais localizados junto as 
margens do canal principal. A ocupação dessas áreas ocorre desde a formação dos primeiros núcleos 
urbanos, quando o homem começa a abandonar a condição de nômade e passa a permanecer em 
locais fixos podendo utilizar o rio para consumo, preparo de alimentos, higiene, construção, navegação, 
irrigação, dentre outros usos. (GIUDICE e MENDES, 2013). 

A desordenada migração para as médias e grandes cidades resultam na intensa urbanização, 
na impermeabilização de grandes áreas, na inadequação dos sistemas de drenagem e na construção 
de edificações mal planejadas, geralmente, localizadas em periferias deficientes de infraestrutura 
urbana. Estes fatores intensificam as ocorrências e as consequências das inundações em áreas 
urbanas devido a alteração do sistema hidrológico natural.  

Para Jannuzzi (2017) os indicadores ambientais compreendem uma dimensão para a análise 
da qualidade de vida no que se refere às condições ambientais. O autor define como indicador social 
“uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, usado para substituir, 
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quantificar, ou operacionalizar um conceito”. A adoção de indicadores nos estudos sobre as áreas 
suscetíveis a um determinado risco ambiental é um recurso metodológico importante para a mitigação 
desses fenômenos. 

Com vistas ao exposto, o objetivo geral deste artigo é propor uma metodologia para classificar 
áreas suscetíveis à inundação e compara-las com o perfil socioeconômico da população residente na 
área. As informações sociais, demográficas e econômicas sobre as comunidades residentes na área 
de estudo, associadas à suscetibilidade de áreas sujeitas a inundações, contribuem para o 
planejamento do uso e ocupação das terras, controle da expansão urbana, avaliação de cenários 
potenciais de riscos e, ainda, possibilita a elaboração de projetos para a minimização das 
consequências de acidentes ambientais tanto para a população afetada quanto para os setores 
produtivos (BITAR et al, 2014). 

Os resultados gerados por este trabalho podem ser utilizados como insumo básico para 
pesquisas a respeito da vulnerabilidade social de comunidades residentes em áreas suscetíveis à 
inundação. Cutter (2011) aponta que, apesar dos estudos sobre a vulnerabilidade ganharem espaço 
na ciência, ainda existem poucos esforços sistemáticos para quantificar a vulnerabilidade social de 
lugares específicos que facilitem a comparação entre unidades geográficas ou administrativas. A falta 
de informação detalhada a respeito da vulnerabilidade socioambiental da população exposta dificulta a 
elaboração de planos de gestão ou gerenciamento de risco que sejam eficazes na minimização dos 
prejuízos causados pelas inundações. 

Materiais e métodos 

Área de estudo 

A drenagem total da bacia do Rio Muriaé é 8.200 Km2, abrangendo 19 municípios mineiros e 7 
fluminenses, onde habitam cerca de 320 mil pessoas segundo censo populacional do IBGE de 2010. 
Caracteriza-se pela ocupação desordenada e pelo lançamento de efluentes não tratados, provenientes 
dos esgotos domésticos, resultando em risco para a saúde pública. Além disso, a parte da bacia 
pertencente ao estado de Minas Gerais contribui com grandes deflúvios superficiais que escoam em 
direção ao estado do Rio de Janeiro durante os períodos de enchentes, agravando os impactos nos 
municípios fluminenses. Outra característica relevante é a degradação da cobertura vegetal, implicando 
em carreamento de sedimentos para as calhas dos cursos d’água (AGEVAP, 2010). 

Este trabalho tem como objeto de estudo o baixo curso da bacia hidrográfica do rio Muriaé que 
abrange seis municípios: Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, São Fidelis (Norte Fluminense), 
Cambuci, Italva e Itaperuna (Noroeste Fluminense) e, é uma sub-bacia hidrográfica do rio Paraíba do 
Sul e está inserida no comitê de bacia hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul (AMORIM, REIS e 
FERREIRA, 2017) (FIGURA 1).  

 
FIGURA. 1: Localização da área de estudo  

 
Fonte: Elaborado por Talita Prates. 
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Suscetibilidade Ambiental 

O mapeamento das áreas suscetíveis à inundação apoiou-se nas características geológicas, 
topográficas e morfológicas das bacias, que tendem a favorecer o transbordamento do nível d’água por 
ocasião de chuvas intensas e, foi baseado na metodologia utilizada pelo Serviço geológico do Brasil 
(CPRM) na elaboração das cartas cartográficas de suscetibilidade à inundação, em atenção a diretrizes 
da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) estabelecida pela Lei Federal 12.608/2012 
(BITAR et al, 2014).  

O Modelo HAND, utilizado como algoritmo de referencia deste artigo, mede a diferença da 
altitude entre qualquer ponto da grade do MDE (Modelo Digital de Elevação) e o ponto de escoamento 
na drenagem mais próxima. O resultado representa a normalização do MDE em relação à drenagem e 
indica a área onde uma cheia pode se desenvolver (Pires e Borma, 2013). São gerados mapas de 
proximidades topográficas ou desníveis relativos a cursos d’água. Estes desníveis relativos indicam a 
suscetibilidade às inundações de cada ponto na paisagem nos períodos que há entrada de água em 
excesso, e para tal, utilizou-se a Base Cartográfica Vetorial Contínua do Estado do Rio de Janeiro, na 
escala 1:25.000 (BC25_RJ), disponibilizada em 2017.  

Para efeito de compatibilização da cartografia obtida pela aplicação do modelo HAND e a malha 
digital dos setores censitários do IBGE foi necessário a atribuição de um valor ordinal para cada 
categoria de suscetibilidade resultante da aplicação do modelo, são elas: alta (ClasSusct = 4) média 
(ClasSusct = 3), baixa (ClasSusct = 2) e não suscetível (ClasSusct = 1). 

O setor censitário é a unidade territorial de controle cadastral da coleta dos dados do censo, 
constituída por áreas contíguas e respeita os limites da divisão político-administrativa do quadro urbano 
e rural legal. A divisão dos setores censitários obedece aos limites territoriais administrativos, sendo 
assim, os setores limítrofes da bacia do baixo curso do rio Muriaé foram assumidos em sua totalidade 
para a área de estudo.  

Dessa forma, a suscetibilidade ambiental foi obtida em três etapas: (1) Aplicação do Modelo 
HAND; (2) Sobreposição espacial das cartografias de suscetibilidade à malha digital dos setores 
censitários do Censo 2010 do IBGE, (3) Cálculo da suscetibilidade média ponderada pela porcentagem 
da área de cada classe de suscetibilidade (do modelo HAND) em cada setor censitário. Por fim, o 
indicador de suscetibilidade a inundação é uma variável categórica com quatro classes: Suscetibilidade 
baixa, Suscetibilidade média, Suscetibilidade alta e Suscetibilidade crítica (FIGURA 2). 

 

FIGURA 2: Fórmula do cálculo do indicador de suscetibilidade 
 

𝑆𝑐𝑡𝑏 =
∑ 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑆𝑢𝑠𝑐𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Considerando que: 

ClasSusct𝑖 Valor atribuído à i-ésima classe de suscetibilidade 

Perc𝑖 Percentual da área do setor na i-ésima classe de suscetibilidade 

Perfil socioeconômico  

As pesquisas sobre vulnerabilidade e resiliência pondera que algumas circunstâncias sociais 

podem ser consideradas como aspectos associadas à vulnerabilidade e a resiliência de uma 

comunidade residente em áreas de risco. Sem dúvida, muitos impactos negativos são agravados por 

fatores econômicos e políticos que estimulam a ocupação de áreas suscetíveis às inundações. 

Sendo assim, o levantamento do perfil socioeconômico foi realizado com base no banco de 

dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. A escolha das variáveis foi determinada pelos fatores 

que influenciam, de algum modo, a resiliência e a vulnerabilidade das comunidades residentes na nas 

áreas suscetíveis à inundação no baixo curso do rio Muriaé, a partir dos estudos sobre vulnerabilidade 

elaborados por Cutter et all (2003) e Alves (2006) (QUADRO 1). 
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QUADRO 1: Fatores e características que influenciam a vulnerabilidade 

Conceito Descrição 

Aumento ou 
decréscimo p/ 
Vulnerabilidade 
Social 

Status 
Socioeconômico 
(renda, poder político, 
prestígio) 

A habilidade em assimilar perdas e aumentar a resiliência aos impactos 
do perigo. Riqueza permite a comunidade assimilar e se recuperar de 
perdas mais rapidamente devido a seguros, redes de segurança social e 
programas de direitos. 

Alto Status (-) 
 
Baixa renda ou 
status (+)  

Infraestrutura e 
lifelines (linhas de 
vida) 

Perda de esgoto, pontes, água, comunicações e infraestrutura de 
transporte constituem perdas potenciais em desastres. A perda de 
infraestrutura pode representar um ônus financeiro insuperável para as 
comunidades menores, que não dispõem de recursos financeiros para se 
reconstruírem. 

Infraestrutura 
extensa (+) 

Educação A educação está ligada ao status socioeconômico, com maior nível 
educacional, resultando em maiores ganhos ao longo da vida. O ensino 
inferior restringe a capacidade de compreender informações de aviso e 
acesso a informações de recuperação. 

Baixa escolaridade 
(+) 
Alta escolaridade (-) 

Fonte: Adaptado de Cutter et al (2003: 243:249-532). Tradução livre. 
 

Em síntese, a vulnerabilidade sempre será definida a partir de um perigo, em um contexto 
geográfico e social e, a partir desta delimitação, é possível identificar os elementos que podem 
promover a diminuição da vulnerabilidade e as situações e elementos que aumentam o risco 
(MARANDOLA e HOGAN, 2006). Nesses termos, as variáveis disponíveis no Censo Demográfico 2010 
e relacionadas com os conceitos listados no quadro 1 foram usadas para estimar a resiliência e a 
vulnerabilidade: rendimento domiciliar e analfabetismo, como variáveis relacionadas ao Status 
Socioeconômico; e, abastecimento de água, destino de efluentes e destino dos resíduos sólidos, como 
variáveis associadas à infraestrutura disponível. 

Resultados e Discussão 

O baixo curso do rio Muriaé abrange seis municípios: Campos dos Goytacazes, Cardoso 
Moreira, São Fidelis, Cambuci, Italva e Itaperuna. Importante ressaltar que os municípios de Cardoso 
Moreira (524,631Km²) e Italva (296Km²) possuem todo seu território dentro da área de estudo, enquanto 
Campos dos Goytacazes apresenta cerca de 11% do seu território no baixo curso do rio Muriaé e 
Itaperuna apenas aproximadamente 2% representando a área rural destes municípios. 

Como resultado da aplicação do modelo HAND obteve-se o mapa de suscetibilidade a 
inundação do baixo curso da bacia hidrográfica do rio Muriaé (FIGURA 3). A área total suscetível à 
inundação corresponde a 466 km², 35% da área de estudo. 

 

Figura 3: Aplicação do Modelo HAND          Figura 4:Indicador de Suscetibilidade 

  
Fonte: Elaborado por Talita Prates. Fonte: Elaborado por Talita Prates. 

 

As estatísticas sociodemográficas da área de estudo, segundo as categorias de suscetibilidade, 
são apresentadas na Tabela 1, a seguir. Nota-se que a renda média domiciliar dos domicílios 
localizados em áreas rurais é inferior que os das áreas urbanas. Por outro lado, os setores censitários 
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classificados como localizados em áreas consideradas como de suscetibilidade críticas possuem renda 
mais alta que os localizados em áreas menos suscetíveis, ou seja, esse resultado indica, para esta 
área de estudo, que renda é inversamente associado à suscetibilidade ambiental. Entretanto, quando 
são feitas análise sobre outras características sociodemográficas, a exemplo da qualidade do 
saneamento básico e do nível de alfabetização da população, as áreas mais suscetíveis à inundação 
estão associadas à piores indicadores de saneamento básico e alfabetização. 

 
TABELA 1: Estatísticas de variáveis sociodemográficas selecionadas, segundo a categoria de 

suscetibilidade. Baixo Curso do Rio Muriaé, 2010  

 

Fonte: Dados trabalhados pelo autor com base no Censo Demográfico 2010 

Considerações finais 

A vulnerabilidade a desastres naturais não considerar somente o resultado de exposição aos 
riscos, mas também da condição de fragilidade ou incapacidade de reação coletiva gerada pelo 
somatório de condições de desigualdade social envolvendo fatores como: pobreza, idade, gênero, 
renda, escolaridade e experiência acumulada para lidar com eventos (Nossa, Santos, Cravidão, 2013). 
No mesmo sentido, os resultados destes estudos indicam que a desigualdade social não pode ser 
mensurada apenas pela renda média uma vez que, neste estudo, observou-se que a tendência de 
aumento da renda média está diretamente associada ao aumento da suscetibilidade, indicando 
tendência inversa ao observado por Alves (2003 e 2016) para Cubatão e São Paulo. Estes resultados 
sugerem que áreas mais adensadas e urbanizadas, a exemplo dos estudos de Alves, podem ter 
tendências distintas das observadas em áreas menos adensadas e rurais. 

 

Baixa Média Alta Crítica

Total 37 48 18 23 126

% Urbanos 18,9 29,2 55,6 73,9 38,1

Total 4.699 6.512 3.201 4.680 19.092

% Urbanos 30,3 44,7 67,4 73,4 52,0

Total 14.157 19.117 9.985 13.907 57.166

% Urbana 32,1 43,7 63,8 70,5 50,9

3,01 2,94 3,12 2,97 2,99

Total 940,31R$      1.000,23R$  1.082,84R$  1.494,30R$  1.084,64R$  

Urbana 1.225,04R$  1.234,78R$  1.163,90R$  1.632,71R$  1.359,53R$  

Rural 873,88R$      903,65R$      967,04R$      1.102,14R$  913,28R$      

Total 78,2 80,5 79,3 84,2 80,6

Urbana 78,3 81,6 80,7 85,6 85,1

Rural 78,2 79,6 76,9 80,7 79,0

Total 31,4 52,0 62,7 91,9 58,5

Urbano 80,6 86,3 81,2 95,9 87,7

Rural 10,0 24,2 24,7 80,7 26,9

Total 51,9 34,0 28,8 6,5 30,8

Urbano 12,0 7,8 11,2 3,4 7,6

Rural 69,2 55,2 65,2 14,9 55,8

Total 23,7 39,7 48,3 62,4 42,8

Urbano 56,5 72,8 71,2 73,2 70,3

Rural 9,4 13,0 1,0 32,4 13,0

Total 13,4 9,8 4,7 7,5 9,3

Urbano 14,0 5,3 2,9 4,0 5,6

Rural 13,1 13,5 8,5 17,1 13,3

Proporção de domicílios com 

esgotamento sanitário por 

rede geral

Proporção de domicílios com 

esgotamento sanitário por 

fossa séptica

Tamanho médio do domicílio

Renda média domiciliar

Proporção da população de 5 

anos ou mais alfabetizada

Variável de Análise

Proporção de domicílios com 

abastecimento de água por 

rede geral

Proporção de domicílios com 

abastecimento de água por 

poço ou nascente

Categoria de Suscetibilidade
Total

Setores Censitários

Domicílios

População
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Resiliência ao Risco 
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Palavras chaves: desastres; crises; emergências; turismo; políticas públicas. 

Introdução 

 A atividade turística suscita uma relação peculiar com os lugares onde a mesma se desenrola. 
Por um lado, o anseio social local para incrementá-la conduz ao atrelamento de esforços coletivos  
numa trama de variados objetos fixos (hotéis, pousadas, lojas, bares, restaurantes) e de práticas 
laborais (serviços prestados em transporte, hospedaria, culinária, artesanato, esporte, lazer e 
entretenimento) – em parte complementares, em parte concorrentes – visando a consolidar uma dada 
cadeia de sentidos sobre o lugar no qual a paisagem, a história ou demais atributos se destacam. Por 
outro, os sujeitos para quem esse lugar turístico se amolda se dispõem a estabelecer ali apenas uma 
relação social fugaz, desconectada da temporalidade envolvida na materialização desse esforço 
coletivo. Edificações e infraestruturas permanentes aprisionam o território e hegemonizam certas 
representações do lugar para um sujeito flutuante, sobre o qual o lugar não tem controle (Biella, 2006). 
Para que se cumpram as expectativas locais de que haja uma fruição turística exitosa do lugar, é 
necessário dedicar um tempo longo de planejamento, investimento, capacitação de pessoal e 
reorganização de elementos da base física, preparação comunitária para corresponder aos sentidos 
atribuídos pela memória histórica, pelas agências e sites de viagem, pelas imagens idílicas nos posts 
na rede virtual. Mas, também, espreitar para que o tempo curto do turista não esbarre com as faces 
perversas do lugar, aquelas que produzem experiências que desdizem os sentidos sistematicamente 
imprimidos.  

No Brasil, a arquitetura pública desse projeto – a um só tempo, territorial, ambiental e social – 
é intricada, pois implica que os três níveis de governo têm que lidar com desafios de difícil solução, tais 
como: apoiar iniciativa privadas de potencialização econômica de certos atributos locais (paisagísticos, 
históricos, de negócios e afins), com efeitos de geração de emprego e renda, sem olvidar prioridades 
de investimento nos territórios à margem do desenvolvimento, que demandam políticas eficazes de 
saneamento e saúde; discutir a fluidez dos conteúdos do espaço, mas não ferir direitos territoriais 
coletivos precedentes, como o de povos tradicionais; identificar os anseios, as práticas e os ritmos do 
turista, mas equacioná-los de modo a convergir com os da comunidade local que o recepciona e assim 
por diante. Ademais, num nível microssocial, os estereótipos que demarcam as expectativas mútuas 
de sociabilidade entre o visitante e o anfitrião não revelam os inumeráveis filtros culturais que 
conformam o conjunto de representações que cada qual tem acerca do outro e da situação na qual 
interagem e, num nível macrossocial, os municípios brasileiros são espaços socioeconômicos, 
socioculturais e socioambientais muito diversos, com dinamismos próprios – além de desiguais entre 
si e dentro de sua circunscrição territorial – e que não se encaixam à perfeição em molduras 
preconcebidas de desenvolvimento setorial.  

Não bastasse isso, há diferentes tipos de crises que podem, paulatina ou subitamente, colocar 
tudo a perder, isto é, podem comprometer as bases materiais e sociais dos esforços prolongados de 
uma localidade para lograr êxito na atração de turistas. Um crise econômica nacional é algo que refreia 
paulatinamente os fluxos de pessoas e de riqueza nesse setor em consonância com o ritmo de sua 
gravidade, ao passo que um desastre na localidade, que tome a proporção de uma acentuada crise a 
mobilizar o conjunto da administração pública, pode subitamente depor, direta ou indiretamente, contra 
as possibilidades de provimento das estruturas e dos serviços esperados. Diretamente, quando 
instalações, mobiliário, equipamentos, veículos, estoques e demais objetos de serventia são 
danificados ou destruídos e o pessoal é afetado como trabalhador ou residente (falecimento, ferimento, 
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adoecimento). Indiretamente, quando infraestruturas ou serviços públicos correlatos são afetados, 
como na obstrução da malha viária de acesso à localidade (em escorregamentos de massa, queda de 
matacões, inundação de vias, destruição de pontes), na interrupção do fornecimento de serviço de 
energia e de água potável, entre outros. Assim, um desastre num dado município é passível de 
engendrar subcrises setoriais, como no setor de turismo, o que enseja uma nova temporalidade definida 
pela rearticulação dos atores, dos elementos físicos e dos recursos sobrantes e, ainda, pela 
necessidade de recomposição simbólica sobre o lugar. Deste modo, conviria que as políticas setoriais, 
como as de turismo, se dedicassem não apenas a prover as estratégias e/ou os meios necessários 
baseados em pressupostos de desenvolvimento incremental nos municípios aos mesmos dedicados, 
mas também induzem a reflexão dos getores púbicos sobre perturbações imprevistas no sentido de 
determinístico de ordem em que costumam se aferrar. Porém, de modo geral, o universo de 
previsibilidade que o planejamento setorial pretende oferecer ao gestor, acomodando-o em regras 
claras para operar institucionalmente e se relacionar com o meio social, é avesso às elucubrações 
sobre o entrecruzamento de suas aspirações com crises, incertezas e ruídos variados. Isso, 
eventualmente, exerceria pressões não facilmente administráveis pelas organizações envolvidas e 
dentro da lógica em que estavam acomodadas. O caminho do planejamento do setor de turismo revela 
uma série de percalços; porém, um deles, e de grande envergadura, que o da realidade concreta de 
ocorrência de desastres nos municípios brasileiros, que ainda não foi devidamente considerado. Cada 
segmento é composto por organizações cuja lógica administrativa recente se calcou em pressupostos 
de eficiência e de controle que são desditos pelo contexto social e ambiental de crescentes incertezas 
(Matos, Matos e Almeida, 2007). 

Tendo em vista tais considerações, esse texto apresenta aspectos preliminares da recente 
categorização turística municipal vis-à-vis o panorama de desastres nos municípios brasileiros a fim de 
lançar elementos para uma agenda pública de discussão que confronte a atual política de classificações 
da atividade do setor com o contexto de sérias perturbações ocorrentes em seu meio socioambiental 
de inserção.  

Materiais e métodos 

 Trata-se de um aspecto de um estudo sociológico mais abrangente, de base quali-quantitativa, 
intitulado “Dinâmica dos desastres e suas conexões com outras crises”, o qual focaliza, através de uma 
perspectiva de complexidade, diferentes situações (sociais, econômicas, políticas, abientais) de 
perturbações sinérgicas que desafiam políticas ingênuas de proteção civil e de resiliência social.   

A análise descritiva setorial baseou-se em informações do Mapa de Turismo Brasileiro, na 
categorização do ano de 2018, elaborada pelo Ministério do Turismo (MTur) e disponível no endereço 
<http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/pdf/RelatorioCategorizacao_2018.pdf>, convertida 
em Planilha Excel. Já a análise referente à decretação municipal de emergências – que englobou 
Situação de Emergência (SE) e Estado de Calamidade Pública (ECP) – se baseou na coleta virtual de 
informações sobre reconhecimento de emergências, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(SEDEC) do Ministério da Integração Nacional (MI), disponível em 
<http://www.mi.gov.br/web/guest/reconhecimentos-realizados> . Tais informações, relativas ao período 
2003-2017, foram objeto de sistematização da autora a partir de checagem, correção e atualização de 
dados municipais referentes ao código e nome oficial da localidade bem como da data de ocorrência, 
confrontando-os com o disposto no Diário Oficial da União (D.O.U.) e nas bases do IBGE Cidades 
(<https://cidades.ibge.gov.br/>). 

Resultados e Discussão 

Em anos recentes, o governo federal despertou para a necessidade de estabelecer parâmetros 
técnicos que dessem mais objetividade ao planejamento estratégico do setor de turismo brasileiro no 
que tange aos investimentos e gastos públicos. Aspirou-se proceder de maneira mais rigorosa e menos 
enviesada por ditames políticos circunstanciais. Movido por tal propósito, o ambiente deliberativo do 
Ministério do Turismo supôs relevante adotar certos parâmetros econômicos para classificar o nível da 
atividade do setor no âmbito municipal, os quais são sujeitos a controvérsias, como veremos adiante. 
Através da Portaria no 144, de 27 de agosto de 2015, instituiu um instrumento de categorização dos 
municípios em cinco diferentes níveis no âmbito das regiões turísticas componentes do Mapa de 
Turismo Brasileiro. Conforme a referida Portaria, a finalidade dessa categorização – indo da categoria 
mais forte, de letra A, à mais fraca, de letra E – seria a de propiciar a elaboração de políticas específicas 

http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/pdf/RelatorioCategorizacao_2018.pdf
http://www.mi.gov.br/web/guest/reconhecimentos-realizados
https://cidades.ibge.gov.br/
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para cada categoria, permitir a discussão acerca da inserção municipal no processo de regionalização 
do turismo, além da mesma se tornar o fundamento para a busca de uma maior eficiência alocativa de 
distribuição dos recursos públicos ministeriais para apoio a programas, projetos e ações de 
desenvolvimento do setor (Brasil, 2015). Esse ato legal apresentou a metodologia, de análise de cluster, 
que situaria cada município nesta classificação e permitiria a atualização da posição do mesmo ao 
longo do tempo dentro das cinco categorias existentes além de avaliação de seu desempenho ao longo 
do tempo. Porém, o critério-base de categorização dos municípios foi o de aspectos econômicos 
específicos do segmento de hospedagem (número de estabelecimentos formais, número de empregos 
formais e estimativa de demanda), o que desagradou outros setores (como o de bares e restaurantes) 
e estreitou a visão institucional sobre a dinâmica econômica global do setor no nível municipal e sobre 
questões extra-econômicas relevantes.     

 Ao categorizar os municípios brasileiros dentro do setor do turismo, com base no viés 
econômico acima mencionado, as informações ministeriais do ano de 2018 permitiram a constituição 
de um conjunto de 3.285 municípios, equivalente a 58,98% dos municípios brasileiros (n=5.570), 
deixando de fora 41% dos municípios e situando 45% deles nos extratos inferiores, D e E, o que os 
colocaria à margem do interesse de alocação eficiente de recursos públicos. Ao apresentar apenas 
14% dos municípios brasileiros bem situados economicamente no setor de turismo – respectivamente, 
nos estratos A (1%), B (3%) e C (10%) – as informações acabam por minimizar a relevância nacional 
do setor ao invés de visibilizá-lo (Fig.1).  Embora haja considerável variabilidade de representação das 
categorias estabelecidas pelo MTur, quando justapostas ao conjunto dos municípios componentes de 
cada Unidade Federativa (UF), observa-se que a associação de nãoclassificados+E+D continua se 
destacando no panorama estadual em geral.  

 
Figura 1 – Representatividade dos municípios na categorização de turismo, ano 2018 (em %) 

 
Fonte: MTur, 2018 (sistematizado pela autora). 

 

Os grupos C e B adquirem alguma relevância proporcional em algumas UFs, como no estado 
da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e 
São Paulo (Fig.2) e em alguns casos, claramente dependentes da dinâmica de acumulação de outros 
setores (financeiro, industrial, agrobusiness), que evoluem de acordo com outros mecanismos de 
pressão que prcisam ser levados e conta, como o ritmo da economia-mundo ou as orientações das 
políticas nacionais e regionais para outros setores da atividade econômica.     
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Figura 2 – Representatividade dos municípios, por categoria, nas Unidades da Federação (UF), 2018  

 

Fonte: MTur, 2018 (sistematizado pela autora). 

 
Se a vinculação a outras dinâmicas econômicas é algo que não se pode olvidar, o mesmo se 

pode dizer em relação à ocorrência de desastres. Quando esses acontecimentos trágicos chegam a 
desestabilizar as rotinas de uma dada localidade, gerando prejuízos públicos e privados de grande 
monta, a decretação municipal de Situação de Emergência (SE) ou mesmo de Estado de Calamidade 
Publica (ECP) anuncia que uma excepcionalidade irá se instaurar no funcionamento da máquina 
pública, o mesmo sendo exigido dos vários setores da economia local, que precisam ajustar-se às 
limitações no fixos e fluxos disponíveis.  Além disso, uma teia multifacetada de sofrimentos individuais 
e coletivos faz com que a comunidade experenciar um ambiente espraiado de luto (Valencio e Valencio, 
2018). Mas, ao depender economicamente da atividade turística, esse enlutamento coletivo precisa ser 
escamoteado e ceder rapidamente a uma perversa situação de recuperação aparente, que não 
corresponde aos processos sociais locais de pesar e de reelaboração de sentidos da experiência 
penosa.      

 Quando nos detemos na distribuição média de decretos municipais de emergência por 
categoria de turismo num período de quinze anos (2003 a 2017), vemos que mesmo aqueles que estão 
bem posicionados nessa classificação não estão isentos de vivenciar essa experiência coletiva de 
sofrimento. No período analisado, os municípios agregados no estrato A experimentaram em média 
2,53 decretações de emergência; no estrato B, 4,18 decretações e no estrato C, 4,36, com evolução 
crescente de desastres nos estratos posteriores (D, E e de municípios não classificados) (Fig.3). Isso 
indica que todos os estratos apresentaram uma grave suscetibilidade socioambiental em algum 
momento do período, pois seus municípios parcicipantes propenderam a uma repetição, por vezes 
sistemática, do acontecimento trágico que prejudicou sobremaneira a sua rotina econômica e extra-
econômica, o que deveria ser levado em conta nas estratégias de desenvolvimento das categorias do 
setor.  

Por fim, ao confrontarmos a categorização de turismo dos municípios com a incidência de 
decretos de emergência a partir da distribuição por Unidades de Federação, nos deparamos com um 
preocupante quadro. Nele, os municípios participantes dos estratos mais bem posicionados em 
desempenho econômico do turismo (A, B e C) são também proporcionalmente muito suscetíveis em 
estados como o de Sergipe, de Santa Catarina, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do 
Norte, do Espírito Santo e do Ceará, entre outros (Fig.4), o que sinaliza que a perturbação que o 
desastre ocasiona pode afetar mais direta, grave e extensamente a economia local, com potenciais 
desdobramentos desfavoráveis na economia dos demais municípios que se congregam naquela região. 
Isso torna relevante uma eventual discussão sobre estratégias de desconcentração dos investimentos. 
Porém, isso também traria consigo o desafio de pensar novos modelos dessa atividade que não 
ampliassem os conflitos socioambientais que já pululam nas diversas localidades do país.         
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Figura 3 – Média de número de decretos municipais de emergência por categoria de turismo,  

período 2003-2017  

 

Fonte: SEDEC/MI, 2003 a 2017 (sistematizado pela autora). 

 

Figura 4 – Média de número de decretos de emergência por categoria de turismo e Unidade de 
Federação (UF), período 2003-2017 

 

Fonte: SEDEC/MI, 2003 a 2017 (sistematizado pela autora). 

 

Considerações finais 

 Foi anunciada uma atualização do Mapa do Turismo Brasileiro para o ano de 2019, válida até 
o ano de 2021, na qual serão apresentadas novas regras ministeriais para a inclusão/exclusão bem 
como para a atualização do patamar de desempenho dos municípios (Brasil, 2018). Dentre estas, 
algumas regras de natureza político-institucional, como a necessidade de constituição de arenas locais 
participativas bem como de participação do gestor municipal em arenas regionais de discussão e 
deliberação no tema. Esse é um avanço importante para fortalecer as estratégias de regionalização do 
turismo, podendo despertar alguns municípios para essa oportunidade econômica e alavancar outros 
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que estão subrepresentados no quadro de categorização atual, embora também possa produzir novos 
vieses de avaliação de desempenho, que respaldem uma visão ministerial propensa a uma maior 
marginalização de municípios que não se enquadrem facilmente a esse teor, risco de planejamento 
que não deve ser desconsiderado. Ademais, seria apreciável que houvesse recomendações 
ministeriais para que, no bojo dessas novas arenas locais e regionais, fossem contempladas 
discussões sobre os variados tipos de risco que possam vir a deflagrar crises que comprometam suas 
estratégias ideais de articulação.  

Conforme vimos, o patamar contemporâneo de ocorrência de desastres nos municípios 
brasileiros, deflagrando uma crise que desorganiza o ritmo normal da administração pública e do meio 
social local, é consideravelmente alto e territorialmente abrangente. Deste modo, a probabilidade de 
recorrência dessas crises não é algo desprezível e deveria se manter no horizonte dos debates no 
setor, tanto no que concerne à incorporação de novos critérios alocativos, de organização de elementos 
físicos e de capacitação de pessoal quanto no referente à elaboração preparativa de planos de 
contingência com ações solidárias de resposta e recuperação.  
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Introdução 

Trata-se da consolidação da política de proteção e defesa civil no estado de Santa Catarina, 
Brasil, por meio da criação da Rede de Pesquisadores REPEDfri, no Centro Integrado de 
Gerenciamento de Riscos e Desastres (CIGERD) da Região de Itajaí, envolvendo as universidades 
locais e os institutos federais catarinenses (IFC e IFSC), que tem culminado com a realização de 
diversos eventos, seminários, pesquisas, ações junto a comunidade e que tem contribuído para o 
fortalecimento da cooperação e da resiliência. 

O presente artigo tem como objetivo descrever a experiência exitosa do Centro Regional de 
Gerenciamento de Riscos e Desastres do Vale do Itajaí, a qual tem sido replicada em outros centros 
regionais do estado, como uma forma de fomentar o debate e a reflexão acerca das políticas estadual, 
nacionais e internacionais de Redução de Risco e Desastres (RRD), possibilitando a sua 
implementação em cumprimento as diretrizes estabelecidas pelo Marco de Sendai. 

A rede de pesquisa e estudo sobre risco e desastre na foz do Rio Itajaí (REPEDfri), foi 
formalizada em novembro de 2018, por meio de assinatura de termo de cooperação técnica científica 
com a Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina e possibilita a integração da região da 
AMFRI (Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí), envolvendo 11 municípios, o que contribui 
para fortalecer o colegiado de Defesa Civil, bem como o Grupo de Respostas de Ações Coordenadas 
(GRAC). 

O objetivo principal da criação da rede é integrar o comitê técnico científico, apoiar a realização 
de projetos de ensino, pesquisa, extensão, eventos e serviços, estimular projetos inovadores 
envolvendo a tecnologia,reunir e disponibilizar a produção científica regional sobre Riscos e Desastres 
em uma plataforma integrada, gerar e difundir informações úteis para a Sociedade, Instituições Públicas 
e Privadas relacionadas à redução de riscos e de desastres que afetam a sociedade catarinense, bem 
como suprir a capacitação técnica dos profissionais que atuam na área. 

A partir da constituição dos comitês técnicos científicos, a Secretaria de Estado da Defesa Civil 
- SDC e os CIGERDs poderão receber professores e estudantes de diferentes áreas das universidades 
e institutos, os quais poderão realizar estudos, pesquisas, atividades de extensão e estágio, nos 20 
Centros Regionais Integrados de Gerenciamento de Riscos e de Desastres do Estado de Santa 
Catarina. 

mailto:jcferreira@ufrn.br
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Salienta-se a importância do estabelecimento de parcerias com as universidades e os institutos 
federais catarinenses, os quais tem um papel fundamental na formação profissional, além da sua 
abrangência e capilaridade, bem como áreas de estudo reconhecidas na redução de riscos e de 
desastres. Desse modo, justifica-se a apresentação do presente artigo por possibilitar que esta 
experiência que envolve o poder público e as instituições de ensino superior, institutos, centros de 
pesquisa e fundações cooperadas possa ser replicada em outros estados, fortalecendo a resiliência e 
minimizando os riscos. 

Materiais e métodos 

No que se refere a caracterização científica, quanto a finalidade trata -se de uma pesquisa 
aplicada, utilizando-se da abordagem qualitativa; quanto aos objetivos de uma pesquisa descritiva e 
quanto aos procedimentos para a coleta de informações trata-se de uma pesquisa documental. 

Para a presente descrição, utilizou-se de materiais e documentos já elaborados como: estatuto, 
regimento, termo de cooperação técnica científica, atas de reuniões, relatórios, publicações em mídias 
sociais e no site da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina. 

Nos resultados apresenta-se uma síntese muito breve da criação da Secretaria de Estado da 
Defesa Civil bem como da formação da REPEDfri e posteriormente detalha-se ações desenvolvidas 
em parceria. 

Para a análise focou-se em especial nas ações desenvolvidas em 2018, uma vez que neste 
ano, além das intensas chuvas que assolaram o estado no mês de janeiro, também se relembrou um 
dos maiores desastres de origem natural já registrados no país, ocorrido em Santa Catarina, e em 
especial na região do Vale do Itajaí. Há dez anos, no mês de novembro, 135 pessoas morreram, 5617 
ficaram desabrigadas, 27236 ficaram desalojadas e seis desapareceram nas fortes chuvas da região. 
Ao todo, 14 municípios decretaram estado de calamidade pública e 63 cidades decretaram situação de 
emergência. Por outro lado, passados 10 anos, muitas ações foram empreendidas para que o estado 
de Santa Catarina se torne a cada dia mais resiliente, minimizando os riscos. 

Optou-se por esta escolha metodológica considerando a necessidade de sistematizar a 
experiência e dar visibilidade sendo que posteriormente, pretende-se realizar pesquisa de campo 
envolvendo as organizações participantes. 

Muito se tem falado em rede e na constituição de redes, na atuação em parceria, mas de fato 
é um processo longo, que exige articulação, quebra de paradigmas, intersetorialidade e alguém ou 
alguma organização precisa conduzir o processo. Desse modo, a Secretaria de Estado da Defesa Civil 
por meio da Gerencia de Capacitação, Pesquisa e Projetos e do CIGERD de Itajaí tomaram a iniciativa 
e prontamente obteve-se o apoio do IFC Campus Camboriú. Juntos organizaram as estratégias de 
mobilização, planejamento e organização da rede. 

Resultados e Discussão 

Com a criação da Secretaria de Estado de Defesa Civil de Santa Catarina em 2011, 
impulsionou-se ações de gestão de riscos e desastres, e a área de Capacitação, Pesquisas e Projetos 
foi responsável em fazer a aproximação com as instituições de ensino superior do Estado. Para tanto, 
foram realizadas visitas em todas as universidades vinculadas a ACAFE (Associação Catarinense das 
Fundações Educacionais), o que corresponde a 16 universidades no Estado, além de universidades 
privadas e das Universidade Federal de Santa Catarina, com o objetivo de aproximar as políticas de 
educação e de proteção e defesa civil, bem como identificar o que já vinham sendo produzindo na área 
de gestão ede riscos e desastres. Aproveitou-se também para estimular a produção técnica científica 
nesta área do conhecimento, uma vez que somente a UFSC possuía o CEPED em funcionamento. 

Outra ação, foi convidar alguns professores que atuavam na área de gestão de riscos e 
desastres para algumas ações em parceria, como a elaboração de materiais e textos científicos para a 
socialização em seminários regionais, os quais são realizados a cada 4 anos quando ocorre a mudança 
de governo municipal. 

Nesse sentido, a UDESC inicialmente estabeleceu de pronto a parceria tendo o prof. Dr. Mário 
Jorge Cardoso Coelho de Freitas como um dos protagonistas, sendo criado posteriormente o CEPED 
da UDESC e o Geo-Lab, que executam muitos projetos em parceria com a SDC. Salienta-se ainda que 
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o referido professor é o representante da Associação Brasileira de Pesquisadores em Redução de 
Riscos e Desastres, responsável pelos contatos internacionais. 

Como a intenção da SDC é que esta ação articulada de fato ocorra em todo o Estado, o 
Coordenador Regional de Defesa Civil de Itajaí foi estabelecendo os contatos locais e em 2017foi 
realizado em conjunto com o IFC (Instituto Federal Catarinense) um levantamento diagnóstico das 
instituições de ensino da região com o objetivo de criar um CEPED, mas que estivesse vinculado a 
AMFRI ((Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí). 

Em outubro de 2017 as instituições de ensino superior e institutos da região de Itajaí foram 
convidadas para formalizar o Centro de Estudos e Pesquisas de Riscos de Desastres da Foz do 
Rio Itajaí - CEPEDfri , um centro plural e firmado através de cooperação técnica entre participantes 
que são instituições de ensino superior e técnico, instituições de pesquisa e extensão, rádio amadores, 
entre outros com possibilidade de apresentar e desenvolver projetos considerados relevantes ao tema 
redução de riscos a desastres relacionados ao meio ambiente, recursos hídricos, segurança pública, 
assistência social, educação, dentre outros, solidariamente ou em conjunto, celebrado por meio de um 
Termo de Cooperação e convênios proporcionando vários projetos para uma região/estado/país com 
menos riscos e melhor resposta aos eventos adversos que podem causar desastres. As universidades 
e instituições de ensino e pesquisa poderiam indicar dois integrantes para serem os pontos focais do 
CEPEDfri e na ocasião da apresentaçãohouve boa aceitação da proposta pelas instituições de ensino 
presentes: UDESC, Univali, IFC, IFSC e Avantis. 

As atividades tiveram início, sendo que dentre as instituições de ensino o Instituto Federal 
Catarinense esteve mais a frente, auxiliando os municípios na elaboração de planos de contingência, 
atuando na gestão de eventos adversos com preenchimento no S2ID (Formulário de Informação de 
Desastre), levantamento técnico de danos e prejuízos e auxiliando na resposta e recuperação quando 
da ocorrência de eventos adversos, inclusive com a participação de estudantes, bem como na 
organização do SCO (Sistema de Comando de Operações).Importante salientar que no IFC de 
Camboriú há um curso de Técnico Subsequente de Defesa Civil e outro de Qualificação de Agentes 
Comunitários de Proteção e Defesa Civil. 

Em 2018, com a realização do II Seminário Internacional de Gestão de Riscos e Desastres, 
realizado em Florianópolis, organizado de modo articulado com as universidades e institutos (UDESC, 
UFSC,UNISUL, IFC), a comissão técnica científica foi se consolidando e este trabalho em rede 
possibilitou um repensar sobre a formalização do CEPEDfri, sendo que alterou-se a denominação para 
REPEDfri a qual remete a liberdade de desenvolver ações conjuntas em prol da prevenção, preparação 
dos municípios e munícipes de forma a estimular o fortalecimento das políticas públicas. 

Em agosto de 2018 foi realizado o Planejamento Estratégico da REPEDfri, que culminou com 
uma ação conjunta denominada ConsCiência de Proteção, para debater e refletir sobre o desastre de 
2018, em que a região foi muito afetada e que por conta disso, passou a se preparar melhor e investir 
em ações de prevenção. O referido projeto envolveu as instituições de ensino, as coordenadorias 
municipais de defesa civil da Região de Itajaí, as instituições que fazem parte do Grupo de Respostas 
de Ações Coordenadas (GRAC) e empresas que atuam de maneira preventiva se organizando em 
períodos de normalidade para ações eficazes e eficientes na reposta. 

Optou-se por definir 03 (três) eixos para focar os eventos referente ao “Mês Consciência da 
Proteção”: 

A- ESCOLAS - desenvolver e aplicar rotas de fuga em todas as escolas da Região da AMFRI 
e municípios vizinhos que aderirem, e ficou sob responsabilidade da REPEDfri, 
profissionais da área de Engenharia e Arquitetura, para elaboração e produção dos 
Croquis (para escolas que por ventura não tenha Planta) e Mapas de Rota de Fuga. Foi 
realizado ainda um Concurso de Desenhos com o tema: fortalecendo a cooperação e a 
resiliência, além de palestras e atividades lúdicas. 

B- SOCIAIS - atividades que envolvam a comunidade e a população local como: Caminhada 
Ecológica; Caminhada Urbana; Passeio Ciclístico; Corrida de Aventura Apresentações 
Teatrais; Eventos e Exposições Off Road; Solenidade nas Câmaras de Vereadores. 

C- CIENTÍFICO – Realização de um seminário, para encerrar o Mês ConsCiência da 
Proteção, no Centreventos de Itajaí, com exposição das agências que atuam na 
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Resposta, bem como, das instituições de ensino que integram a REDEPfri e que 
produzem conhecimento na área de riscos e desastres. 

Desse modo, a ação que seria realizada em uma semana, passou a ser realizada de 01 a 30 
de novembro, sendo que os municípios envolvidos realizaram diferentes ações e no período de 19 a 
23 de novembro de 2018, as ações técnico científicas foram intensificadas com a abertura sendo 
realizada na sede da SDC em Florianópolis, com uma palestra do Secretário de Estado da Defesa Civil, 
Sr. João Batista Cordeiro Junior, e o prof. Dr. Francisco da Silva Costa, da Universidade do Minho - 
Portugal, que abordou o tema Redução de Riscos de Desastres, Resiliência e Governança: 
perspectivas no quadro de Sendai, sendo transmitida simultaneamente para os 20 Centros Regionais 
do Estado. 

No Seminário Fortalecendo a Cooperação e a Resiliência, realizado no dia 22 de novembro no 
Centreventos de Itajaí, os temas abordados foram: Aprendendo com as Adversidades e Ampliando a 
Resiliência:10 anos do evento no Morro do Baú, proferida pelo Secretário de Estado da Defesa Civil de 
Santa Catarina Sr. João Batista Cordeiro Junior; Desenvolvendo Cidades Resilientes, ministrada pelo 
Sr. Sidnei Furtado, Promotor Brasil das Cidades Resilientes; Intersetorialidade de Políticas Públicas e 
Gestão de Riscos e Desastres, proferida por Moema Dutra Freire, do PNUD e uma Mesa Redonda com 
representantes das organizações que integram a REPEDfri intitulada O Papel das Instituições de 
Ensino em Gestão de Riscos e Desastres. Ainda foi realizado um simulado teatral, a premiação do 
concurso de desenhos, condecorados com a Medalha Colombo Machado Salles os ex-dirigentes da 
Defesa Civil de Santa Catarina e a assinatura dos Termos de Cooperação Técnica, oficializando a 
REPEDfri. 

Para finalizar, foi realizada uma Ação Social Comunitária no Morro do Baú, em Ilhota, no dia 
24 de novembro, em que estiveram presentes o IFC, a FURB, o Exército, o Corpo de Bombeiros Militar, 
a Polícia Militar, o SESC de Itajaí, o SAMU, a SDC, a Polícia Ambiental, a ONG Mãos que Ajudam, a 
Paróquia Nossa Senhora da Glória, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Ilhota, a Secretaria 
de Assistência Social de Ilhota, as empresas CELESC e Dalçóquio. Salienta-se a participação da 
comunidade com mais de 350 pessoas. 

No âmbito da SDC, foi oficializado também o Comitê Técnico Científico em novembro de 2018, 
embora que as ações em parceria tenham iniciado ainda em 2012, ano em que foram criadas as 
Coordenadorias Regionais de Defesa Civil. Com isto ações de prevenção, mitigação e preparação 
foram ampliadas havendo cada vez mais a participação das universidades e institutos, uma vez que o 
tema Proteção e Defesa Civil, gestão de riscos, gestão de desastres, resiliência, vulnerabilidade, 
passaram a ser incorporados em cursos técnicos, ensino médio, de graduação e pós graduação. 

Estas ações desenvolvidas com a REDEPfri estão em conformidade com o “Quadro de Sendai 
para Redução do Risco de Desastres 2015-2030, além de dar publicidade às informações em RRD, 
elas precisam ser facilmente acessíveis, compreensíveis, atualizadas e com base científica 
complementada com conhecimentos tradicionais (UNISDR, 2015). 

O Quadro de Ação de Sendai fixa 4 grandes prioridades: “Prioridade 1: Compreender o risco 
de desastres”; “Prioridade 2: Fortalecer a governança do risco de desastre para gerir riscos”; “Prioridade 
3: Investir em redução de risco de desastres para a resiliência”; “Prioridade 4: Aumentar a preparação 
para casos de desastre afim de dar resposta eficaz e para ‘reconstruir melhor’ nos âmbitos da 
recuperação, reabilitação e reconstrução”(UNISDR, 2015, p.9). 

Complementarmente, indica que devem ser adotadas medidas específicas para combater os 
fatores subjacentes aos riscos e os agravantes, bem como fomentar a colaboração dos setores 
públicos e privados e a integração da RRD em suas práticas de gestão (UNISDR, 2015). 

Em síntese, a proposta é de compartilhamento de responsabilidade na RRD, para o qual é 
ainda necessário desenvolver a consciência de que ela não é responsabilidade apenas do Estado ou 
do setor privado ou dos indivíduos, mas do conjunto formado por eles(MASKREY, 1993). 

O Quadro de Ação de Sendai assenta na ideia mestra da participação das partes interessadas, 
ou seja, de toda a sociedade pois, embora os Estados possuam responsabilidade em reduzir os riscos 
de desastres, ela é eminentemente uma categoria compartilhada. Neste sentido, reforça que o 
compartilhamento deve ser inclusivo ao destacara importância da participação de, entre outros, 
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mulheres, idosos, povos indígenas e imigrantes,academias e redes científicas, empresas, associações 
profissionais, instituições financeiras e mídia (UNISDR, 2015). 

A mudança necessária ultrapassa a esfera das políticas públicas e infraestruturas de GDR e 
alcança a dimensão da auto-proteção e isso evidencia a importância do estabelecimento das redes de 
pesquisa, ensino e extensão e da oficialização dos comitês técnico científicos em todas as regionais 
do Estado, como instrumento de produção e criação de conhecimento, sensibilização e mobilização 
para o exercício da auto-proteção. 

Como resultados pode-se afirmar que o objetivo de fortalecer a cooperação, a resiliência e o 
debate sobre a Proteção e Defesa Civil com foco na redução de risco de desastres; foi oficializada a 
rede de pesquisa e estudo sobre risco e desastre na foz do Rio Itajaí (REPEDfri); possibilitou a 
integração da região da AMFRI com os municípios limítrofes e fortaleceu o colegiado de Defesa Civil e 
o GRAC regional. Considera-se ainda que este modelo pode ser replicado em outras regiões do Estado 
e do país. 

Considerações finais 

De tudo o que foi dito, e tomando como referência nossas questões de pesquisa e objetivos, 
pode afirmar-se que: 

 

1. A constituição de uma rede leva tempo e precisa de uma organização articuladora e 
este papel cabe a política de proteção e defesa civil, conforme consta na lei 12.608 de 
2012; 

2. A política de proteção e defesa civil é ainda recente e a temática gestão, redução de 
riscos e de desastres, embora não seja nova, ainda não está inserida na maioria dos 
cursos de graduação; 

3. Os conhecimentos que são produzidos nas instituições de ensino superior, muitas vezes 
não saem dos seus muros, e estas organizações também tem como característica o 
envolvimento com a comunidade, com a extensão e a pesquisa; 

4. Ações em parceria potencializam recursos e possibilitam a divisão de tarefas e de 
responsabilidades, de modo que o protagonismo seja compartilhado, bem como os 
resultados; 

5. Se configura a necessidade de traçar uma política pública de âmbito estadual/municipal 
que permita uma abordagem apoiada e continuada desta questão. Ela tipifica uma 
mudança cultural profunda no que se refere a: priorizar a prevenção; consciência da 
importância da autoproteção; superação de paradigmas inerentes à idéia de 
paternalismo estatal; superação de tradições culturais conservadoras enraizadas. 

6. É importante potencializar os comitês técnicos científicos e o modelo da REPEDfri em 
políticas estaduais e municipais de redução de riscos de desastres como mecanismos 
de garantia de efetividade e de geração de mudança cultural na sociedade em longo 
prazo. 
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